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ÖNSÖZ 
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GİRİŞ 

Küresel finans krizi ile birlikte finansal düzende uzun süredir saklı kalmış 

aksaklıklar günışığına çıkmıştır. Ancak, ulusal ve onun üzerindeki uluslararası denetim 

standartları sağlıklı işlemediği sürece finans sektöründe ahlaki risk, finansal manipülasyon, 

asimetrik bilgi (limon) problemi gibi sıkıntıların yaşanması süreklilik arz edecektir. 

Yatırımcılar korunamayacağı için güven ortamı sağlanamadığında gerçek yatırımcıların 

tasarruflarını değerlendirmek istediği piyasalara ulaştırması zorlaşacaktır. Serbest piyasa 

işleyişine en yakın yapının sağlanmasında ve piyasalardaki haksız kazancın önüne 

geçilmesinde, tasarrufların gerçek emek üretimlerine dönüşmesinde, piyasalarda yatırımcı 

güven ortamının sağlanması esastır. Bunun da tek yolu, kurumların ve içerisinde oldukları 

piyasaların işleyişlerinde doğru bilgi akışı, şeffaflık ve denetim altında olan sistemin 

yatırımcılara güven vermesidir. Bir SEC görevlisinin 2010 yılında İMKB’nin düzenlediği 

kamunun aydınlatılması konulu seminerinde ifade ettiği gibi “benim küçük kızımın 

üniversite eğitimini yapması için bu piyasaya yatırdığım parayı kimsenin batırmaya hakkı 

yoktur.” Bunu temin etmenin de en önemli yolu makro düzeyden yani piyasaları 

düzenleyen ve denetleyen kurumlardaki yapı, işleyiş ve düzenlemelerden başlayarak finans 

sektörü ve hatta finans sektörü dışındaki şirketlerdeki iç denetime, bağımsız denetim 

şirketleri ve kredi derecelendirme kuruluşlarına kadar tüm finans kurumlarının düzenli ve 

sağlıklı işlemesini sağlamaktır. Küresel kriz ile birlikte bu şirketlerin ve denetim 

yapılarının objektif çalıştıklarına olan inanç kalmamıştır. 

Küresel kriz öncesinde, öncelikli olan ülkelerin kendi denetim yapıları iken - 

örneğin; AB’ye giren ülkenin denetim yapısını bölge standartlarına uyması gibi -yavaş 

yavaş da uluslararası standartlar yaratılmaya ve bunlara entegre olmaya çalışılmakta, artık 

bölgesel denetim standartları getirilmektedir. Örneğin; AB’de kriz sonrası yapılan çalışma 

sonucu 3 denetim merkezi kurulması kararı alınması gibi. Bu aşamayı, belki yeni bir kriz 

sonrasında küresel denetim standartlarının oluşturulması izleyecektir. Çünkü, sermaye 

akışlarının artık önünde hiçbir engel ve mesafe olmadığından farklı sınır ötelerinde farklı 

uygulamalardan yararlanarak getiri sağlamak isteği artmıştır. Bu da serbest piyasa 

ekonomisinde fiyatların belirli bir fiyatta expost dengeyi bulması gibi denetim
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standartlarının da küresel hale getirilerek dengeye gelmesi şeklini alacaktır ki bu durumda 

artık dünyaya hakim olan denetim noktaları ve standartları uygulanabilecektir.  

Şimdiye kadar denetçilik ve denetçiler üzerinde çok şey yazılmıştır. Ancak, 

yazılanlar sadece denetçilerin bağımsız olması üzerinedir. Bu tez çalışmasına başlarken 

yapılan literatür ve ulaşılabilen tez taramalarında denetçinin bağımsız olması gerekliliği 

üzerine gidilmiş, ancak bu ortamın nasıl sağlanacağı konusunda bir çalışmaya 

ulaşılamamıştır. 

Tez çalışmamın birinci bölümünde, denetim, iç denetim ve denetçiler tüm 

yönleriyle ele alınmaktadır. Yani, denetim ve önemli bir parçası olan iç denetim 

konusunda sorulabilecek tüm sorulara cevap verilerek tanınmaya, finansal sistem ve 

işleyişteki yeri görülmeye çalışılmıştır. 

İkinci bölümünde, uluslararası kurumlar ve düzenlemelerde iç denetim ele 

alınmıştır. İsviçre, İtalya, İngiltere, Kanada, Japonya, Fransa ve Almanya gibi çeşitli hukuk 

sistemlerinde denetçilerin seçilme şartları, bağımsız çalışmaları için hangi esasların 

belirlendiği, görevleri ve görev süreleri incelenmiştir. Ayrıca, finans sektörü ve diğer 

sektörlerde yaşanan ve yaşanmalarının nedeni olarak denetim yetersizliğini gösterilen 

örnek vakalar iç denetimin nasıl çalışması gerektiği konusunda bu bölümün önemli bir 

parçası olmuştur. 

Üçüncü bölümde, küresel krizde ülkemize en yakın ve en çok etkisinde 

kaldığımız yapı olan Avrupa, aldığı karaları ve finansal sistemi ile dünyayı etkileyen ülke 

olan Amerika ve Türkiye finans sektöründe tartışılan konular ve denetim alanında getirilen 

öneriler yer almaktadır. Geçmişte birçok skandalda ve küresel finans krizi gerçekleşirken 

batan şirketlerde, yönetime bağımlı ve yetersiz olduğu için eleştirilen iç denetimin 

ülkemizdeki sistem, işleyiş ve düzenlemelerinde yetkin, objektif, etkin ve bağımsız 

işlemesi yeterli görülmemektedir.  

Dördüncü bölümde ise, mevduat ve katılım bankalarının esas alındığı bir 

araştırma yapılarak mevcut sistemdeki banka iç denetim yapısının etkin, verimli, yeterli, 

bağımsız olarak yani sağlıklı bir şekilde görevini yerine getirmesi için nasıl bir yapılanma 

gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilerek sisteme yeni bir yapılanma önerisi getirilmiştir. 
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I. BÖLÜM                                                                                                  

DENETİM VE İÇ DENETİM 

 
1.1. Denetim 

1.1.1. Denetim Tanımı 

Denetim, genel olarak bir faaliyet sonucunda elde edilen iş ve işlemlerin bir 

başkası tarafından da doğrulanması işlemine tabi tutulmasına denir. Yani, bir işin doğru 

ve yönetime uygun yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, 

kontrol etmektir.  

Teftiş, Arapça “fetiş” kelimesinden gelir ve bir şeyin aslını, doğrusunu veya 

işlerin doğru yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan inceleme anlamına gelir. 

Latincede ise teftiş, “specere” bakmak, “in specere” içine bakmak, yakından bakmak, 

incelemek, resmen bakmak, soruşturmak anlamlarına gelir.  

Revizyon, yani incelemek, Latince “revidere” kökünden gelir ve gözden 

geçirmek, teşhis edip, incelemek gibi anlamlara gelmektedir.  

Kontrol, ya da murakabe, denetim ise Latince “contra” ve “rotulus” 

kelimelerinden türemiştir. Diğer belge ve/veya kayıtlarla bir şeyin doğruluğunu 

incelemek, araştırmak ve soruşturmak anlamına gelmektedir. İstenilen amaca varılıp 

varılmadığı ve ne ölçüde varıldığının incelenmesidir.  Bakıp gözetmek, gözetim altında 

bulundurma işlemidir.1  

Uluslararası hukukta ise Amerikan Muhasebeciler Birliği Temel Denetim 

Kavramları Komitesi (The Report of the Commitee on Basic Auditing Concepts of the 

American Accounting Association)’ne göre denetim; ekonomik faaliyetler ve olaylar 

hakkında beyanlar ile önceden oluşturulması kriterler arasındaki uygunluk derecesini 

                                                
1 Erdal KENGER, YDK Denetçi Yardımcıları Eğitim Notları, http://www.ydk.gov.tr /egitim_notlari, Ankara: 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Yayını, Şubat 2001, s.4-5. 
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belirlemek için bunlarla ilgili kanıtların tarafsız olarak elde edilmesi, değerlendirilmesi 

ve sonuçların ilgili kişilere iletilmesinden oluşan sistematik bir süreçtir.2  

Günümüz tanımıyla denetim, olasılık ve görelilik esaslarıyla belirlenmiş hedef 

ve standartlar doğrultusunda ortaya çıkan sonuçların verimlilik, etkinlik ve ekonomiklik 

derecelerini ölçmek, karşılaştırmak ve değerlendirmektir. Bir başka deyişle, bir 

kuruluşun ekonomik faaliyetlerine ve olaylarına ilişkin açıklanan bilgilerin, önceden 

belirlenmiş kriterlere uygunluk derecesini belirlemek ve raporlamak amacıyla ekonomik 

faaliyet ve olaylara ilişkin bilgilerle ilgili kanıtların tarafsızca toplanması, 

değerlendirilmesi ve sonucun bilgiyi kullananlara raporlanmasıdır.  

 

1.1.2. Denetimin Önemi 

Kurumlar ve sistem belirli görüş ve iddialarda bulunarak, bunların doğruluğunu 

ve güvenilirliğini savunmaktadır. Sistemde yapılan açıklamaların, amaçlara uygun ve 

tutarlı karar verebilmek için geçerli ve güvenilir olması gerekir. Kullanılan bilgi geçerli 

ve güvenilir olmadığında kaynakların etkin ve verimli kullanılması engellenerek 

toplumun, örgütlerin ve karar alıcıların zarara uğramasına neden olmaktadır.  

Sistemde alınan en küçük karar dahi elde edilen bilgiye dayandırılır. Sistem 

büyüyüp geliştikçe yapılan işlemler daha karmaşık hale gelir, işlem sayı ve çeşidi artar. 

Bu durumda sistemde dolaşan, karar alıcılara sunulan bilginin güvenilir ve doğru olma 

olasılığı da azalır. Diğer yandan, işlemlerin içeriğinin karmaşık ve sayısının çok olması 

hata yapma olasılığını artırdığından bilginin güvenilirliği ve doğruluğu azalacaktır. 

Karar alıcıların böyle bir ortamda gerçek ve doğru bilgiyi bulmaları ve test etmeleri 

zorlaştığından bu işi yapanlara güvenmeleri gerekecektir. Burada da denetimin önemi 

ortaya çıkmaktadır.  

Belirli standardı olmayan muhasebe sistemine göre hazırlanan ve karar alıcı 

kişi ve kuruluşların kullanımına sunulan finansal tablolar farklı yorumlamalara neden 

                                                
2 M. Fahrettin ÖNDER, Türk Hukukunda İç Denetim ve Uluslararası Standartlara Uyum, 1. Basım, Ankara: 

Asil Yayın, 2008, s.3-5. 



5 
 

olacak ve tablolara güven kaybolacaktır. Farklı görüş ve kurallara göre düzenlenmiş 

finansal tabloların sentezinin yapılması, güvenilir istatistiki bilgilerin sağlanması ve 

sektörel analiz ve değerlendirme yapılması mümkün değildir. Ayrıca, büyümek zorunda 

olan işletmeler finansal kaynak ihtiyaçlarını ulusal ve uluslararası yatırımcılardan 

sağlayacakları için menkul değerlerinin halka arzında ve mali kuruluşlardan kredi 

istemeleri halinde işletmelerden yeterli ve güvenilir finansal bilgi istenir. Her ülkede 

farklı yasal düzenlemeler, farklı muhasebe ilke ve uygulamaları nedeniyle uluslararası 

alanda faaliyet gösteren işletmeler, hem ilgili taraflara bilgi vermek üzere finansal 

tabloların hazırlanması ve yayınlanması, hem de yönetim kararları açısından bazı 

güçlüklerle karşılaştıkları için işletmelerin uluslararası düzeyde büyümesi zorluklarla 

karşılaşmıştır. Bu nedenle muhasebe ve denetim uygulamaları, finansal tablo ve 

raporların belli standartlar esas alınarak hazırlanmasını gerektirmektedir. Muhasebe ve 

denetim uygulamalarında standartların oluşturulması ulusal ve uluslararası düzeyde 

işletmeleri birbiriyle karşılaştırmayı ve işletmeleri anlamayı sağlayacaktır. 3 

Denetim alanındaki yetersizlikler ve eksiklikler, yolsuzluklara, yolsuzluklar 

vergi kayıplarına, piyasalarda haksız kazançlara ve büyük ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır. Bu da bize denetimin neden önemli olduğunu göstermektedir. 

 

1.1.3. Denetimin Tarihsel Gelişimi 

Tarihsel sürecin eski dönemlerine bakıldığında; bazı denetim elemanları ve 

akademisyenler denetimin gelişim sürecini incelemişlerdir. Bu araştırmacılardan 

Vassilios P.Filios’a göre kamusal denetimin tarihi kökleri, M.Ö. 3000 yıllarında Ninova 

(Mnevoh) kentine kadar uzanmaktadır. Elde edilen bulgulara göre şimdi Irak olarak 

bilinen eski Mezopotamya'da hüküm süren kralların, kraliyet tahıl ambarlarının 

sayımını yapmak, buradaki görevlileri ve sorumluları kontrol etmek için katiplerine 

görev ve sorumluluklar verilmiştir. Böylece hem kamu mallarının hesaplarının ve 

muhasebesinin, hem de devlet yönetimindeki faaliyetlerin denetimi yapılmıştır. Yine 

V.P. Pillios’a göre, Yusuf Peygamber de denetçilerin üstadıdır. Bu dönem, eski 

                                                
3 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Denetim İlke ve Esasları, 2. Baskı, İstanbul: Yıldız Ofset, 1999, s.5-6. 
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demokratik devletlerin kamu yönetiminin denetimine ilişkin uygulamalarına ışık 

tutmuş, önemli gelişmelere temel oluşturmuştur. Özellikle de çalışanların 

sorumluluklarının ve faaliyetlerinin sonuçlarını kamunun dikkatine sunma, 

araştırmalara açma çabalarının olduğu görülmüştür.  

Tevrat'ın "Books of Kings" bölümünde, Hz. Süleyman’ın tapınağının 

yapımıyla ilgili mali bir problemin olduğu yer almaktadır. Kraliyet borçlarına karşılık 

Filistin’de bir kaç kasabayı Tyre Kralı Hiram'a devretmek zorunda kalmıştır.  

İbrani kralları bilinen anlamda mali denetçi istihdam etmemişlerdir ancak, 

peygamberlerin malikanelerine girmelerine ve yapılan işler hakkında sert eleştiri 

yapmalarına izin vermişlerdir.        

Demokrasi kavramı ve şehir devletlerinin oluşturulması ile birlikte eski 

Yunan'da da,  şehir (Site) devletlerinde organize bir denetim sistemi (System of adution) 

kurularak kamu birimlerindeki görevlilerin hesap verme sorumlulukları 

oluşturulmuştur. 

Kamuya ait hesapların kontrol edildiği, çapraz hesap kontrolü ve denetim 

sisteminin geliştirildiğine dair kanıtlardan yola çıkarak benzer uygulamaların Büyük 

Mısır ve Büyük Roma uygarlıklarında da olduğu görülmüştür.  

Çin'de ise denetimin M.Ö. 1100 yılında, Zhou Hanedanlığı döneminde 

başladığı belirtilmektedir.  

İslamiyet dönemine bakıldığında; Uygarlığın geliştiği VII. ve XIII. yüzyıllar 

arasındaki bu dönemde, müslümanlar "Kamusal Denetim" kavramını geliştirmişlerdir. 

Bulunan yazılı kaynaklara göre İslam halifeleri özel - kamu ayrımı yapmadan bağımsız, 

ayrı ayrı muhasebe ve denetim birimleri oluşturmuşlardır. İslamiyetin bireye verdiği 

sorumluluk kavramının öneminden dolayı her müslümanın yaptığı işlerden önce Allah'a 

karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Buna göre kesin olarak özel - kamu malları ayrılmış, 
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kaynakların kullanımı ve doğru elde edilmesi için kamu birimleri, hesap verebilir hale 

getirilmiştir. 4   

Ortaçağa gelindiğinde; Merkantilizmin gelişmesiyle uluslararası ticaret artmış, 

iş sahiplerinin sık sık temsilcilerini ticaret amacıyla uzak yerlere göndermeleri, bu 

temsilcilerin malları satıp karşılığında mal alarak ülkelerine geri dönmeleri, sermaye 

sahiplerinin bu alışverişlerin sonucunu öğrenme ve ticaretin riskleri konusunda haber 

alma istekleri, ticaretin gelişmesiyle birlikte özel sektörde de bu hesap ve işlemlerin 

denetlenmesi gereği oluşmuştur. Bu dönemde hesap ve işlemlerin kontrolünü yapan ve 

sonucunda da görüş bildiren, Latince “audit” yani dinleme kelimesinden türeyen auditör 

(denetçi) denilen kişiler ortaya çıkmıştır. Denetim süreci ve mesleği sanayi devrimi ve 

sonrasında gelişerek bugünkü niteliğine kavuşmuştur. 

Bu dönemde, özel kesimin bağımsız denetime ve uzman kişilere duyduğu 

ihtiyacın nedenleri; 

• Ticaretin artmasıyla sermaye sahiplerinin hesap ve işlemlerden uzak kalması 

ve hakimiyetlerinde tutamaması, 

• Mali bilgilerin hazırlanması ve bunlardan bir sonuç çıkarılması, iş 

sahiplerinin bilgilenmesini sağladığı gibi diğer işletmelerde rekabet ve çıkar 

çatışmalarını gündeme getirmesi, 

• İş hayatındaki işlemlerin zamanla karmaşıklaşması ve mali konuları 

anlamanın zorlaşması, 

• İş sahiplerinin mali konularda yapılacak herhangi bir hatanın büyük ölçüde 

riskli olabileceğini fark etmeleridir. 

Başlangıçta denetçinin rolü, hataları, suistimalleri ve yolsuzlukları ortaya 

çıkarmak ve bunun için hesapların tümünü kontrol etmek iken, zamanla tüm hesapları 

kontrol etmenin getirdiği güçlüklerin anlaşılarak değişmiştir.  
                                                
4 Hüseyin ÖZER,  “Kamu Kesiminde Performans Denetimi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, T.C. Sayıştay 

135. Kuruluş Yıldönümü Yayınları, 1997, http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/135.k4kamper.pdf 

(11.08.2010), s.4-8. 
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17. yüzyılda İngiltere’de kamuda daha çok hesap verme sorumluluğu kavramı 

gelişmiştir. 1690 yılında İngiltere'de önce Kamu Hesapları Komitesi kurulmuş ve 1866 

sayılı yasa ile Sayıştay meydana getirilmiştir. Kamu maliyesinde ilk kez parlamentonun 

üstünlüğü ilkesi kabul edilmiştir. Parlamenter kontrolün 4 ana elemanı bulunmaktadır. 

Bunlar5; 

 Vergileme kontrolü, 

 Harcama amaçlarının kontrolü, 

 Muhasebe kayıtlarının etkin denetiminin sağlanması, 

 Muhasebe ve denetim raporlarının parlamento komisyonları yoluyla 

kontrol edilmesidir. 

Ayrıca, devlet-kamu denetiminin kapsamı ve rolü de genişlemiş, sadece 

hesapların doğruluğu ve denkliği (mali denetim) üzerinde rapor sunmakla kalmayıp 

harcamaların kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğu ile mali doğruluk kriterlerine 

göre incelenmesi istenmiştir.6 

Sanayi devrimi ertesinde gelişen ve tekelleşme eğilimi gösteren büyük endüstri 

şirketlerinin olması, iktisadi faaliyetlerin ve ilişkilerin giderek karmaşıklaşması, halka 

açık şirketlerin ortaya çıkması gibi unsurlar yeni bir toplumsal farklılaşmaya, 

sermayedar ve yöneticinin ayrışmasına yol açmış, bu gelişmeler denetim ihtiyacını 

toplumsal hale getirmiştir. 19 yy, ikinci yarısında İngiltere’nin Amerika’da yatırım 

yapan şirketlerin kayıtlarını incelemeleri için gönderdiği uzmanlarla birlikte denetim 

ihtiyacı yeni dünyaya kadar yayılmıştır.7  

II. Dünya savaşı sonrası sosyal devlet olma gereğinin yaygınlaşması ile 

devletin sosyal olması ve sosyo - ekonomik kalkınmada rol almasıyla kamu yönetimi 

genişlemiş, ekonomide aldığı pay artmıştır. Kamu harcamalarının ve buna bağlı özel 

                                                
5 ÖZER, a.g.m., s.4-8. 
6 ÖZER, a.g.m., s.4-8. 
7 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e., s. 6-7. 
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harcamaların nitelik ve kapsamının değişip gelişmesiyle denetim gereği artmış ve 

gelişmiştir.  

Denetçi deyimi ilk defa 1289 yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1581 yılında 

Venedik’te ilk defa muhasebe denetçileri örgütü kurulmuştur. 1900 yılında İngiltere’de 

çıkarılan bir yasa ile sınırlı sorumlu şirketlere denetim zorunluluğu getirilmiştir. 

Bağımsız denetim şirketi olan Deloitte& Touche firması, 1845 yılında Londra’da 

kurulmuştur. 1901 yılında ABD’de kamu muhasebecilerince denetlenmiş ilk mali tablo 

yayınlanmıştır. ABD’de bağımsız denetim 1930’lu yıllarda başlamıştır. 1936 yılında 

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) komitesi kurulmuştur. 

ABD’de 1934 yılında Sermaye Piyasası Kanunu yürürlüğe girerek halka açık şirketlere, 

muhasebe denetiminden geçmiş mali tablolarını periyodik olarak yayınlanma 

zorunluluğu getirilmiş, bağımsız denetim önemli hale gelmiştir. Denetimde 

İngiltere’den sonra en uzun geçmiş Almanya’nındır. Fransa’da 1867 yılında çıkarılan 

“Companies Charter” yasası ile denetim fonksiyonu başlamıştır. Kamu şirketlerinin bir 

ya da daha fazla hesap kontrolörü tarafından denetlenmesi zorunlu hale getirilerek daha 

sonra denetim mesleği kapsamı genişletilmiştir. 1955 yılında Yunanistan’da “Yeminli 

Muhasiplik Mesleği” kurumsallaşmıştır.8 

Modern dönemde ise; denetimin kapsam ve derecesindeki gelişmeler devam 

etmiş, modern iş denetiminin tarihi, sanayi devriminin başlangıcı olarak kabul 

edilmiştir. Endüstri devrimi sonrası büyük ölçekli işletmelerin doğmasıyla hesap 

hileleri, hata ve suistimallerin yapılmasını önlemek amacıyla yöntem olarak etkin bir iç 

kontrol düzeninin oluşturulmasına çalışılmış ve işletme denetimine olan gereksinim 

artmıştır. Denetçilerin, işlemlerin tümü yerine bir kısmını kontrol etmeye yönelmesiyle 

denetçinin işlevi konusundaki düşüncelerde de gelişmeler olmuştur. Artık, dışarıdan 

denetim yapan bağımsız denetçiler, suistimal ve hataların ortaya çıkarılması ya da 

hesapların tümünün doğruluğunu teyit etme konusuyla fazla uğraşmak yerine, 

bilançoların, kar ve zarar tablolarının doğru olarak düzenlenip düzenlenmediğini ve 

                                                
8 Peyami ÇARIKÇIOĞLU, “Türkiye’de Muhasebe Denetiminin Gelişimi”, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 10. Yıl 

Özel Sayısı, www.ismmmo.org.tr/docs. (28.07.2010), s.1-2. 
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işletmenin ilişkilerini tam olarak gösterip göstermediğini belirterek mali durum 

hakkında görüş açıklamaya başlamıştır. Böylece toplu denetimin ilk adımı atılmıştır. 

Kamu sektörü harcamalarında büyük artışların olması ve halkın seçtiği 

temsilcilerin de kamu fonlarının, kaynaklarının nasıl harcandığını bilmek istemesiyle 

denetimin kamu sektöründeki niteliğinde de değişik arayışlara ve tekniklere yönelme 

olmuştur. Giderek mali ve uygunluk denetiminin (Düzenlilik Denetimi), kaynakların 

tutumlu (ekonomik), verimli ve etken kullanılıp kullanılmadığı, harcamaların 

sonuçlarını değerlendirmede ve dolayısıyla kamu fonlarının kullanımı hakkında bilgi 

vermede yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu nedenle, kamu sektöründe denetimi yapan 

denetim organlarının oluşturduğu Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları (Supreme 

Audit Institution of International) tarafından da benimsenerek, geliştirilen yeni denetim 

tekniklerinin de yardımıyla oluşan sorunları cevaplamak ve bu gereksinmeleri 

karşılamak üzere "Performans Denetimi" denilen yeni bir denetim türü geliştirilmiştir. 

Türkiye’de ise, denetime uygulanan açısından bakıldığında; 2 Mayıs 1998 ve 

18742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bankalar Kanunu’na göre bankalar en az iki 

denetçi bulundurmak zorundadır, denetçi üst sınırı ise Türk Ticaret Kanunu’na göre beş 

olarak belirlenmiştir. 1211 sayılı kanuna göre T.C. Merkez Bankası da bankaların mali 

durumlarının gözetimi ve denetimi ile ilgilenmektedir. 31.08.2000 tarihinden itibaren 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) faaliyete geçmiştir. 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 için 

gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkili olmuştur.  

Diğer yandan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 30 Temmuz 1981 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Amacı, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi 

kalkınmaya katılarak sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde 

çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve 

denetlemektir.  
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Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) Seri:X, No:16 sayılı tebliğde bağımsız 

denetime ilişkin standart ilke ve kurallar yürürlüğe girmiştir. SPK’a göre, bağımsız 

denetim, hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan 

ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya Kurulca 

istenecek mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına 

uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği doğru ve dürüst olarak yansıtıp 

yansıtmadığının, denetim ilke ve kurallarına göre defter kayıtları ve belgelerinin 

denetçilerce incelenmesi ve elde edilen sonuçların raporlanmasıdır. 

13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı SM, SMMM, YMM 

Kanununa göre; işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir olarak 

işlemesini sağlamak, değerlendirmeler sonucu gerçek durumu ilgililerin ve resmi 

mercilerin istifadesine tarafsız olarak sunmak ve yüksek mesleki standartları 

gerçekleştirmek için “Serbest Muhasebecilik” “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” 

ve “Yeminli Mali Müşavirlik” meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Odaları birliğinin kurulmasına, teşkilat, denetim ve 

faaliyetlerine, organlarının seçimlerine dair esasları belirlemektir.9  

 

1.1.4. Denetçinin Tanımı ve Genel Özellikleri 

Denetim faaliyetini yerine getirecek mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olan, 

bağımsız, objektif davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikleri taşıyan uzman kişiye 

“denetçi” denir. Tanımdan da anlaşıldığı gibi denetçi bağımsız olmalı, yeterli mesleki 

bilgi ve tecrübeye sahip olmalı, çalışmalarında gerekli özeni göstermeli ve objektif, 

bağımsız bir kişiliğe sahip, mesleki ahlakı olmalıdır.  

 

                                                
9 Başak  ATAMAN AKGÜL, “Türkiye’deki Denetim Uygulamalarının Çeşitli Kanunlar Açısından Uygulanması”, 

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005, No.13, http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/ 

sbd13/sbd-13-11.pdf (19.08.2010), s. 119-125.  
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1.1.5. Denetçi Türleri 

Denetçileri üç başlık altında toplayabiliriz; bağımsız denetçiler, iç denetçiler ve 

kamu denetçileri. 

 

1.1.5.1. Bağımsız Denetçiler 

Kurumsal bir varlığa bağlı olarak çalışarak işletmelerin ekonomik faaliyetlerini 

ve ilgili finansal bilgileri, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri çerçevesinde 

değerlendiren, temelde Genel Kabul Görmüş Denetim standartlarına göre işletilmesi 

gereken süreci yerine getiren uzman kişilere “bağımsız denetçi” denir.  Bağımsız 

denetçiler Yeminli Mali Müşavirlik kapsamında çalışırlar. Bağımsız denetçinin 

oluşturduğu raporlar yatırımcılara ve alacaklılara bilgi verdiği için örneklemeye dayalı 

çalışmasından, işlem hataları ile zedelenebilen ve denetlediği işletmenin yönetimi ile 

bütünleşememesinden doğan aksaklıkların yatırımcılar ve alacaklılara zarar vermesi 

yanında özellikle basındaki finansal yayınları ve mahkemelere sunulan bilgileri olumsuz 

yönde etkilemesi, en aza indirilmeye çalışılmaktadır.  

ABD uygulamaları çerçevesinde toplumun bağımsız denetçiden beklediği 

sorumluluk başlıkları şunlardır10; 

 Sistemdeki hataları ve düzensizlikleri araştırma ve raporlama sorumluluğu, 

 Müşterilerin yasa dışı işlemleri karşısındaki sorumluluğu, 

 Finansal tablo denetimlerinde iç kontrol sistemi hakkında görüşü,  

 Çözümleyici araçlardan yararlanma sorumluluğu, 

 Muhasebe tahminlerini gözden geçirme sorumluluğu, 

 Denetlenmiş finansal tablolar üzerine açıklayıcı rapor düzenleme sorumluluğu, 

                                                
10 Semra ÖNÇÜ ve Diğerleri. “Bağımsız Denetçilerin Yetki ve Sorumlulukları”, Türkiye Muhasebe Kongresi, 

İstanbul: İSMMMO Yayını, 1997, s. 1-4. 
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 Denetlenen işletmenin varlığını sürdürmesine ilişkin riskleri gözden geçirme ve 

açıklama sorumluluğu, 

 Denetlenen işletmenin denetim komitesi ile iletişimde bulunma sorumluluğudur. 

Denetçinin riski, bağımsız denetim raporunda gerçeği yansıtmayan bir denetim 

görüşü vermesidir.  

ABD uygulamalarında bağımsız denetçilerin klasik uygulamaları önce 1978 

yılında Cohen ve Tinger Komisyonları ile ele alınmış, daha sonra muhasebeyle ilgili 

mesleki ve ekonomik örgütlerin katıldığı (AICPA, AAA, FEI, NAA., İnstitute of 

İnternal Auditors) ve finansal bildirimlerde hilelerin önlenmesi yolunda bağımsız 

denetçilerin sorumluluklarını içeren çalışmalar Treadway Komisyonu ile 1987’de 

yapılmıştır. AICPA Denetim Standartları Kurulu (ASB) denetçinin, kamuoyunun 

beklentileri ve işletme yönetimlerini talepleri karşısındaki konumuna açıklık getirecek 

düzenlemeleri işlerliğe sokmuştu, bu düzenlemelere Stataments on Auditing Standards 

(SAS’s) denmektedir. Bağımsız denetçinin objektif görüş vermede mesleki sorumluluğu 

olduğu gibi müşteri işletme ile kurduğu denetim ilişkisinin getirdiği hukuki 

sorumluluğu vardır ve hukuki sorumluluktan müşteri işletme ile yapacağı özel 

anlaşmalar sayesinde kurtulamaz. Bağımsız denetçi, hukuki sorumluluk çerçevesine 

göre denetim sırasında şirket hakkında elde ettiği bilgileri haksızca kullanamaz, yani 

içeriden öğrenenlerin ticaretine doğrudan veya dolaylı olarak girişemez. Ayrıca, hukuki 

sorumluluk esaslarına göre üçüncü şahısların finansal tabloların mutlak doğruluğuna 

güvenerek yaptıkları işlemeler sonucu, tablo değerlerinde farklı gerçeklerle 

karşılaşmaları ve zarar görmeleri halinde bağımsız denetçi belli koşullar altında sorumlu 

sayılacaktır.  

Bağımsız denetçi bu sorumlulukları taşırken bazı yetkiler vardır. Bu yetkiler de 

dört kaynaktan gelmektedir;  

1. bağımsız denetçinin denetim görevine atanması sırasında yapılan denetim 

sözleşmesine bağlı çerçeveden doğan yetkiler,  
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2. denetim çalışması sırasında denetlediği işletmede önemli gördüğü her 

türlü veriye doğrudan girebilme yetkisi,  

3. denetlediği işletmenin yöneticileri, danışmanları ve formal ilişki kurduğu 

noktalardan açıklama isteme yetkisi ve  

4. işletmenin düzenlediği her türlü toplantıya katılabilme, toplantı 

çağrılarını ve raporlarını edinme yetkisidir. Tüm bu yetkiler kullanılırken meslek 

kurallar, yasalar ve gelenekler uygulanmaktadır.11  

  

1.1.5.2. İç Denetçiler 

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yapılan tanıma göre; bir 

kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak için bağımsız ve objektif 

olarak yapılan güvence ve danışmanlık faaliyetine “iç denetim” denir. Kurumun risk 

yönetim, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerindeki etkinliğini değerlendiren iç 

denetim faaliyeti bu süreçleri geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir 

yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardım etmektedir, bu süreci yerine 

getiren uzmanlara da “iç denetçi” denmektedir. İç denetçiler, denetim faaliyetleri 

sayesinde kurumun faaliyetlerini geliştirir ve onlara değer katarlar. İç denetimin bu 

amaca ulaşması için iç denetçinin objektif olması gereklidir, bunun için de bağımsız ve 

tarafsız olması esastır. İç denetçilerin her türlü bilgi ve belgeye erişebilmesi, 

inceleyebilmesi, her seviyede çalışanla görüşebilmesi, sorumlusu olduğu faaliyetlere 

ilişkin en az bir yıl geçmeden denetim yapamaması, iç denetçinin görevini yerine 

getirmesinde sorumluluklarını yerine getirmesine uygun bir yönetim kademesine bağlı 

olması ve o yönetici tarafından desteklenmesi objektif ve bağımsız çalışması için 

gerekli olan esaslardır.12 İç denetimin bağımsız ve şirket gelişimi için bazen acı olabilen 

reçeteleri ile şirketin geleceğine hizmet etmesi iç denetimin katma değer yaratmasını 

sağlayacaktır. 
                                                
11 ÖNÇÜ, a.g.m., ss.4-7. 
12 Ali Kamil UZUN, “İç Denetim Nedir?”, Dünya Gazetesi, 28 Mayıs 2008, www.denetimnet.net/.../Ali% 

20Kamil%20Uzun/İç%20Denetim%20Nedir-Makale-Dünya.pdf. (31.07.2010). 
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Sermaye Piyasası Kanunu’nda iç denetçi müfettiş olarak ifade edilmektedir ve 

mevzuatın IV. Bölümünde Aracı Kurumlar başlığı altında müfettişin görevleri şöyle 

ifade edilmektedir13; 

 Risk temelli iç kontrol programı hazırlamak, 

 İç kontrol programının uygulanmasında gerekli yapıyı oluşturur, kısıntı 

yapılması halinde etkilerini Yönetim Kurulu üyesi onayına sunar, 

 İş akış prosedürlerini her aşamada izler ve gerekirse sorumlu Yönetim Kurulu 

üyesine değişiklik ihtiyacını bildirir, 

 Görevini yerine getirirken gerekirse iç kontrolün sağlıklı yerine getirilmesi için 

yeterli bilgi veya yardım sağlanamadığında raporunda bu eksikleri açıkça 

belirtir. 

Ayrıca, müfettişlerin görevlerini tarafsız olarak yerine getirmelerini 

engelleyecek görev ve ilişkiler içinde olmamaları gerekmektedir. Tarafsızlıklarını bozan 

bir durumun olması halinde bunu da raporlarında belirtmeleri esastır. Müfettişlerin 

görevleri gereği ulaştıkları bilgileri saklamaları gerekmekte yani sır saklama 

yükümlülükleri vardır. 

 

1.1.5.3. Kamu Denetçileri 

Kamu denetim kurumları üç başlık altında incelenebilir; Maliye Teftiş Kurulu, 

Hesap Uzmanları Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı’dır. Maliye Teftiş Kurulu, Maliye 

Bakanlığı’nın en üst denetim organıdır ve en eski olan kurumudur. 1897 yılında 

kurulmuştur ve genel bütçeden TBMM’den başlayarak, merkezi hükümet dışındaki 

mahalli idareler bütçesine teftiş ve gözetim yetkisi bulunmaktadır.  

                                                
13 Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, 2010, http://www.spk.gov.tr/mevzuat/mevzuat_index.html.  

(31.07.2010), s.191. 
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1945 yılında kurulmuş olan Hesap Uzmanları Kurulu Maliye Bakanlığı’na 

bağlıdır. Gelir kanunlarının emrettiği mükelleflerin hesaplarını inceler ve Maliye 

Bakanlığı’nın gerekli gördüğü etütleri yaparak, revizyon, kontrol ve teftiş içeren vergi 

denetimi yapmaktadır.  

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1936 yılında varidat kontrolörlüğü olarak 

kurulmuştur. 1945 yılında Gelir İdaresi Müdürlüğü, 2005 yılında düzenlemeyle Gelir 

İdaresi Başkanlığı  adını almıştır. 14 Kurum, toplumsal refahın artırılmasına destek 

sağlamak için yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, 

vergi sisteminin basitleştirilmesi ve uyumun artırılmasına katkıda bulunmak ve 

mükellefe kaliteli hizmet sunmayı amaçlamaktadır.15 

Ayrıca, 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

mevzuatı ile kamu idarelerine iç denetim sistemi getirilmiştir. Türkiye’de örgütsel 

yapıları, büyüklükleri ve denetim alanları açısından farklılık gösteren birçok kamu 

denetim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlara bağlı kamu denetçilerine ek olarak 

uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir kamu mali yönetim ve 

komite sistemi oluşturulması ve kamu kurumlarında performans denetiminin etkin 

olması için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile iç denetçilere görev 

verilmiştir.  İlgili kanunun 64. maddesine göre iç denetim elemanları;  

 Risk analizlerine dayanarak idarenin risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim 

yapılarını değerlendirmekte, 

 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından inceler yapıp, 

önerilerde bulunmakta, 

 İdarenin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük yönetmelik ve diğer 

mevzuata uygunluğunu denetleyip, harcama sonrası yasal uygunluk denetimi 

yapmakta, 

                                                
14 Başak ATAMAN, “Türkiye’de Kamu Denetimi ve Kamu Denetçilerine Genel Bakış”, Finans Kulüp Dergisi, Nisan 

2010, Yıl:24, Sayı: 87, http://www.finanskulup.org.tr/ html/mf2010.html. (30.07.2010), s. 17-24. 
15 Gelir İdaresi Başkanlığı, Genel Bilgiler, http://www.gib.gov.tr/index.php?id=94 (31.07.2010), s.1.  
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 İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve 

politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans 

programlarına uygunluğunu denetleyip, değerlendirmekte, 

 İdarenin mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapıp bu 

konularda önerilerde bulunmakta, 

 Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmakta, 

 Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını 

gerektirecek bir duruma rastlandığında bu durumu ve suç teşkil eden durumlara 

ilişkin tespitlerini yöneticiye bildirmekte, 

 İdare birimlerince üretilen bilgi ve raporların doğruluğunu 

değerlendirmektedir.16 

 

1.1.6. Denetim Türleri 

Denetim üzerine birçok sınıflama yapılabilmesine rağmen, bu sınıflandırmanın 

en detaylısı aşağıdaki gibidir; 

 Amacı yönünden denetim türleri; 

 Finansal (Mali) tabloların denetimi 

 Uygunluk denetimi 

 Faaliyet denetimi 

 Özel amaçlı denetim 

 Denetçilerin statüsüne göre denetim türleri; 

 İç denetim 
                                                
16 ATAMAN, a.g.m., ss. 24-25. 
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 Kamu denetimi 

 Bağımsız dış denetim 

 Uluslararası denetim 

 Kapsamına göre denetim türleri 

 Genel denetim 

 Özel denetim 

 Yapılış nedenine göre denetim türleri; 

 Yasal (Zorunlu) denetim 

 İsteğe bağlı denetim 

 Uygulama zamanına göre denetim türleri; 

 Sürekli denetim 

 Ara denetim 

 Son denetim 

 

1.1.6.1. Amacı Yönünden Denetim Türleri 

1.1.6.1.1. Finansal Tabloların Denetimi  

Finansal tabloların yasal mevzuata, genel kabul görmüş muhasebe ilke ve 

standartlarına uygun olarak gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı konusunda görüş 

oluşturup, finansal tabloların güvenilirliğinin sağlanmasıdır. Tablolar ve bu tabloların 

dayanağını oluşturan kayıt, belge ve diğer ipuçları üzerinden yürütülerek, bulguları bir 
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denetim raporunda özetleyen sistematik bir incelemedir. Denetim kriteri, genel kabul 

görmüş muhasebe standartlarıdır.17  

Mali tabloların denetiminde amaç, mali tabloların standart ölçütlerle uyumlu 

olup olmadığını araştırmaktır. Bilanço, gelir tablosu ve büyük ölçekli şirketler için fon 

akım tablosu ile kar dağıtım tablosu, denetimi yapılan mali tablolardır.  

Mali tablolardan beklenen amaçlar çeşitlidir, ancak mali tabloların tekliği 

gereği her türlü ihtiyaca cevap verecek tek tablo düzenlenir, bu nedenle aynı tablo 

değişik amaçlarla denetlenir.18 

 

1.1.6.1.2. Uygunluk Denetimi 

Kurumla ilgili finansal nitelikli olan, olmayan tüm faaliyet ve işlemlerin 

öncesinde belirlenmiş standartlara, yönetim kararlarına, politikalara ve ilgili mevzuat 

hükümlerine uygunluğunun incelenmesidir. Alınan kararlara, oluşturulan politikaların 

amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti, hataların ve yanlış uygulamaların 

hemen öncesinde belirlenip, giderilmesi amaçlanmaktadır.  

İşletme yönetimi, konulmuş bu politika, kurallar ve yordamlara örgütlerce 

uyulup uyulmadığını belirlemek için denetim yapılmasını isteyebilir. Kısaca, işletme 

personelinin yaptığı işlemlerin, yetkili organlarca konulmuş usul, ölçüt, politika ve 

kurallara uygun olup olmadığının araştırılmasıdır. Uygunluk denetiminde kriter, yasalar, 

mevzuat ve işletme politikalarıdır. Genelde, iç denetçinin yaptığı denetim türüdür. 

Gerekirse, bağımsız denetimden de uygunluk denetimi istenebilir.19 

 

                                                
17 Niyazi KURNAZ ve Tansel ÇETİNOĞLU, İç denetim (güncel yaklaşımlar), Kocaeli: Umuttepe Yayıncılık, 2010, 

s.14. 
18 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e., s.8. 
19 KURNAZ, a.g.m., ss.14-15. 
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1.1.6.1.3. Faaliyet Denetimi 

Diğer adı performans denetimi veya yönetim denetimidir. Mali niteliği olsun 

olmasın işletmeyi ilgilendiren tüm işlemleri kapsar. Genel amacı, yönetimin başarısını, 

iç kontrolün etkinliğini ve işletme başarısını ölçmektir.  

İşletmenin, performans, verimlilik, karlılık gibi objektif ölçütler kullanılarak 

hedeflerine ulaşma başarısı ölçülür. Genelde, iç denetçilerce yapılan bu ölçümleme, 

gerekirse bağımsız denetimden de istenebilir. Amaç, sadece başarıyı (performansı) 

ölçmek değildir, aynı zamanda geliştirilecek, düzeltilecek alanları tanımlamak ve 

öneriler geliştirmektir. Etkinlik ve verimlilikte ölçütlerin belirlenmesi, bu ölçütlerin 

amaçlara uygunluğunun ortaya konması açısından ilk iki denetim türüne göre oldukça 

zordur. 

 

1.1.6.2. Denetçilerin Statüsüne Göre Denetim Türleri 

1.1.6.2.1. İç Denetim 

İşletme faaliyetlerinin genel piyasa standart ve kanunlarına ve yönetimin 

belirlediği politika ve prosedürlere uygun yerine getirilip getirilmediğini izleyen ve 

denetleyen iç denetim, işletmeye hizmet için kurulmuş bağımsız bir değerleme 

fonksiyonudur. Amacı, işletmenin faaliyetlerini daha sağlıklı ve verimli sürdürmesini, 

işletmenin kuruluş amaçlarına uygun olarak verimliliğini sağlayarak rekabet gücünü 

artırmasını, işletme varlıklarının rasyonel yönetimini, yatırımların yönlendirilmesini, 

yönetim danışmanlığını, işletmede kötü niyetli olsun olmasın hata, hile, suistimal ve 

yolsuzlukların önlenmesi için yönetime destek olmayı sağlamaktır. İşletme bünyesinde 

yönetime bağlı fakat bağımsız çalışmaktadır. İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of 

Internal Auditors) Yönetim Kurulu’nun 26 Haziran 1999 tarihinde kabul ettiği haliyle iç 

denetim’in tanımı şöyle yapılmıştır; “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 
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sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirmek suretiyle, bir örgütün hedeflerini 

gerçekleştirmesine yardımcı olur.”20 

İç denetim faaliyetleri, farklı endüstri ve ortamlarda, çeşitli yasal düzenlemeler 

ölçek ve özellikleri farklı kurumsal yapılarda gerçekleştirildiğinden uygulamalar 

değişmektedir.  

Türk denetim sisteminin esasını olusturan müfettişlik müessesesinin model 

alındığı ülke Fransa’dır. Bu kurum, Türkiye için, tarihi bir tecrübenin veya birikimin bir 

ürünü değildir. Katma değer yaratıp yaratmadığı ve örgüt iklimine pozitif katkısının 

olup olmadığı hususları tartışılır duruma gelmişse de bu alanda alternatif arama süreci 

başlamış demektir. 

İç denetimin rolleri; iç denetim bağımsızdır, objektif güvence sağlar, 

organizasyon operasyonunu düzeltmeyi ve aktiviteleri değer katan şekilde düzenlemeyi 

sağlar. Yönetim proseslerini, kontrol, risk yönetimi etkinliğini düzeltmeyi ve bu 

işleyişlerin organizasyon başarısına disiplinli, sistematik değer katmasını sağlar. 

 
                          

        İÇ DENETİMİN ROLLERİ           
                          
                          

  
RİSK YÖNETİMİ 

  

KONTROLLERE 
GÜVENLİ BAKIŞ 
AÇISI SAĞLAMA   

MEVZUAT 
UYUM 

  

DANIŞMANLIK  
OPERASYONLAR 

  
                          

 
Şekil 1. İç Denetim Faaliyetinin Yapısı 

 
Kaynak: Dana R.Hermanson and Larry E. Rittenberg, “Internal Audit and Organizational 

Governance”, The Instıtute of Internal Auditors Research Foundation- Professional Practies 

Framework, 2003, s.55. 

 

                                                
20 Seçkin GÖNEN ve Muhsin ÇELİK, “Rekabet Üstünlüğü Sağlamada İç Denetim ve İnsan Kaynakları Yönetiminin 

Stratejik Ortaklığı”, Ege Akademik Review, 2005, Vol.5, No.1303099X, http://www.doaj.org/doaj?func= 

abstract&id=247876 (07.08.2010), s.41-46. 
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Avrupa Birliği muzakere surecinde, 32’nci Fasıl olan “Mali Kontrol” baslığı, 

26 Haziran 2007 tarihinde muzakereye acılmıstır. Bu fasılda; yonetsel hesap 

verebilirliğin sağlanması, etkili bir mali yonetim – kontrol sisteminin kurulması, 

bağımsız bir ic denetimin olusturulması, dıs denetim ve diğer baslıklar yer almaktadır. 

Temel denetim ilkelerini tanımlamak, katma değerini ifade ve teşvik etmek, 

performansının değerlendirilmesini sağlamak için Uluslararası İç Denetim Enstitüsü 

tarafından “Uluslararası İç Denetim Standartları” geliştirilmiştir. Ülkemizde iç 

denetimin gelişmesinde Avrupa Birliği müzakere süreci, SPK, BDDK düzenlemeleri, 

yeni Türk Ticaret Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 

kurumsal yönetim ve iç denetim gerek özel kesim gerekse kamu alanında önem 

kazanmıştır. Ayrıca, SPK tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum 

süreci, uluslararası yatırımlarda önem kazanan ülkemizde uluslararası işbirliği fırsatları 

ve Basel II düzenlemeleri ile kurumsal yönetim ve iç denetim ön plana çıkmaktadır.21  

 

1.1.6.2.1.1. İç Denetimin Amacı ve İç Denetim Gerektiren Nedenler 

İç denetimin kapsamı ve amaçları kurumun ihtiyaçlarına, işletme yapısına ve 

büyüklüğüne göre belirlenmektedir. Kurumlarına sundukları denetim ve danışmanlık 

faaliyeti genel başlığı altında iç denetimi gerektiren nedenler nedeniyle iç denetçilerin 

başlıca sorumluluklarını şu şekilde sıralayabiliriz22; 

 Örgütün amaçlarına en iyi şekilde ulaşmasını sağlayacak politika ve 

prosedürlerin oluşturulması ve devamlılığının sağlanması, 

 Muhasebe ve iç kontrol sisteminin incelenmesi, 

 İşletmenin finansal ve faaliyetsel bilgisinin incelenmesi, varsa yanlış 

uygulamaların düzeltilmesi ve yeniliklerin işletmeye 

uyumlandırılması, 

                                                
21 UZUN, a.g.m., s.1-2. 
22 GÖNEN, a.g.m., s.43. 
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 İşletmedeki finansal olmayan kontroller de dahil tüm faaliyetlerin 

etkinliği, verimliliği ve yeterliliğinin incelenmesi, 

 Genel ve işlem bazında hata, hile ve suistimallerin önlenmesi ve 

yapılan iç ve dış düzenlemelere, kanunlara uygunluğunun 

incelenmesidir.  

 

1.1.6.2.1.2. İç Denetim Faaliyet Alanı 

İç denetimin faaliyet alanını yönetimin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, 

kısa, orta ve uzun vadeli planlara, programlara, stratejik planlara, performans 

programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesi, kaynakların 

etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, bilgilerin güvenilirliğinin, bütünlüğünün ve 

zamanında elde edilebilirliğinin sağlanması oluşturur. Uluslararası İç Denetim 

Enstitüsünce iç denetim faaliyet alanı “özellikle risk yönetimi, kontrol ve yönetim 

süreçlerini geliştirmede idarelere yardımcı olmak üzere bağımsız ve tarafsız bir 

danışmanlık hizmeti sağlama” şeklinde tanımlanmıştır. Tanımlamadan yola çıkarak iç 

denetim faaliyet alanını, risk yönetim süreçlerinin denetimi, iç kontrol süreçlerinin 

denetimi, yönetsel süreçlerin denetimi olarak üç başlık altında toplamak mümkündür.23  

Kontrol ve yönetim alanındaki anlayış ve kültür, uluslararası alanda yapılan 

yasal düzenlemeler, denetçilerin ilgi alanını oluşturmakta ve bu alanlardaki değişimler 

iç denetim, iç kontrol ve denetim alanında da yeni yaklaşımları getirmektedir. 

Genel faaliyet alanlarında iç denetimin profilini değiştiren ve denetim 

mesleğinin yeni rolünü şekillendirecek eğilim ve ihtiyaçlar şunlardır24; 

                                                
23 Nazmi Zarifi GÜRKAN, “İç Denetimin Faaliyet Alanı”, Mali Yönetim ve Denetim Dergisi, Temmuz-Ağustos 

2006, No.39, www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5 Cicerikdetaydh292.doc (07.08.2010), s.1-5. 
24 Mahmut DEMİRBAŞ, “İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen Değişimler”, 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005, Vol.4, No.7, http://www.iticu.edu.tr/yayin/dergis07.htm 

(07.08.2010), s.172. 
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 Gelişen teknolojinin piyasalara hakim olmasıyla veri güvenliğinin 

sağlanması önemli hale gelmiştir. Bu nedenle, iç denetimin faaliyet alanına 

organizasyonlara bu alandaki risklerde yardımcı olmak ve sistem denetimi de 

eklenmiştir. 

 Küreselleşmeyle birlikte tüm piyasaların işleyişi bir bütünün parçaları 

haline geldiğinden ve ülkelerde meydana gelen en ufak bir krizin çok hızlı bir şekilde 

diğer ülkelerdeki ekonomik yapıları etkilediğinden her alanda uluslararası standartlara 

ihtiyaç artmıştır. Bu nedenle, uluslararası standartların kurum ve sistemlerin 

uyumlanması iç denetçilerin sorumlulukları haline gelmiştir. 

 Küreselleşme sadece uluslararası standartlar doğurmamıştır, aynı 

zamanda yeni uluslararası kurum ve platformlar da doğurmuştur. İç denetim birimleri 

istihdam, güvenlik ve çevre ile ilgili düzenlemelere uyum sağlamada önemli hale 

gelmiştir. 

 Ekonomik koşullar ve artan rekabet ortamı nedeniyle şirketlere danışman 

olmak önemli hale gelmiştir. Özellikle muhasebe denetimlerinin yerine getirilmesinde 

iç denetim birimleri önemli hale gelmiştir. 

 Yeniden yapılandırma, özellikle ekonomide yaşanan krizler sonrası şirket 

evlilikleri ve halka arz seferberlikleri gibi durumlarda iç denetimin etkin çalışması 

önemli hale gelmektedir. Çünkü, bu tarz faaliyetler nedeniyle şirketlerin geleneksel 

yapıları kırılmakta, yönetim yapılarından, raporlama standartlarına kadar her işleyişi 

değişen şirketlere denetim ve danışmanlık hizmetlerini veren iç denetim birimlerinin 

önem ve sorumlulukları artmakta, değişmektedir. 

Günümüzde, iç denetimin faaliyet alanı hızla değişip gelişmektedir. Faaliyet 

alanında risk yönetimine odaklaşma (risk odaklı denetim), işe değer katma(performans 

gelişimine yönelik çalışma yapmak), eğitim, danışma –bilginin organizasyon 

bünyesindeki birimlerle paylaşılması, yeni program ve sistem oluşturma aşamalarında 

tavsiyelerde bulunma, dış denetime yardımcı olma gibi daha birçok yeni anlayış da iç 

denetimin faaliyet alanını genişletmektedir. Bu gelişmelerle birlikte denetçiler artık 
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gölge yöneticiler haline gelmektedir. Denetçiler, artık kural ve sınırları belli, izole 

edilen alanlarda çalışmamaktadır. Bu nedenle yetki ve önem dereceleri artmıştır.  

Küreselleşme ile birlikte iç denetçilerin yapı olarak, pro-aktif yaklaşımı 

benimseyen, bu nedenle risk yönetimine daha fazla yoğunlaşan, mevcut denetim 

standartlarını denetim kalitesini artırmada yeterli bulmayıp denetim yapı ve işleyişlerini 

sürekli geliştiren ve tüm alanlarda teknolojik imkanlardan artan biçimde yararlanan, 

değişimi takip eden çok yönlü uzmanlar olmaları gerekmektedir.  

 

1.1.6.2.1.3. Banka İşletmelerinde İç Denetim İlke ve Esasları 

Banka işletmelerinde iç denetim ilkeleri 19.10.2005 tarihinde kabul edilen 

5411 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Bankacılık kanunun üçüncü kısmında “Kurumsal 

Yönetim” ilkeleri bölümünde belirtildiği gibi bankaların yönetim kurullarınca yönetim 

kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere 

denetim komitesi oluşturulur. Denetim komitesi, bankanın iç denetim, iç kontrol ve risk 

yönetimi sistemlerinin etkin ve yeterli çalışmasını, muhasebe sistemi ve raporlama 

sistemlerinin doğru bilgi üretmesini, bağımsız denetim şirketlerinin düzenli çalışmasını 

izlemekte, konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide 

sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamaktadır. Yani, kurumun denetim sisteminin 

denetimidir.  

Bankalar, yine aynı kanuna göre karşı karşıya bulundukları risklerin izlenmesi, 

kontrolünün sağlanması, faaliyet kapsam ve büyüklüğüne uygun, tüm şube ve 

konsolidasyona tabi ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi 

ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmede zorunlu tutulmuştur.  

Bağımsız denetim yaptırması zorunlu tutulan bankalar denetimden geçmiş 

tabloları üzerinden kamuyu aydınlatırlar. Bağımsız denetim kuruluşlarının çalışma 

esasları Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 

Odaları Birliği, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Merkez Bankası ve kuruluş 

birliklerinin görüşü alınarak Kurulca düzenlenmektedir. Bankacılık kanununa göre 
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bağımsız denetim kuruluşları faaliyetlerinden dolayı üçüncü kişilere verdikleri 

zararlardan dolayı sorumludurlar. Bağımsız denetim kuruluşu denetimi sırasında, 

bankanın varlığının tehlikeye düştüğünü veya yöneticilerin kanun veya esas sözleşmeyi 

ihlal etmiş olduğunu gösteren hususları tespit ederse, durumu Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu’na bildirme yetki ve sorumluluğunu taşımaktadır.25  

Bankacılık düzenlemelerinin oluşturulmasında Basel uygulama esaslarının 

uyumlandırılması da önemli olmuştur. Küreselleşme sonrasında artan riskler ve 

sistemdeki bulaşma etkisi (contagion effect) ile bir veya birkaç ülkedeki ekonomik kriz 

diğer ülkelere kolay ve kısa sürede yayılabilmektedir. Bu nedenle, global anlamda 

kurumların işleyişinin yeniden düzenlemesi gerekmiştir. Uluslararası düzenlemeler, 

uluslararası finansal yapının güçlendirilmesi, şeffaf, sağlıklı rekabette, etkin bir finansal 

yapının oluşturulması, finansal sistemde denetim yapısının güçlendirilmesi ve denetim 

yapısının etkinliğinin artırılması için uluslararası işbirliği şarttır. Bu düzenlemelerden 

biri de Basel II düzenlemeleridir. Küresel yapıda ortak bir düzen ve vizyon yaratmayı 

amaçlayan Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS- Bank for International Settlements) 

bünyesinde bulunan Bankacılık Denetim Komitesinin en önemli hedeflerinden birisi de 

uluslararası denetim sisteminde boşlukların doldurulmasıdır, bu da ancak ortak bir 

düzen sağlanması ile olabilecektir. Basel’e göre bankaların denetimden kaçmaması ve 

denetim sisteminin yeterli olması gerekmektedir. Sağlıklı ve istikrarlı finansal sistem 

oluşması için asgari sermaye yeterliliği yanında, etkin bir denetim ve gözetim yapısı 

oluşturmak ve piyasa disiplinin etkinliğini artırmak da gerekmektedir.  

Türkiye’de de 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

“Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” ile Basel II kriterlerine uyum 

açısından iç denetimle ilgili düzenleme yapılmıştır. Düzenleme ile bankaların risklerinin 

izlenmesi ve kontrolü sağlanmakta, kuracakları iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim 

sistemlerine ve bunların işleyişlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Ayrıca, 

kredi riski, operasyonel risk ve piyasa riski ile iç sistemlere ilişkin esaslar yer 

almaktadır. Basel II üç yapısal blok üzerine kuruludur. Birinci yapısal blokta bankaların 

başlıca faaliyetleri olan kredi üzerinedir. Kredi riskinin hesaplanan riske karşı minimum 

                                                
25 “Bankacılık Kanunu (5411 sayılı kanun)”, Resmi Gazete, 25983, 01.11.2005. 
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sermaye yeterliliğini sağlamayı esas almaktadır. İkinci yapısal blokta denetsel 

incelemenin sağlanması yer almaktadır. Üçüncü yapısal blokta piyasa disiplinin 

sağlanması esası yer almaktadır. Her üç bloğun sağlıklı ve etkin çalışması için de her bir 

blok içinde denetim farklı açılardan yer almaktadır. Basel’e göre banka kredilerinden 

yararlanmak isteyen firmalar finansal verilerinin sağlamlığı yanında artık iç denetim 

sisteminin varlığı ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum açısından değerlendirilerek  

kredi kararı verilecek ve kredi maliyeti tespit edilecektir. Basel II sonrasında risklerini 

iyi değerleyemeyen ve etkin bir iç kontrol sistemi olmayan bankaların uyum sağlamaları 

olanaksız olacağından, denetim ve etkin risk yönetimi konuları ele alınması gereken asıl 

konular olmuştur. Bu noktada da denetim öncelikli hale gelmektedir. Şirketin sağlık 

raporunu veren ve danışmanlığını yapan denetim bölümü olduğundan, eğer bu bölüm 

etkin ve verimli çalışmazsa risk yönetimi sonuçları doğru yönlendirmeyecektir.26  

Basel, Türk bankacılık yapısında denetimi ele alırken dört temel prensip 

belirlemiştir27; 

1.Prensip: Bankaların, risk profilleri ile bütünleşik bir sermaye yeterliliği 

değerlendirme süreci ile sermaye seviyelerinin korunmasına yönelik stratejileri 

bulunmalıdır. Bankaların içsel değerlendirme sürecinin temel özellikleri şunlardır; 

- Yönetim kurulu ve üst düzey yönetimin gözetim ve denetimi, 

- Sağlam ve güvenilir sermaye değerlendirmesi, 

- Risklerin kapsamlı değerlendirilmesi, 

- İzleme ve raporlama, 

- İç kontrol sistemi tarafından kontrolden geçirilmesi 

                                                
26 Güler ARAS, “Basel II Bankacılık Düzenlemeleri ve İç Denetim”, Türkiye İç Denetçiler Enstitüsü Dergisi, Ocak-

Mart 2007, No.17, http://www.tide.org.tr/TIDEWEB/ moduller/Edergi/EdergiAnaSayfa.aspx?KodAl=249 

(08.08.2010), s.1-5.  
27 BDDK, BIS Haziran Raporu( sermaye ölçümünün ve sermaye standartlarının uluslararası düzeyde birbiriyle 

uyumlaştırılması – İkinci yapısal blok –Denetim Otoritesinin İncelenmesi), 2004, 

http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Basel-II/1245Pillar2-Turkce-son_000.pdf (08.08.2010), s.2-8. 
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2.Prensip: Denetim otoriteleri, bankaların kendi içsel sermaye yeterliliği 

değerlendirmeleri ve stratejileri ile birlikte yasal sermaye yeterliliğini izleme ve sağlama 

kabiliyetlerini de incelemeli ve değerlendirmelidir. Denetim otoritesi bu süreçten 

istediği sonucu alamadığında gerekli tedbirleri almalıdır. Bu prensip çerçevesinde 

düzenli olarak incelemeler yapılmakta ve denetim aracı olarak şunlar kullanılmaktadır; 

- yerinde inceleme ve soruşturmalar 

- uzaktan izleme ve değerlendirmeler 

- banka yönetimi ile görüşmeler 

- bağımsız denetçilerin çalışmalarının değerlendirilmesi 

- düzenli aralıklarla raporlama yapılması. 

3.Prensip: Denetim otoriteleri, bankaların asgari sermaye yükümlülüğünün üzerinde 

sermaye ile faaliyette bulunmalarını istemeli ve asgari sermaye yükümlülüğü üzerinde 

sermaye bulundurmalarını sağlayacak güce sahip olmalıdır.  

4.Prensip: denetim otoriteleri, bankaların risk profiline göre belirlenen sermayelerinin 

asgari seviyenin altına düşmesini engellemek için erken müdahalede bulunabilmelidir. 

Sermayenin korunamadığında veya tekrar yerine konulamadığında bankadan hızlı 

düzeltici tedbirlerin alınmasını istemelidir.  

 

1.1.6.2.1.4. Bankalarda İç Denetim Sistemlerinin Temel Unsurları 

Basel Komiteye göre iç denetim beş temel unsurdan oluşmaktadır; 

1)Banka yönetimi gözetim faaliyetleri ve kurum içi denetim kültürü; 

Bankadaki iç denetim sisteminin sağlıklı, etkin ve esasına uygun işleyebilmesi için 

denetimi destekleyen bir Yönetim Kurulu ve üst yönetim olması ve şirkete bu yönetim 

kültürünün oturması esastır.  
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Bankadaki iç denetim sisteminin sağlıklı, etkin ve esasına uygun işleyebilmesi 

için denetimi destekleyen bir Yönetim Kurulu ve üst yönetim olması ve şirkete bu 

yönetim kültürünün oturtulması esastır.  

Banka Yönetim Kurulu, bankanın faaliyetleriyle ilgili politika ve stratejileri 

onaylamak ve periyodik olarak inceleyip güncellemek; bankanın taşıdığı başlıca riskleri 

bilip bunlara karşı kabul edilebilir alt ve üst sınırları belirlemek ve üst yönetimin bu 

riskleri belirlemesi, ölçmesi, yönetmesi ve kontrol etmesi için gerekli tedbirleri almasını 

sağlamak; bankanın kurumsal yapısını onaylamak ve üst düzey yönetimin iç denetim 

sisteminin işlerliğini izlemesini sağlamakla sorumlu sayılmaktadır. Özetle, Banka 

Yönetim Kurulu etkin, verimli ve yapıya uygun bir iç denetim sistemi kurulmasından ve 

devamlılığını sağlamaktan sorumludur. 

Banka üst düzey yönetimi, Yönetim Kurulu’nun onayladığı politika ve 

stratejilerinin yürütülmesi; bankaların taşıdığı risklerin belirlenmesi, ölçülmesi, 

izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli yöntemlerin oluşturulması; yetki ve 

sorumlulukların açık olarak paylaşıldığı bir kurumsal yapının devamı ve görev ve 

sorumlulukların etkin olarak yerine getirilmesinin izlenmesi; uygun iç denetim 

politikalarının oluşturulması, iç denetim sisteminin etkinliğinin ve uygunluğunun 

izlenmesinden sorumludur. 

Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetimi, mesleki ve ahlaki yüksek 

standartlar geliştirmekten ve bankadaki her seviyeden personelin iç denetim önemini 

anlamasını sağlayacak kurum içi denetim kültürünün oluşturulmasından sorumludur. 

Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetimi, mesleki ve ahlaki yüksek standartların 

geliştirilmesinden ve bankada her seviyedeki personelin iç denetimin önemini 

anlamasını sağlayacak kurum içi denetim kültürünün oluşturulmasından sorumludur. 

Bankada çalışan her bir personel iç denetim işleyişindeki yerini ve rolünü anlamalı ve 

işleyişe katılmalıdır. 

Etkin bir denetim sistemi için güçlü bir denetim kültürünün olması şarttır. 

Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetim tutum ve davranışları ile banka içinde ve 

dışında sürdürülen banka faaliyetlerinde etik kurallar uygulanarak iç denetimin tüm 
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personelce benimsenmesini sağlamalıdır. Bunun sağlanabilmesi için de tüm çalışanların 

kendi sorumluluklarını yerine getirmesi ve görevleri sırasında karşılaştıkları problemleri 

kurum içi fonksiyonel kanallar aracılığı ile üst yönetime aktarmaları etkin denetim için 

gerekli olduğundan görev ve yetkilerin yazılı olarak tanımlanması ve ilgili personele 

tebliği gerekmektedir.  

Bankalar, performansa ilişkin amaçlar ve diğer operasyonel sonuçların ön 

plana çıkarılması, kısa vadedeki riskleri önlemek uğruna uzun vadedeki oluşabilecek 

risklerin göz ardı edilmesi, görev ve yetkilerin etkin dağıtılmaması sonucu banka 

kaynaklarının yanlış kullanılması, kısa vadedeki hedeflere yönelik teşvik programı 

uygulanması ya da hatalı işleyişlere uygun yaptırım mekanizmasının oluşturulmaması 

gibi davranışlardan kaçınmazlarsa etik kurallar uygulanamaz. 

Bankada denetim kültürünün olmaması hata ve eksiklerin farkında olmadan 

devam etmesine neden olacaktır.  

2) Risk tanımı ve değerlendirme; bankalar risk alarak çalışan kurumlardır. iç 

denetim sisteminin etkin çalışması için bankanın ve konsolide olarak banka grubunun 

karşı karşıya olduğu tüm riskler belirlenip, değerlendirilmelidir. Yeni risklerle 

karşılaşıldığında iç denetimin de revize olması gerekmektedir. Risklerin belirlenmesi 

bankanın organizasyonundaki tüm seviyelerde gerçekleştirilir.  

Etkin bir risk değerlemesinde kurum içi ve dışı, ölçülebilir ve ölçülemez tüm 

faktörler dikkate alınır. Risk değerlemesi yapılırken banka organizasyon yapısındaki 

tüm seviyelerde ve bankanın yan kuruluşlarının faaliyetlerini de içine alan bir çerçevede 

bakılır. Riskler belirlendikten sonra kontrol edilebilme derecesine ve kabul edilirlik 

derecesine göre ne kadar azaltılması gerektiği konusunda karar verilir. Verilen karara 

istinaden iç denetim sistemi revize edilir ve denetimin etkinliği sağlanır. Yeni risk 

durumu, örneğin bankanın yeni çıkardığı bir finansal durum ya da yeni organizasyon 

yapısı olacağı gibi banka dışından kaynaklanan bir piyasa gelişmesi de olabilir. Banka 

üst yönetimi, bankanın taşıdığı riskleri düzenli olarak değerlendirir ve değişen koşullara 

göre gerekli düzenleyici tedbirler alınır.  
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3)Denetim faaliyetleri ve fonksiyonel ayrım; denetim faaliyeti bankanın doğal 

faaliyetlerinden biri olduğundan bankanın tüm seviyelerine yayılan bir denetim yapısı 

kurulmalıdır. Bankanın tüm seviyelerindeki birim ve bölümleri kapsayan denetim 

faaliyetleri, fiziki denetimler, işlemlerin niteliğine uygun tanımlanan minimum ve 

maksimum limitlere uygunluğun takibi, yetki ve onay sistemi ile doğrulama ve 

mutabakat sistemlerinin denetimi tüm organizasyon seviyelerini kapsayan şekilde 

gerçekleştirilir. Denetim faaliyeti, denetim politika ve prosedürlerinin oluşturulması ve 

bunların birbiriyle uygunluğunun belirlenmesi aşamalarından oluşur.   

İç denetim faaliyeti, günlük banka faaliyetlerinin bir parçası olarak değişen 

koşullara hızlı ve çabuk adapte olunmasını sağlayacak şekilde her seviyede 

belirlenmelidir, böylece olağanüstü maliyetlerden kaçınılmış olacaktır.  

Etkin bir iç denetim sistemi için denetimin banka faaliyetlerine ilişkin uygun 

fonksiyonel ayrımlar sağlanır, farklı yetki ve sorumlulukların çakışmaması ve uyumu 

amaçlanır, çakışan faaliyet alanları en aza indirilmeye çalışılır. Örneğin bir personele 

hem back Office hem front Office görevleri verilmemelidir. Bu çeşit birbiriyle çakışan 

görevler verildiğinde kişisel kar amacıyla banka finansal bilgileri kullanılmasına ya da 

bankanın zarara uğramasına neden olmaktadır. Bu nedenle görevler mümkün olduğunca 

birbirinden ayrılırken, genelde bir işlemin baştan sona kadar tek kişinin gerçekleştirmesi 

önlenmektedir.  

Öncelikle çakışan faaliyetler ve risk yaratan faaliyetler belirlenir, daha sonra bu 

faaliyetlerin mümkün olduğunca ayrılması sağlanarak, denetlenir. Risk taşıyan 

görevlerdeki personelin yetki ve sorumlulukları düzenli olarak incelenir, banka için risk 

oluşturmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.  

4)Bilgi erişim sistemi ve kurum içi iletişim; iç denetimde etkinlik ve sağlıklı 

bir süreç izlenebilmesi için bankadan ve dış piyasadan sağlanan bilgi güvenilir olmalı, 

zamanında erişilebilir ve uygun formatta olmalıdır. Bunun sağlanmasında da etkin ve 

verimli iletişim yapısının her seviyede kurulması gerekmektedir.  

Belgelerin kayıt ve dosyalanmasından bilginin elektronik ortamda saklanması 

ve kullanılmasına imkan veren bilgi sistemlerine kadar olanlar tüm faaliyetler iletişimin 
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parçalarıdır. Bilgi sistemleri denetim tarafından düzenli olarak izlenerek iletişimde 

zafiyet oluşturan noktalar ve yeniliklere uyum sağlanır. 

Banka bilgi sistemlerinin kurulması ve sürdürülmesinde denetimin bilgi ve 

görüşü alınır. Bilgilerin elektronik ortam yanında manuel ortamda da kayıtlanarak 

yedeklenmesi sağlanır.  

Elektronik bilgi sistemleri ve teknolojinin taşıdığı risklerin, bankaların 

faaliyetlerinin kesintisiz devamı ve olası zararları önlemek için denetimi gerekmektedir. 

Hem sistemde bilgi yedekleme ve ilgili diğer işlemler, software’deki gelişmeler, sisteme 

kullanıcı erişim politika ve prosedürleri, güvenlik gibi genel kontroller yapılır, hem de 

özel yazılımlar ve uygulamaları içeren uygulamaya yönelik kontroller yapılır. Bankaya 

büyüklük ve yapısına uygun bilgi işletim sisteminin kurulmaması, yenliklere ve 

ihtiyaçlara zamanında adapte edilmemesi ve yedeklemelerin yapılmaması halinde 

bankaya ait önemli bilgi ve program kayıplarına neden olabilecektir. 

Bankanın kontrolünde olan ve olmayan durumlar için senaryolar oluşturularak 

alternatif planlar oluşturulur, bunlar periyodik olan revize edilerek risklerin minimize 

edilmesi amaçlanır. Bu denetim yapılmadığında kurumsal bankacılık ve müşteri 

hizmetleri gibi bankanın işlem bazında ve stratejik olarak başlıca faaliyet alanlarında 

sorunlar oluşması bankanın prestij kaybı, müşteri kaybı ve hatta zarara girmesine neden 

olabilecektir. Banka için bu tarzda önemli işlemleri için sorun oluşan bölüm için aynı 

hizmeti verecek yedek bir sistemin ayağa kaldırıp işleme sokulması önem arz edecektir. 

Bu sistemlerin periyodik testleri yine denetime tabi olacaktır. 

Etkin bir iç denetim sistemi için banka iletişim yapısı personelin kendi görev 

ve sorumluluklarını bilmelerine ve değişimi izlemelerine imkan vermelidir. Bankadaki 

tüm veriler, raporlar, politika ve prosedürler yani bilgi bu iletişim kanalları ile aşağı, 

yukarı ve yatay olarak paylaşılacağından, etkin iletişim sistemi doğru bilginin gerekli 

sürede paylaşılmasını bu da denetimin etkin ve verimli olmasını sağlayacaktır. Banka 

organizasyon yapısında bilginin yukarıya doğru iletilmesi yönetim kurulu ve üst düzey 

yönetimin bankanın karşılaştığı riskleri ve faaliyet performansını değerlendirmesini 

sağlar. Bilginin aşağı doğru iletişim kanallarının etkin çalışması sayesinde bankanın 
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amaçları, politikası, prosedürleri ve beklentileri hakkında alt kademe yöneticilerin ve 

operasyondaki personelin haberdar olmasını sağlayacaktır.  

5)İzleme faaliyetleri ve iç denetim sisteminde hataların düzeltilmesi; banka iç 

denetim sistemi etkinliği sürekli izlenerek kurum içi ve dışı değişimlere bağlı olarak 

değerlendirilir ve etkin çalışmasının devamı sağlanır. Temel riskler günlük faaliyetlerin 

bir parçası haline getirilerek banka yönetimi ve banka müfettişlerince periyodik olarak 

değerlendirilir.  İç denetimin sürekli izlenmesi sayesinde denetim sistemindeki hatalar 

ve eksiklikler çabuk belirlenir ve revize edilir. Banka operasyonel işlemleri içine iç 

denetim sistemi fonksiyonel olarak yerleştiğinde iç denetim etkin çalışır ve düzenli 

olarak raporla kayıtlanır.  

Banka iç denetim sistemi, uygun eğitime sahip, objektif ve bağımsız 

müfettişlerin yürüteceği etkin ve kapsamlı kontrolü içerir. Banka müfettişlerinin iç 

denetimin bir parçası olan ve tüm faaliyet noktalarından gelen kontrol sonuçları denetim 

birimince yönetim kurulu, teftiş kurulu ve üst düzey yönetime tarafsız bilgi içeren 

raporu sunulur. Bu tarafsız rapor sayesinde banka yönetimi etkin ve sağlıklı çalışarak, 

kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapabilir. 

Banka iç kontrol ve denetim sistemi çalışması banka yapısı, faaliyetleri ve 

taşıdığı risklere uygun içerikte olmalı ve çalışmanın zamanlaması planlanmalıdır.  

Denetim raporu sayesinde iç denetime ilişkin hata ve eksikler belirlenerek, 

ivedilikle ele alınır ve belirli bir sürede revize edilir. Düzeltilemeyen hatalar veya tam 

olarak kontrol edilemeyen riskler hakkında yönetim kurulu ve üst düzey yönetime de 

bilgi verilir.  

İç denetim sürecindeki hata ve kontrol eksiklerinin zamanında belirlenmesi 

etkin ve bağımsız denetim ve bunun sonuçlarını veren raporlama ile olacaktır. Yönetim 

kurulu ve üst düzey yönetimin bunu izlemesi ise raporlamanın etkin, objektif ve 

zamanında kendilerine ulaşması ile olacaktır. Üst yönetimin ve yönetim kurulunun 

doğru karar alabilmesi ise denetim sistemindeki hataları ve risk yönetimindeki kontrol 

eksikleri ve bunlarının giderilmesini izlemesi ile olacaktır.  
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1.1.6.2.2. Kamu Denetimi 

Kamu adına tüm faaliyetlerin, ücretini devletten alan ve kamu adına denetim 

yetkisi kullanan denetçilerce denetlenmesidir. Amaç, kamu kurumlarında ve sisteminde 

özellikle vergi ve diğer konularda kuruluş hesaplarının doğruluğu ve kanunlara 

uygunluğunun dolayısıyla da hak ve işleyişin korunmasıdır. Kamuda denetim idari ve 

mali açıdan yapılır. İdari denetimde idari işlemler denetlenir, mali denetimde ise 

mevzuata uygunluk denetimi yapılır. Bu ana denetimler yanında performans, çevre, 

adalet, eşitlik, ahlakiyet denklik, bilgisayar tabanlı denetim gibi adlarla yeni denetim 

türleri oluşmuştur. Kamu denetimi, dayanağını anayasadan ve kanunlardan almaktadır. 

Yolsuzluklar ortaya çıkarılıp kötü harcamalar ve yanlış kullanımlar rapor edilir. Kamu 

denetim kurallarına göre denetlenir, bir üst yönetime rapor edilir. Gelişme ve 

ilerlemenin sağlanması için yapıcı önerilerde bulunulur.  

Denetim alanı ve türü ne olursa olsun kamu kesimi denetiminde faaliyet 

gösteren denetim kurumları üçe ayrılır28;  

1- yürütmeden bağımsız çalışan en yüksek denetim organı olan Sayıştay, 

2- yürütme içinde olup denetledikleri kamu kurumlarından bağımsız, üst  

denetim kurumu olarak görev yapan dış denetim kurumu, 

3- yürütme içinde olup, kuruluşun kendi bünyesinde oluşturduğu iç denetim 

ve iç kontrol yapan gruplar ve kurullardır.  

Bir de özel sektörün ve piyasadaki özel finans kuruluşlarının kamu 

kurumlarınca denetlenmesi vardır. Özel sektör üzerinde kamu denetiminin etkin 

olmaması topluma ekonomik kayıplar yanında toplumda sosyal yönden kayıplara neden 

olmaktadır. Ekonomik kayıp olarak özellikle 2001 krizinde batan bankaları 

gösterebiliriz. 1997 – 2003 yılları arasında 21 banka batarak TMSF ’ye devredildi. 1997 

yılında Türk Ticaret Bankası ile başlayan 1998 yılında Bank Ekspres ile devam eden 

TMSF’ye devir sürecinde 1999 Aralık ayında IMF niyet mektubu imzalanmasından iki 

gün önce İnterbank’a, on gün sonrasında da Egebank, Sümerbank, Yaşarbank, Yurtbank 
                                                
28 ÖZER, a.g.m., s.34-35. 
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ve Esbank’a el koyulmuştur. El konulduğunda bu altı bankanın bilanço zararı 6,4 milyar 

dolar, mevduatları 10,2 milyar dolar idi. 2000 yılı Temmuz ayındaki niyet mektubu ile 

Bank Kapital ve Etibank’a, 2000 yılındaki Kasım krizinde bilanço değerleri bozulan 

Demirbank’a aynı yılın aralık ayında TMSF tarafından el konulmuştur. 2001 yılı ilk 

yarısında Ulusal bank ve İktisat Bankasına, ikinci yarısında ise tamamı küçük ölçekli 

altı bankaya TMSF tarafından el konulmuştur. 2002 yılında Pamukbank’a ve 2004 

yılında İmar Bankası’na el konulmuştur. Bankaların fona devrinde ölçütlerin açık 

olmaması belirsizlik yaratmıştır. Ekonomik krizlerin öncesinde ve sonrasında oluşan 

banka devirlerinde bankaların devre esas olup olmamasında bankaların büyüklükleri ve 

içinde olduğu koşullara bakılmadan değerleme esasları hep aynı olmuştur.  

BDDK ’ya göre bankacılık sektörünü yeniden yapılandırmanın maliyeti 47,2 

milyar dolar olmuştur. Yeniden yapılandırmanın kamu maliyesine getirdiği yüke 

bakacak olursak kamu bankaları için 21,9 milyar dolar, TMSF ’ye devredilen bankalar 

için 17,3 milyar dolar olarak toplamda 39,3 milyar dolar olmuştur. TMSF gelirlerinden 

5,2 milyar dolar sermaye desteği sağlanmıştır. Devralınan bankalar nedeniyle TMSF 

tarafından ihtiyaç duyulan kaynak, Hazine tarafından ihraç edilen özel tertip tahviller, 

Merkez Bankasından kullanılan avanslar ve TMSF kaynaklarından sağlanmıştır.  

TMSF ’nin Hazineye borcu Aralık 2001’de 21,6 milyar dolar iken, Hazine’den 

kullanılan DİBS anapara tutarı 17,3 milyar dolar olduğu halde, faiz ve kur farkları 

nedeniyle iki yıl sonra borç artarak 28,2 milyar dolar olmuştur. Bankaların sağlıklı bir 

yapıya kavuşturulması ve aktiflerinin satılarak gelir sağlanması amacıyla TMSF 

tarafından bankalara el konulmuştur. Ancak, beklenildiği gibi olmadığı görülmüştür.29  

2001 krizi sonrası Türkiye’nin büyük bir partisi tarafından batan bankaları 

inceleyen bir araştırma komisyonu kurularak “Banka Kara deliği” isimli bir rapor 

yayınlanmıştır.  

                                                
29 Oğuz ESEN, “Bankacılık Krizleri, Yeniden Yapılandırma Programları ve Türk Bankacılık Sektörü”, Esiad (Ege 

Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Yayınları, 2005, Vol.1, No.1, http://ekosem.ieu.edu.tr/siyasa/ 

38siyasaoesenson.pdf  (14.08.2010), s.10-13. 
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20 Mart 2005 tarihinde yayınlanan bu rapora göre bankaların batış nedenleri 

şunlardır; banka kuruluş aşamasında gerekli niteliklere sahip olmayanlara banka izni 

verilmiştir. Banka Yeminli Murakıplarının hazırladığı raporlar zamanında ve etkin 

olarak yürürlüğe konulmamıştır. Bankaların gerçeğe aykırı bilanço bilgilerinin 

yayınlanmasına izin verildiğinden bankaların zayıflayan bünyelerinin zamanında 

farkına varılamamıştır. Hakim ortaklar kendi şirketlerine limit üstünde kaynak 

aktarmıştır ve bu zamanında durdurularak bankaların içinin boşalması önlenememiştir. 

Kredilerin verilmesinde etkin davranılmadığı için geri dönmeyen kredi miktarı artmıştır. 

Tüm bu saydıklarımızda gerek iç ve gerekse dış denetimin yetersiz kaldığını 

görmekteyiz. Bankacılık krizlerinin arkasında banka kurma izinlerinin ve bankacılık 

sisteminin yeterli denetime tabi olmaması ve zamanında gerekli önlemlerin alınamaması 

yer almaktadır.  

 

1.1.6.2.2.1. Sermaye Piyasasında Denetim 

Öncelikle Türkiye Sermaye Piyasasının tarihsel gelişimini ele alacak olursak, 

Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi olarak iki döneme ayırabiliriz.  

Osmanlı Dönemi; Türkiye'de sermaye piyasasının ortaya çıkışı ve gelişmesi, 

batıdaki sermaye piyasalarından farklı dönemlerde ve farklı şartlarda olmuştur. Batıda 

sanayi devrimi ile piyasalara dönük kütle üretimi artmıştır. Sonuçta da anonim 

ortaklıkların kurulmasıyla halka açılmalar sağlanmış, toplanan sermayeler ile büyük 

şirketler meydana getirilmiştir. Böylece sermaye yığılımı, firmaların büyümeleri, fon 

arz ve talepleri önemli boyutlara ulaşmıştır. Sanayi devrimi sonrası kıta Avrupa’sında 

yaşanan bu süreçle gelişme daha da hızlanarak atıl fonların üretime kayması 

sağlanmıştır. Ülkemizde ise sermaye piyasası oluşumunda fon talebi, batıdaki gibi 

üretim için olmayıp, Osmanlı hazinesinin ihtiyaçlarını karşılamada kendini 

göstermiştir.30  

                                                
30 Mehmet CİVAN, Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No: 183, Ankara, 

1994, s. 20-21. 
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Borç veren borç alan ilişkisi sanayi ve üretim için olmayıp genel anlamıyla 

savaşların finansmanı için kullanılmıştır.  

Cumhuriyet Dönemi ve Bankerler Olayı; Cumhuriyetin 1923’te ilanından 

sonra bir kararname ile Rum azınlığın hâkimiyetinde olan borsada işlem yapacak kişi ve 

kurumların Türk vatandaşı olması zorunluluğu getirilmiştir. 

1929 dünya ekonomik krizi ile batılı ülkelerin finansal piyasaları önemli 

sarsıntılar geçirmiş ve birçok ülkenin borsası ya kapatılmış ya da fiilen işlemez duruma 

gelmiştir. Ülkemizde ise, bu krizin etkilerinin en aza indirilmesi için bir dizi tedbir 

alınmıştır. 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu çıkartılmış ve 

borsa denetimi Maliye Bakanlığına verilmiştir. Fakat çıkartılan bu kanun, Maliye 

Bakanlığının ilgisizliği ve dünya borsalarındaki gelişmeleri takip etmemesi ile istenilen 

ölçüde amacına ulaşmamıştır.31 

1960 -1970 yıllarında, Türkiye'de sermaye piyasasını oluşturma yolunda bir 

dizi reform çalışmaları yapılmış, fakat bu dönemde eğilim, mevduat toplamaya yönelik 

olmuş, gerçek anlamda sermaye piyasası kuruluşları olan aracı kurumlar ortaya 

konamamıştır.32 

Özellikle 1970'ten itibaren ülkemizde yaşanan sürekli enflasyon küçük 

birikimlerin yöneldiği yatırım alanlarının getirilerini reel olarak azaltmıştır. Tasarruf 

eğiliminin yeterince yükseltilememesi üretken yatırımlara aktarılabilecek fonları 

daha da sınırlandırmıştır. Nitekim enflasyon, tasarrufa gidebilecek tutarların enflasyondan 

zarar görmeyen gayrimenkul, altın ve çeşitli dayanıklı tüketim mallarına yönelmesine 

neden olmuştur. Yatırım araçlarının ve kurumsal yatırımcının azlığı, mali araçların çok 

kısır olması, vade, miktar ve risk ayarlamalarının yapılamaması, genel ekonomik şartların 

ağırlığı fon fazlası olan kişi veya kurumları da batılı anlamda yatırım aracı olarak kabul 

edilemeyecek, araba, buzdolabı, televizyon gibi tüketim mallarına olan talebi arttırmıştır.33 

                                                
31 CİVAN, a.g.e., s. 22. 
32 İMKB, Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, 17. Basım, İstanbul, 2002, s. 7-8. 
33 Targan ÜNAL, Gelişen Borsalarda Kurumsal Yatırımcılar, No:7, İstanbul: İMKB Araştırma Yayınları, 1995, 

s.147. 
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Tablo 1: Sermaye Piyasasının Osmanlı Dönemi Gelişimi Tarih Çizelgesi 
 

 

Kaynak: İMKB, Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, 17. Basım, İstanbul, 

2002, s.4. 

 

Bu ortam içerisinde, sermaye piyasasının aracı kurumları, asıl fonksiyonları olan 

menkul kıymetler alım-satımı yerine menkul kıymet karşılığında kısa vadeli mevduat 

toplayıp borç vermeye, yani para ticaretine başlamışlardır. Enflasyonun etkisiyle ağırlaşan 

finansman güçlükleri ile bazı sanayi kuruluşları kendi banka kuruluşlarını oluşturmuş, bazı 

sanayi kuruluşları da mevcut bankerler aracılığıyla menkul kıymet satarak iç finansman 

ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Bu gelişmeler sonunda da bankacılık sistemine karşı daha 

esnek yapıda çalışan bir bankerlik sistemi ortaya çıkmıştır. 

1980- 1981 yılları banker piyasasındaki gelişmenin doruk noktasına ulaştığı 

dönem olmuştur. Aylık % 10 ile 12'yi bulan faiz getirisinin cazibesine kapılan bir kısım 

tasarruf sahipleri, birikimlerini bu alanda sayısı hızla artan banker kuruluşlarına 

aktarmıştır. Faiz hadlerinin serbest bırakılması ile de bankerlerle beraber bankalar da 

yüksek faiz politikasına belirli bir oranda katılmış ve aralarında lüzumsuz bir faiz yarışı 

Tarih Gerçekleşen Olaylar 

1844  Hazine bonosu piyasaya sürüldü. 

1847 İstanbul Bankası ve sonrasında Osmanlı Bankası kuruldu. 

1854 Kırım savaşı sonrasında ilk defa Osmanlı dış borçlanması yapıldı. 

1866 Avrupa'nın sayılı borsaları arasında yer almış olan ilk resmi borsa Dersaadet Tahvilat 
Borsası İstanbul'da kuruldu ve denetim için Borsa Komiserliği oluşturuldu. 

1881 Muharrem Kararnamesi ile Duyun-u Umumiye kuruldu. 

1906 Esham ve Tahvilat Borsası Nizamnamesi yürürlüğe girdi. 

1914 I. Dünya Savaşı ile borsa kapatıldı. 

1918 Tekrar açılan borsa, azınlıkların Osmanlı mülkünü ele geçirmek için yaptıkları siyasi 
oyunlara sahne oldu. 
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başlamıştır. Sonuçta da banker kuruluşları daha fazla faiz vererek tasarrufların dağılım 

dengesini kendi lehlerine döndürmüşlerdir. Ayrıca bankalar, tahakkuk ettirdikleri her türlü 

faize, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve stopaj kesintisi yapmakta, sonra kalan net 

faiz gelirini tasarruf sahibine aktarmaktadır. Faizlerden yapılan bu kesintiler ise, herhangi 

bir hukuki ve mali yükümlülüğü olmayan bankerler lehine sonuç doğurmuş ve 

tasarrufçuların tercihine yol açmıştır. Böylece hızla gelişen bankerlik faaliyeti iyice 

çığırından çıkmış ve tasarrufçuların anapara ve faizleri geri ödenemez duruma gelmiştir. 

Saadet zincirini andıran bu sistemde yeni kaynak girişin azalması, önceden fon yatıranların 

parasının da bu yolla ödenmesi sonucu yatırımcılar yatırdıkları fonları geri alamaz 

olmuşlardır. Bankerler, sermaye piyasasının kontrolsüzlüğü ile 1981 yılı sonlarına doğru 

bir bir iflas etmiştir. Sonuçta da halkın bu piyasadaki aracı kuruluşlara ve menkul 

kıymetlere olan güveni önemli ölçüde sarsılmış ve sonuçları itibariyle bankacılık sistemini 

de etkileyen bir güvensizlik ortamı oluşmuştur. 

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurulması ve Sonrası; 1980 ve 1981 

yıllarında ülkemizde mali piyasaları sarsan banker olayından sonra 30.07.1981 tarih ve 

17416 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2499 sayılı SPK ile sermaye piyasasına 

yönelik ilk düzenlemeler yapılmıştır. Bu kanun ile piyasaların oluşturulmasına yönelik 

düzenlemelerin temeli atılmıştır. Bu çerçevede; İMKB kurulmuş, birinci el, ikinci el 

piyasa işlemleri yapabilecek kurumlar ile bunların faaliyet alanları ve yetkileri 

düzenlenmiş, sermaye piyasası araçları ile birincil menkul kıymet ihraçları, bunların 

usul ve şekilleri belirlenmiş, bağımsız denetim şirketleri düzenlenmiş, SPK 'na tabi 

ortaklıkların uyacakları mali tablo, rapor ve muhasebe standartları belirlenerek 

yürürlüğe konmuştur.34 

SPK 'nun yürürlüğe girmesinden sonra, aracı kuruluşların hizmet kalitesinde 

gelişme ve profesyonelleşme gözlemlenmiştir. Araştırma faaliyetlerine, yeni mali 

tekniklerle, yatırımcılara ve şirketlere yeni imkânlar sağlanmasına önem verilmiştir. 

2499 Sayılı SPK ile sermaye piyasası hızlı bir gelişim ve değişim sürecine girmesine 

rağmen, mevcut düzenlemeler bu gelişmelere ayak uydurmakta yetersiz kalmıştır. Bu 

                                                
34 Sevtap TAŞKIRAN ve Nurhan ERKAN, Aracı Kurumların Performans Değerlendirilmesi, No: 17, Sermaye 

Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi Yayını Ankara: Tisimat Basım, 1995, s.163. 
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yetersizliği gidermek ve piyasanın gelişmesinden doğan yeni ihtiyaçları karşılamak için, 

23.04.1992 tarihinde 3794 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. 

26 Aralık 1985 tarihinde İMKB 'nın kurulmasıyla örgütlü hale gelen ikinci el 

piyasalar, günümüze kadar oldukça önemli bir gelişme göstermiş ve Türk finans piyasaları 

yeni bir boyut kazanmıştır. Yeni olmasına rağmen aracı kurumların sayıları 1986 yılı 

sonunda 11 olmuştur. Bankaların da aracı kurum kurmaları sonucu bu sayı, Haziran 1999 

tarihi itibariyle 141 iken 2005 yılı sonu itibarıyla, 30’u ticari banka, 11’i kalkınma ve 

yatırım bankası, 32’si banka kökenli, 69’u da banka kökenli olmayan olarak bu sayı 

toplam 101’e düşmüştür. 1999’dan sonra sayı olarak düşüşün en önemli nedeni 2001 krizi 

ile ödeme güçlüğüne düşen bazı aracı kurumların faaliyetlerine son vermesi ve bazı aracı 

kurumların birleşmesi olarak görülebilir. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1981 yılında çıkarılan 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanununun verdiği görevleri gerçekleştirmek ve yetkileri kullanmak için 

kurulmuştur. Kurulun SPK’da belirlenen temel yetki ve görevleri şunlardır35; 

 Sermaye piyasası araçlarının ihracını, halka arz ve satışını düzenlemek ve 

denetlemek, 

 Sermaye piyasası araçlarını Kurul kaydına almak ve kamu yararının 

gerektirdiği hallerde bunların halka arz ve satışını geçici olarak durdurmak, 

 Sermaye piyasası kurumlarının mali bünyeleri ve kaynaklarının kullanımı 

ile ilgili standart rasyoları genel olarak ya da faaliyet alanları veya kurum türleri 

itibariyle belirlemek, 

 Sermaye piyasasında, gerektiğinde elektronik ortam da dahil, bağımsız 

denetim faaliyetine ilişkin esasları belirlemek, 

 Kamunun zamanında, yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak 

amacıyla, genel ve özel nitelikte kararlar almak ve her türlü mali tablo ve raporlar ile 

bunların bağımsız denetimlerinin, sermaye piyasası araçlarının halka arzında 

                                                
35 SPK, Yıllık Faaliyet Raporu, 2008, s.13-15. 
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yayımlanacak izahname ve sirkülerin ve araçların değerini etkileyebilecek önemli 

bilgilerin kapsamını, standartlarını ve ilan esaslarını tespit etmek, 

 Sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumlar, borsalar ve 

teşkilatlanmış diğer piyasaların faaliyetlerini izlemek ve denetlemek, 

 Sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü yayın, duyuru ve reklamları 

izlemek, yanıltıcı ilan ve reklamları yasaklatarak gereği yapılmak üzere ilgili 

kuruluşlara bildirmek, 

 Bu Kanun hükümleri gereğince elde ettiği veya kendisine tevdi edilen 

mali tablo ve raporlar ile diğer belgeleri inceleyip değerlendirerek, SPK’da belirtilen 

gerekli tedbirleri almak, 

 Çağrı yoluyla hisse senedi toplanması ve vekaleten oy vermeye ilişkin 

esasları belirlemek, 

 Vadeli işlem sözleşmeleri ve bunların işlem göreceği borsalarda faaliyet 

gösterecek kurumları düzenlemek, 

 Menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme, açığa satış ve repo işlemlerini 

düzenlemek,  

 Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de sermaye piyasası araçlarının ihraç 

ve halka arzı konusunda gereken düzenlemeleri yapmak, 

 Sermaye piyasası araçlarının takası, saklanması veya kaydi değer haline 

getirilmesi ve derecelendirilmesini düzenlemek ve denetlemek, 

 Sermaye piyasasının gelişmesini teminen yeni sermaye piyasası 

kurumlarına ilişkin kuruluş, faaliyet, tasfiye ve sona erme esaslarını belirlemek ve 

bunları denetlemek, 

 İlgili Bakanca istenecek incelemeleri yapmak; çalışmaları hakkında 

Bakana rapor vermek; sermaye piyasası ile ilgili mevzuat değişiklikleri hakkında 

önerilerde bulunmak, 
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 Gayrimenkullerin değerlemesini yapabilecek ekspertiz kurumlarından 

sermaye piyasasında faaliyette bulunacaklara ilişkin şartları belirlemek ve bu şartlara 

uyan kuruluşları listeler halinde ilan etmek, 

 Sermaye piyasasında medya ve elektronik ortam da dahil yatırım 

tavsiyelerinde bulunacak kişi ve kuruluşların uyacakları ilke ve esasları belirlemek, 

 Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunacaklar, gayrimenkul değerlemesi 

alanında faaliyet gösterecek kişi ve kuruluşlar ile sermaye piyasası kurumlarının 

yönetici ve diğer çalışanlarının mesleki eğitimi, mesleki yeterliliği ve mesleki 

ehliyetlerini gösterir sertifika verilmesine ilişkin esasları belirlemek, bu amaçlarla 

merkez kurmak ve faaliyet esaslarını belirlemek, 

 İnternet de dahil, her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı ve 

benzeri araçlar üzerinden gerçekleştirilen ihraç ve halka arzlar ile sermaye piyasası 

faaliyetleri ve işlemlerini; genel hükümler çerçevesinde bu Kanun kapsamına giren 

işlemlerde elektronik imza kullanım esaslarını düzenlemek ve denetlemek, 

 Kanuna tabi anonim ortaklıkların genel kurullarında birikimli oy 

kullanılabilmesine ilişkin düzenlemeleri yapmak, 

 Yabancı ülkelerin sermaye piyasalarında düzenleme ve denetime yetkili 

muadili kuruluşlar ile sermaye piyasalarıyla ilgili her türlü iş birliği yapmak ve bilgi 

alışverişinde bulunmaktır. 
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Şekil 2. Sermaye Piyasası Kurulu Organizasyonu 
Kaynak: SPK organizasyon Şeması, 2010, www.spk.gov.tr/indexpage.aspx?pageid=522&sub 

menuheader=-1(20.08.2010). 

 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanına bağlı çalışan 12 daire bulunmaktadır. Bu 

dairelerin sermaye piyasasındaki görevleri şöyledir36; 

Denetleme Dairesi; Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olan anonim ortaklıklar 

ile yardımcı kuruluşların ve diğer sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarının işlem ve 

hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılmış yönetmelik, 

tebliğ ve diğer mevzuat uyarınca Kurul adına incelenmesi ve denetlenmesi ile 

görevlidir. 

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi;  

 Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıkların menkul kıymetlerinin halka arz ve 

ihracına ilişkin işlemlerin düzenlenmesi ve izin verilmesi, 

 Kamuyu aydınlatma ilkelerinin saptanması ve bu ilkeler çerçevesinde 

ortaklıkların kamuya açıkladıkları bilgilerin kontrolü ve izlenmesi, 

 İzin sonrası mali tablo ve raporların izlenmesi ve gözden geçirilmesi, 

                                                
36 Sermaye Piyasası Kurulu – Organizasyon Şeması, 2010, http://spk.gov.tr/indexpage.aspx?pageid=522& 

submenuheader=-1 (14.08.2010) 
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 Ortaklıkların muhasebe, kayıt ve belge düzeni ile ihraç edebilecekleri yeni 

menkul kıymet türleri ile ilgili düzenlemelerin yapılması, 

 Mevcut hisse senetlerini halka arz edecek gerçek ve tüzel kişilerin ihraç ve halka 

arz süresine ilişkin işlemlerin düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi 

ortaklıkların mali yapısını, faaliyet sonucunu veya tasarruf sahiplerinin 

kararlarını, hak ve yararlarını etkileyebilecek olaylara ilişkin bilgilerin piyasaya 

iletilmesinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve izlenmesi, 

 Menkul kıymet stoklarının izlenmesi, 

 İzin kayıt süreci ile ilgili sektörel mali ve ekonomik standartlarla muhasebe 

standartlarının tespiti ve geliştirilmesi, 

 Küçük ortaklıklarla ilgili özel mali tablo, rapor, kamuyu aydınlatma ve izin 

standartlarının tespiti, düzenlenmesi ve geliştirilmesi ile görevlidir. 

Aracılık Faaliyetleri Dairesi;  

 Sermaye Piyasası Kanununun 30. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), 

(e) ve (f) bentlerinde sayılan sermaye piyasası faaliyetlerini ifa eden veya 

edebilecek kurum ve kuruluşların, mevzuata uygun kuruluş ve faaliyetlerine izin 

vermek, kuruluş ve faaliyet ilkeleri ile ilgili gereken düzenlemeleri yapmak, 

 Söz konusu kurum ve kuruluşların sermaye yeterliliği ve risk kontrolüne ilişkin 

standartlar geliştirmek ve belirlenen standartlara uyumu sağlamak, 

 Aracılık faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile ihraçcı ortaklık ve 

yatırımcılar arasındaki ilişkileri, karşılıklı hak ve yararları koruyucu yönde 

düzenlemek, 

 Yatırımcıların kolaylıkla, en az maliyet ve güvenle piyasalarda işlem 

yapmalarını sağlamak için gereken düzenlemeleri yapmak, 
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 Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsa ve borsa dışı teşkilatlanmış 

piyasalara ilişkin önerilerde bulunmak ve düzenlemeler yapmak, 

 Uluslararası menkul kıymet piyasaları ile eşgüdümü temin etmek, 

 Takas, saklama ve kaydileştirme kurumları ve işlemleri ile yatırımcıları tazmin 

sistemleri ve tedrici tasfiyeye ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak ile 

görevlidir. 

Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi; Borsalar ve teşkilatlanmış diğer 

piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarında meydana gelen olağandışı fiyat ve 

miktar hareketleri ile piyasa bozucu faaliyetleri Kurul adına Sermaye Piyasası Kanunu 

ve bu Kanun uyarınca çıkarılmış yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuat uyarınca izlemek, 

incelemek ve denetlemek ile görevlidir. 

Kurumsal Yatırımcılar Dairesi, kurumsal yatırımcıların piyasa ve kurul ile 

ilişkilerini düzenler ve bu kurumların halka arz edecekleri mali araçlarla ilgili izin verir.  

Araştırma Dairesi, kurulun istediği araştırmaları yapmak, araştırmaları ile 

strateji ve karar sürecine yardımcı olmak, düzenlemelerin mevcut ve olası etkilerini 

değerlendirmek kurul içi ve dışı eğitimleri yürütmekle görevlidir. 

Muhasebe Standartları Dairesi, sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarının 

muhasebe standartlarını belirlemek, bu alanla ilgili ihtiyaç tespiti ve düzenleme yapmak, 

uluslararası uyum çalışmalarını yürütmekle görevlidir. 

Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi, Kurul Başkan Yardımcısına 

bağlı olarak bilgi teknolojileri faaliyetlerini yürütmekle görevlidir. 

Hukuk İşleri Dairesi, kurula hukuksal danışma hizmeti yapmak ve 

uyuşmazlıklarda kurul’u temsil etmek, hukuki konularda gereken incelemeleri yapmak 

ve görüş bildirmek, ortaklık esas sözleşme ve tadil tasarılarını gerekli görüldüğünde 

mevzuata uygunluk açısından inceleyerek görüş bildirmekle görevlidir. 
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İdari ve Mali İşler Dairesi, kurul’un mali ve idari faaliyetlerini ve görevlerini 

yerine getirir. 

Kurumsal İletişim Dairesi, kurul’un piyasadaki kurumlar ve yazılı ve görsel 

medyayla ilişkilerini düzenlemek, toplantı ve konferansları organize etmek, her türlü 

dokümanı hazırlamak, kurulun internet sayfasında yer alacak bilgileri yayına 

hazırlamak, Kurulun yurt içinde ve dışında gerekli protokol hizmetlerini organize 

etmek, Kurul çalışanlarına yönelik tanıtıcı toplantı ve seminerler düzenlemek, Kurulun 

uluslararası kurumlar ile ilişkili faaliyetlerini düzenlemekle görevlidir. 

Strateji Geliştirme Dairesi, Kurulun strateji, politika, amaç ve hedeflerinin 

belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak, strateji planını hazırlamak, uygulamayı 

izlemek, değerlendirmek, üst yönetime iyileştirici önerilerde bulunmak, ilerleme 

raporlarını düzenlemek ve bunları ilgili birimlerle paylaşmak, kurul performansı, iş 

tanımları ile ilgili gerekli çalışmaları yapıp stratejilerini belirlemek, Kurul bütçesinin 

stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlanmasını sağlayacak önerilerde bulunmak 

ile görevlidir. 

SPK, bu dairelerin çalışmaları çerçevesinde Avrupa Birliği’ne uyum 

kapsamındaki çalışmalar yapmakta ve düzenlenen toplantılara katılmakta, Uluslararası 

Sermaye Piyasası Kurulları Örgütü (IOSCO - International Organisation of Securities 

Commissions) ile yoğun işbirliği yapılmaktadır.37  

AB düzenlemeleri ve uygulamalarına uyum amacıyla sağlanan AB fonlarının 

kullanılması çalışmalarına ve AB üye ülkelerince sağlanan fonlardan yararlanmak için 

oluşturulan proje çalışmalarına da katılmaktadır.  

1983 yılında kurulan ve 191 üyesi olan IOSCO ’ya SPK 1988 yılında üye 

olmuştur. SPK, IOSCO bünyesinde faaliyet gösteren komitelere aktif olarak 

katılmaktadır. Bu komiteler; gelişmekte olan piyasalar komitesi, gelişmekte olan 

piyasalar komitesi danışma kurulu, başkanlar komitesi, yürütme komitesi, bölgesel 

komiteler (4 adet bölge komitesi vardır, SPK Avrupa bölge komitesi toplantılarına 
                                                
37 Sermaye Piyasası Kurulu – Uluslararası Faaliyetlerimiz, 2010, http://spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage 

&menuid=0&pid=4&submenuheader=-1 (14.08.2010), s.1. 
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katılmaktadır.)’dir. Ayrıca, ihtiyaçlar doğrultusunda bölgesel eğitim seminerleri 

düzenlenmekte ve düzenlenenlere katılmaktadır.  

Bu uluslararası faaliyetleri kapsamında SPK, OECD bünyesinde görev yapan 

başta Finansal Piyasalar Komitesi olmak üzere finansal piyasalarla ilgili komite 

çalışmalarına katkı bulmakta ve katılım sağlanmakta olup Kurumsal Yönetim 

Yönlendirme grubu çalışmaları ulusal eşgüdüm birimi sıfatıyla yürütülmektedir. 

 

1.1.6.2.2.2. İMKB ve Denetim  

Bu bölümde sırasıyla İMKB hukuki çerçevesi, İMKB görev ve yetkileri, İMKB 

organizasyon yapısı, borsa üyelerinin denetimi ele alınacaktır. 

İMKB Hukuki Çerçevesi38; 91 sayılı KHK, (RG: 6.10.1983- 18183) menkul 

kıymetler borsalarının özel bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğini muhafaza 

etmekle birlikte, dünya borsa sistemleri içinde evvelce Fransız/Alman ağırlıklı olan borsa 

sistemimizi daha liberal karakterli Anglo-Sakson borsa tipine yaklaştırmış, buna karşılık 

borsayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetimi altına koymuştur. Borsada 

işlem yapmaya yetkili kişiler, SPK tarafından işlem yapmalarına izin verilen gerçek ve 

tüzel kişiler olarak ifade edilmiştir. Bunların nitelikleri ve çalışma kuralları yönetmeliğe 

bırakılmıştır. Bir çerçeve yönetmelik mahiyetinde olan ve kısaca “Genel Yönetmelik” 

olarak anılan “menkul kıymet borsalarının kuruluş ve çalışma esasları” hakkında 

yönetmelik (RG: 6.10.1984- 18537) menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma 

esaslarını genel olarak düzenlemektedir. 

91 sayılı KHK 'nın 11. maddesi, "menkul kıymetler borsasındaki alım-satım 

işlemlerine ilişkin kurallar Borsa Yönetim Kurulu'nca bir yönetmelikle tespit olunur" 

demektedir. Buna göre, Türkiye'de kurulacak her borsa kendisi için bir iç yönetmelik 

hazırlayacaktır. İç yönetmelikler borsaların yönetim kurullarınca hazırlanır; genel 

kurullarınca karara bağlanır ve SPK 'nın onayı ile yürürlüğe girer. İstanbul Menkul 

                                                
38 İMKB, Yönetmelikler, 2010, http://www.imkb.gov.tr/Regulations/Bylaws.aspx (15.08.2010). 
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Kıymetler Borsası Yönetmeliği (19.02.1996/22559), İ.M.K.B.'nin çalışma esas ve 

kurallarını belirlemiştir. 

Kanuna göre, Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar, özel 

kanunlarında yazılı esaslar çerçevesinde teşkilâtlanarak, menkul kıymetlerin ve diğer 

sermaye piyasası araçlarının güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları altında 

kolayca alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilân etmekle yetkili 

olarak kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlardır. (Sermaye Piyasası Kanunu md. 40) 

İMKB meslek kuruluşu olduğu için üyeleri vardır. Borsaya üye olabilecek, yani 

Borsa'da işlem yapabilecekler SPK’dan faaliyetleri için Yetki Belgesi almış; 

a) Yatırım ve kalkınma bankaları, b) Ticari bankalar, c) Aracı kurumlar ’dır. 

İMKB görev ve yetkileri; 1) Menkul kıymetlerin Borsa kotuna alınması ile ilgili 

başvuruları, Kotasyon Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar dahilinde incelemek, ek bilgi ve 

belgeler istemek, başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak, 

2) Kanuni gerekler yerine getirilerek para, kambiyo ve kıymetli maden ve 

taşlar ile vadeli işlemlerle ilgili piyasalar açmak, 

3) Borsa’da işlem görebilecek menkul kıymetler için türlerine göre menkul 

kıymetler pazarları oluşturmak, bu pazarlarda işlem görecek menkul kıymetleri 

belirlemek ve Borsa bülteninde yayınlamak, pazarlara Borsa binasında yer tahsis etmek, 

4) Borsa’da pazarların çalışma gün ve saatlerini belirlemek ve Borsa bülteninde 

ilan etmek, 

5)Borsa pazarlarında yapılan işlemler sonucunda oluşan fiyatları ve bu 

fiyatlardan yapılan toplam işlem miktarlarını seans bitiminde ilan etmek, 

6)Borsada yapılan alım, satım işlemlerini güven ve istikrar içinde serbest 

rekabet şartları altında kolayca ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu 

kuralların dışına çıkan Borsa üyelerine “İ.M.K.B. Yönetmeliği”nde belirtilen 

müeyyideleri uygulamak, 



49 
 

7)Borsa’da olağan dışı menfi gelişmelerin meydana gelmesi halinde, 

mevzuatın verdiği yetkiler içinde gerekli önlemleri almaktır. 

Borsa üyelerinin denetimi; Borsa üyeleri borsa işlemlerine ilişkin yıllık faaliyet 

sonuçlarıyla, yılsonu itibariyle düzenlenen mali tablo ve bağımsız denetim raporlarının 

birer örneğini borsaya vermek zorundadırlar. Ayrıca, üyelerin hesap ve işlemleri Borsanın 

yetkili elemanlarınca her zaman incelenebilir. Üyeler, bu incelemelere müsaade etmek, 

kolaylık göstermek ve istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı Borsa üyeleri nezdinde iki tip inceleme ve denetim 

yapar; Kurul Başkanı’nın önerisi ve Borsa Başkanı’nın onayıyla yürürlüğe giren yıllık 

denetim programına göre, üyelerin, hesap ve işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili 

tebliğ ve yönetmelikler ile Borsa tarafından yayınlanan genelgelere uygun olup olmadığı 

şeklinde olan denetim “mutat denetim”dir. Belli bir olay ya da durumun ortaya 

çıkarılmasına yönelik olarak yapılan araştırma, soruşturma, inceleme şeklindeki “sınırlı 

denetim”dir. 

 

1.1.6.2.2.3. BDDK Denetimi 

Bankaların tasarruflarını korumak ve ekonomik kullanım gereklerine göre 

kullanımlarını sağlamak üzere bankaların kuruluşunu, yönetimini, çalışma esaslarını, 

devir, birleşme faaliyetleri ile denetlemelerini düzenlemek amacıyla çıkarılan bankalar 

kanunu 2 Mayıs 1998 ve 18742 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Kanunun 25. maddesine göre, zorunlu bir organ olarak banka denetçilerinin 

sayısı ikiden az olamaz. TTK göre denetçi sayısının üst sınırı beş kişi olacaktır. 

Denetçiler yükseköğrenim görmüş ve bankacılık, hukuk, muhasebe konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi kimselerden seçilecektir, TTK hükümlerine göre banka genel kuruluna 

hitaben düzenleyecekleri yıllık raporlar yanında her üç ayda bir bankanın, bu kanun ve 

diğer mevzuat karşısındaki durumuna ilişkin raporları, banka yönetim kuruluna ve 

müsteşarlığa göndermekle yükümlüdürler. 27. maddeye göre, bankaların, denetçilere ek 

olarak, işlemlerin bankacılık ilkelerine ve mevzuatına uygunluğunu denetlemek üzere 

yeteri kadar müfettiş çalıştırmaları zorunludur.  



50 
 

31. maddeye göre, bu kanuna aykırı hareketlerden dolayı hapis veya bir 

defadan fazla ağır para cezası ile cezalandırılan kimseler ile yüz kızartıcı suçlardan 

dolayı mahkum olanlar ve müflisler denetçi olarak çalıştırılamazlar. 

54. maddeye göre bankaların bilançoları ve kar - zarar cetvellerinin banka 

denetçileri ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından onaylı birer örneği, banka genel 

kurulunun toplandığı tarihten itibaren üç ay içinde, yönetim kurulu ve denetçi raporları 

ile birlikte Müsteşarlığa ve T.C. Merkez Bankasına verilerek Resmi Gazete'de ve yurt 

çapında yayın yapan bir gazetede ilan edilir. 

1211 sayılı kanunun 43. maddesine göre T.C. Merkez Bankası da bankaların 

mali durumlarının gözetimi ve denetimi ile ilgilenmekte ve bankalardan başbakanlıkça 

belirlenen bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanacak denetim raporları 

istemektedir. 

3182 sayılı Bankalar Kanunu 46. maddesine göre; sermayesinin yarısından 

fazlasına genel ve katma bütçeli dairelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin 3291 sayılı 

kanun kapsamına alınan kuruluşların sahip olduğu kurum ve ortaklıklar ve bankalar 

dışında kalan müşterilere açılacak krediler ve verilecek kefalet ya da teminatlar tebliğle 

belirlenecek olan haddi geçtiğinde alınacak hesap durumu belgesi ile eki ve bilanço ve 

kar zarar cetvellerinin uygunluğunun 3568 sayılı Meslek Kanunu'na göre YMM'ler 

tarafından tasdik edilmesi şartı getirilmiştir. 

4389 sayılı Bankalar Kanunu 3. maddesine göre bu kanun ve ilgili diğer 

mevzuatın, anılan yetkiler çerçevesinde düzenlemeler de yaparak uygulanmasını 

sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, tasarrufların güvence altına 

alınmasını sağlamak ve kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak 

üzere 23 Haziran 1999 tarihinde, kamu tüzel kişiliği olan, idari ve mali özerkliğe sahip 

olarak kurularak 31.08.2000 tarihinde BDDK faaliyete geçmiştir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)’nun amacı da, bağlı 

olduğu 5411 sayılı kanuna göre oluşturulan, finansal piyasalarda güven ve istikrarın 
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sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve 

menfaatlerinin korunmasına ilişkin usul ve esasları gerçekleştirmektir. Bu amaçla39; 

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 mali, iktisadi ve 

mesleki 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. 

Türkiye 'de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım 

bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri, finansal 

holding şirketleri, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve 

bunların faaliyetleri 5411 sayılı kanun hükümlerine tâbidir. Özel kanunlarla kurulmuş 

olan bankalar hakkında da kanunlarında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bu 

Kanun hükümleri uygulanır. BDDK, bankalar üzerindeki bu denetimini, Bankalar 

Yeminli Murakıpları aracılığıyla gerçekleştirmektedir.40 

BDDK Yapısı ve Denetim Esasları;  

Kurumun organizasyonu başkanlık teşkilatı (başkan ve başkan yardımcıları) ve 

hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet birimleri, daire başkanlıkları seklinde 

teşkilatlanmış ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır. 

                                                
39 “Bankacılık Kanunu (5411 S.K.)”, Resmi Gazete, 25983, 1 Kasım 2005. 
40 Başak ATAMAN AKGÜL, “Türkiye’deki Denetim Uygulamalarının Çeşitli Kanunlar Açısından Uygulanması”, 

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005, No.13, http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/ 

sbd/sbd13/sbd-13-11.pdf (19.08.2010), s.119-120. 
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Ancak, daire başkanlıklarının sayısı onu geçemez. İlişkili Bakanın onayı ile bu sayının 

yarısını geçmemek kaydıyla Kurulca daire başkanlıkları oluşturulabilir. 

BDDK yönetmeliğine göre hizmet birimleri şunlardır41; 

 Düzenleme Dairesi Başkanlığı 

 Denetim Daire Başkanlığı 

 Uygulama Daire Başkanlığı 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

 Risk Yönetimi Daire Başkanlığı 

 Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı 

 Dış İlişkiler Daire Başkanlığı (Danışma Birimi) 

 Hukuk İşleri Daire Başkanlığı (Yardımcı Hizmet Birimi) 

 Destek Hizmetler Daire Başkanlığı 

Yürürlükteki 5411 sayılı bankacılık kanununun amacı, finansal piyasalarda 

güven ve istikrarı, kredi sisteminin etkin çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve 

menfaatlerinin korunmasını sağlamak için gerekli usul ve esasları düzenlemektir. Ülke 

sınırları içinde faaliyete geçen tüm bankaların düzenlenme ve denetimleri bankacılık 

kanunu ile düzenlenmektedir.  

Bankalar kanunu ile denetimin genel görüntüsü şöyle şekillenmektedir42; 

Bankaların kuruluş ve faaliyet izni ve faaliyetlerin iptalini bankacılık kanunu 

düzenler. Bankaların bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti 

                                                
41 “BDDK Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2008/13288 S.K.)”, Resmi Gazete, 

26803, 1 Mart 2008. 
42 “Bankacılık Kanunu (5411 S.K.)”, s.28-31. 
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verecek kuruluşların yetkilendirilmesine, yetkilerin geçici veya sürekli olarak 

kaldırılmasına, tasfiyelerine Kurul karar verecektir.  

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 belirlenmesi banka yönetim kurulunun sorumluluğundadır. 

Bankaların, yönetim kurullarınca yönetim kurulunun denetim ve gözetim 

faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak için en az iki üyeden oluşan ve icrai 

görevi olmayan yönetim komitesi üyelerinden seçilen denetim komitesi 

oluşturulmaktadır. Görevi, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri 

kapsamındaki birimlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından; görevlerinin ifasıyla 

ilgili olarak düzenli raporlar almak ve bankanın faaliyetlerinin sürekliliği ve güven 

içinde yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek durumları veya mevzuata ve iç 

düzenlemelere aykırılıkları Yönetim Kuruluna bildirmektir.  

Bankaların genel müdür ve genel müdür yardımcıları, konsolide denetime tâbi  

ortaklıklar hariç başka bir ticari kuruluşta tam veya yarı zamanlı olarak görev alamaz.  

Bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, 

faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm şube ve 

konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi 

ve iç denetim sistemi kurmak ve isletmekle yükümlüdürler. Bu sistemin kuruluşu, 

isleyişi, yeterliliği, oluşturulacak birimlere, icra edilecek faaliyetlere, üst yönetimin 

görev ve sorumlulukları ile Kuruma yapılacak raporlamalara ilişkin usul ve esaslar 

Kurulca belirlenir.  

Bankaların, iç kontrol sistemi kapsamında yapmak zorunda oldukları hususlar; 

faaliyetlerinin mevzuata, iç düzenlemelerine ve bankacılık teamüllerine uygun olarak 

yürütülmesini sağlamak,  
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Bu amaçla muhasebe ve raporlama sisteminin bütünlüğünü, güvenilirliğini ve 

bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini her seviyedeki personeli tarafından uyulacak 

ve uygulanacak sürekli kontrol faaliyetlerinde bulunmak, 

Ayrıca, görevlerin fonksiyonel ayrımlarını, yetki ve sorumlulukların 

paylaşımını, fon ödemelerini, banka işlemlerinin mutabakatını, varlıkların korunmasını 

ve yükümlülüklerin kontrol altında tutulmasını sağlamak, maruz kalınan her türlü riskin 

tanınması, değerlendirilmesi ve yönetimi için gerekli alt yapıyı hazırlamak ve yeterli 

iletişim ağını oluşturmaktır. 

İç kontrol faaliyetleri yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak iç kontrol birimi 

ve personeli tarafından yürütülür. 

Bankalar, risk politikalarını Kurulca belirlenen esaslar kapsamında oluşturup 

uygulamak ve raporlamak zorundadır. Risk yönetimi birimi yönetim kuruluna bağlı 

çalışır. 

Bankacılık kanununa göre, bankalar tüm birim, şube ve konsolidasyona tabi 

ortaklıklarını kapsayan bir iç denetim sistemini kurmak zorundadır. Faaliyetlerin, 

mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemeye ve bankacılık ilkelerine uygunluğu banka 

müfettişlerince denetlenmektedir. Kanunda, mesleki özen, bağımsızlık esasına uygun 

olarak yeter sayıda müfettiş ifadesi bulunmakta olup yoruma açık bırakılmıştır. Banka 

iç denetiminde bulunanlar konsolidasyona tabi ortaklıklarda iç denetim 

yapabilmektedir. İç denetim birimi en az üç ayda bir denetim komitesi aracılığıyla 

yönetim kuruluna rapor sunmak zorundadır.  

Bağımsız denetim kuruluşları yapmış oldukları faaliyetlerde üçüncü kişilere 

verdikleri zararlardan dolayı sorumlu tutulmuşlardır. Ayrıca, bağımsız denetim 

kuruluşları, denetimleri sırasında banka varlığını tehlikeye sokan veya kanun veya esas 

sözleşmeyi ihlal eden bir durum tespit ederlerse Kuruma bildirmek zorunda 

bırakılmıştır.  
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Ayrıca, bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti 

kuruluşlarının, verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamaları için 

sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunluluğu getirilmiştir.  

Bankaların finansal muhasebe ve raporlarını uluslararası muhasebe 

standartlarına göre bilgi ihtiyacını giderecek şekilde anlaşılır, güvenilir, 

karşılaştırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elverişli, zamanında ve doğru 

düzenlemeleri esası vardır. Tablolar gerçeği yansıtmadığında Kurul gerekli tedbirleri 

almaya yetkilidir. Banka mali tablolarında hesaplar arasındaki ilgi ve dengelerin ve mali 

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 Kurula yetki verilmiştir. Kurul, her bir banka veya banka grubu için belirlenen 

asgari ve azami standart oranlar ve sınırlardan daha farklı daha ihtiyatlı bir oran veya 

sınır oluşturabilir veya hesap ve bildirim dönemlerini farklılaştırabilir veya 

belirlenmemiş oran ve sınırları belirleyebilir. Belirlenen sınırlamalara veya standart 

oranlara erişilmesi veya aşılması halinde banka, durumu derhal bildirmek zorunda 

tutulmuştur. 

Bankalar, maruz kaldıkları risklere karşı yeterli öz kaynak bulundurmak 

zorundadır. Bankaların hesaplamak, tutturmak, idame ettirmek ve raporlamak zorunda 

oldukları sermaye yeterliliği oranı yüzde sekiz olarak belirlenmiştir; ancak Kurul, 

bankanın iç sistemi, aktif ve mali yapılarını dikkate alarak bu oranı artırabilir, bankaya 

göre farklılaştırabilir, aktiflerinin risk ağırlığına göre düzenleme yapabilir. 

Düzenlemelerdeki sınırlama ve oranlarda aşımlar yaşandığında Kurulca belirlenen idari 

para cezası kesilmeyen bir sürede aşımlar giderilir.  

Kredi kuruluşlarının, nezdlerindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait 

katılım fonları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edildiğinden, bu 

kurumlardaki tutarların sigortaya tabi kısmı üzerinden sigorta edilir ve bunun üzerinden 

prim ödenir. Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları nezdinde bulunan ve doğruluğu 

hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlanan mevduat ve katılım fonunun sigorta 

kapsamındaki kısmı, Fon kaynaklarından ödenmektedir.  
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Konsolide bazda sınırlama ve oranlara tâbi olan ana ortaklık bankalar ve 

bunların yurtiçi ve yurt dışı bağlı ortaklıkları, birlikte kontrol edilen ortaklıkları, şube ve 

temsilcilikleri konsolide denetlenir. Gerek duyulursa Kurum ve konsolide denetime tâbi 

kuruluşların denetimi ve gözetimi ile yetkili mercilerle birlikte gerçekleştirilir. Denetim 

sonuçları ile denetime esas bilgi ve belgeler anılan yetkili mercilerin görüşü alınarak 

Kurulca belirlenecek usul ve esaslara göre paylaşılır ve kullanılır.  

Bankanın konsolide olan ve olmayan denetim süreci; Bu denetim 

sonucunda aşağıdaki durumlar tespit edildiğinde önlem alınması gerekmektedir; 

1. Aktiflerinin vade itibarıyla yükümlülüklerini karşılayamama tehlikesiyle 

karşılaşması ya da likiditeye ilişkin düzenlemelere uymazsa, 

2. Gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve dengelerin bozulması nedeniyle 

kârlılığın faaliyetleri emin bir şekilde yürütecek yeterlilikte olmazsa, 

3. Öz kaynaklarının sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelere göre 

yetersiz olur veya bu durumun gerçekleşmek üzere bulunursa, 

4. Aktif kalitesinin mali bünyeyi zayıflatabilecek şekilde bozulursa, 

5. Bu Kanuna ve ilgili düzenlemelere veya Kurulca alınan kararlara aykırı 

nitelikte karar, işlem ve uygulamalarının bulunursa, 

6. İç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerini kurmaz veya bu 

sistemleri etkin ve yeterli bir şekilde işletmez veya denetimi engelleyici herhangi bir 

hususun bulunursa, 

7. Yönetiminin basiretsizliği nedeniyle bu Kanun ve ilgili mevzuat ile 

tanımlanmış riskler önemli ölçüde artar veya mali bünyeyi zayıflatabilecek şekilde 

yoğunlaşırsa, 

Yukarıdaki durumlardan ilk dört maddenin bir ya da birkaçının gerçekleşmesi 

halinde yürürlükteki bankacılık kanunu 68. maddeye göre “düzeltici önlemler” alınır. 
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Düzeltici önlemler alınmaz veya buna rağmen sorunlar giderilmezse veya bu 

önlemler alınsa da Kurumca sonuç alınamayacağı belirlenirse bankacılık kanunu 69. 

madde esaslarına göre “iyileştirici önlemler” alınır; 

İyileştirici önlemler alınmaz veya buna rağmen sorunlar giderilmezse veya bu 

önlemler alınsa da Kurumca sonuç alınamayacağı belirlenirse bankacılık kanunu 70. 

madde esaslarına göre aşağıdaki “kısıtlayıcı önlemler” alınır. 

Denetlemeler sonucunda; 

o Kısıtlayıcı önlemler kapsamında alınması istenen tedbirlerin Kurul 

tarafından verilen süre içerisinde ya da her halükârda en geç on iki ay içinde kısmen ya 

da tamamen alınmaması ya da bu tedbirleri kısmen veya tamamen almış olmasına 

rağmen, mali bünyesinin güçlendirilmesine imkân bulunmadığı veya bu tedbirler 

alınmış olsa dahi mali bünyesinin güçlendirilemeyeceği tespit edilirse,  

o Faaliyetine devamının mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve 

mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz ettiği ortaya çıkarsa, 

o Yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediği tespit edilirse, 

o Yükümlülüklerinin toplam değeri, varlıklarının toplam değerini aşarsa, 

o 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 bir veya birkaçının varlığı halinde Kurul, en az beş üyesinin aynı 

yöndeki oyuyla alınan kararla bankanın faaliyet iznini kaldırmaya ya da kredi 

kuruluşunun temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini, zararın mevcut 

ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla kısmen veya tamamen devri, satışı veya 

birleştirilmesi amacıyla Fona devretmeye yetkili kılınmıştır. 
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Kanuna göre faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları bu Kanundaki hükümlere 

göre, kalkınma ve yatırım bankaları ise genel hükümlere göre tasfiye edilmektedir.  

 

1.1.6.2.2.4. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Mevduat sigortası sistemi, mevduatın korunmasına ilişkin oluşturulmuş olup 

mevduat sahibi, mevduatı kabul eden banka ve mevduatı sigorta altına alan kurum 

arasında işleyen bir kurumdur. Sigortayı yapan kurum, bu işlem karşılığında belirli bir 

tutarda prim tahsil eder. Kurum, mevduatın yatırıldığı bankanın ilgili mevzuatta yazılı 

olan hükümler çerçevesinde mevduat sahibinin mevduatını geri ödeyememesi 

durumunda devreye girer ve mevduat sahibi ya da sahiplerine sigorta kapsamına aldığı 

tutar kadar mevduatı öder.  Kurum, ödediği tutarları geri almak üzere de ödeme 

güçlüğüne düşen banka hakkında yasal süreci başlatır. 

Fon görevini yaparken bağımsızdır. Fonun aldığı kararlar yerindelik 

denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Fon Kurulunun 

kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. 

22.07.1983 tarihinde yürürlüğe giren ve 7129 sayılı Kanun yürürlükten 

kaldırılarak Bankalar Hakkında 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu” kurulmuştur. En son yapılan düzenlemede, 12.12.2003 tarih ve 

5020 sayılı Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

ile Fonun karar organının Fon Kuruludur ve Fonun genel yönetim ve temsili ile Fon 

Kurulunca alınan kararların yürütülmesinin Fon Kurulu Başkanına aittir. 43 

Görev ve Yetkileri44; bir bankanın faaliyet izni kaldırıldığında yönetim ve 

denetimi fona devrolur. Banka hakkında ihtiyati tedbir dahil tüm her türlü icra ve iflas 

takibi durur ve yeni icra ve iflas takibi yapılamaz. Üçüncü kişilerin açtığı tüm dava, icra 

ve iflas takipleri, mahkeme, icra ve iflas dairesince fona bildirilir. Fon yönetim ve 

                                                
43TMSF Tarihçesi, 2010, http://www.tmsf.org.tr/index.cfm?fuseaction=public.dsp_menu_content&menu_id=13 

(24.08.2010). 
44 “Bankacılık Kanunu (5411 S.K.)”, s. 50- 63. 
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denetimi kendine geçen bankadaki sigortalı mevduatı ve sigortalı katılım fonunu 

doğrudan veya ilan edeceği başka bir banka aracılığı ile ödeyerek, mevduat ve katılım 

fonu sahipleri yerine bankanın iflasını ister. İflas kararı verilmezse, banka genel kurul 

kararı aranmaz tasfiye kurulu üyeleri fon tarafından atanarak gerçekleşir. Faaliyet izni 

kaldırılan yabancı banka şubelerinin mevcut ve alacaklarının yurtdışına transferine 

ilişkin esaslar fon tarafından belirlenir. Fon, devredilen bankanın bilançosundaki 

sigortaya tâbi tasarruf mevduatı ve katılım fonlarını ve pasifte yer alan karşılık 

kalemlerini, kurulacak bir bankaya ya da mevcut bankalardan istekli olanlara 

devredebilir ve aktif ve pasifi kısmen veya tamamen devredilen bankanın faaliyet 

izninin kaldırılmasını Kuruldan isteyebilir. Ayrıca, hisselerine sahip olduğu ve sigorta 

kapsamındaki mevduat ve katılım fonu tutarını asmadan mali yardım sağlayabilir ve 

kendisine intikal eden hisseleri temsil eden sermayeye karşılık gelen zararları 

devralabilir. 

Hisselerin hepsine sahip olmadan banka zararlarını devraldığında, zararı 

ödenmiş sermayeden düşerek bulunacak sermaye esas alınarak bulunacak hisse 

bedelinin Fon Kurulunun belirlediği sürede banka hissedarlarına ödeyerek hisselerini 

devralabilir. Ayrıca, faaliyet izninin kaldırılmasını Kuruldan isteyebilir. 

Devredilen bankanın aktif toplamı pasif toplamını karşılamazsa, fark sigorta 

kapsamındaki mevduat sigortası ve katılım fonu tutarını aşmayan fark fon tarafından 

ödenir.  

Hisselerinin çoğunluğu veya tamamı kendine geçen banka hakkında fon şu 

yetkilere sahiptir;  

 Mali ve teknik destek sağlayarak, varlık ve yükümlülüklerini kısmen 

veya tamamen istekli bankalara veya kurulacak bir bankaya devredebilir veya isteyen 

başka bir bankayla birleştirebilir, 

 Gerektiğinde banka mali bünyesinin güçlenmesi ve yeniden yapılanması 

için sermayesini artırabilir, zorunlu karşılık ve disponibilite yükümlülüklerinden 

kaynaklanan cezai faizlerini kaldırabilir, 
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 İştirak, gayrimenkul ve diğer aktiflerini satın alabilir veya bunları teminat 

olarak alıp karşılığında avans verebilir, 

 Likidite ihtiyacını karşılamak için mevduat koyabilir, 

 Alacak veya zararlarını devralabilir, varlık ve yükümlülükleriyle ilgili her 

türlü işlemi yapabilir, 

 Sahip olduğu aktifleri iskonto ederek veya diğer şekilde üçüncü kişilere 

satabilir ve gerektiğinde her türlü tedbiri alabilir, 

 Hisselerini fon esaslarına göre Kuruldan izin alarak üçüncü kişilere 

devredebilir. 
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Şekil 3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Organizasyon Şeması 
Kaynak: TMSF organizasyon Şeması, 2010, www.tmsf.org.tr/index.cfm?fuseaction=public. 

dsp_menu_content&menu_id=14 (25.08.2010). 
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Banka bilançosundaki zarar öz kaynakları aşmadığında Fon Kurulu kararı ile 

hakim ortaklar dışındaki ortaklara ait hisseleri, zararın ödenmiş sermayeden 

düşülmesiyle bulunacak bedelden, Fon Kurulunca belirlenecek sürede, banka 

hissedarlarına ödeyerek hisseleri devralabilir.  

Bir bankanın yöneticileri ve denetçilerinin kanuna aykırı karar ve işlemleriyle 

banka hakkında faaliyet izninin kaldırılması ve fona devri uygulanırsa bankaya 

verdikleri zararla sınırlı olarak bu kişiler için şahsi sorumlulukları yoluna gidilerek Fon 

Kurulu kararına istinaden ve Fonun talebi üzerine doğrudan şahsen iflaslarına 

mahkemece karar verilebilir.  

 

1.1.6.2.3. Bağımsız Dış Denetim 

İşletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve 

bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu konusunda, genel kabul 

görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim 

tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve 

değerlendirilerek rapora bağlanmasıyla makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun 

denetim kanıtlarının elde edilmesi sürecine “bağımsız denetim” denir.45 

Hisseleri menkul kıymet borsalarında ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda 

işlem gören anonim ortaklıklar; hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya sayılan 

ortaklıklar; aracılık faaliyetine esas olan bankalar; aracı kurumlar; portföy yönetim 

şirketleri; yatırım fonları; emeklilik yatırım fonları; yatırım ortaklıkları; konut 

finansmanı fonları; varlık finansmanı fonları; ipotek finansmanı kuruluşları; Kanun'da 

düzenlenmiş ve anonim şirket olarak faaliyette bulunan borsalar, teşkilatlanmış diğer 

piyasalar ve takas ve saklama kuruluşları ve Kurul tarafından finansal tablolarının 

bağımsız denetimi gerekli görülen diğer işletmeler,  sermaye piyasasında bağımsız 

denetime tabi işletmelerdir. Uluslararası bağımsız denetim standartlarına uyumlu 
                                                
45 Bağımsız Denetim Faaliyeti, 2010, http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid= 6&pid= 

9&subid=1#konu5&submenuheader=null (29.08.2010). 
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hazırlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esas 

alınır.  

BDDK’nın 24 Temmuz 2007 tarihli yönetmeliğine göre46; 

Bankaların denetiminde, yetkili denetim kuruluşları, ortakları ve bağımsız 

denetçileri, 3568 sayılı Kanun ve TÜRMOB tarafından belirlenen ilkeler ile uluslararası 

denetim standartlarında benimsenen meslek ilkelerine uymakla yükümlüdür. 

Bağımsız denetim şirketi ve banka arasında piyasa koşullarına göre imtiyazlı 

bir şekilde kredi ya da borç-alacak veya bağımsız denetimin etkin bir şekilde 

yapılmasını engelleyecek menfaat ilişkisi kurulamaz. Eğer kurulursa, sorumlu ortak baş 

denetçiler tarafından yetkili denetim kuruluşunun yönetim kuruluna ve Kuruma yazılı 

olarak bildirilmesi gerekmektedir.  

Bağımsız denetimi yapılan banka veya doğrudan veya dolaylı olarak kontrol 

edilen ortaklıklara bağımsız denetim faaliyeti ve 3568 sayılı kanuna göre finansal 

tabloların ve vergi beyannamelerinin vergi mevzuatı hükümlerine uygun olarak 

incelenmesi, uygunluğunun tasdik edilmesi veya yazılı görüş verilmesi faaliyetleri ile 

eğitim faaliyetleri dışında şu hizmetleri veremez; 

* Finansal bilgi sistemi tasarımının yapılması ve uygulanması, bilirkişi raporu 

hazırlanması, aktüeryal hizmet verilmesi, yönetim veya insan kaynakları yönetimi ile 

ilgili hizmetler verilmesi ve yatırım danışmanlığı hizmetleridir.  

* Denetim kuruluşu ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, denetçileri, 

yöneticileri ve bağımsız denetçileri başka bir bağımsız denetim kuruluşunda, değerleme 

veya derecelendirme hizmeti veren kuruluşlarda yönetim kurulu başkanı ya da üyesi, 

denetçi, yönetici veya ortak olamaz, bağımsız denetim, derecelendirme veya değerleme 

faaliyeti ile ilgili personel olarak çalışamazlar.  

                                                
46 “Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete, 26592, 24 Temmuz 2007. 
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* Sorumlu ortak baş denetçiler ve komite üyeleri bağımsız denetim sürecinde 

bulunduğu banka ile ilgili kalite güvence değerlendirmesine katılamazlar.  

* Bağımsız denetim hizmeti veren kurumun ortakları, yönetim kurulu başkanı 

ve üyeleri, yöneticileri ve denetçilerinin bağımsız denetim faaliyetleri sırasında 

bağımsızlıkları ortadan kalkarsa bankaya verdikleri bağımsız denetim hizmetinden 

çekileceklerini taahhüt etmektedirler. 

Yönetmeliğe göre, bağımsız denetim hizmeti verecek denetçiler;  

* 3568 sayılı Kanun hükümleri uyarınca denetim yetkisi almış, ilgili meslek 

odasına kayıtlı serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanını 

almış ya da 3568 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtilen mütekabiliyet esaslarına ve 

diğer hükümlere uygun olarak yabancı ülkelerde bağımsız denetim yapma yetkisi 

sağlayan belge sahibi olmalıdır. 

* Başka bir bağımsız denetim, derecelendirme veya değerleme kuruluşunda 

ortaklığı bulunmamalı, yönetim kurulu başkanı ya da üyesi, denetçi, yönetici olmamalı 

veya bağımsız denetim, derecelendirme veya değerleme faaliyeti ile görevli personel 

olarak görev yapmamalıdır. 

* Bankacılık kanununda belirtilen niteliklere sahip olmalı ve mesleki 

faaliyetleri dışında ticari faaliyetlerde bulunmamalıdır. 

* Yurt içinde veya yurt dışında bağımsız denetim, değerleme veya 

derecelendirme yapma yetkisi iptal edilmiş kuruluşlarda yetki iptaline neden olan 

faaliyetlerde sorumlulukları olmamalıdır. 

* Hakkında diğer yetkili kurumlar tarafından yapılan bir disiplin kovuşturması 

sonucunda bağımsız denetim yapmalarını engelleyecek nitelikte cezası bulunmamalıdır. 

Sürekli veya geçici yetki iptalleri Kurumun internet sayfasında halka 

duyurulur. Yurtiçinde veya yurtdışında yetkisinin kaldırılmasına ilişkin durumun 

düzelmesi halinde Kurul değerlendirme yapar. 
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Yetkisinin sürekli veya geçici iptali nedeniyle bağımsız denetim faaliyetinin 

kesintiye uğraması nedeniyle banka bir başka yetkili denetim kuruluşu ile sözleşme 

yapar.  

Bağımsız denetim şirketleri görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili her türlü 

değişikliği ve denetledikleri şirketlerle olan sözleşme esas ve değişikliklerini Kurula 

bildirmekle yükümlüdür.  

 

1.1.6.2.3.1. Bağımsız Denetimin Türleri 

Sermaye piyasası mevzuatında sürekli, sınırlı ve özel bağımsız denetim olmak 

üzere üç tür denetim vardır47. 

1. Sürekli Denetim; Denetime tabi olan kurumların hesap ve işlemlerinin 

bağımsız denetleme kuruluşlarınca görevlendirilen yetkili denetim elemanları 

tarafından, denetleme ilke, esas ve standartlarına göre yılsonlarında veya özel hesap 

dönemine tabi olan ortaklıklarda özel hesap dönemi sonunda denetlenmesi ve denetim 

sonuçlarının rapora bağlanması sürecidir.  

2. Sınırlı Denetim; sürekli denetim yaptıran ortaklık ve sermaye piyasası 

kurumlarınca düzenlenmiş ara mali tabloların, sürekli bağımsız denetimi yapan 

kuruluşlarca ağırlıklı olarak bilgi toplama ve analitik inceleme teknikleri kullanılarak 

sürekli denetim programlarına uyumlu bir şekilde denetlenmesi sürecidir.  

Bankalar, özel finans kurumları ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren 

şirketler 3,6 ve 9. ay sonlarında ara mali tablo hazırlayarak Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu’na göndermek zorundadır.  

Hisse senetleri halka arz edilmiş sayılan ortaklıklardan; 

                                                
47 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisanslama Eğitimi, Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar, (2010), 

http://www.tspakb.org.tr/tr/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/ETM_lisanslama_ egitim_kilavuzlari_ 

ileri_duzey_muhasebe_denetim_200906.pdf (29.08.2010), s.166 - 168. 
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Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup, çıkarılmış sermayeleri tutarı 2 

milyar TL ve daha fazla olanlar ve kayıtlı sermaye sistemi dışında olup, ödenmiş 

sermayeleri tutarı 5 milyar TL ve daha fazla olan ortaklıkların menkul kıymetlerinin 

halka arzında veya mevcut paylarının hissedarları tarafından halka arzında 

düzenlenecek ara mali tabloları da bağımsız sınırlı denetime tabidir. 

3. Özel Denetim; sermaye piyasası araçlarının halka arzı için SPK ’na başvuru 

sırasında veya birleşme, bölünme, devir ve tasfiye halindeki ortaklıklarla aynı 

durumdaki sermaye piyasası kurumlarınca düzenlenmiş mali tabloların denetlenmesine 

denir.  

Özel denetime tabi kuruluşlar şunlardır; 

1. SPK düzenlemelerine göre zorunlu veya isteğe bağlı olarak yıllık mali tablo, 

ara bilanço ve gelir tablosu düzenleyen ve denetlettiren ortaklıklar ile ihracını banka 

garantili olarak yapacak ortaklıklar hariç; tahvil, finansman bonosu vb. borçlanma 

senetlerinin ihracı için izin almak amacıyla SPK’na başvuracak anonim ortaklıklardan; 

-Bu tür borçlanma senetlerine ilişkin ihraç talepleri 3 milyar TL’yi aşanlar, 

-Bu tür borçlanma senetlerinden, daha önce Kurul’un izni ile ihraç edilmiş 

olup, başvuru tarihinde tedavülde bulunanlar ile aynı ortaklık tarafından bunlara ek 

olarak yeniden ihracı talep edilenlerin tümünün toplamı 5 milyar TL’yi aşanlar, 

- 30 Ekim 1986 tarih ve 19266 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 

86/11130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın (1/a) ve (1/b) hükümlerinden yararlanmak 

isteyenler 

2. Hisse senetleri halka arz edilen veya arz edilmiş sayılan anonim 

ortaklıklardan bir başka anonim ortaklıkla birleşen veya diğer bir anonim ortaklığa devir 

veya katılmaya taraf olanlar, 

3. Sermaye artırımı yoluyla hisse senetlerini ilk kez halka arz edecek 

ortaklıklar,  
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4. Kurul düzenlemeleri çerçevesinde zorunlu veya isteğe bağlı olarak yıllık 

mali tablo, ara bilanço ve gelir tablosu düzenleyen ve denetlettiren ortaklıklar hariç, 

mevcut payları hissedarları tarafından halka arz edilecek ortaklıklar. 

Kurul, gerekli görürse bunlar dışındaki anonim şirketlerden de özel denetim 

raporu isteyebilir.  

 

1.1.6.2.3.2. Bağımsız Denetimin Amaçları 

Bağımsız denetim sonucunda şirket içinde ve şirket dışında denetim 

raporundaki bilgileri kullananlar doğru bilgilerle yönlendirilmiş olur. Amaç, doğru ve 

güvenilir bilgiye ulaşmaktır. Böylece, bir yandan işletme yönetiminin işletmeyle ilgili 

kararları, tahminleri ve raporları sağlıklı olurken, diğer yandan işletme dışında bu 

bilgileri kullanan kişilerin, kurumların ve devletin doğru yönlenmesi sağlanır. Şirketin 

finansal yapısı dışında mevzuata uygunluğu değerlendirilmiş olur, yönetimin ve 

çalışanların verimi ve kararların etkinliği ölçülmüş olunur. İşletme dışında açıklanan 

bağımsız denetim raporlarını kullanarak hisse senedi, borçlanma senedi gibi menkul 

kıymetlerle tasarruflarını değerlendirenlerin gerçekçi kararlar alması sağlanır. Bankalar 

bu raporlar sayesinde gerçekçi kredi kullandırmayı sağlarlar ve kredi – mevduat 

dengeleri bozulmaz, banka kaynakları etkin kullanılmış olur. Böylece, doğru bilgi akışı 

sayesinde mikro ve makro bazda etkin kaynak dağılımı sağlanır. Kamu doğru bilgiyle 

aydınlatıldığı için piyasalara etkinlik, verim, güven ve istikrar gelir. Sonuç olarak 

bağımsız denetimin amaçlarını şöyle özetleyebiliriz; 

1. Şirketlerle alacak-borç ilişkisinin kurulmasında kişi ve kurumların, şirket 

sahip, ortak ve hissedarlarının hak ve menfaatlerini korumak, 

2. Denetimi yapılan şirketlerin gerçek durumlarını görerek karar almalarını 

sağlamak, işletme çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak, 

3. Ulusal anlamda tek düzene muhasebe ve uluslararası muhasebe 

uygulamalarına uyumu sağlamak, 
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4. Sermaye piyasasının gelişimini ve tasarruf sahiplerince bu piyasalara arz 

edilen kaynakların, etkin ve rasyonel kullanımını sağlamak. 

 

1.1.6.2.3.3. Bağımsız Denetimin İşlevleri 

Halkın ekonomik hayata katılması ve tasarruflarını yönlendirmesi ancak 

sermaye ve para piyasalarına güven duyması ile sağlanır. Kullanılan bilginin doğruluğu 

ve bütünlüğü bağımsız bir denetim gözünden geçerek sağlandığında, o bilgi artık 

güvenilir sayılır. Güvenilir bilgi, asimetrik bilgi de önlenirse piyasalara güven getirir. 

Böylece, karar alıcıları işletmeler ve dolayısıyla piyasadan kaynaklanacak risklere karşı 

korur. Devlet, denetimden geçmiş rakamlar üzerinden vergi tahsil edeceğinden vergi 

gelirleri artar. Bu noktada yanlış anlaşılmaması gereken durum, denetimin bilgiye olan 

güveni artırması sayesinde riskleri ortadan kaldırmadığı, sadece riskler konusunda 

doğru bilgi vermesidir. Denetim sonucu yatırımcıların korunması üzerine iki farklı 

yaklaşım vardır. Bunlar; kamuyu aydınlatma yaklaşımı ve liyakat yaklaşımı. 

Kamuyu aydınlatma yaklaşımı; ortaklıkların finansal durumları 

performansları, sermaye ve idari yapısı hakkında kamunun zamanında ve yeterli bilgiyle 

aydınlatılması esasıdır. Bu yaklaşım ülkemizde ilk olarak sermaye piyasası kanununda 

yer almıştır. Şirket ortaklıkları, pay sahipleri ve alacaklılarının menfaatlerini korumaya 

ve haklarını bilinçli ve etkin olarak kullanmaya yardım eder; gelecekteki pay ve tahvil 

sahiplerinin ve sermaye piyasasının diğer ilgililerinin aldatılmalarını önler, ortaklık 

yararına kazanılmalarını sağlar; özel ekonomik gücün milli iktisadın ihtiyaçlarına ve 

faydasına uygun çalışmasını sağlar; gerek iç, gerek dış denetimi içine alan ilkelerin 

tümüdür. Piyasadaki tarafları koruyan ortam yaratır, hileli ve ahlak dışı uygulamalara 

ağır cezalar  vererek caydırıcılık; piyasanın aktif, verimli ve etkin çalışmasını sağlayan 

bilgilendirmeyi sağlar.  

Liyakat yaklaşımında; yüksek riskli yatırımların piyasaya çıkmasını 

önleyerek yatırımcıları bu ortamlardan uzak tutar. Yani, yapılan bilgilendirmeler ile 

birincil piyasada sağlıklı karar alınarak etkin kaynak dağılımı sağlanır.  
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Kamu denetimi başlıklı bölümde bahsettiğimiz “Banka Kara deliği” isimli 

komisyon raporuna göre bankaların batmasından kısa bir süre önce dış denetimlerini 

yapan bağımsız denetim şirketleri tarafından yapılan denetim sonucunda “sorun yok” 

raporu verilmiştir. Bu bankalar ve bağımsız denetim şirketleri ve rapor tarihleri 

aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir; 

Tablo 2: TMSF ’ye Devredilen Bankalar ve Bankaları Denetleyen Bağımsız 

Denetim Şirketleri 

 

 
TMSF 'ye Devrolan 
Banka Devir Tarihi 

Bağımsız Denetim 
Şirketi  

Denetim Rapor 
Tarihi 

Bank Kapital 27 Ekim 2000 Engin SMMM A.Ş. 31 Aralık 1999 
Etibank 27 Ekim 2000 DRT YMM A.Ş. 31 Aralık 1999 
Yurtbank 22 Aralık 1999 Saygın YMM A.Ş. 31 Aralık 1998 
Egebank 22 Aralık 1999 Ergin YMM A.Ş. 31 Aralık 1998 
Esbank 22 Aralık 1999 Ergin YMM A.Ş. 31 Aralık 1998 
Yaşarbank 22 Aralık 1999 Ergin YMM A.Ş. 31 Aralık 1998 
Sümerbank 22 Aralık 1999 DRT YMM A.Ş. 31 Aralık 1998 
İnterbank 22 Aralık 1999 KPMG Cevdet Suner 31 Aralık 1998 
Bank Ekspres 31 Ocak 1998 KPMG Cevdet Suner 31 Aralık 1997 
Demirbank 6 Aralık 2000 Başaran Nas SMMM A.Ş. 31 Aralık 1999 
Ulusal Bank 28 Şubat 2001 Engin SMMM A.Ş. 31 Aralık 2000 
İktisat Bankası 15 Mart 2001 KPMG Cevdet Suner 31 Aralık 2000 
Sitebank 9 Temmuz 2001 Uzman YMM A.Ş. 31 Aralık 2000 
Tarişbank 9 Temmuz 2001 Başaran Nas SMM A.Ş. 31 Aralık 2000 
Kentbank 9 Temmuz 2001 KPMG Cevdet Suner 31 Aralık 2000 
Bayındırbank 9 Temmuz 2001 KPMG Cevdet Suner 31 Aralık 2000 
EGS Bank 9 Temmuz 2001 KPMG Cevdet Suner 31 Aralık 2000 
Toprakbank 30 Kasım 2001 DRT YMM A.Ş. 31 Aralık 2000 
Pamukbank 18 Haziran 2002 Kapital YMM A.Ş. 31 Aralık 2001 
Türk Ticaret Bankası 6 Kasım 1997 - - 

 

Kaynak: Ahmet Kıvanç ve Zihni Erdem, “Denetim Şirketleri Batık Bankaları Sorunsuz Buldu”, 

Radikal Gazetesi, 30 Mayıs 2005, s.1-3. 

 

Makro etkenlerin yanı sıra kamuyu aydınlatma yaklaşımına göre kaynak 

dağılımını etkileyen bağımsız denetim raporlarının önemi 21 banka ve bu bankaların 

maliyetleri ile aşağıdaki tabloda daha iyi görülmektedir.  
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Tablo 3: TMSF ’ye Devredilen Bankaların Devir Zararları ve Fon Maliyet Tablosu    

(Milyon USD) 

         

Bankalar Devir  Aktarılan Kaynaklar 
Gerçekleşen 
Tahsilatlar Beklenen Tahsilatlar Net Fon Maliyeti 

  Zararları Tarihi Faizli Tarihi Faizli 
Bugünkü 

Değer 
Bugünkü 

Değer Tarihi Faizli 
T.TİCARET 778 756 1.538 8 9 11 11 737 1.518 
BANK EKSPRES 435 261 494 23 27 11 11 227 456 
İNTERBANK 1.269 2.860 4.655 12 14 224 224 2.624 4.417 
EGEBANK 1.220 733 1.291 68 78 50 50 615 1.163 
YURTBANK 656 307 563 21 23 23 23 263 517 
YAŞARBANK 1.149 857 1.536 101 115 146 146 610 1.275 
ESBANK 1.113 1.750 3.108 30 34 92 92 1.628 2.982 
SÜMERBANK 470 2.663 4.817 91 155 233 233 2.339 4.429 
BANK KAPİTAL 393 60 149 91 103 188 188 -219 -142 
ETİBANK 698 1.571 2.961 176 240 603 603 792 2.118 
DEMİRBANK 648 1.913 4.115 174 211 125 125 1.614 3.779 
ULUSAL BANK 524 481 930 0 0 0 0 481 930 
İKTİSAT BANKASI 1.954 1.992 3.632 122 140 254 254 1.616 3.238 
KENTBANK 681 1.126 1.952 99 131 134 134 893 1.687 
EGS BANK 545 335 663 22 27 55 55 258 581 
SİTEBANK 53 31 73 4 5 7 7 20 61 
TARİŞBANK 74 65 141 6 7 19 19 40 115 
BAYINDIRBANK 116 765 1.284 23 26 117 117 625 1.141 
TOPRAKBANK 880 498 790 56 64 227 227 215 499 
PAMUKBANK 3.706 2.814 5.112 413 414 2.082 2.082 319 2.616 
İMAR BANKASI 5.933 5.933 5.833 0 0 1.648 1.648 4.285 4.185 
TOPLAM 23.295 27.771 45.637 1.540 1.823 6.250 6.250 19.981 37.564 

 
Kaynak: TMSF, Fon Bankaları Çözümleme Maliyetleri Çalışması, 2004, www.tmsf.org.tr/ 

documents/reports/tr/fonbankcozcal.doc. (29.08.2010). 

 

TMSF ’nin bu çalışmasında, tarihi değerler işlem tarihindeki değerlerin o 

günkü kurdan dolar karşılığını, endekslenmiş bugünkü değer veya faizli değer ise, 

Hazine tarafından Fona ikrazen ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) 

faizleri referans alınarak yapılan hesaplama sonucu ulaşılan değerleri ifade etmektedir.   

Çalışma yapılırken tasfiyesi süren Türk Ticaret Bankası, iflası istenen İmar 

bank, entegrasyon sürecindeki Pamukbank ve geçiş bankası mahiyetindeki Bayındır 

bank’ın nihai çözüm sürecinde Fona yükleyebileceği ilave maliyetlerle tazmin ve tahsil 

imkanları çalışmaya dahil değildir. Fon kaynaklarından bankalara aktarılan faiziyle 

birlikte toplam kaynak tutarı 46 milyar dolardır. Tarihi değerlerle Fon bankalarına 
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aktarılan 27,8 milyar dolar tutarındaki kaynağın 26,5 milyar doları sermaye, sermaye 

benzeri kredi, ihtiyat, mevduat ve mevduat tazmini olarak, 1,3 milyar doları ise bu 

bankalardan alınan sorunlu aktiflerin devir bedeli olarak aktarılmıştır. Aynı tutarların 

faizlendirilmiş veya değerlenmiş karşılıkları sırasıyla 42,2 ve 3,8 milyar dolar 

tutarındadır. Buradan da kaynak dağılımının nasıl bozulduğunu ve kamuya nasıl bir yük 

getirdiğini rahatça görebilmekteyiz48. 

 

1.1.6.2.4. Uluslararası Denetim 

Uluslararası denetimin çerçevesini “Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for 

International Settlements - BIS)” ve “Basel Bankacılık Denetim Komitesi”(Basel 

Committe on Banking and Supervision) tarafından getirilen ve çoğunlukla tavsiye 

niteliğinde olan kararları oluşturmaktadır. BIS üyesi ülkeler tavsiye kararlarını 

uygulayıp uygulamamakta serbest olup, BIS ’in üye ülkeler üzerinde denetim ve 

yaptırımı yoktur. Böyle olsa dahi, “Dünya Bankası”(WB), “Avrupa Merkez Bankası” 

(ECB) ve “Uluslararası Para Fonu” (IMF) uluslararası alanda kredi verirken bankacılık 

alanında kabul görmüş uluslararası düzenlemelere uyulup uyulamadığını denetlemekte 

ve belli kuralların uygulanmasını şart koşabilmektedir.  

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayınlanan 

Uluslararası Denetim Standartları (ISA) ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Genel 

Kabul Görmüş Denetim Standartları (US GAAS) dünyada en yaygın kullanılan denetim 

standartlarıdır. Türkiye'de ise halka açık şirketlerin bağımsız denetim çalışmalarında 

uyulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından büyük oranda Uluslararası Denetim 

Standartları ile uyumlu ve şu anda kullanılan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 

Standartları Hakkındaki Tebliğ (Seri X, No:22) Yayınlanmıştır.49  

 

                                                
48 TMSF, Fon Bankaları Çözümleme Maliyetleri Çalışması, 2004, www.tmsf.org.tr/documents/ reports/tr/ fonbank 

cozcal.doc. (29.08.2010), s.1-9. 
49 Deloitte, Uluslararası Denetim Standartları, 2010, http://www.denetimnet.net/Pages/uluslararasi_denetim_ 

standartlari.aspx (29.08.2010). 
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Küreselleşme ile birlikte para ve sermaye hareketlerinin hız kazandığı 

günümüzde uluslararası alanda tüm kayıtların belli uluslararası standartlara bağlanması 

zaruri hale gelmiştir. Bu durumda da gelecekte uluslararası muhasebe standartları ve 

dolayısıyla uluslararası denetim, ülkelerin keyfiliğine bırakılmayacağından önemi 

artacaktır.  

 

1.1.6.3. Kapsamına Göre Denetim Türleri 

Kapsamına göre denetim çalışmalarını genel ve özel denetim olarak iki ana 

gruba ayırabiliriz50; 

 

1.1.6.3.1.Genel Denetim 

İşletmenin her türlü işlem ve muhasebe çalışmalarının tümünü kapsayan ve 

işletmenin mali durumunun ve muhasebedeki görüntüsünün gerçek ve düzgün olup 

olmadığını araştıran denetim türüne denir. 

 

1.1.6.3.2.Özel Denetim 

Muhasebenin belli bir konusunda yapılan ve sadece bu konuda görüş 

açıklamayı amaçlayan denetim türüdür. Kasa, alacaklar gibi belli kalemlerin 

incelenmesi veya yolsuzluk incelemesi yapılması gibi. 

 

                                                
50 A. Yasin KARANFİLOĞLU, “Muhasebe Denetim Kavram İlke ve Yöntemleri”, Sayıştay Dergisi, Ekim-Aralık 

1999, sayı:35, s.1-10, http://www.sayistay.gov.tr/dergi/ icerik/der35m3.pdf (29.08.2010), s.1-10. 
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1.1.6.4.Yapılış Nedenine Göre Denetim Türleri 

Yapılmasına sebep olan nedenlere göre denetim çalışmalarını zorunlu ve isteğe 

bağlı denetim olarak iki gruba ayırabiliriz51; 

 

1.1.6.4.1.Yasal Denetim 

Denetim çalışmasının ne zaman, nasıl ve kim tarafından yapılacağı kanun, 

yönetmelik ve genelgelerle belirlendiği denetim türüdür. Anonim şirketler, 

kooperatifler, KİT’ler ve döner sermayeli işletmelerin kanunen denetlenmesi gibi 

işletmenin kuruluşu biçimi nedeniyle veya faaliyet konusu nedeniyle yapılabilir. En çok 

üzerinde durulan denetim türü mali tabloların denetlenmesidir. Vergi denetimleri, kamu 

kuruluşlarının denetimi, bankaların T.C. Merkez Bankası düzenlemelerine dayalı 

denetimleri, halka açık anonim ortaklıkların Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

düzenlemelerine dayanarak denetlenmeleri zorunlu denetimdir.52 

 

1.1.6.4.2.İsteğe Bağlı Denetim 

Yasal bir zorunluluk olmaksızın işletmeyle ilgili çeşitli çıkar gruplarının 

isteğiyle yapılan denetim türüdür. Bir anonim ortaklığın yasal bir zorunluluk olmadan 

muhasebesini bir bağımsız muhasebe denetçisine denetlettirmesidir.  

 

                                                
51 KARANFİLOĞLU, a.g.m., s.32. 
52 Sadık BAKLACIOĞLU“Türkiye’de Bağımsız Muhasebe Denetim Sistemi”, Ankara Üniversitesi Dergiler 

Veritabanı, Cilt 47, sayı 3, http://dergiler.ankara.edu.tr/ dergiler/42/457/5183.pdf. (30.08.2010), s.26.   
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1.1.6.5. Uygulama Nedenine Göre Denetim Türleri 

Uygulama nedenine göre denetim çalışmaları sürekli denetim, ara denetim ve 

son denetim olarak üç gruba ayırabiliriz53; 

 

1.1.6.5.1.Sürekli Denetim 

Denetlenen işletmenin muhasebe çalışmalarının yıl boyunca incelenmesi ve 

gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır. Teknoloji, kolaylık getirmesi yanında risk de taşır, 

bu nedenle sistem işleyişinde karşılaşılacak risklere karşı sürekli denetim önem 

kazanmaktadır. Sürekli denetim, bilgi teknolojilerine dayanmaktadır.  

Sürekli denetim CICA (Conference on Interaction and Confidence Building 

Measures in Asia- Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı- Kazakistan 

girişimi ile oluşmuş bir örgüttür) ve AICPA (American Instıtute of Certified Public 

Accountants) tarafından hazırlanan rapora göre denetim konusundaki işlemlerle ilgili 

anında veya işlemler gerçekleştikten kısa bir süre sonra yazılı güvence verilmesini 

sağlayan yöntemdir. Sürekli denetim, tam otomatik ve birbiriyle ilgili işlemlere ve 

sonuçlara hızlı erişimi sağlayan bir süreç ile mümkündür. Bu süreçte sürekli olarak iç 

kontrol değerlendirilir, yönetimin izleme fonksiyonunun yeterliliği değerlendirilir, 

denetim ve yönetim kurullarına kontrollerin etkili çalıştığı ve kurumun muhtemel 

olumsuzlukları hızla düzelttiği garantisi ile sunulur. Ayrıca, denetçiler kurumun riskli 

alanlarını tespit ederek risklerini derecelendirip sınırlı denetim kaynaklarının daha etkin 

dağılımını sağlayarak sürekli risk değerlendirmesi yapılmaktadır. Geleneksel denetimde 

raporlar genelde işlemler gerçekleştikten aylar sonra hazırlanabilmektedir. 

Günümüzdeki gerçek zamanlı muhasebe ve işlem hızı nedeniyle gerçek zamanlı 

denetim gerektiğinden sürekli denetim önem kazanmıştır. Sürekli denetim, işlemlerin 

gerçekleşmesiyle denetim güvencesi verilmesi arasındaki süreyi minimuma 

indirmektedir. Sürekli denetimle elde edilen sonuçlar, denetim planının 

hazırlanmasından denetim sonuçlarının takibine kadar denetim sürecinin tüm 

                                                
53 BAKLACIOĞLU, a.g.m., s.32. 
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boyutlarında kullanılabilmektedir. Sürekli denetimin geleneksel denetime göre denetim 

maliyetlerini düşürdüğü, işlemlerin ve hesapların manuel olarak incelenmesi için 

gereken süreyi büyük ölçüde azalttığı, kurumun dış yapısı, sektörü ve iç kontrol yapısı 

üzerinde yoğunlaşma imkanı verdiğinden denetim raporlarının kalitesini yükseltmekte, 

sürekli denetim araç ve teknikleri ile işlem testlerinin yıl içinde sürekli yapılması, 

genelde yıl sonunda bilanço üzerinde yapılan hesap bakiyelerine ilişkin testlerin 

kapsamını daraltmayı sağlamaktadır.54 

Sürekli denetimin başarısı için denetçilerin bilgi teknolojilerinde yeterli bilgi 

ve deneyimi olmalıdır. Denetime esas olan bilgilerin temini, depolanması ve analizini 

sağlayan yüksek otomasyon süreci gerekir. Ayrıca, bilgi sistemleri güvenliği 

sağlanmalıdır. Sistemde denetimde kullanılan otomatik prosedürler manuel denetim 

prosedürleri ile desteklenmelidir. Yetkisiz kişilerin sistemde değişiklik yapmasını 

engelleyen bir mekanizma olmalıdır.  

 

1.1.6.5.2.Ara Denetim  

Hesap döneminde üç aylık, altı aylık gibi kısa dönemlerine ait sonuçların 

denetimidir. Yıllık denetimden farklı olarak kanıt toplamada sınırlama vardır. Ara 

dönemde kar hesabında en önemli kalemlerden biri olan stok sayımı yapılamaz, alacaklı 

olan firma ve satıcılara teminat mektubu yazılmış olsa da cevapları beklenemez, duran 

varlıklar için ayrılan amortismanlar ancak yılsonunda belli olacaktır, yani envantere 

dayalı sağlıklı bir mali tablo hazırlamak zordur. Bu nedenle raporun güvenilirliği 

sınırlıdır. Bu nedenle, ara mali tablonun hazırlanmasına ilişkin ilke ve kurallara uygun 

olmayan önemli bir hususa rastlanmamıştır denilmektedir.  

                                                
54 İsa CANKAR, “Denetimin Yeni Paradigması: Sürekli Denetim”, Sayıştay Dergisi, Nisan-Haziran 2006, sayı:61, 

www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/dergi3.asp?id=473 (30.08.2010), s.69 - 74. 
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1.1.6.5.3.Son Denetim  

Hesap dönemi kapanınca yapılan ve tam denetim veya nihai denetim de 

denilen denetim çalışmasıdır. Mali tabloların, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 

ve mevzuata uygun düzenlendiği konusunda bir denetim görüşüne ulaşmak için denetim 

planlanır, plan uygulanıp yeterli kanıt toplanır, gözlem yapılarak denetim görüşüne 

ulaşılır. Yeterli zaman ve imkan vardır. Bu nedenle bu denetim sonucundaki raporun 

gerçekleri yansıttığı ve güvenilirliğinin yüksek olduğu söylenebilir. Denetim sonucunda 

olumlu, olumsuz veya şartlı görüş verilir. Ancak, her zaman denetim riski taşındığı için 

bu denetim mali tabloların yüzde yüz doğru olduğu sonucunu vermez.  

Bağımsız denetim raporu türleri; bağımsız denetim raporu, bağımsız 

denetim sonucunda finansal tabloların tüm önemli yönleriyle, ilgili oldukları finansal 

raporlama standartları uyarınca hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda görüşünü 

içermektedir. Bağımsız denetçi, görüşünü oluştururken finansal tabloların önemli 

yanlışlıkları içermediğine dair makul güvenceyi elde edecek yeterli ve uygun bağımsız 

denetim kanıtına sahip olması gerekir. Ancak denetiminde yeterli ve uygun bağımsız 

denetim kanıtı elde edilememesi, denetçinin görüşünü etkileyecektir. Denetçi, bağımsız 

denetim sırasında, finansal tablolarda tespit edilen eksiklik veya yanlışlıklar öncelikle 

işletme yönetimine iletilir; yönetim, bağımsız denetçinin tespitine katılırsa, söz konusu 

yanlışlığı kamuya açıklamadan tablolarda düzeltebilir. Denetim sonucunda 4 tür 

bağımsız denetim raporu ortaya çıkar55; 

1. Olumlu görüş içeren rapor; işletme finansal tablolarının, tüm önemli 

yönleriyle, finansal raporlama standartlarına uygun olarak gerçeği dürüst bir şekilde 

yansıttığı yönünde denetçi görüşünü içerir. 

2. Olumsuz görüş içeren rapor; İşletme yönetimiyle finansal tablolar 

üzerinde yaşanan görüş ayrılığının finansal tablolara olan etkisinin önemli ve yaygın 

olduğu durumlarda; bağımsız denetçinin işletme finansal tabloları hakkında rapor ettiği 

                                                
55 SPK, 2010, http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=6&pid=9&subid=1 (30.08.2010). 
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ve tabloların, finansal raporlama standartlarına uygun olarak gerçeği dürüst bir şekilde 

yansıtmadığı yönünde olumsuz görüştür. 

3. Görüş bildirmekten kaçınılan rapor; denetim yapılan çalışma 

alanındaki sınırlamanın muhtemel etkisinin, bağımsız denetçinin yeterli ve uygun 

bağımsız denetim kanıtı toplayamayacağı ve görüş bildiremeyeceği kadar önemli ve 

yaygınsa, bağımsız denetim raporunda görüş bildirmekten kaçınılır ve raporda 

sınırlamaya ilişkin bilgi verilerek eğer sınırlama olmasaydı finansal tablolarda yapılması 

gerekli olabilecek muhtemel düzeltmeler belirtilir. 

4. Şartlı görüş içeren rapor; İşletme yönetimiyle olan görüş ayrılığının 

veya çalışma alanı sınırlamasının etkisinin olumsuz görüş bildirmeyi ve görüş 

vermekten kaçınmayı gerektirecek kadar önemli ve yaygın olmadığında verilen 

rapordur. Bağımsız denetçi, işletme finansal tablolarının, şarta neden olan hususlar 

dışında, finansal raporlama standartlarına uygun olarak gerçeği dürüst bir şekilde 

yansıttığı yönünde bildirilen görüştür.  

 

1.2. İç Denetim 

İç denetime ilk olarak XIII. yüzyılda Venedik, Milano, Floransa gibi büyük 

İtalyan ticaret merkezlerinde rastlandığı söylenmekle birlikte Kıta Avrupa’sı ülkelerinde 

denetim ve iç denetim akademik açıdan ilk olarak 1900'lu yıllarda konu olmaya 

başlamıştır. İlk iç denetim meslek birlikleri 1948 yılında Londra’da kurulmuş ve diğer 

Avrupa ülkelerine yayılmıştır. İç denetimin hızlı gelişimi ve özel sektörde başarılı 

uygulamaları görüldükten sonra iç denetimin kamu kurumlarında uygulanması gündeme 

gelmiş ve Anglo - Sakson ülkelerinde 1980’li yıllardan itibaren iç denetim kamuda 

uygulanmaya başlanmıştır. AB komisyonu, IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, 

NATO, OECD, Avrupa Merkez Bankası’nda iç denetim uygulanan bir süreç olmuştur. 

Meslek ünvanı olarak Auditor ünvanı ilk defa 1289 yılında İngiltere’de 

kullanılmaya başlanmıştır. İlk profesyonel denetçi örgütü 1581’de Venedik’te 

kurulmuştur. Sanayi devrimi ile birlikte muhasebe kayıtları incelenmesi ve belgelendirme 
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sonucu günümüz denetimi benzeri bir yapı oluşmaya başlamıştır. 1850’li yıllarda “İskoçya 

Fermanlı Muhasebeciler Enstitüsü” tarafından modern muhasebe denetimi yazılı hale 

getirilmiştir.56 İç denetim, 1940’lı yıllarda modern işletme ülkelerinde bir fonksiyon olarak 

görülmeye başlanmıştır. Özellikle iç denetim mesleğinin gelişmesi ve dünya üzerinde 

örgütlenmesinde, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere 1941 yılında 

kurulan Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) büyük rolü olmuştur. Modern 

anlamda iç denetimin önem kazanmaya başlaması ve kurumsallaşması İç Denetçiler 

Enstitüsünün (Institute of Internal Auditors) kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Daha sonra iş 

hayatında ortaya çıkan organizasyonların büyümesi, yoğun rekabet baskısı nedeniyle 

kaynakların daha etkin kullanılma zorunluluğu ve faaliyetlerin karmaşıklaşması gibi farklı 

gelişmeler ve profesyonellere yetki devri sebebiyle iç denetim mesleği hızla gelişmiş ve 

özel sektördeki başarılı uygulamaları gerçekleştirildikten sonra iç denetimin kamu 

kurumlarında da fonksiyon haline gelmesi yaygınlaşmıştır.57  

IIA ’ya göre iç denetim birimi, yönetişim mekanizmalarının zorunlu bir unsuru ve 

parçasıdır ve yönetim kurulu ve yönetime destek olabilecek güçlü bir pozisyondadır. İyi 

bir yönetişimde; yüksek etik standartlar uygulamaktan, strateji ve risk politikasını 

yönlendirmekten, kurumsal performansı izlemekten ve başta risk yönetimi, finansal ve 

işletme kontrolü sistemleri olmak üzere doğru ve uygun kontrol sistemlerinin kurulması ve 

uygulanmasını sağlamaktan yönetim kurulu sorumludur. Sistemleri uygulamak ise üst 

yönetimin sorumluluğundadır. İç denetim, bağımsız, ayrı, özerk ve global bir meslektir. 

IIA, 1944’de Toronto’da ABD dışındaki ilk birliğini 1948’de Londra’da kurmuştur. 1982 

yılında Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu’nun (ECIIA) kurulması ile 

ABD’de başlayan örgütlenme Avrupa’ya kaymıştır.58 Avrupa bölgesindeki IIA otuz şubesi 

ECIIA’yı oluşturur. IIA’nın Etik Kuralları ve Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartlarının uygulanması ve savunmakla yükümlüdür.  

                                                
56 Fuat UZUN, “İç Denetim ve Fransa Uygulaması”, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Eylül 2007, Cilt.12, Sayı.9, 

http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/fuzun_makale.pdf (29.10.2010), s.2. 

57 Dünya ve Türkiye’de İç Denetimin Tarihi Gelişimi, 2010, http://www.icdenetim.adalet.gov.tr/tarihce.html 
(24.10.2010). 

58 UZUN, a.g.m., s.2. 
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(ECIIA59; büyük Avrupa ekonomik bölgesindeki ülkelerde kurulu olan iç 

denetim derneklerinin oluşturduğu bir konfederasyondur. Bireysel üyesi yoktur. Üyeleri 

tarafından yönetilir. Görev ve misyonu şöyledir; 

 Avrupa bölgesinde, AB ve onun parlamentosu veya global kurum ve 

kuruluşlarla ilişkilerini yürüterek iç denetim mesleğinin sesi olmak, 

 Avrupa ve Akdeniz havzasında iç denetim mesleğini temsil etmek ve 

geliştirmek, 

 Avrupa iç denetim mesleğini IIA’ya danışarak ve birlikte temsil etmek, 

 Ekonomik olarak kalkınmakta olan ülkelerde ve uygunsa, daha geniş Avrupa ve 

Akdeniz havzasında bu mesleği geliştirmek ve kalkındırmak. ) 

 İç denetim biriminin bağımsızlığı için iç denetim yöneticisi işlevsel olarak iç 

denetim komitesi gibi bağımsız bir organa, idari olarak kurumun başkanı (CEO) 

düzeyinde birine bağlanmaktadır. Birimin faaliyet ve işleri kapsamı, coğrafi olarak veya 

faaliyet kapsamı ile sınırlanmamaktadır. Avrupa’nın kamu veya özel bütün 

sektörlerinde iç denetçi sayılarında artış olmuştur. İç denetim biriminin kurum 

yönetimine destek olmak için özel bir konumda olduğu anlaşıldığından, yönetişim, risk 

yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin etkinliğini göstermelerini öngören mevzuat ve 

düzenlemelerle artış hız kazanmıştır. İç denetimle ilgili genel esaslar şunlardır;60 

1. Profesyonel iç denetçilerin her şart altında IIA ’nın Etik Kurallarını 

uygulamaları esastır. 

2. İç denetim faaliyeti ile ilgili görev ve sorumlulukların bir yönetmelikle 

denetim komitesi onayından geçmesi sağlanır. 

                                                
59 Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu, Avrupa’da İç Denetim – Durum Raporu, Şubat 2005, 

http://icden.kocaeli.edu.tr/mevzuat/%C4%B0%C3%87%20DENET%C4%B0M%20DURUM%20RAPORU%20(AV

RUPA).pdf (25.10.2010), s. 33. 
60 Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu, a.g.e.,s. 9-12. 
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3. İç denetim biriminin bağımsızlığı için yönetim kurulu ve denetim 

komitesine açık ve doğrudan bir iletişim hattıyla bağlanması ve doğrudan CEO’ya bağlı 

olması sağlanır. 

4. İç denetim yöneticisi, yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemleriyle 

ilgili sorumlulukların sağlanmasında yönetim kurulu ve üst yönetime destek olur. 

5. Denetim komitesi, iç denetim biriminin yeterli ve uygun kaynaklara 

sahip olması ve yetkin ve uzman personel oluşumu için kalifikasyonları ve devamlı 

mesleki gelişmelere yatırım yapar. İç denetimde sürekli gelişim esastır. 

6. İç denetim yöneticisi, iç denetimin etkinlik ve verimliliğini değerlendirir 

ve dış değerlendirme kuruluşu açıklamalarını izler. İç denetimin kalitesini gösteren bir 

kalite güvence programı geliştirir ve uygular. 

7. İç denetim yöneticisi kurumun karşı karşıya olduğu risklere göre iç 

denetim çalışmalarını planlar, yönetime zamanında raporlar sunar ve kurumun sürekli 

gelişimi için iç denetim tavsiyelerini izler. 

8. İç denetim birimi, kurumun bütün faaliyetlerinde mevcut riskleri etkin ve 

etkili olarak azaltan iç kontrolleri destekler ve teşvik eder. 

9. Bütün faaliyetlerin kapsamlı denetimden geçmesi için denetim komitesi 

ve iç denetim yöneticisi denetçilerle işbirliği yapar ve bütün çalışan kişi ve organların 

işbirliği içinde çalışmasını sağlar. 

Avrupa Komisyonu ve ilgili diğer organların, özel sektör kurum ve 

şirketlerinde, devlet kuruluşlarında ve sivil toplum örgütleri ve kurumlarında 

profesyonel olarak IIA’nın İç Denetim Tanımı, Etik Kuralları ve Uluslararası 

Standartlarına uyan iç denetim birimlerinin kurulmasını ECIIA teşvik ve tavsiye eder. 

Çeşitli Avrupa ülkelerinde kurulan ve hükümetin görevlendirdiği farklı komisyonlar da 

bunu destekleyen mahiyettedir. İç denetim prensip olarak; iyi yönetişim, risk yönetimi 

ve iç kontrol sağlamak amacıyla süreçlerin etkinliği ve amaca uygunluğu konusunda 

objektif güvence sağlayarak yönetim güvencesine destek olur. Ayrıca, tavsiyelerde 

bulunan danışmanlık hizmetleri de verir. Yani, iç denetim birimi, kurum içinde 
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bağımsız bir pozisyona sahiptir ve çalışmasını yönetişimden sorumlu olanlar izler. İç 

denetim kendi kalitesini sürekli izler ve periyodik olarak ölçer.  

Avrupa ülkelerinde, bankacılık, sigorta ve finans hizmetleri gibi belirli sektör 

dışında iç denetim ve iç kontrol konusunda çok az mevzuat vardır. İç denetim mesleki 

uygulamaları, dünya çapında kabul gören standartlara ve etik kurallarına ve diğer en iyi 

örnek uygulamalara dayanan bir özyönetim sistemiyle düzenlenir. 

Yönetim Kurulu’nun amacı, yönetimin risk yönetimi ve iç kontrol için uygun 

çerçeve ve yapı oluşturması, sürdürmesi, işletmesi ve göstermesini sağlamaktan 

sorumludur. Üst yönetim, kurumun karşılaştığı riskleri belirlemek, tanımlamak, 

değerlendirmek, izlemek ve azaltmak ve ilgili kontroller de dahil risk yönetim 

süreçlerinin etkin ve amaca uygun çalıştığını belirler. İç denetim ise, risk yönetim 

sürecinin tam, etkin ve verimli olduğu konusunda üst yönetime ve yönetim kuruluna 

güvence vermektir.  

IIA, denetçilere, bütün dünyada tanınan bir mesleki ehliyet statüsü ve belgesi 

olan Uluslararası İç Denetçi (CIA) statüsü verir.   ECIIA ise, iç denetçilerine mesleki 

olarak kalifiye hale gelmeleri için bu tarzdaki eğitimlere katılmalarını ve yetişmelerini 

tavsiye eder. CIA belgesini alanların sürekli mesleki gelişimleri sürdürmeleri 

gerekmektedir.  

IIA ile İngiltere ve İrlanda, kendi iş kültürü ve mesleki eğitim kültürünün özel 

ihtiyaçlarını yansıtan ve belirli süre deneyim ve sınav sonucu alınan mesleki 

kalifikasyon statüsü (MIIA) geliştirmiştir. Bu statü alındıktan sonra mesleki gelişimin 

sürdürülmesi zorunludur. Hem CIA hem de MIIA statüsüne sahip olanlar mesleki etik 

kurallara ve IIA ’nın standartlarına uymakla yükümlüdür. Etik kuralların ve 

standartların ihlali halinde soruşturma ve disiplin cezalarına tabidirler. Denetçiler, görev 

yaptıkları organizasyondaki konum, ilişki durumlarını IIA’nın etik kuralları ile 

belirlerler. Etik Kurallara göre iç denetçiler dürüstlük, yetkinlik, gizlilik ve objektiflik 

ilkelerine uyarlar. IIA ve bağlı kuruluşların üyelerinin ve bütün kalifiye iç denetçilerin 

Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uymaları zorunludur. 

Böylece, hem yönetim kurulu ve denetim kurulu kurumdaki iç kontrol sisteminin yeterli 
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ve uygun olduğu konusunda ek güvence sağlar, hem de mali raporlama sistemine 

sağlanan güven artar ve güçlenir. Uluslararası standartlarda, iç denetim faaliyet ve 

biriminin etkinliğini izlemeye yönelik periyodik iç ve dış kalite değerlemesi ve devamlı 

iç denetimin izlenmesi esası vardır. Dış kalitenin değerlemesi amacıyla IIA ’nın 

geliştirdiği QA denilen bir kalite değerlemesinin her 5 yılda bir yapılması istenir. QA 

ekibi denetçi hakkında fikir ve görüşlerini, denetim için en iyi uygulamaları ve 

geliştirme tavsiyeleri hakkında inceleme ve değerlemeyi içeren bir rapor hazırlar. Bazı 

Avrupa ülkelerinde kamu ve özel sektörde belirli kurumlar, yönetişim süreçleri ve 

özelliklerine ilişkin raporları ve iç kontrollerinin yetkinliğine yönelik raporları kamuya 

açıklamaları zorunludur. ECIIA ’da IIA ’nın belirlediği 5 yıllık dış kalitenin 

belirlenmesi süresi daha sık yapılması yönündedir. Bazı Avrupa ülkelerindeki ulusal 

enstitüler, kendi ulusal kültürlerine uygun teknikler kullanarak dış kalite 

değerlendirmesini geliştirmeyi amaçlamıştır. Örneğin Fransa’nın IIA enstitüsü olan 

IFACI, 45011 sayılı Avrupa Kalite Standardı koşullarına ve IIA’nın Uluslararası 

standartlarına uygun bir sertifikasyon programı geliştirmiştir. İç denetime, yıllık izleme 

denetimleri ve her 3 yılda bir tekrarlanan yenileme denetimi sonucunda başarılı 

olduğunu gösteren bir onay belgesi verilir. Komite, deneyimli iç denetim yöneticileri, 

denetim komitesi üyeleri, üst düzey müdür ve yöneticiler ve iç denetim hizmetlerinin 

başka kullanıcıları da dahil iç denetim uzmanlarından oluşur. Alınan onay belgesi, iç 

denetim birimi kalitesi ve profesyonelliği konusunda herkese sunulabilecek bir güven 

ve itimat mührüdür. İç denetim;61  

 Kurumun karşılaştığı risklerin, kurumun risk kararlarına uygunluğunu izleyerek 

Yönetim Kuruluna güvence verir, 

 Kurum genelinde etik politikayı uygulamak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetleri 

gözden geçirir, 

 Olağanüstü ve beklenmedik durumlarda iş devamlılığı için uygulanan planları ve 

risk alma durumu hakkında güvence verir, 

                                                
61 Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu, a.g.e., s.22-26. 
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 Belirli bir zaman diliminde gerçekleşen yatırım geri dönüş oranının 

değerlendirilmesinde yönetime yardımcı olur, 

 Kurumun iş kanunu ve mevzuatına uygunluğunu izler ve kontrol amaçlı denetim 

yapar, 

 Kurumun tüm alım satım sözleşmelerinde kurumun politikalarına uygunluğunu 

kontrol ve teyit eder, 

 Müşteri şikayetlerinin cevaplanması konusunda etkinlik ve verimlilik hakkında 

görüş verir, 

 Risk yönetiminin tasarımı ve uygulanması hakkında yönetime görüş bildirir ve 

tavsiyelerde bulunur. 

İç denetim şu konularda kuruma değer katar; 

 Denetim komitesi, CEO (Başkan) veya CFO (Finans Müdürü) dışında birinden 

iç kontrollerin kalitesi konusunda bağımsız ve objektif güvence alır, 

 CEO, CFO veya bölüm müdürleri dışında birinden iç kontrollerin kalitesi 

konusunda bağımsız ve objektif güvence alır, 

 CFO, bölüm müdürleri ve merkez dışı finans personeli dışında birinden iç 

kontrollerin kalitesi konusunda bağımsız ve objektif güvence alır, 

 CEO ve denetim komitesi, kurumun karşısındaki riskler konusunda genel ve tam 

bilgi sahibi olur. 

 İç denetimden gelen bilgi risk yönetiminde etkinlik ve amaca uygunluk 

konusunda yönetim kuruluna güvence verir. Yönetişim, kar ve gelirin kalitesiyle 

ilgili krizlere yol açan durumların önlenmesinde yönetim kuruluna yardımcı 

olur. 

ECIIA, denetim komitesi oluşturan kişilerin mali ve yönetim kontrollerini 

değerlendirmede gerekli beceriye ve kurumun ve hak sahiplerinin çıkarlarına uygun 
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hareket edecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmasını tavsiye eder. Komite 

üyelerinin, üst yönetimden bilgi istemede etkin olmada kurum hakkında yeterli bilgisi 

olmalı ve araştırma yapmak için gerekli zamanı olmalıdır. İç denetim birimi ve denetim 

komitesi birbirini tamamlayan şekilde çalışmalıdır ve iç denetim birimi denetim 

komitesi başkanına düzenli olarak doğrudan erişebilmelidir. İç denetim yöneticisi, üst 

yönetimin yaptığı veya göz yumduğu ve işe zarar verme olasılığı olan yasadışı eylem 

veya benzeri usulsüzlükleri tespit ettiğinde denetim komitesine ihbar ve raporlama ile 

görevlidir. İç denetim yöneticisi, iç denetim planını ve bulgularını gözden geçirir ve 

tavsiyelere uyulma durumunu tespit ederek denetim komitesi toplantılarına iştirak eder. 

Denetim komitesi, denetim biriminin bağımsız hareket etmesinden, denetçilerin tüm 

personel ve dökümantasyona, üst yönetim, denetim komitesi ve yönetim kuruluna tam 

ve kısıtlanmamış olarak erişimini sağlayan yapılanma ve organizasyonu sağlar. Komite, 

iç denetim birimi bütçesi yeterliliği, kaynakların kalitesi ve dış uzman kullanımı 

faktörlerini değerlendirir. Denetim komitesi, iç denetim, üst yönetim ve kanuni 

denetçiler arasında iletişimi kontrol eder ve teşvik eder. İç denetimin örgüt CEO’suna 

idari olarak bağlı olması, konumunu güçlendirir, üst yönetimle ilgili önemli bilgi 

paylaşım toplantılarına alınmalarını sağlar, kurumdaki her türlü bilgi ve belgeye 

ulaşmasına yardımcı olur. Üst yönetim, iç denetim birimi tavsiyelerini yerine getirmek, 

eylem planlarının uygulanmasını izlemek ve kurumun risk ve iç kontrol profilindeki 

değişikliklerden ve kurumun politika ve prosedürlerindeki önemli değişikliklerden 

haberdar etmeyi üstlenir. Yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrolden kurum yönetimi 

sorumludur ve iç denetimi sorumlu tutamaz. ECIIA ’ya göre, toplumun mali sektöre 

güvenini sağlamak için piyasa düzenleyici kurumlar, iç denetim birimi çalışma 

sonuçlarını iç kontroldeki boşlukları tanımlamak ve riskli alanları belirlemede 

kullanabilir. Düzenleyici kurumlar, iç denetçilerle kanuni denetçiler arasında 

koordinasyonu ve ilişkiyi sorgulayabilir ve piyasa düzenleyicileri ve iç denetçiler 

arasında bilgi paylaşımı toplantıları düzenleyebilirler. 62 

Tüm bu yapısal işleyişe karşın AB’de iç denetim, iç mali kontrol ve dış 

denetime ilişkin belirli bir mevzuat yoktur. AB, üye ülkelerin kendi standartlarını 

oluştururken uluslararası standartların kabul edilip uygulanmasını, kanunla belirlenmiş 
                                                
62 Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu, a.g.e., s.28-31. 
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bir denetim mekanizması oluşturulmasını ister. İç denetim yapan birimlerin yapılanma 

üşekilleri ülkelerin tercihine bırakılmıştır. Örneğin, Fransa’da iç denetim bir misyondur 

ve müfettişler tarafından yerine getirilmektedir. Portekiz’in denetim modeli de böyledir. 

İngiltere, Hollanda ve Polonya’da hem iç denetim hem de teftiş kurulları 

bulunmaktadır.63  

 

1.2.1. İç Denetim Kavramı 

İç Denetçiler Enstitüsü’nün Mesleki uygulamalar yapısı çerçevesinde 2002 

yılında yenilediği tanımı şöyledir64; 

“iç denetim; bir organizasyonun faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek için 

tasarlanmış bağımsız ve tarafsız bir güven ve danışma eylemidir. İç denetim, bir 

organizasyonun risk yönetimi, kontrol ve kurumsallıkla ilgili süreçlerinin etkinliğini 

değerlendirmek ve geliştirmek için sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım getirerek 

organizasyonun amaçlarına ulaşmasına yardım eder.” 

Enstitü’nün 1991 yılındaki tanıma göre iç denetim; organizasyona bir hizmet 

olarak organizasyon içinde kurulmuş uzman bir bağımsız denetim işlevidir. Diğer 

kontrollerin etkililiğini ve yeterliliğini değerlendirmek ve incelemek yoluyla 

fonksiyonların kontrol edilmesidir. Yani, artık iç denetimden sadece olanları tespit 

etmesi beklenmiyor, öngörülerde bulunması riskleri ve fırsatları ortaya koyması 

beklenir. İç denetimin artık yeni yüzü risk yönetimi, kontrol ve kurumsallaşmadan 

oluşur.  

İç denetim tanımından yola çıkarak iç denetim unsurlarını şöyle 

sıralayabiliriz65; 

                                                
63 Yaşar OKUR, “Türkiye’de Teftiş ve İç Denetim: Kavramlar, Beklentiler ve Hayatla Yüzleşme”, Maliye Dergisi,  

Ocak-Haziran 2010, Sayı. 158, http://portal1.sgb.gov.tr/ calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/158/30. 

YaSar.OKUR.pdf (18.11.2010),s.577. 
64 KURNAZ, a.g.e., s.32-33. 
65 Hayrullah KELEŞ, “Kamuda Etkin Bir İç Denetim İçin Temel Şartlar”, Kamu İç Denetim Genel Raporu, 2009, 
www.icdenetciler.tr.gg. (30.08.2010), s.5. 
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a) İç denetim faaliyeti, idarenin diğer faaliyetlerinden bağımsız olarak yürütülür. 

b) İç denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsız olmak zorundadırlar. 

c) İç denetim faaliyeti bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. 

d) İç denetim faaliyeti ile kurumun hedeflerini gerçekleştirmek ve değer 

kazandırmak amaçlanmaktadır. 

e) İç denetim; risk yönetimi, iç kontrol süreçleri ve yönetim süreçlerinin    

denetimini öngörür. 

f) Sistematik ve disiplinli bir çalışma kültürünü gerektirir. 

 

1.2.2.İç Denetim Faaliyetinin Amacı, İşlevi ve Faaliyet Alanı  

İç denetim faaliyetinin amacı, üst yönetimin veya denetim komitesinin 

onayladığı plana uygun olarak gerçekleştirilen denetim sonrası oluşturulan iç denetim 

raporları ile yönetim kurulu, denetim komitesi ve üst düzey yönetime işletmenin iç 

kontrol sisteminin etkinliği ve uygunluğu hakkında bilgi ve görüşlerini sunmaktır. 

Böylece yönetim kurulu, işletme yönetimi, risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim 

süreçlerinin kalitesi ve güvenilirliğine ilişkin bağımsız ve tarafsız görüş ve bilgi 

sağlamış olmaktadır. İşletme yönetimi de bu bilgi ve görüşlere istinaden bir uygulama 

planı oluşturulur ve gerçekleştirir. İç denetim yöneticisi de bu planı etkin olarak izlemek 

için gözetim sistemi oluşturur. Uygulanan plandan sapmalar olduğunda üst yönetim ile 

değerlendirilerek denetim komitesine bir raporla durum sunulur. Denetimde 

mükerrerliklerin önlenmesi, karşılıklı profesyonel görüşlerden faydalanmak, 

denetimden en iyi sonucun alınması için iç ve dış denetçilerin koordine çalışması 

gerekir. Bağımsız dış denetçiler, belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına göre 

hazırlanan mali tabloların doğruluğu hakkında güvence verirken, iç kontrol sistemini de 

değerlendirerek iç denetimin varlığı, dış denetimin verimliliği yanında mali tablolara 

olan güvenilirliği daha da artırır.  
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İç denetim faaliyet alanını üç başlıkta toplayabiliriz;66 

1. Risk yönetim süreçlerinin denetimi; iç denetim faaliyeti, ortaya çıkabilecek veya 

var olan operasyonel riskler, insan kaynakları riskleri, teknoloji riski, itibar riski, 

stratejik risk ve çevresel riskler gibi risklerin tespit edilmesi ve bunların 

minimize edilmesi için uygun önerilerin oluşturulmasıdır. Riskleri minimum 

yapmak için veya önlemek için iç denetim risk değerlendirmesi yapar, yapılan 

değerlendirmeler uyarınca risk odaklı iç denetim planı oluşturulur ve denetim 

buna uygun yapılır. İç denetim, risk değerlemesine göre kurum hiyerarşisini, 

kurum stratejik planındaki hedefleri, ana işlem süreçleri ve başlıca projeleri 

dikkate alarak risk odaklı denetim planı yapar. Risk derecelerine ve önemine 

göre denetime hangi departman yada birimden başlanacağı belirlenir. Denetim 

sırasında uygulanmayan ya da eksik, yanlış uygulanan kontrol uygulamaları 

belirlenir ve kontrol önlemleri üst yöneticiye düzenli olarak raporlanır. 

2. İç kontrol süreçlerinin denetimi; üst yönetim, kurumun mali yönetim ve kontrol 

sisteminin işleyişinden, kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde 

elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, bu kaynakların kayıp ve kötüye 

kullanılmasının önlenmesinden, yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin 

oluşturulması için gerekli önlemlerin alınmasından, mali raporlardaki bilgilerin 

doğruluğundan sorumludur. Bu nedenle, üst yönetici, kaynakların etkin, 

ekonomik ve verimli kullanımını sağlamada gerekli güvenceyi verebilmesi için 

iç kontrol süreçlerini değerlendirip süreçlerin yeterliliği ve etkinliği konusunda 

bilgi sahibi olmalıdır. Bu bilgiye sahip olması ve gerekli tedbirleri alabilmesi 

için iç denetimin, kurumda uygulanan iç kontrole ilişkin süreçlerdeki hata ve 

riskleri ortaya koyması gerekir. Bunun için de iç denetim tarafından iç kontrole 

ilişkin süreçler denetlenerek iç kontrolün etkin çalışması sağlanır.  

3. Yönetsel süreçlerin denetimi; kurumdaki rolleri ve davranışları belirleyen, 

sorumlulukları belirleyen, hedef ve stratejileri geliştiren, kurumsal performansı 

ölçen, kuruma özgü ve sürekli değişen kültür yapısına yönetim süreci denir. 

                                                
66 GÜRKAN, a.g.m., s.2. 
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Kurumun benimsediği değerleri, davranışları ve rolleri şekillendirir, kurumun 

topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesini kurum kültürü sağlar. 

Yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında; 

 Kurumda gerekli olan etik ve diğer kurumsal değerler geliştirilir, 

 Etkili bir performans yönetimi ve hesap verebilme sağlanır, 

 Risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli alanlarına etkin iletimi sağlanır, 

 İç ve dış denetçilerin ve kurum faaliyetleri arasında eşgüdüm ve bunlar 

arasında etkin iletişim sağlanır. 

Bu yapının oluşturulması ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi için iç 

denetim, mevcut riskler, olaylar, zayıflıklar ve bunlardan korunma ve kontrol 

iyileştirmeleri ya da yeni kontrol ve koruma uygulamaları konusunda yönetime 

tavsiyede bulunur. Yani, iç denetim, kurum risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim 

süreçlerinin etkinlik ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik 

yaklaşımlar geliştirerek kurumun hedeflerine ulaşmasına yardım eder. 

 

1.2.3.İç Denetime Gereksinim Olma Nedenleri 

İşletmeler yoğun rekabet sonucunda sürekli büyüme ve gelişmeyi hedeflemek 

zorundadır, bunun için de kurumsal yönetim kalitesini artırması gerekir. Kurumsal 

yönetim kalitesinin artırılması için organizasyonun etkin yönetilmesi gerekir. İşletme 

ölçek olarak büyüdüğünde işlemleri çeşitli ve karmaşık hale gelir, bu durumda etkin 

kurum yönetiminde kontroller ön plana çıkınca denetim önem kazanır. Hisseleri borsada 

işlem gören ortaklıklar, bankalar ve kamu idarelerinde iç kontrol sistemi ve iç denetim 

ile ilgili uluslararası standartlarda yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde ise, 

denetim ve denetim komitesi konusunda BDDK ve SPK düzenlemeleri yapılmış, Kamu 

Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu kuruluşlarının iç denetimine ilişkin 

düzenlemelerle finans, reel sektör ve kamu kuruluşlarında iç denetim faaliyeti 

zorunluluk haline gelmiş, diğer finans ve reel sektör şirketleri, kamu kuruluşlarının 



88 
 

yönetim kurulu, üst düzey yönetimleri ile denetim profesyonellerinin rol ve 

sorumlulukları artmıştır. İç denetim, olası risklerin belirlenmesinde yönetime yardım 

eder, iç kontrollerin etkinliğini ve yerindeliğini inceler, iş süreçlerinin verimliliğini 

sağlar, risklerin neden olabileceği kayıpları azaltır, bu nedenle kurumsal yönetim için de 

önemlidir.   

İşletmenin varlığını devam ettirmesinde müşteri ihtiyaçlarına cevap vermesi 

önemlidir, bunun için de işletmeyi başarıya götürecek iş süreçlerinin düzenli ve ihtiyaç 

oldukça gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekir. Eğer bu süreç sağlanmazsa maddi 

kayıplar ve hatalı kararlar alınabilir, bu durumda şirketin mali akışından piyasadaki 

yerine kadar birçok noktayı olumsuz etkileyecektir. İç denetim sadece kontrol noktası 

değildir, şirketin verimliliği ve değişime uyum sağlamasına odaklıdır. Bu amaçla, 

süreçlerin doğru işleyip işlemediğini, risklerin etkin yönetilip yönetilmediğini, maddi 

kayıpların olup olmadığını objektif olarak tespit eder ve iyileştirmeler önerir. Ancak, 

bunu proaktif olarak hata ve kusurlar henüz oluşmadan yapmak zorundadır ki şirkete 

kattığı artı daha yüksek olsun. Önceleri görevi sadece hata, hile, eksikleri bulmak olan 

iç denetim günümüzde süreç ve verimlilik odaklı bir danışmanlık anlayışına sahip olup 

risk yönetiminin önemli bir parçasıdır.67  

Sizin adınıza, sermaye adına, sizin için işletmedeki tüm faaliyetleri gözden 

geçirecek, değerlendirecek, önceden sizlerin de onayıyla kabul edilmiş prosedürlere, 

manuellere, genel kabul görmüş standartlara göre bütün faaliyetleri olması gerekenlerle 

karşılaştırarak size hizmet sunacak bu birimi kurmak gerekmektedir. Baş döndüren 

rekabet yarışında işletme faaliyetleri sürerken aşağıda neler, nasıl, ne pahasına 

gerçekleştiriliyor bilmek gereklidir. Sizin adınıza işler yürürken bunları araştıracak, 

değerlendirecek, her zaman denetlenme duygusunu canlı tutarak caydırıcılık sağlayacak 

ve geleceğe yöneticiler yetiştirecek böyle bir departmana ihtiyaç duyulmaktadır.68   

                                                
67 TÜSİAD, Yönetim Kurullarında İç Denetim Hakkında Sorulması Gereken 12 Soru, İstanbul: Graphis Matbaa, 

Mayıs 2008, s.6-7. 
68 Şaban UZAY, “UFRS Uygulamalarında İç Denetimin Etkisi ve Önemi”, İzmir SMM Odası-XIII. Türkiye 

Muhasebe Standartları Sempozyumu, Kıbrıs, 18-22 Kasım 2009, http://iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/suzay/ 

UFRS_18_22_Kasim_2009.pdf (07.11.2010), s.8. 
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1.2.4.İç Denetimde Etkinlik 

İç denetimde etkinliğin sağlanması için iç denetimin, işletmenin üst yönetimi 

tarafından sahiplenilmesi ve desteklenilmesi gerekir. İç denetimde bağımsız olma ve 

objektif karar alma esas olduğundan yetki ve görev alanları sınırlandırılmamalı, 

tarafsızlığı ve bağımsızlığına güvence olunmalı, görevlerini yerine getirirken bilgi ve 

belgelere erişimleri kısıtlanmamalı ve tüm çalışanların iç denetime destek olmaları 

sağlanmalıdır. Sağlanması gereken bu çalışma ortamı yazılı olarak üst yönetim 

tarafından iç denetçiye verilen yetki olarak tanımlanmalıdır. İç denetimde etkinlik için 

iç denetçi bilgi donanımı son derece önemli olduğundan uluslararası standartlarda bir 

denetim için gerekli destek üst yönetimce desteklenmelidir. İç denetim yöneticisi, iç 

denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve etkinliğini sürekli gözeten bir kalite 

güvence ve geliştirme programını hazırlayıp yönetim kurulu veya denetim komitesince 

onaylanarak uygulanması iç denetim faaliyetinin etkinliğini artırır. 

İç denetimin etkinliği, denetim sonucunda işletmenin hedeflerine ulaşması, 

kurumsal yönetim kalitesinin sağlanması, işletmenin karşılaştığı risklerin yönetilmesine 

yardımcı olan iç kontrol sistemine ilişkin önerileri sonucunda işletme yönetimine 

sağladığı katma değer ile ölçülür.  

Etkili bir iç denetim faaliyetinin yürütülmesi ve yönetilmesi için69; 

 Uluslararası iç denetim standartları ile uyumlu, üst yönetimin onayladığı, 

iç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklarını belirleyen ve sürekli gözden 

geçirilip güncellenen iç denetim yönetmeliği olmalıdır, 

 Kurumun faaliyetleri, süreçleri ve bunlara ilişkin risklerin 

değerlendirilmesi sonucu hazırlanan risk esaslı iç denetim planı olmalıdır, 

                                                
69 Ali Kamil UZUN, “Kamu Yönetiminde İç Kontrol ve İç Denetim Yaklaşımı”, Denetişim Dergisi, No.3, 2009,ss.7-

8. 
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 Üst yönetime sunulan rapordaki bulgulara ilişkin uygulama planı 

sonuçlarının izlenmesi için raporlama takip sistemi kurulmalıdır, 

 İç denetim faaliyetinin etkililiğinin sürekli gözetimi için kalite güvence 

ve geliştirme programı oluşturulmalıdır. Programın sürekli iç ve dış 

değerlendirmelerinin yapılması sağlanmalıdır, 

 İç denetim faaliyetinin performansı ve sağladığı katma değerin 

ölçülmesini sağlayan değerlendirme göstergeleri olmalıdır. 

 

1.2.5.İç Denetim Faaliyeti ve İç Denetçinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları 

İç denetimin amacı; işletmenin hedeflerine ulaşması için kurumsal yönetim 

kalitesini sağlamak, işletme risklerinin yönetilmesi için mevzuat ve şirket içi 

düzenlemelere uygun olarak bağımsız ve objektif görüş sunmaktır.  Yönetim, risk 

yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin düzeltilmesi ve gelişmesinde görüş 

ve öneriler sunmaktadır. İç denetimde yetkili ve sorumlu olan birimin faaliyetini 

gerçekleştirirken işletme içindeki konumu, görev ve faaliyet alanları ile ilgili kapsamı, 

kurumsal olarak her düzeydeki bilgi, belge, kayıt, varlık ve alanlara erişim yetkisi şirket 

iç denetim yönetmeliğinde yazılı olarak belirtilmiştir. Bu yönetmelik, iş süreçlerinde 

olduğu gibi sürekli olarak gözden geçirilir ve güncellenir. İç denetim yöneticisi işlevsel 

olarak denetim komitesi ve ilgili yönetim kurulu üyesine bağlı olup, idari haklar 

bakımından işletme müdürüne bağlıdır. Bu organizasyon bağlantısı uluslararası iç 

denetim standartlarına bağlı olarak kurulmuştur. İşini yapma açısından yönetim kurulu 

ve denetim komitesine bağlı olması bağımsız çalışmasını sağlamaktadır. İç denetim 

yönetmeliği, iç denetim plan ve bütçesinin onaylanması, iç denetim yöneticisinin 

atanması, performansının değerlendirilmesi, görevden alınması, ücret ve özlük 

haklarının onaylanması gibi başlıklar işlevsel ilişkinin başlıklarıdır. Yönetimle olan 

idari ilişkisinde ise birim olarak günlük iş ve ilişkilerini kolaylaştıran ilişkiler yer 

almaktadır. Denetim komitesi ise, denetim, iç kontrol yapısı, risk yönetimi, muhasebe 

ve mali raporlama uygulamaları ile ilgili süreçleri gözetir, yönetim kuruluna bu 

süreçlere ilişkin güvence verir. Gözetim faaliyetini, iç denetim birimi aracılığı ile 
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gerçekleştirdiğinden iç denetim bölümleri işlevsel olarak denetim komitelerine 

raporlamak zorundadır. Genelde, iç denetim yöneticisi denetim komitesi başkanı ile 

görüşür, denetim planını onaya sunar ve denetim bulgularını raporlamak için denetim 

komitesi toplantılarına katılır.  

Denetim komitesi de denetim faaliyetinin belirlenen standartlarda yapılıp 

yapılmadığını inceler ve iyileştirme önerilerini sunar. İç denetim faaliyeti için şirket 

bünyesinde bir birim oluşturulacağı gibi bu hizmet dışarıdan sağlanabilir ya da bu iki 

yöntemin bileşimi şeklinde yapılabilir. İç denetim faaliyeti dışarıdan alınan hizmetle 

sağlanırsa faaliyet koordinasyonu ve yönetimi şirket bünyesinde görev alan iç denetim 

yöneticisinde olur. İç denetim yöneticisi, denetim faaliyetinin en etkin ama en uygun 

maliyetle gerçekleştirilmesinde iç ve dış kaynak dengesini oluştururken denetim 

komitesi ve üst yönetimden görüş alır. Başarılı bir denetim süreci için iç denetçilerin 

kendilerini sürekli güncellemeleri gerekir, ayrıca, denetim, muhasebe, finansal analiz, 

bilgi teknolojileri, hukuk ve bulundukları iş koluna ait bilgi ve tecrübeye ve etkin 

iletişime sahip olmaları gerekir. Bunların yanı sıra eğer iç denetim yöneticisi özel 

uzmanlık gerektiren bir denetim görevi kabul edecekse ihtiyaç duyulan uzmanlık 

mevcut kadroda yoksa danışmanlık hizmeti ya da dış kaynak desteği ile denetim 

gerçekleştirilir.70 İç denetimin görev başlıkları arasında hata, hile ve suistimallerin 

ortaya çıkarılması ve önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması vardır. Suistimallerin 

önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması ve ortaya çıkarılması yönetimin 

sorumluluğundadır. İç denetim ise iç kontrolü sürekli gözden geçirerek işletme 

yönetimine suistimal riskinin azaltılması ve ortaya çıkarılması konusunda yardımcı olur. 

 

1.2.6.İç Denetim – İç Kontrol İlişkisi 

İç denetimin de iç kontrolün de hedefleri, aktiflerin güvenliği, muhasebe 

bilgilerinin kalitesi, yönergelere uygunluk vs.’dir. Ancak iç kontrolü planlayan ve kaliteli 

çalışmasını sağlayan iç denetimdir. İç denetim, yönetim kontrolü ile arasındaki mesafeyi 

korur. Bu nedenle sadece iç kontrol değerlendirmesini yapar, kurum da bu konuda gerekli 

                                                
70 TÜSİAD, a.g.e. , s.8-9. 
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desteği sunacaktır. İç denetçi, yeni bir faaliyet veya program sistemleri ve prosedürleri 

hakkında görüş verir.71  

İç denetim, faaliyetleri ile işletmeye değer katar, objektif değerlendirmesi 

sayesinde güvence sağlar, idari sorumluluk üstlenmeden danışmanlık faaliyetini yerine 

getirir. Denetim planlanır, yürütülür, raporlanır ve değerlendirilir, yani standartlara 

uygun yürütülür. İç denetim özgürce ve tarafsız çalıştığı ölçüde bağımsızdır. Denetim 

risk odaklı çalışır, yani geçmiş faaliyetler geleceğin yönetilmesinde kullanılır. Mesleğin 

serbest ve bağımsızlığını zedelemeden herhangi bir etki ve baskıya maruz kalmadan 

denetim faaliyetini yerine getirmeyi sağlayan mesleki ahlak kurallarına uygun faaliyet 

gösterir. İç kontrol, yönetim kontrolüdür, ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve güvenceyi sağlayan 

yönetim araçlarıdır. İç kontrolü denetleyen ve değerlendiren iç denetimdir. Bu nedenle, 

iç denetçiler bu önemli görevi başaracak yetenek ve yeterlilikte olmalı ve gerekli eğitim 

ve öğrenme sürecinden geçirilerek uzlaşmaları sağlanmalıdır.72 

 

1.2.7. İç Denetim – Dış Denetim İlişkisi 

İç ve dış denetim arasında denetim yöntemleri, sorumlulukları, denetim hedefleri 

gibi konularda bazı farklılıklar vardır. Dış denetim, mali işlemlerin ve hesapların kurallara 

uygunluğuna ilişkin denetim kanıtlarına bakar. Daha çok geçen yıla bakılır, sonuçlar 

değerlendirilir. İç denetimde ise, şu anda ne olduğu ve gelecekte ne olacağına bakılır, 

kurulmuş ve uygulanmakta olan mali sistemler değerlendirilir. Her iki tarafın da birbirine 

üstünlüğü olamayan saygın bir ilişkisi olmalıdır. Böylece, karşılıklı bilgi ve tecrübeler 

paylaşılır, zaman ve kaynaklar tasarruf edilir.73 

                                                
71 Fuat UZUN, “İç Denetim ve Fransa Uygulaması”, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Eylül 2007, Cilt. 12, 

Sayı.9, http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/fuzun_makale.pdf (09.10.2010), s.4.  
72 Şener GÖNÜLAÇAR, “İç Denetimde Hedefler ve Beklentiler”, Mali Hukuk Dergisi, Temmuz-Ağustos 2007, 

Sayı:130, http://icdenetim.blogcu.com/denetimde-hedef-ve-beklentiler-sener-gonulacar-meb/2771595, (03.02.2011), 

s.8-11. 
73 UZUN, a.g.m., s. 5-6. 
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1.2.8.İç Denetimin Değişen Yapısı 

İç denetimin değişen yapısını geleneksel denetimden risk odaklı denetime 

giden süreçte görebiliriz. Bu noktada geleneksel denetim ile mevcut denetim sistemi 

uygulamalarını karşılaştıracak olursak iç denetimin değişen yapısı aşağıdaki gibi 

olacaktır74; 

 

İç denetim     Geleneksel Denetim 

* Risk odaklıdır.    * Risk değerlemesi yetersizdir. 

* Denetim maliyetini dikkate alır  * Denetim maliyetini sorgulamaz 

* İç denetçi performansını ölçer  * İç denetçi performansını değerlendirme             

ölçütleri zayıftır 

* Denetim planlamasında çalışanların * Üst yönetimin önerileri doğrultusunda  

görüş ve önerileri alınır  planlama yapılır 

* Sistematik ve süreklidir * sistematik değildir ve kesintilidir 

* İdareye güven sağlar * İdarenin yanlışını ortaya çıkarır 

* İdareye sürekli danışmanlık yapar * İdareye teftiş sonrası öneride bulunur 

* Sistem ve süreç odaklıdır * Birey ve olay odaklıdır 

* Yönetimin bağlı bir parçasıdır * Yönetime bağlılık anlayışı zayıftır 

* İdareyi geliştirme amaçlıdır * Mevzuata uygunluk amaçlıdır 

* İyi uygulama örneklerini arar * Hata arar 

* En üst yöneticiye bağlıdır * Bakan dahil değişik otoritelere bağlıdır 

* Denetimin tüm türlerini kapsar * Genelde uygunluk denetimi ile sınırlıdır 

* Yolsuzluk ve usulsüzlük konusunda * Soruşturma asli görevidir. 

yeterli bilgiye sahiptir. 

 

Günümüzde, iç denetim biriminin görev ve yetkilerini belirlerken müşteri 

ihtiyaçlarına yönelme, risk yönetimine odaklanma, performansın gelişimine katkıda 

bulunma, eğitim, danışma – bilginin organizasyon bünyesindeki birimlerle paylaşılması, 
                                                
74 Hacettepe Üniversitesi, İç Denetim Birimi Başkanlığı Tanıtımı ve Stratejik Planı (2008 -2011), 2008, 

www.icdenetim.hacettepe.edu.tr/Stratejik_Plan_Sunumu_070308.ppt (04.09.2010), s.13-15. 



94 
 

yeni program ve sistem oluşturma aşamalarında tavsiyede bulunma, dış denetime 

yardımcı olma gibi görevler de mevcut görev ve yetki alanını genişletmektedir.75 

Organizasyonlarda yaşanan değişim sonucunda çalışma ortamı ve anlayışı 

değiştiğinden geleneksel denetim anlayışı fonksiyonel olmadığı görülmüş ve 

değişmiştir. Denetçiler artık kendilerini yönetimden izole edememekte, denetim 

fonksiyonlarının organizasyon içinde farklılık yaratması ve bu farklılığın devam 

etmesini istiyorsa bakış açılarını değiştirmekte, yaklaşımlarını köklü olarak yeniden inşa 

etmektedirler. 

Geleneksel Dengeli İlerici

İŞLEM ODAKLI
TEK BAŞINA 

DENETİM 
FONKSİYONU

YÖNETİMİN KATILIMINI 
SAĞLAYAN DENETİM 

FONKSİYONU
SÜREÇ ODAKLI

YÖNETİMİ 
DESTEKLEYİCİ 

DENETİM 
FONKSİYONU

İÇ DENETÇİ TESPİT ÖNLEME
İŞ ETKİNLİĞİNİN 

ARTIRILMASI
DANIŞMANLIK

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK TANIMLAMASI ŞİRKET RİSK YÖNETİMİ

 

Şekil 4. İç Denetim Fonksiyonunun Odak Noktaları ve İç Denetim Mesleğinin 

Değişim Süreci 

Kaynak: Ali Kamil UZUN, “Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Etkinliğinde Başarı 

Faktörleri”, Deloitte 20. Yıl Sunumu, Mayıs 2006, s.17. 

 

İç denetim sürecindeki değişim sürecini gösteren yukarıdaki şekilden de 

anlaşıldığı gibi denetimde işlem odaklı tek birim yönetimine dayalı geleneksel 

denetimden süreçlere odaklanan yönetimin de katıldığı risk odaklı denetimde gelişimini 
                                                
75 DEMİRBAŞ, a.g.m., s.173. 
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sürdürmektedir. İç Denetçiler ise geleneksel denetimdeki sadece durumu tespit eden 

yapıdan önlemler hakkında görüş sunan, süreç geliştiren ve yönetime danışman olarak 

destek veren yapıya doğru gelişim göstermiştir. 

 

1.2.9.İç Denetim Yaklaşımları 

İç denetim alanında meydana gelen değişim ve gelişim nedeniyle uygulamada, 

denetimin proaktif bir yaklaşım olduğu, denetlenene müşteri gibi yaklaşılması gerektiği, 

risk yönetimi ile koordinasyonun sağlandığı, denetimin sürekli yapılması gerekliliği ve 

teknolojik imkanlardan giderek artan şekilde yararlanılması gerekliliği yaklaşımları 

gelişmiştir. Bu yaklaşımları başlıklar halinde ele alacak olursak;76 

Proaktif Bir Yaklaşım Benimsenmesi; Proaktif yaklaşıma örnek 

gösterilebilecek eğilimler şunlar olabilir; 

 Denetim sırasındaki kontroller, risk yönetimi ve iyi uygulama örnekleri 

ile elde edilen bilgiler yöneticilerle paylaşılması, 

 İç denetim birimi riskleri yeterince kontrol altına almak için tasarım 

halindeki sistemleri ve programları inceler, 

 İç denetim, denetim sonrasında kuruluşun risklerini ve kontrollerini 

izlemeye yardımcı olmak için yöneticilere risk yönetimi ve denetimi araçlarını 

kullanmada yardımcı olur, 

 Denetlenen alanlardaki olumsuzlukları ve riskleri belirlemek için veri 

tabanını sürekli izlemek için ileri teknoloji araçlarını kullanır.   

 

                                                
76 Baran ÖZEREN, İç Denetim Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları, Birinci Basım, Ankara: Sayıştay Yayın 

İşleri Müdürlüğü, Ağustos 2000, s.40 -47. 
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Denetlenene Müşteri Olarak Yaklaşılması; iç denetim gibi dış denetim 

elemanları ile denetim kurulları da denetlenenleri müşteri olarak tanımlamasıdır. 

Böylece, sorunları belirleme ve organizasyona değer katan önerilerde bulunarak risk 

yönetiminde birimlere yardımcı olur. Bu kapsamda iç denetim birimleri organizasyon 

kültüründe, iş akışında ve riskler ve yönetimle ilgili konularda meydana gelen 

değişimlerle ilgili sürekli bilgi toplamak için kuruluşta ağsistemleri ve bağlantılar 

oluştururlar. İç denetim, denetlenene önceden denetimin hedefi, kapsamı, raporlanması 

konusunda bilgi verir. Denetim sürecinin stratejik noktalarına yönetim dahil edilerek 

önemli iş süreçleri, ana riskler, trendler, sorunlar ve azaltılan kontroller konusunda 

yönetimin önerileri de alınır. Yönetimin belirlediği konularda onunla müzakere edilir. 

Organizasyona değer katacak konularda yöneticilerle ortak çalışılır. Denetim 

raporlarındaki tavsiyelerin gerçekleşmesi izlenir. Denetlenene denetim bulgularının 

hepsi, üst yönetim ve denetim kuruluna önemli konular sunulur. Denetim 

tamamlandıktan sonra denetimden sağlanan fayda ve gelecek denetimlerle ilgili 

önerileri konusunda denetlenen görüşleri alınır.  

 

Risk Yönetimi Üzerine Yoğunlaşma; organizasyonu etkileyecek mali 

kayıplar, etik olmayan davranışlar, güvenilirliğin zarar görmesi, yasal zorunluluklar ve 

çalışma esaslarına uygun davranılmaması nedeniyle kurumun olumsuz etkilenmesine 

risk denir. Organizasyon, personel ve varlıklara yönelik bu tehlikelerin 

değerlendirilmesi belgelenmiş bir yöntem ile asgariye indirilmesine risk yönetimi denir. 

Risklerin asgariye indirilmesi amacıyla kontrol yapısı oluşturulduğunda iç denetim 

çalışması risk yönelimli yapılmış olur.  

Denetim açısından risk değerlendirmesi yapmanın yararları şunlardır; 

 Risk değerlemesi bulunan bir denetim planı yapılarak denetim kıt 

kaynaklarını organizasyon için en çok faydayı sağlayacak şekilde kullanmasını sağlar, 

 Veri tabanı izlenerek risk analizi yapılır ve erken uyarı işaretleri alınarak 

denetim öncelikleri değiştirilir ve ciddi kayıplar öncesinde önlemler alınması 

sağlanabilir, 
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 Kontrollerin yarattığı maliyet ve muhtemel zararlar karşılaştırılarak 

denetçinin gereksiz kontrol prosedürü oluşturması önlenir, 

 Riskler dikkate alınarak organizasyonun karşılaşacağı ve personelin 

etkileneceği risklerin boyutları ve çeşitleri hakkında bilgi sağlanır, 

 Risk boyutları raporlanarak üst yönetimin uyarılması sağlanır, 

İç denetim, incelenen faaliyetlerle ilgili analiz, değerlendirme ve tavsiyede 

bulunduğu gibi maruz kalınabilecek riskler ve yapının iç kontrol işlevinin yeterliliği 

konusunda da yönetime bilgi sağlamaktadır.  

Sınırlı denetim kaynaklarının uygun yer ve zamanda kullanılmasının 

belirlendiği denetim planı açısından risk analizi ve değerlendirmesi önemlidir. Bu 

analizi yaparken bazı kuruluşlar, risk faktörlerini belirlemede yönetsel ve sezgisel 

kararlara göre hareket eder, bazıları ise risk değerleme modelleri oluşturmaktadırlar. 

Risk yönetimi tarafından bakıldığında Uluslararası İç Denetim Enstitüsü, iç denetim 

elemanlarını gelecek bin yılın risk uzmanları olarak görmektedir.  

 

Denetim Kalitesinin Sürekli Olarak Yükseltilmesi; İş dünyasında ayakta 

kalmak ve denetimin değişime cevap verebilmesi için sürekli geliştirilmesi 

gerekmektedir. Benzer faaliyet alanındaki denetim birimleri kendilerini gelişen denetim 

süreçleri ile kıyaslayarak en iyi denetim performansı yakalanmaya çalışılır. Bu amaçla, 

denetim birimleri kendi süreçlerini izleme ve ölçmede uygulamalar oluşturmuş, 

göstergeler koymuşlardır. Müşteri olan denetlenenle ilişkinin geliştirilmesi ve denetimin 

olumlu bir değer yaratması açısından bu çalışma önemlidir.  

İç denetim birimi kendi performansını ölçerken denetlenene anket uygulayarak 

işi denetçinin anlayıp anlamadığı, denetlenen ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması, 

denetim raporunun kalite ve yararı gibi konularda sorular sorulur. 

Denetim birimlerinin performansları ve uygulamaları kıyaslanır. 

Organizasyonlar, varlık ve borçlara göre denetçi sayısı, organizasyonda çalışan kişi 
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sayısına göre denetçi sayısı, denetçi başına ortalama ücret gibi konularda kıyaslanır. 

Ayrıca, denetim süreci aşamaları, denetim süresi, denetimin önemli aşamalarında geçen 

süre, denetim çalışmasının tamamlanması ve raporlanması arasında geçen süre, 

tavsiyelerden uygulananların sayısı gibi sorularla denetim performansı ölçülür.  

Denetim mesleğinin gelişimi, eğitim yeterliliği, denetim elemanları ve çalışma 

ortamı kalitesi, ödüllendirme ve takdir edilme gibi konuları içeren denetçi anketi 

yapılarak denetim personeli memnuniyeti ölçülür. 

 

Teknolojik Gelişmelerden Artan Oranda Faydalanma; bilgi sistemlerinin 

önemi arttıkça denetim çalışması karmaşıklığı artmaktadır. Ancak, çalışmalarını 

kolaylaştıran programlar sayesinde riskleri izlemek, eğilimleri ve gereksiz işlemleri 

tespit etmek ve ortaya çıkarma için verileri analiz etmede de denetim çalışmaları bilgi 

sistemleri sayesinde kolaylaştırılmaktadır. Uzun süreli denetim planlarını güncelleme, 

denetim elkitaplarına, raporlara ve denetim program ve talimatlarına ulaşma, çalışma 

kağıtları oluşturma, merkezdeki ve taşradaki denetim elemanlarının birbiriyle iletişimini 

sağlamada birçok denetim biriminde bilgisayar kullanılmaktadır. 

 

1.2.9.1.Uygunluk Denetimi 

İşletme yönetiminin faaliyet amaçlarına ulaşmak için oluşturduğu politika, 

yordam ve kurallara örgüt birimlerince ulaşılıp ulaşılmadığının denetim tarafından 

belirlenen ölçütlere uyma ve uygulama derecesi ile denetimine “uygunluk denetimi” 

denir. Örgüt birimleri, kurallardan uzaklaştıkça finansal tablolarda sorun olarak 

yansıyacağı düşünülerek denetimi planlanır. Örneğin, günlük gereksinim dışındaki 

paranın bankaya aktarılarak hırsızlık ve dolandırıcılık gibi risklerin azaltılması 

amaçlanır. Bu kurallara uyulup uyulmadığının denetimi uygunluk denetimidir. Bu 

denetimde genelde iç denetçi, gerekirse de dış denetçi olunabilir.77 

                                                
77 Melih ERDOĞAN, Denetim, 3. Baskı, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, Mart 2006, s. 5. 
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1.2.9.2. Sistem Odaklı Denetim 

Denetlenen birimlerin mali yönetim usullerinin eksiklerini belirleyip giderme 

konusunda etkili olup olmadığının değerlendirilmesine “sistem denetimi” denir. Geçmiş 

faaliyet denetiminden daha çok, kurumun amaçları ile stratejik hedeflere ulaşmasını 

engelleyebilecek iç ve dış etmenlerin tespiti, değerlendirilmesi ve izlenmesi sürecine 

ağırlık verilmesi amaçlanır.78  

Sistem odaklı denetim sayesinde;  

 şirket bilgi işlem sistemlerince üretilen bilgilerin kalitesi belirlenir, 

 güvenilir finansal raporlama yapabilmek için geliştirilen kontrollerin etkin 

olması sağlanır, 

 iç kontrol sistemleri bağımsız bir kurumca incelenir, 

 şirket dışı kaynaklardan finansal bilgiler kullanılıyorsa, bu bilgiler bağımsız 

bir kurumca incelenir, 

 şirket, bir başka şirkete hizmet veriyorsa, o şirketin denetim raporu talebi 

karşılanır, 

 yeni bir bilgi işlem sistemi uygulanıyorsa veya uygulamanın 

tamamlanmasının ardından kontrollerin incelenmesi sağlanır, 

 şirket, başka bir şirketi aldığında bu şirketteki mevcut sistemler ve kontroller 

hakkında bağımsız bir inceleme yaptırılması sağlanır.  

 

                                                
78 Mustafa ÇAVUŞOĞLU ve Osman DURU, “İç Denetim”, Siyasal Vakfı Bülteni, Aralık 2007, No.20, s.1-8,  

http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/icdenetim_cavusoglu veduru.pdf (05.09.2010), s.4. 
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1.2.9.3. Performans Denetimi 

Şirket ya da idari birimin faaliyetlerinin verimliliğini etkinliğini 

değerlendirmek amacıyla yapılan ve faaliyet denetimi de denen denetimdir. Etkinlik ve 

verimlilik bir yönetim sonucu olduğundan işi başarma derecesi yani yönetimin de 

denetimidir. Kamu idarelerinde kamu kaynaklarının sağlanması ve kullanılması 

arasındaki ilişkiyi gösterir. Performans denetimi, tüm şirket için yapılacağı gibi bir 

bölümü, şubesi ya da birimi için de yapılabilir.79  

Faaliyet denetimi; bir kurumun işletme fonksiyonları, mali kontroller ve 

destekleme sistemleri dahil bütün yönlerini kapsayan bağımsız bir incelemesi olup bir 

örgütün bütün veya belirli faaliyetlerinin özellikli hedeflere göre sistematik 

incelenmesidir. Amacı; kanun ve kurallara uygunluğun, mali raporlamanın 

güvenilirliğinin ve faaliyetlerin etkenliği ve etkinliğine ilişkin iç kontrollerin kalitesini 

değerlemektir. İşletme organizasyon yapısı, üretim yöntemleri, pazarlama politikaları, 

finansman politikaları, bilgi işlem faaliyetleri vb. birçok faaliyeti kapsadığından diğer 

denetimlere göre daha güçtür. Faaliyet denetiminin gelişmesinde lider ülke ABD’dir. 

Amerikan Sayıştay Başkanlığının (General Accounting Office –GAO) 1972 yılında 

yayınladığı “Sarı Kitap”(Yellow Book) olarak bilinen “Standards for Audit of 

Governmental  Organizations, Programs, Activities and Functions” düzenleme kamu 

denetiminde ciddi değişikliklere yol açmış ve kamu denetimini 1- mali ve uyum grubu, 

2- ekonomi ve etkinlik ve 3- program sonuçları olarak üç gruba ayırmıştır. Ekonomi ve 

etkinlik ve program sonuçları faaliyet denetimi alanına girmektedir. Kapsamı 

muhasebeden daha geniş olan faaliyet denetimi 1960’lı yıllardan itibaren gelişmeye 

başlamıştır.80 Klasik dış denetim yeterli görülmeyerek 1970’li yıllardan sonra 

dünyadaki birçok ülkede performans açısından da denetime başlanmıştır. Uygulamalar 

                                                
79 ÖNDER, a.g.e., s.15.  
80 Şaban UZAY, “Faaliyet Denetimine Genel Bakış”, İstanbul Mali Müşavirler Odası 8. Türkiye Muhasebe 

Denetimi Sempozyumu, İstanbul, 25-29 Nisan 2007, archive.ismmmo.org.tr/docs/.../FaaliyetDenetimi_SUzay.doc 

(06.09.2010), s.2.  
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ve gelişmeler, deneyimlerden kazanılan bilgi üzerine inşa edilerek geliştirilecek bir 

denetimdir.81  

INTOSAI denetim standartlarında performans denetimi tanımı; “denetlenen 

idarenin görevlerini yaparken kaynaklarını ne kadar verimli, etkili ve tutumlu olarak 

kullandığının denetimidir” şeklindedir. Performans denetimi;82 

 Sağlam idari ilke ve uygulamalar ile yönetim politikalarına uygun olarak 

idari faaliyetlerin tutumluluğunun denetimi, 

 Bilgi sistemlerinin, performans ölçümlerinin, iş gözetim 

düzenlemelerinin ve belirlenen zaafların giderilmesi için denetlenen kurumlarca izlenen 

yöntemlerin incelenmesi de dahil, insan kaynakları ve mali ve diğer kaynakların 

kullanımının verimliliğinin denetimi, 

 Denetlenen kurumun amaçlarını elde etmesiyle ilgili olarak performansın 

etkinliğinin denetimi ve amaçlanan etkilere göre faaliyetlerin gerçek etkilerinin 

denetimini kapsamaktadır. 

Faaliyet denetim sürecinde aşamalar şöyledir;83 

1. aşama; denetçiler örgütün özellikli hedefleri ile ilgili özel politika ve 

prosedürleri belirlerler. Faaliyet denetimi tasarlanırken şu hedefler dikkate alınır; 

- belirlenmiş politika, plan ve prosedürlere uygun olması gerekir, 

- faaliyet kontrollerinin uygulanması, yeterliliği ve sağlamlığı değerlendirilir ve 

incelenir, 

- örgütte oluşan yönetim verilerinin güvenilirliğine bakılır, 

- devredilen sorumluluklar yerine getirilirken performans düzeyine bakılır, 

                                                
81 ÖNDER, a.g.e., s.16. 
82 Kamile ÖZEL, İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Mali Yönetiminde Toplam Kalite Uygulamaları ve 

Türkiye için Bir Model Önerisi, Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporu, Ankara, Mayıs 2007,s.154. 
83 UZAY, a.g.e., s.12-13. 
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- faaliyetlerin geliştirilmesi için önerilerde bulunulur, 

- varlıkların korunması ve muhasebeleştirilmesi sağlanır. 

2. Aşama; denetçi, organizasyon şeması, fonksiyon ve sorumlulukların olduğu 

belgeleri, yönetim politika ve prosedürleri inceleyerek yapıyı tanımaya çalışır.  

3. Aşama; denetçi, sistemi tanıdıktan sonra potansiyel problemleri ve 

faaliyetlerin kritik yönlerine ilişkin sonuçlar oluşturulur. Bu sonuçlardan denetim 

programı oluşturmada yararlanılır. 

4. Aşama; faaliyetleri değerlemede ihtiyaç duyulacak her türlü test ve analizi 

içeren şekilde denetim programı oluşturulur. Denetim ekibi oluşturulur, denetim zaman 

çizelgesi belirlenir. 

5. Aşama; faaliyet denetim programı uygulanır ve örgütün performansı çeşitli 

ölçütlere göre karşılaştırılarak denetçi önerilerine altyapı oluşturulur. 

6. Aşama; faaliyet denetim raporu üçüncü kişilere gönderilmediği için standart 

şekli yoktur. Taslak rapor hazırlanarak incelenen birimle doğrudan ilgili bütün 

personelle bulguların tartışılacağı bir toplantı yapılarak, yönetimin önerileri zamanında 

değerlendirmesi sağlanır. 

7. Aşama; denetim raporundaki bir eksikliğin yeterince açıklanması, önemli 

önerilerin daha da geliştirilmesi için izleme ve gerekirse inceleme yapacak denetçi 

belirlenir ve izleme faaliyeti gerçekleştirilir.  

 

1.2.9.4. Risk Odaklı Denetim 

Küreselleşme ve çevresel, yasal, teknolojik alanlarda yaşanan gelişmeler 

sonucunda geleneksel riskler yanında yeni riskler oluşarak riskler daha karmaşık hale 

gelmiştir. Geleneksel denetim teknikleri bu riskleri belirleme ve işletme faaliyetlerinin 

güvenli ve sağlıklı olarak yürütülmesinde yetersiz kaldığından risk odaklı denetim 

yaklaşımı benimsenmiştir. Günümüzde gelişimi süren iç denetim işletme süreçlerindeki 
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risklere odaklanmıştır. Risk odaklı denetim, denetim faaliyetinin odak noktasının 

geçmiş faaliyetlerden geleceğin yönetilmesine çevrilmesidir. Bu amaçla, işletmelerin 

risk profilleri belirlenir, denetim süreci işletmenin risk profiline göre şekillendirilir ve 

denetim kaynaklarının buna göre tahsisi sağlanarak denetimin etkililiğini artırmak 

amaçlanır. Geleneksel iç denetimde, önceden belirlenmiş iç denetim programları 

kullanılır, denetimler artık rutindir, raporlar olası çözümleri önermez, sadece sorunları 

belirtilir. Risk odaklı denetimde, denetim programları işletmenin faydalanacağı şekilde 

kullanılır, kurumla ortak olunarak riskler belirlenir. Denetim zorlayıcı, gerçek 

zamanlıdır ve denetçiler stratejik planlamada katılımcıdır. Bu yaklaşıma göre, içsel risk 

yönetim süreçlerinin yeterli olduğu belirlenir veya risklerin minimum düzeyde olduğu 

belirlenirse işlem testleri azaltılır. Eğer yetersiz olduğu söylenirse veya süreçlerin eksik 

olduğu belirlenirse, ilave işlem testlerine başvurulur. Risk odaklı iç denetimde, etkin bir 

risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol sistemleri kurulması, yönetim bilgi sistemlerinin 

güçlendirilmesi ve uygunluk değerlendirme birimleri oluşturulması, yani işletmenin 

örgüt yapısının yeniden düzenlenmesi gerekir. Ayrıca, şirketler risk yönetimi ve iç 

denetim birimlerinde çalıştırılacak personelin seçimi ve eğitimi gibi konularda 

gerekenler yapılır. Şirket çapında kurumsal yönetim standartları belirlenerek, 

sorumluluklar ayrılır, etkin politika ve prosedürler saptanarak uygulamaya konulur.84 

 

1.2.10.İç Denetime İlişkin Temel Kontrol ve Gözetim Alanları 

Teftiş Kurulu, iç kontrol ve risk yönetimi etkin bir iç denetimin ana birimleri 

olup bu birimlerin gözetim ve kontrol alanlarını belirlemeleri gerekir. 

1.Mevzuata Uygunluğun Sağlanması; Bankalarda BDDK, aracı kurumlarda 

SPK gibi ilgili yasal düzenlemelere uygun faaliyette bulunmalarını sağlayacak, uyarıcı 

izleme ve raporlama sistemleri olması gerekir. Üst düzey yönetim, mevzuata, kurum içi 

kurallara, genel kurumsal ilkelere ve finansal sistemde genel kabul gören piyasa 

kurallarına uyulmasının önemini ve düzenlemelere uyulmamasının ne tür yeni riskler 

oluşturacağına hakim olmalıdır. 

                                                
84 KURNAZ, a.g.e., s. 83-87. 
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Kurumun birimlerinde düzenlemelere uyulup uyulmadığının takibi, kontrolü ve 

koordinasyonunu sağlayacak kişileri denetim ve üst düzey yönetim belirler ve görev 

tanımlarını açık bir biçimde belirler.  

2.Dönemsel Gözetim, Kontrol ve Raporlama; Gözetim amacıyla kurum 

tarafından istenen finansal raporlar ve diğer hazırlanan bilgilerin belirlenen raporlama 

usullerine ve kriterlerine uygun olması denetlenir. Belirlenen koşulların yerine getirilip 

getirilmediği ve ortaya çıkan aksaklıklar Teftiş ve iç kontrol birimi tarafından izlenir. 

3.Faaliyetlerin Planlanması ve Yürütülmesinde Güncellemelerin 

İzlenmesi; Kurum faaliyetlerinin basiretli bir biçimde planlanması ve uygulanmasını 

içeren üst düzey yönetimin onayından geçen denetim süreci oluşturulur. Kurum strateji, 

politika ve yetkileri tanımlanır, yönetim politikaları ile bu politikalara uygunluk izlenir, 

performans değerlendirmesi yapılır ve izlenir. 

4.Yeterli İşlem Karşılıklarının Ayrılmasını Sağlama; Şirket varlıkları ve 

yükümlülüklerine ilişkin değer azalışları, gider karşılıkları ve diğer karşılıkların şirket 

(banka, aracı kurum gibi)risklerini ve yükümlülüklerini karşılayacak düzeyde 

ayrılmalıdır. Bunun için varlıkların kaliteleri doğru değerlenmeli, donuk ve sorunlu 

alacaklarla ilgili yeterli düzeyde karşılık ayrılması sağlanmalıdır. Bunun için yeterli 

karşılık ayrılması konusunda politikalar, uygulama usulleri ve kontrolleri ve denetimi, 

gerekiyorsa revizyonu sağlanır. 

5.Acil ve Beklenmedik Durum Planlamasının Sağlanması; Olağan durumlar 

yanında yangın, deprem, sel gibi olağandışı durumlardan kaynaklanacak kayıp ve 

zararları en aza indirmek ve potansiyel zararın kontrolü amacıyla senaryolar kurularak 

hazırlanan plana “acil ve beklenmedik durum planı” denir. Örneğin, banka genel 

müdürlük binasında bir patlama, yada şehirde deprem meydana gelmesi halinde genel 

müdürlük faaliyetlerini yürütecek ikinci kademe bir prototip merkez (büyük çaplı bir 

şube gibi) oluşturularak aynı faaliyetlerin aksamadan sürdürülmesi sağlanır. 

6.Kara Para Aklanmasını Önleme Faaliyetlerini Sağlama; Finans 

kurumunun yönetim kurulu kaynağı yasal olmayan kara paranın aklanması ve kurumun 
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bilmeden taraf olmasını engelleyecek kontrol mekanizması ve uygulamaları inşa 

edilerek, ihtiyaç oldukça veya düzenli olarak kontrol prosedürleri gözden geçirilir. 

7. IT işlemlerinin Kontrolü; Bilgi işlem sistemlerinin, otomasyonun 

kontrolüdür. Bilgi işlem sistemleri planlanır, uygulanır, uygulamalar gözden geçirilerek 

revize edilir, böylece şirkete bu alandan gelecek risklerin asgariye indirilmesi sağlanır. 

Bu sürecin yaratılması için ana kontrol noktalarının kurulması ve sürekli gözetimi 

sağlanır. 

8. İşletme Temel Faaliyet Alanlarının Özel Kontrolü; Banka, aracı kurum 

gibi finansal kurumların esas faaliyet alanları ve işlemleri belirlenerek başlıca risk 

noktalarından olduğundan özel bir inceleme ve kontrole tabi olur.  

9.Genel İzleme Faaliyeti ve İç Denetim Sisteminin Revize Edilmesi; 

Kurumun genel faaliyeti, finansal muhasebe faaliyeti, yönetim bilgi sistemi faaliyeti de 

teftiş ve iç kontrol tarafından incelenir. Finansal kurumun finansal performans 

göstergeleri ile finansal tabloları iç denetim faaliyeti ile de izlenerek ve bu tablolardaki 

rakam ve bilgiler de genel denetim faaliyetlerinde incelenip, izlendiğinden kamuya 

açıklanan bilgiler denetim tarafından güven altına alınır. İç denetim birimi ilgili yönetim 

kurulu üyesine veya denetim komitesine bağlı olduğundan bu birimin genel çalışma 

esasları bağlı olduğu yönetimce onaylanarak iç denetim tarafından uygulamaya konur. 

Ayrıca, dönemsel olarak ve/veya ihtiyaç oldukça bu prosedürler gözden geçirilerek yine 

bağlı bulunulan yönetimin onayı ile iç denetim faaliyetlerini belirleyen onaylanmış 

esaslar uygulamaya alınır. 
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II. BÖLÜM                                                                                    

ULUSLARARASI KURUMLAR, DÜZENLEMELER VE                         

İÇ DENETİM  

 
Denetim ilk defa İskoçya’da uygulanmaya başlanmıştır. 1854 yılında 

İskoçya’da İskoç Sertifikalı Muhasipler Enstitüsü (ICAS) ve 1880 yılında İngiltere ve 

Gal Memleketleri Sertifikalı Muhasipler Enstitüsü (ICAEW) muhasebe denetiminin 

gelişmesinde örnek olmuştur. Büyük Britanya’dan ABD’ne göç eden muhasebeciler 

1887 yılında Amerikan Kamu Muhasipleri Birliğini kurmuş ve bu birlik Amerikan 

Sertifikalı Kamu Muhasipleri Enstitüsü’nün (AICPA) çekirdeği olmuştur.  

19 yy. ikinci yarısı sonlarında ABD, İngiltere ve Almanya’da ve diğer birçok 

Avrupa ülkelerinde önemli büyüklükte anonim şirketlerin kurulmasıyla devlet, ilgili 

şirketlere, muhasebe kayıtlarının yılda bir defa uzman bir kişinin denetlenmesini 

istemişlerdir. Ancak, bunun yeterli olmadığı görülmüş ve 1879 yılında İngiltere’de 

anonim şirket şeklinde kurulan bankalar için yıllık zorunlu denetim şartı koşulmuştur. 

1900 yılında anonim ortaklık yasası ile ticaret odasına kayıtlı tüm şirketler yasa ile 

denetim kapsamına alınmıştır. 1948 ve 1967 yıllarında çıkarılan yasalar ile yeni denetim 

düzenlemeleri getirilmiştir.  

1931 yılında Almanya’da anonim ortaklık için yıllık zorunlu denetim 

başlatılmıştır. Zorunlu denetim ile denetçiler örgütlenmiş ve Alman Sertifikalı 

Muhasipler Enstitüsü (IDW) 1932 yılında faaliyete geçmiştir. 1965 yılında çıkartılan 

anonim ortaklık yasası ile işletmelerin kamuya hesap verme zorunluluğu ile yıllık 

zorunlu denetim yeniden düzenlenmiştir.  

1934 yılında ABD’de çıkartılan yasa ile (Securities Exchange Act), hisse 

senetleri ve borsaya kayıtlı işletmeler için yıllık zorunlu denetim getirilerek, yasa 

hükümlerine uyulmasını denetlemek için özel bir denetim kurumu (Securities and 

Exchange Commission=SEC) kurulmuştur.  
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ABD’de, Amerikan Sertifikalı Muhasipleri Enstitüsü bünyesinde kurulan 

“Denetim Standartları Uygulama Komitesi” tarafından ve 1976 yılında kurulan 

“Denetim Uygulama Komitesi” tarafından denetim standartları yayınlanmıştır. 1973 

yılında dünyada tek düzen muhasebe uygulamalarının sağlanması için “Uluslararası 

Muhasebe Standartları Komitesi” kurulmuştur. 1977 yılında Uluslararası Muhasebe 

Uzmanları Federasyonu’na (IFAC) bağlı olarak Uluslararası Denetim Uygulama 

Komitesi (IAPC) kurulmuştur. IAPC, 1979 yılından itibaren uluslararası çerçevede 

denetim tebliğ ve ilkeleri yayınlamıştır. 

ABD’de 1972 yılında kurulan Denetim Standartları Uygulama Komitesi, 

AICPA ’in teknik bir komitesi olmuştur ve yayınladığı denetim standartları, dünyanın 

kabul ettiği genel kabul görmüş temel standartları halini almıştır.85  

Denetimle ilgili düzenlemelerde ülkeden ülkeye farklı standart ve düzenlemeler 

olsa da denetim standartlarının genel esasları aynıdır. Bu bölümde uluslararası kurumlar 

ve düzenlemelerde iç denetime ilişkin esaslar ele alınacaktır. 

 

2.1. AICPA Düzenlemeleri 

AICPA (American Instıtute of Cetified Public Accountants- ) Büyük 

Britanya’dan ABD’ne göç eden muhasebeciler tarafından 1887 yılında kurulduğunda 

Amerika Kamu Muhasebecileri Birliği olarak adlandırılmıştır. Bu kuruluş AICPA’in 

çekirdeği olmuştur. 1957 yılında bugünkü ismini Amerikan Sertifikalı Kamu 

Muhasebecileri Enstitüsü adını almıştır. AICPA, muhasebe ve denetim ilkelerini 

geliştiren bir kurumdur. AICPA, COSO ’nun hazırladığı finansal tabloda iç kontrolün 

dikkate alınması standardını revize ederek yayınlamıştır. AICPA ’in orijinal üyeleri 

İngiltere ve İskoçya’da patent verilerek çalışan muhasebecilerdir. Muhasebe mesleği 

kötü üne sahip olmaya başladığı için kurucu üyeler muhasebe mesleğinin saygı 

kazanmasını sağlamak istemiş ve yetkili uzmanların etik kurallara göre çalışması 

                                                
85 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e., s.10-12. 
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sağlamıştır. AICPA, diğer profesyonel muhasebe örgütleri ile birleşmesine rağmen ana 

hedefleri değişmeden yeniden düzenlenmiştir.86  

1947 yılında AICPA tarafından çıkartılan ve muhasebe çevrelerince 

benimsenmiş olan Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, bir anlamda denetimin 

temel yapısı olmuştur ve denetim faaliyetlerinde uyulması gereken minimum standartlar 

olarak görülür. Denetim standartları, hem denetçinin niteliklerini, hem denetçinin 

denetim süresince izlemesi gereken yolu ortaya koymakta, hem de denetimin nihai 

ürünü olan denetim raporunun niteliğini belirlemektedir.87 Bu esasları ile iç denetimin 

gelişmesinde ele alınması gereken önemli maddeler taşımaktadır. Standartlar, 1972 

yılından sonra Denetim Standartları Komitesi (Auditing Standarts of Board) tarafından 

gözden geçirilerek SAS (Statement on Auditing Standarts – Denetim Standartları 

Açıklamaları) olarak tekrar yayınlanmıştır.  

 

2.1.1. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları 

Genel kabul görmüş denetim standartları; nitelikli bir denetim için gerekli olan 

üç kategorideki on standarttan oluşur, bu standartlar; 

1.Genel Standartlar,  2. Çalışma Alanı Standartları,  3. Raporlama Standartları. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
86 Did You Know, 2010, http://www.aicpa.org/About/Pages/About.aspx (12.09.2010). 
87 ERDOĞAN, a.g.e., s. 10. 
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Şekil 5. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları 

Kaynak: Melih Erdoğan, Denetim, 3. Baskı, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, Mart 2006, 

s.11. 

 

Şimdi bu standartları ve üç kategorideki on alt standardı ele alacak olursak;88 

 

2.1.1.1. Genel Standartlar 

Genel Standartlar, denetçiye ait, denetçinin niteliğini belirleyen standartlardır. 

Denetçinin kişiliğini, mesleki sorumluluk ve niteliklerini ele alan bu standartlar, 

denetim sürecinde denetçinin önemini de ortaya koyar.  

 Mesleki Eğitim ve Uzmanlık Standardı; denetim görevini yapacak 

denetçinin yeterli teknik bilgi ve deneyime sahip olmasıdır. İşletme, muhasebe, finans, 

iktisat, istatistik, bilgi işlem, vergi, ticaret yasaları gibi konularda eğitim almak ve 

uzman bir denetçi yanında gerekli bir süre çalışarak deneyim sahibi olmayı içerir. 

                                                
88 ERDOĞAN, a.g.e., s. 11-13. 

         GENEL KABUL  
 GÖRMÜŞ DENETİM 
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Açıklama Standardı 

Görüş Bildirme Standardı 
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Denetçi yapı olarak bilimsel akıl yürütebilen, sürekli gelişim ve araştırmaya açık, 

örgütsel ilişkileri ve örgütsel iletişimi olan biri olmalıdır.  

 Bağımsızlık Standardı; denetçinin kendi uzmanlık ve yargı gücüne 

güven duyarak, dışarıdan etkilenmeden, objektif olarak denetimi yürütmesidir. 

Denetimin çalışmalarının objektif olarak etkiden uzak anlayış ve davranışlarla 

gerçekleştirilmesine bağımsızlık denir. Bu standart sayesinde denetçinin hazırladığı 

rapora güvenilir olarak bakılır. Denetim ve denetçinin bağımsızlığından şüphe 

duyulduğunda denetçinin açıkladığı görüş bir anlam taşımayacak, denetime itibar 

edilmeyecektir. Bu denetim sonrası kanaatin kendi iradelerine bağlı olması önemlidir. 

Genel kabul görmüş denetim standartlarına göre bağımsızlığı gölgeleyebilecek 

konular şunlardır;89 

a) Denetlenen şirketle veya sahipleri ile ortak olmak, 

b) Denetlenen şirketten maaş, borç vb. maddi fayda sağlamak, 

c) Dolaysız ya da dolaylı denetlenen şirketin hisse senedi, tahvil ve benzeri 

finansman araçlarına sahip olmak, 

d) Denetlenen şirketten önemli sayılabilecek tutarda hediye almak veya 

satın aldığı şeye ilişkin özel indirim sağlamak, 

İç denetimde de denetim elemanının gerçekte ve görünümde bağımsız 

olmasından şüphe duyulmayacak şekilde davranması önemlidir.  

 Mesleki Dikkat ve Özen Standardı; denetçinin denetimini mesleki 

kurallara uymada özen göstermesidir. Bu standarda göre denetçi görevinin ötesinde 

görevin gerektirdiği çabayı, titizliği göstermeli ve mesleki incelikleri uygulamayı ihmal 

etmemelidir. Yani, denetim yaparken, denetim kurallarına ve esaslarına eksiksiz 

uymaları, yeterli miktarda ve gereken cevabı verecek düzeyde kanıt toplamaları ve 

değerlendirmelerini bunlara göre yapmaları gerekmektedir.  

                                                
89 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e., s.14. 
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2.1.1.2. Çalışma Alanı Standartları 

Denetimin planlanması, iç kontrolü ele alması, kanıt toplaması ve güvenilir bir 

denetim görüşü oluşturması için denetçinin izleyeceği temel yolu gösterir.  

 Planlama ve Gözetim; işletmenin finansal tabloları hakkında karara 

varmak isteyen denetçi ne, ne zaman, nasıl, nerede, neden, kim tarafından, hangi 

maliyetle ve hangi sürede gibi sorulara yanıt arayarak denetim yapar. Bu denetim 

sürecini gerçekleştirmek için bir denetim planı oluşturulur ve denetimi yapmada görev 

alan yardımcılar da gözetlenir.  

 İç Kontrolün İncelenmesi; iç kontrol, yönetimin oluşturduğu, finansal 

raporlamanın güvenilirliğini, yasalara ve kurallara uygunluğu ve faaliyetlerin etkinliği 

ve verimliliğini sağlayan süreçtir. İç kontrolün etkin çalışması finansal tabloların 

doğruluğuna yansıdığı için denetim iç kontrolün etkin işlemesini sağlamalıdır. Bunun 

için de iç kontrolün güvenilirlik derecesini belirlemede denetim, iç kontrolün yapısını 

oluşturan mekanizmaları, bunların işlerliği ve etkinliğini inceler ve değerleyerek 

sistemin etkinliğini anlar. Bu standardın bir amacı iç kontrolün durumunu ve etkinliğini 

saptamak iken diğer amaç, uygun bir denetim yapısına ulaşmada uygulanacak denetim 

işlemlerinin kapsam ve yapısını belirlemektir.  

Denetçiler denetlenen dönemde meydana gelmiş her bir kıymet hareketine 

ilişkin muhasebe kayıtlarını yeni baştan tek tek ele alıp inceleyemezler. Denetçiler, 

işletmedeki iç kontrol sisteminin etkinliğini araştırarak, olayların uygun biçimde 

muhasebe kayıtlarına aktarıldığına ve düzenlenen finansal tabloların bu olayların 

sonucunu yansıttığına genel olarak güvenmek ister. Sistem ne kadar etkinse, denetçi 

güveni o kadar yüksek olur ve buna bağlı olarak denetim riski azalır. Ayrıca, denetçinin 

hazırlayacağı denetim programı büyük ölçüde işletmedeki iç kontrol sisteminin 

etkinliğine veya zayıflığına bağlı olacaktır. 90 

                                                
90 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e., s.16. 
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 Kanıt Toplama Standardı; denetçiler, finansal tabloları destekleyen 

kanıtları çeşitli denetim teknik ve yöntemleri uygulayarak araştırmak, elde etmek ve 

bunları değerlemek zorundadır. Denetçi, kayıtları teyit eden yeterli sayıda, güvenilir, 

geçerli, nesnel ve ilgilenilen döneme ait kanıtlar elde etmek zorundadır. Belge ve 

dosyaları inceleyerek, gözlem ve soruşturmalar yaparak, araştırmalarla uygun ve yeterli 

denetim kanıtı toplanır. Kanıtlar geçerli, nesnel yani zaman içinde saklanabilir, zamana 

uygun ve süreklilik taşımalıdır.  

Denetim kanıtları, temel kanıtlar ve destekleyici kanıtlar olarak iki çeşittir. 

Temel kanıtlar, muhasebe kayıt ve belgelerinden sağlanacak tüm kanıtlar olup, bunlar 

yeterli olmadığında işletme dışındaki, ancak olayla direk ilişkisi olan kişilerden alınan 

ifadeler, banka kayıtları vs. şeyler destekleyici kanıtlardır.91 

 

2.1.1.3. Raporlamaya İlişkin Standartlar 

Denetçi raporunu hazırlarken dört standardı esas almaktadır;  

 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı; 

işletme, finansal tabloları düzenlerken bu ilkelere uygun davranmalıdır. Denetçi genel 

kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun davranılıp davranılmadığını araştırır, 

görüşünü de buna göre oluşturarak raporunda belirtir.  

 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinde Değişmezlik Standardı; 

muhasebenin temel kavramları, finansal tabloların bileşenleri ve olayların muhasebe 

sistemince nasıl, ne zaman ve hangilerinin kayda alınması, ölçülmesi ve raporlanması 

gerektiğini açıklar. Bu standarda göre, muhasebe bilgisini dönemler arasında 

karşılaştırma yapabilmek için yani, finansal tabloların karşılaştırılabilmesi için finansal 

tabloların dayandığı ilkeler yıldan yıla değişmemeli yani, denetlenen dönemde 

uygulanan bu ilkeler süreklilik göstermesi ve önceki dönem uygulaması ile uyumlu ve 

tutarlı olmalıdır. Zorunlu olarak uygulanan yöntemlerde değişiklik yapıldığında bu 

                                                
91 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e., s.17. 
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uygulamalar, uygulama değişikliğinin nedenleri ve parasal etkileri finansal tabloların 

dipnotlarında belirtilmelidir.  

 Açıklama Standardı; denetçi raporunda aksi belirtilmedikçe finansal 

tablolarda ve eklerinde gerekli her bilgi bulunmalı yani tam veya yeterli açıklama 

olmasıdır. Açıklanan bilgiler, karar alıcılar için tam, zamanında, geçerli ve objektif 

olmalıdır.  

 Görüş Bildirme Standardı; denetçinin, finansal tablolara ilişkin 

görüşünü denetim raporunda ortaya koyması ve görüş belirtemiyorsa nedenleriyle 

açıklanmasıdır. Denetim faaliyeti sonucunda düzenlenecek raporda, denetim faaliyeti ile 

ilgili bir yargı olmalı, bu yargıda olumlu görüş, şartlı görüş, görüş bildirmeden kaçınma 

veya olumsuz görüş bildirilir.  

 

2.2. IFAC Düzenlemeleri 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) 7 Ekim 1977 tarihinde 

Münih’te 11. Dünya Muhasebeciler Kongresi’nde kurulmuştur. 51 ülkeden 63 

profesyonel muhasebeci ilk tüzüğünü oluşturmuştur. Uluslararası muhasebe 

uygulamalarına yön veren en önemli muhasebe meslek örgütüdür. İlk kurulduğunda 

oluşturduğu ve bugün hala esas alınan 12 maddelik bir çalışma esasları programı vardır.  

1. uluslararası alanda kullanılacak denetim rehberi geliştirmek, 

2. IFAC ’a üye olanlara etik kodlar içeren temel prensipler oluşturmak, 

3. profesyonel muhasebe eğitimi için programlar geliştirmek ve ihtiyaçlara cevap 

vermek, 

4. muhasebede daha etkili çalışmaları toplamak, analiz etmek, araştırmak ve 

yaymak, 

5. finansal yönetim ve diğer yönetim teknikleri ve prosedürlerini değerlendirmek, 

geliştirmek ve raporlamak, 
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6. muhasebe için önemli olacak diğer çalışmalarda görev almak, 

7. Ticari birlik, finansal kurumlar, endüstri, kamu vb. finansal yapılardaki 

düzenlemeleri kullananlarla yakın ilişkide olmak, 

8. bölgesel organizasyonlarla iyi ilişkileri sürdürmek ve diğer bölgesel 

organizasyonlarla onların organizasyon ve gelişmelerine yardım etmek gibi 

durumlar oluşturarak ilişki kurmanın yollarını bulmak, 

9. teknik bilgi, eğitim araçları ve profesyonel yayınların değişimini sağlamak ve 

organize olmak, 

10. ortalama her beş yılda uluslararası muhasebe kongresi oluşturmak ve organize 

olmak, 

11. IFAC üyeleri arasında düzenli ilişki kurmak, diğer ilgili organizasyonlara IFAC 

prensiplerini yaymak, 

12. IFAC’a üyeliği artırmaya çalışmak. 

IFAC’a 114 ülkeyi temsil eden 156 örgüt üyedir. Türkiye’den de “Türkiye 

Muhasebe Uzmanları Derneği” 1977 yılında kurucu olarak üyedir. Türkiye Serbest 

Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar 

Birliği” (TÜRMOB) 1994 yılında üye olmuştur. Temel amacı, muhasebe mesleğini 

geliştirerek yüksek kalitede hizmet sunmasını sağlamak ve evrensel standartları 

uyumlaştırarak muhasebe meslek örgütleri ile işbirliği yapmaktır. IFAC örgüt yapısı bir 

Genel Kurul, bir Yönetim Kurulu, yedi komite ve iki çalışma grubundan oluşur. Genel 

Kurul her yıl, Yönetim Kurulu ise yılda üç kere toplanır. Komiteler hazırladıkları 

çalışma raporlarını Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olan 

komiteler; 

1. Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (International Auditing 

and Assurance Standard Board Committee) 

2. Uygunluk Komitesi (Compliance Committee) 
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3. Eğitim Komitesi (Education Committee) 

4. Ahlak Komitesi (Ethics Committee) 

5. Finansal ve Yönetim Muhasebesi Komitesi (Financial and Management 

Accounting Committee) 

6. Kamu Sektörü Komitesi (Public Sector Committee) ve 

7. Ülkelerarası Denetciler Komitesi’dir (Transnational Auditors Committee). 

IFAC Yönetim Kurulu zaman zaman belirli bir konuya odaklaşmakla 

vazifelendirilmiş çalışma grupları belirlemektedir. Küçük ve Orta Ölçekli Muhasebe 

Firmaları Çalışma Grubu ve Kara Para Aklama İle Mücadele Çalışma Grubu olarak iki 

çalışma grubu vardır.92  

Uluslararası Denetim Standartları (International standards on auditing – ISA) 

IFAC tarafından 1991 yılında yayınlanmıştır. Türkiye’de halka açık şirketlerin bağımsız 

denetim çalışmalarında uyulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 

yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ 

(Seri: X, No: 22) büyük oranda uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak 

hazırlanmıştır.93 

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 

22 / d maddesine göre Sermaye Piyasası Kurulu "denetlemeye yetkili olanların sermaye 

piyasasında bağımsız denetleme faaliyetlerinde bulunacak kuruluşların kuruluş şartlarını 

ve çalışma esaslarını Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliği ile istişarede bulunarak belirlemek ve bu şartları taşıyanları 

listeler halinde ilan etmek" maddesinden hareketle kendi denetim standartlarını web 

sitesinde "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" olarak 

taslak halinde yayınlamıştır. Yayınlanan standartlar IFAC 'ın yayınlamış olduğu 

                                                
92 Yakup SELVİ, “Uluslararası Muhasebeciler Federasyonunun Finansal ve Yönetim Muhasebesi Komitesi’nin 

Sidney Toplantısından Notlar”, IFAC Sidney Olağan Toplantısı, Avustralya, 11-13 Mart 2002, ss.1-2. 
93 Uluslararası Denetim Standartları, 2010,  http://www.denetimnet.net/Pages/uluslararasi_denetim_standartlari.aspx 

(14.09.2010). 
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International Standards of Auditing (ISA) (Uluslararası Denetim Standartları - UDS) 

esas alınarak hazırlanmıştır. Bu standartları incelediğimizde SPK 'nın hazırladığı ve 

UDS ’larında muadilleri verilen tablo aşağıdaki gibidir94;  

Tebliğ Kısımları ve Karşılık Gelen Uluslararası Denetim Standartları 

Kısım 1 Bağımsız Denetimin Amacı ve Genel İlkeleri  

ISA 200 Bağımsız Denetimin Amacı ve Genel İlkeleri (Objective and General 

Principles Governing an Audit of Financial Statements) 

Kısım 2 Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları 

ISA Muadili yok 

Kısım 3 Bağımsız Denetim Sözleşmesi  

ISA 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesi (Terms of Audit Engagements) 

Kısım 4 Geçmiş Tarihli Finansal Bilgilere İlişkin Denetim Kalitesinin Kontrolü  

ISA 220 Bağımsız Denetim Kalitesinin Kontrolü (Quality Control for Audits of 

Historical Financial Information) 

Kısım 5 Bağımsız Denetim Çalışmasının Belgelendirilmesi  

ISA 230 Dökümantasyon (Documentation) 

Kısım 6 Finansal Tabloların Denetimi ile İlgili Hile ve Usulsüzlükler Konusunda 

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu  

ISA 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Hile ve Usulsüzlükler Konusunda 

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu (The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in 

an Audit of Financial Statements) 

                                                
94 Cenap İLTER, “Uluslararası Denetim Standartları”, Vergi Dünyası, 2006, No.301, http://www.ksiturkey.com/ 
html/ 1836.html (15.09.2010), s. 121,126. 
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Kısım 7 Denetlenen İşletmenin Tabi Olduğu Mevzuatın Dikkate Alınması  

ISA 250 Finansal Tabloların Denetiminde Kanun ve Düzenlemelerin Dikkate Alınması 

(Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements) 

Kısım 8 Denetimle İlgili Hususların Yönetimden Sorumlu Kişilere İletilmesi  

ISA 260 İç Kontrol İle İlgili Eksiklerin Yönetimden Sorumlu Kişilere ve Yönetime 

İletilmesi (Communication of Audit Matters with Those Charged with Governance) 

Kısım 9 Finansal Tabloların Denetiminin Planlanması  

ISA 300 Bağımsız Denetimin Planlanması (Planning and Audit of Financial 

Statements) 

Kısım 10 İşletmenin, Faaliyet Koşullarının ve Çevresiyle Olan İlişkilerinin Anlaşılması 

ve Bu Konulara İlişkin Önemli Yanlışlık Riskinin Değerlendirilmesi 

ISA 315 İşletmenin ve İşletme Ortamının Anlaşılması Suretiyle Önemli Yanlış Beyan 

Riskinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (Understanding the Entity and Its 

Environment and Assessing the Risks of Material Misstatement) 

Kısım 11 Bağımsız Denetimde Önemlilik Kavramı  

ISA 320 Denetim Önemliliği (Audit Materiality) 

Kısım 12 Değerlendirilmiş Risklere Karşı Bağımsız Denetçinin Uygulayacağı 

Teknikler  

ISA 330 Değerlendirilmiş Risklere Karşı Uygulanacak Bağımsız Denetim Teknikleri  

(The Auditor’s Procedures In Response to Assessed Risks) 

Kısım 13 Dışardan Hizmet Alan İşletmelerle İlgili Denetim  

ISA 402 Dışarıdan Hizmet Alan Kuruluşlarda Denetim Yaklaşımı (Audit 

Considerations Relating to Entities Using Service Organizations) 
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Kısım 14 Denetim Kanıtı  

ISA 500 Denetim Kanıtı (Audit Evidence) 

Kısım 15 Denetim Kanıtı-Özellikli Hesap Kalemleri için Dikkate Alınması Gereken 

Hususlar  

ISA 501 Denetim Kanıtı –İlave Konulara İlişkin Önemli Hususlar (Audit Evidence-

Additional Considerations for Specific Items) 

Kısım 16 Dış Kaynaklardan Elde Edilen Doğrulama  

ISA 505 Dış Kaynaktan Doğrulamalar (External Confirmations) 

Kısım 17 İlk Denetimler- Açılış Bakiyeleri  

ISA 510 İlk Denetim – Açılış Bakiyeleri (Initial Engagements - Opening Balances) 

Kısım 18 Analitik İnceleme Teknikleri  

ISA 520 Analitik İnceleme Teknikleri (Analytical Procedures) 

Kısım 19 Denetim Örneklemesi ve Diğer Seçilmiş Test Teknikleri  

ISA 530 Denetim Örneklemesi (Audit Sampling and Other Means of Testing) 

Kısım 20 Muhasebe Tahminlerinin Denetimi  

ISA 540 Muhasebe Tahminleri Denetimi (Audit of Accounting Estimates) 

Kısım 21 Makul Değer Hesaplamaları ve Açıklamalarının Denetimi  

ISA 545 Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi ve İlgili Dipnot Açıklamaları (Auditing 

Fair Value Measurements and Disclosures) 

Kısım 22 İlişkili Taraflar  

ISA 550 İlişkili Taraflar (Related Parties) 
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Kısım 23 Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar  

ISA 560 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (Subsequent Events) 

 Kısım 24 İşletmenin Sürekliliği  

ISA 570 İşletmenin Sürekliliği (Going Concern) 

Kısım 25 İşletme Yönetiminin Sorumluluklarını İçeren Teyit Mektupları  

ISA 580 İşletme Yönetiminin Sorumluluklarını İçeren Teyit Mektupları (Management 

Representations) 

Kısım 26 Diğer Bağımsız Denetim Kuruluşunun Çalışmalarından Faydalanma  

ISA 600 Grup Finansal Tablolarının Denetimi (Using the Work of Another Auditor) 

Kısım 27 Bağımsız Denetimde İç Denetim Çalışmalarının Kullanılması  

ISA 610 Denetlenen İşletmenin İç Denetim Çalışmalarının Kullanılması (Considering 

the Work of Internal Audit) 

Kısım 28 Bağımsız Denetimde Uzman Çalışmalarının Kullanılması  

ISA 620 Denetçinin Bir Uzman Çalışmasını  Kullanması (Using the Work of an Expert) 

Kısım 29 Genel Amaçlı Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim 

Raporları  

ISA 700 Finansal Tablolar Üzerinde Görüş Oluşturma ve Raporlama (The Independent 

Auditor's Report on Complete Set of General Purpose Financial Statements) 

Kısım 30 Bağımsız Denetim Raporunda Şartlı veya Olumsuz Görüş Verilmesi ya da 

Görüş Bildirmekten Kaçınılması Durumlarında Raporlamanın Esasları 

ISA 701 Bağımsız Denetçi Raporunun Tadili (Modifications to the Independent 

Auditor’s Report) 
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Kısım 31. Karşılaştırmalı Bilgiler  

ISA 710 Karşılaştırmalı Bilgiler (Comparatives) 

Kısım 32. Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Belgelerde Yer Alan Diğer Bilgiler  

ISA 720 Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dökümanlarda Yer Alan Diğer Bilgiler 

(Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements) 

Kısım 33. Özel Amaçlı Denetim Raporu  

ISA 800 Özel Amaçlı Denetim Sözleşmeleri Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu (The 

Independent Auditor's Report on Special Purpose Audit Engagements) 

Kısım 34. Finansal Tabloların İncelenmesine İlişkin Sözleşmeler  

ISA 2400 Finansal Tablolara Yönelik Gözden Geçirme Sözleşmeleri (Engagements to 

Review Financial Statements) 

Kısım 35. Muhtelif Hükümler 

ISA Muadili yok 

UDS muadili olmayan 2. kısmın amacı, sermaye piyasasında bağımsız denetim 

faaliyetinde bulunması için Kurulca yetkilendirilecek bağımsız denetim kuruluşlarının 

kuruluş şartlarını, yönetici ve denetçilerinin taşımaları gereken nitelikleri ve 

müşterilerin sorumluluklarına ilişkin hususları belirlemektir. Ayrıca, UDS muadili 

olmayan 35. kısmın amacı SPK tarafından konu ile ilgili olarak daha önce yayınlanmış 

bazı tebliğlerin yürürlükten kaldırıldığını belirtmektir.95 Bu standartlar, bağımsız 

denetim ile iç denetim ilişkilerini ve sınırlarını belirlerken, iç denetim çalışma 

esaslarının geliştirilmesinde önemli kriterler vermektedir. İç denetimin bağımsız 

çalışması ve sonucunda etkin denetim verilerine ulaşmada bağımsız denetçilere 

sağlanan ortamın sağlanması gerekli olmaktadır. 

                                                
95 İLTER, a.g.m., s.125. 
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2.3. İç Denetim Enstitüsü’nün İç Denetim Standartları 

2.3.1. İç Denetim Çalışmasının Kapsamı 

İç denetim, kuruluş faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla 

hizmet veren bağımsız bir değerlendirme fonksiyonudur. Amacı, yaptığı analizler, 

değerlendirmeler, görüşler, tavsiyeler ve bilgilerle donatarak, kurumun görevlerinin 

etkin, verimli ve doğru olarak yerine getirilmesinde çalışanlardan üst yönetim ve 

yönetim kuruluna kadar tüm personele yardımcı olmaktır.  

İç denetim, sadece kurumun performans kalitesi hakkında yönetime bilgi 

sunmaz, ayrıca kurum iç kontrolünün etkin ve verimli çalışmasına da çalışır. İç denetim 

birimi amaçları tüzük ile net biçimde belirtilmelidir. İç denetim birimi bağımsızlığı, iç 

denetimin görevinde bağımsız davranması, denetlenen faaliyetler üzerinde yetki ve 

sorumluluklarının olmadığı bu dökümanda belirtilir.  

İç denetim, iç kontrolden faydalanır ve kurum faaliyetlerinin etkin, verimli ve 

doğru sürdürülmesinde iç kontrolü organize eder, gözlemler ve ihtiyaç halinde revize 

eder. İç kontrol önemlidir, çünkü bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini sağlar. 

Politikalara, planlara, prosedürlere, yasalara ve yönetmeliklere uygunluğu gerçekleştirir. 

Kurum varlıklarının korunmasını sağlar. Kaynakların verimli, etkin ve rasyonel 

kullanımını sağlar. Faaliyetler ve programlar için belirlenen amaçları ve onlara ulaşmayı 

gerçekleştirir. Güçlü bir kontrol yapısı organizasyonun etkin işlemesini sağlar. Ne kadar 

iyi düzenlenirse düzenlensin hiçbir kontrol mekanizması hataların ortaya çıkarılması ve 

önlenmesinde yüzde yüz güvence vermez. İç denetim, iç kontrol işleyişi ile ilgili 

yönetime bilgi sağlar, değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunur. Güçlü ve etkin iç 

kontrol yapısı oluşturularak iç denetimin daha verimli alanlarla ilgilenmesini sağlar.96 

 

                                                
96 ÖZEREN, a.g.e., s.10-11. 
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2.3.2. Etik Kurallar 

İç Denetim Enstitüsü (IIA) Etik Kodlarının amacı iç denetim mesleğinin etik 

kültürünü geliştirmektir. İç denetim, kurumun faaliyetlerini geliştirmeyi ve 

faaliyetlerine değer katmayı amaçlayan bağımsız, objektif bir güvence ve danışmanlık 

faaliyetidir. Sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla kurumun risk yönetim, kontrol ve 

yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayarak 

kurumun amaçlarına ulaşmasına yardım eder. İç denetim mesleği, risk yönetimi, kontrol 

ve yönetişimle ilişkili çalışmasında güven üzerine kurulu olduğundan bu meslek için 

gerek etik kurallar geliştirilmek durumundadır. İç denetim, etik kodları ile aşağıdaki iki 

önemli bileşeni de kapsayan şekilde çalışır;97 

1. İç denetim mesleği ve uygulanmasıyla ilgili “ilkeler” ve 

2. Bu ilkelerin uygulanmasına yardımcı olan ve iç denetim etik davranışları 

konusunda rehberlik eden iç denetçilerden beklenen davranış tarzını tanımlayan 

“davranış kuralları” dır. 

Etik kuralları, IIA ’in Mesleki Uygulama Çerçevesi ve ilgili diğer IIA 

duyuruları yardımıyla, başkalarına hizmet veren iç denetçilere kılavuz olur.  

Etik kurallar, iç denetim hizmeti veren kişi ve kurumlar içindir. IIA üyeleri ve 

IIA sertifikalarına sahip olanlar ve adaylarının kuralları ihlali IIA yönetmelikleri ve 

idari düzenlemelerine göre değerlendirilir. İç denetçilerin uyacağı dört ana ilke şöyledir; 

1. Dürüstlük; iç denetçilerin kararlarının dikkate alınması için güven 

duyulması gerekir, güveni sağlayan unsur da dürüstlüktür. Davranış kurallarına göre iç 

denetçiler; 

 Çalışmalarını doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusuyla yaparlar, 

 Hukuku esas alır, hukuk ve mesleğin gerektirdiği özel durum 

açıklamalarını yaparlar, 

                                                
97 Code of Ethics, 2010, http://www.denetimnet.net/Pages.aspx?pgID=304 (16.09.2010).  
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 Hukuk dışı bir eyleme bilerek ve isteyerek taraf olmaz, iç denetim 

mesleği ve kurum açısından yüz kızartıcı eylemler gerçekleştirmezler, 

 Kurumun meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkı sağlarlar. 

2. Objektiflik (Bağımsızlık); iç denetçiler, denetim faaliyetlerinde 

incelemeye esas olan bilgiyi toplarken, değerlendirir ve raporlarken tarafsız 

davranmaları, kendileri ve diğerlerinin menfaatlerinden etkilenmemeleri gerekir. 

Davranış kurallarına göre iç denetçiler; 

 Tarafsız değerlendirme yapmalarına zarar verecek veya zarar vereceği 

düşünülen, kurumun çıkarlarıyla çatışan ilişki ve faaliyette bulunmazlar, 

 Mesleki muhakeme güçlerini zayıflatacak veya zayıflatacağı düşünülen 

herhangi bir şey kabul etmezler, 

 Açıklanmadığında faaliyetlerinin raporlanmasını bozacak tüm önemli 

tespit edilen bulguları açıklarlar. 

İç denetimde bağımsızlık, iç denetçilerin grevlerini yaparken serbest ve tarafsız 

davranmaları anlamına gelir. İç denetçilerin her türlü bilgiye ve belgeye ulaşabilmesi, 

inceleyebilmesi ve her seviyedeki çalışanla görüşebilmesidir. İç denetim yöneticisi, iç 

denetim faaliyeti sorumluluklarını yerine getirmede buna imkan verecek bir yönetim 

kademesine bağlı olması ve onun tarafından desteklenmesi sayesinde görevinde 

bağımsız davranabildiği söylenmektedir. İç denetçi ve denetim yapısı iç de dış gözleme 

tabi olarak kendini sürekli geliştirmediğinde bağımsızlığını koruyamaz. 

Tarafsız, objektif davranması sayesinde itibar ve güven kazanır. Böylece prestij 

kazanır ve geliştiği gibi sunulan görüşler dikkate alınacağından denetim girdiği ortamı 

da geliştirir. Ancak, denetim alanında güven kazanmış kurumların imzalayıp kamuya 

açıkladıkları denetim raporlarının ardından küresel kriz sonrası batan finansal 

kurumların olması, denetleyen ile denetlenen kurum arasında menfaate dayanan 

ilişkiler, denetimin sözünü ve güvenilirliğini sarsmıştır. 
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3. Gizlilik; denetçiler elde ettikleri bilgiyi hukuki ve mesleki bir mecburiyet 

olmadığı sürece açıklamazlar. Davranış kurallarına göre iç denetçiler; 

 Görevleri sırasında sağladıkları bilgilerin korunması ve kullanımında 

dikkatli olurlar, 

 Sağladıkları bilgileri, kişisel menfaatleri için, hukuka aykırı olarak veya 

kurumun ahlaki ve meşru amaçlarına zarar verecek tarzda kullanamazlar. 

4. Yetkinlik (Ehil Olma); iç denetçiler, iç denetim hizmeti sunarken 

gerekli bilgi, beceri ve tecrübeye hakimdir. Davranış kurallarına göre iç denetçiler; 

 Görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübe sahibi oldukları işleri 

üstlenirler, 

 İç denetim hizmetini sağlarken, “Uluslararası İç Denetim Mesleki 

Uygulama Standartları”na uygun davranırlar, 

 Kendi yeterlilikleri sürekli eğitimle artırırken, hizmetlerinin etkinlik ve 

kalitesini sürekli geliştirirler. 

Denetim faaliyetinin tam ve doğru olarak yerine getirilmesinde eğitim, 

deneyim ve hüküm verebilme sorumluluğunun yüklenilmesi için yeterli olmasıdır. 

Mesleki ehliyet, eğitim ve mesleki deneyimin bir bileşenidir. Denetim elemanının 

görevini ustalıkla yerine getirmesini sağlayacak anlama ve bilgi düzeyine ulaşma ve 

bunu sürdürmesidir. Ayrıca, yeterli bilgi, beceri ve deneyim sahibi olunan görevlerin 

üstlenilmesi ve denetim konusu denetçinin mesleki seviyesini aştığında başkalarına 

danışması veya yönlendirme yapması sağlanarak tüm yükü denetçiye yıkmaz.98 

 

                                                
98 Ahmet ARSLAN, “Denetim Mesleğinde Etik Prensipler”, Gündem, 2010, Cilt:47, No. 540, http://www.ekonomik 

yorumlar.com.tr/dergiler/gundem/Gundem_1_Sayi_540.pdf (20.09.2010), s.10. 
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2.3.3. İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları 

İç denetim mesleki uygulama standartları99; niteliksel standartlar ve çalışma 

standartları olarak iki ana başlıktan ve aşağıda yer alan alt başlıklardaki esaslardan 

oluşmaktadır. Her alt madde hakkında açıklayıcı bilgi tezin ekler kısmında yer 

almaktadır. 

2.3.3.1. Niteliksel Standartlar 

1000 – Amaç, Yetki ve Sorumluluk 

1100 – Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

1110 – Kurumsal Bağımsızlık 

1120 – Bireysel Tarafsızlık 

1130 – Bağımsızlığın veya Tarafsızlığın Bozulması 

1200 – Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Özen 

1210 – Mesleki Yeterlilik 

1220 – Mesleki Özen 

1230 – Sürekli Mesleki Gelişim 

1300 – Kalite Güvence ve Gelişim Programı 

1310 – Kalite Programı Değerlendirmeleri 

1311 – İç Değerlendirmeler 

1312 – Dış Değerlendirmeler 

1320 – Kalite Programına İlişkin Raporlama 

                                                
 99 Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları, 2010, www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/ 

diger/icerikdetaydh316.doc (17.09.2010). 
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1330 – “Standartlara Uygun Yürütüldü” İbaresinin Kullanılması 

1340 – Uyumsuzluğun Açıklanması 

2.3.3.2. Çalışma Standartları 

2000 – İç Denetim Faaliyetinin Yönetilmesi 

2010 – Planlama 

2020 – Bilgilendirme ve Onay 

2030 – Kaynak Yönetimi 

2040 – Politikalar ve Yöntemler 

2050 – Koordinasyon 

2060 – Yönetim Kuruluna ve Üst Yönetime Rapor Verme 

2100 – Çalışmanın Özellikleri 

2110 – Risk Yönetimi 

2120 – Kontrol 

2130 – Yönetim 

2200 – Görev Planlaması 

2201 – Planlama Faktörleri 

2210 – Görev Hedefleri 

2220 – Görevin Kapsamı 

2230 – Görev Kaynak Tahsisi 

2240 – Görev Çalışma Programı 



127 
 

2300 - Görevin Yerine Getirilmesi 

2310 – Bilginin Tanımlanması 

2320 – Analiz Etme ve Değerlendirme 

2330 – Bilgilerin Kaydedilmesi 

2340 – Görevin Denetimi 

2400 – Sonuçların Bildirilmesi 

2410 – Bildirim Kriterleri 

2420 – Bildirimlerin Kalitesi 

2421 – Hata ve İhmaller 

2430 – Standartlarla Uyumsuzluğun Açıklanması 

2440 – Sonuçların Yayınlanması 

2500 – İzleme Süreci 

2600 – Yönetimin Riskleri Göze Alma Kararı 

 

2.4. Basel Komitesinin İç Denetim İle İlgili Düzenlemeleri 

Basel Bankacılık Denetim Komitesi, İsviçre’nin Basel kentinde yerleşik 

Uluslararası Takas Bankası’nda (Bank for International Settlements – BIS) faaliyet 

gösteren, gelişmiş ülkelerin merkez bankaları ve bankacılık denetim otoritelerinden 

yetkililerin katılımıyla oluşturulan ve bankacılık konusunda istişari olarak uluslararası 

standartları yayımlayan komitedir.  

1970’li yılların ilk yarısında sabit kur sisteminin terk edilmesi ve 1974 yılında 

yaşanan Dünya Petrol Krizi sonrasında bankacılık sektöründe yaygın olarak denetim 
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kalitesini artırmak ve bankaların stabl dönemler yanında özellikle krizlere karşı direnç 

düzeyinin artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması amacıyla Basel Komite kurulmuş ve 

çalışmaya başlamıştır. Basel Komite; Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, 

Japonya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD’nin üyesi 

olduğu 13 ülkenin merkez bankaları ve bankacılık denetim otoritelerinin yetkililerinden 

oluşmuştur. 

Basel Bankacılık Denetim Komitesi, 1988 yılında farklı ülkelerde uygulanan 

sermaye yeterliliği hesaplama yöntemlerini birbiriyle uyumlu hale getirmek ve bu 

konuda uluslararası platformda geçerli olacak asgari bir sektör standardı oluşturmak 

amacıyla gelişmiş ülkelerin merkez bankaları ve bankacılık denetim otoriteleri 

yetkilileri katılımı ile oluşturulmuştur. Başta G-10 ülkeleri olmak üzere birçok ülke 

denetim otoritesince kabul gören ve yüzden fazla ülkede sermaye yeterliliği 

hesaplamasında esas alınan Basel –I standartları komitenin ilk yayını olmuştur.  

Basel I metni esasları bankacılık risklerini gerçekçi olarak ölçmede yetersiz 

kalması, finansal piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını ölçmede yetersiz olması ve 

bankaların portföy oluşturma farklılıklarını dikkate almaması nedenleriyle yetersiz 

görülmüştür. Basel I sermaye yeterliliği ölçüm yöntemi ülkemizde 1989’da 

yayınlanmış, 3 yıllık geçiş süreci sonucunda uygulanmaya başlanmıştır.100 Basel II 

kriterlerine geçiş tarihi olan 1 Ocak 2009 tarihi ise, BDDK tarafından ileri bir tarihe 

ertelenmiştir. Kasım 2000, Şubat 2001 krizleri sonrasında alınan önlemler ve yapılan 

düzenlemeler sayesinde küresel krizden başarıyla çıkan Türk bankacılık sektörünün 

Basel II için çalışmaları tamamlanmamış olup Basel’in bir üst sürümünün netleşmesi 

beklenmiştir. 

Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision 

– BCBS), Haziran 1999’da finansal piyasalarda meydana gelen gelişmeleri ve Basel I’in 

sermaye yeterliliği ölçümüne ait eksikleri dikkate alarak Yeni Basel Sermaye Yeterliliği 

Uzlaşısına (Basel II) ilişkin ilk tavsiye metni yayınlanmıştır. Daha sonra, 2001 yılı 

başında ikinci tavsiye metni ve Nisan 2003’te üçüncü tavsiye metni yayımlanmıştır. Bu 
                                                
100 BDDK, 10 Soruda Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel II), Ocak 2005, http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/ 

Basel-II/125010_Soruda_Basel-II.pdf (25.09.2010), s.1. 



129 
 

metinler ülke denetim otoritelerinden ve bankalar ve diğer ilgili tarafından alınan 

yorumlarla revize edilmiş ve G-10 ülkeleri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (Jean 

Claude Trichet) tarafından Haziran 2004 yılında Basel –II nihai metni ilan edilmiştir. 

Özellikle, risk yönetimi ve sermaye düzenlemelerinde denetimin esas olacağı, finansal 

sistemin stabilitesinin güçlendirilmesi ile bankaların sağlamlığının artacağı 

belirtilmiştir.  

Basel Komite’nin “Bankalarda İç Denetim Sistemleri” isimli 2001 yılı 

dökümanında banka iç denetim sistemlerine ilişkin uygulamalar ve Komitenin daha 

önce yaptığı çalışmalara paralel olarak iç denetim sistemine ilişkin 25 temel prensip 

tanımlanmıştır. Bu prensipleri ana maddeler halinde toplarsak; bir bankanın kurulması 

ve işleyişi aşamalarında yasal düzenlemeler getirilerek denetim ve gözetimin esasları 

belirlenmektedir. Bir taraftan bankaların kullandıracağı kredilerle ilgili denetim, 

gözetim ve sermaye yeterliliği ilişkisi kurulurken, yeterli iç kontrole sahip, bağımsız 

denetim ve gözetim sahibi banka yapılarının oluşturulması istenmektedir. Bunu 

sağlarken yeterli ve etkin bir risk yönetimi sağlanması ve tüm gözetim ve denetim 

otoritelerinin birlikte ve organize işlemesi istenmektedir. 

Basel II amacı; bankalarda etkin risk yönetimi ve piyasa disiplinini geliştirmek, 

sermaye yeterliliği ölçümlerinde etkinliği artırmak ve böylece etkin işleyen bir 

bankacılık sistemi oluşturmaktır. Gelişmiş ülkelerde sektör standardı olarak yürütülen 

uygulamalar Basel II ile mevzuat şekline dönüşmüştür. Bankalarda risk yönetimi 

etkinliğini artırması, bankaların aracılık fonksiyonlarını yerine getirmesi, bankaların 

sermaye düzeylerinin taşıdıkları ile paralellik taşıması, bankaların kamuya açıkladıkları 

bilgiler sayesinde piyasa disiplininin artması, bankaların müşterileri olan şirketlerde 

kurumsal yönetişim yapılarında iyileşme yaşanması Basel II’den beklenen faydalar 

olmuştur.  

Basel I ve II arasındaki farklar şunlardır101; 

                                                
101 BDDK, 10 Soruda Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel II), s.2.  
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Basel I’de, kredi riski açısından sermaye yükümlülüğünün OECD ülkesi olup 

olmamasına göre belirlenmesine dayanan “kulüp kuralı (club rule)” Basel II ile birlikte 

kaldırılmaktadır.  

Basel II’de kredi riski, krediyi alan tarafların derecelendirme notlarına göre 

belirlenir. Riskler için %8 asgari sermaye yeterliliği oranı belirlenmiştir. Buna göre;  

Sermaye Yeterliliği =(Özkaynaklar /Kredi Riski+Piyasa Riski+Operasyonel 

Risk) =%8 

Basel II’deki bazı yöntemler S&P, Moodys, Fitch gibi bağımsız 

derecelendirme şirketlerinin notlarını kullanırken bazı ileri yöntemlerde bankaların 

denetim otoritesinin onayını alarak kendi değerlendirmelerine göre verdikleri 

derecelendirme notları dikkate alınmaktadır.  

Basel I’de sadece kredi ve piyasa riskleri için sermaye zorunluluğu 

bulunmaktadır. Basel II’de ise ayrıca, yetersiz ve aksayan iç süreçler, insanlar ya da 

sistemler ya da harici olaylar sonucu oluşan zarar riski yani operasyonel risk için de 

sermaye yükümlülüğü de eklenmiştir.  

Basel II’de bankaların sermaye yeterliliklerini kendilerinin değerlendirmesi 

istenmektedir. Ayrıca, bankanın sermaye yeterliliği ve kendini değerlendirme sürecinin 

bankacılık denetim otoritesince denetlenip, değerlendirilmesi istenir.  

Basel II’de sermaye yeterliliğine ilişkin Basel II’ye özgü bilgilerin kamuya 

açıklanması gerekliliği Basel I’de yoktur.  

Mart 2003’de BDDK ve çeşitli bankaların risk yönetiminden sorumlu üst 

düzey yöneticilerinin katılımıyla Basel II’ye ilişkin konularda eşgüdüm sağlayacak 

kararlar almak üzere Hazine Müsteşarlığı, TCMB ve SPK katılımıyla BDDK 

koordinasyonunda faaliyet gösteren Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde Basel II 

Yönlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Basel II Proje Komitesi ve Risk Odaklı 

Denetim Komitesi olarak iki komiteden oluşur. Komite; BDDK, uluslararası kurum ve 

kuruluşlarla ve tabi bankalar ve özel finans kurumları ile koordinasyonla çalışacaktır.  
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Basel I’in sermaye yeterliliği rasyosu yeterli görülmeyerek Basel II kriterleri 

ile üçlü yapısal blok oluşturulmuştur. Sermaye yeterlilik rasyosu kriterlerine denetsel 

gözden geçirme ve saydamlık sağlanması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve piyasa 

disiplininin sağlanması kriterleri eklenmiştir. Ancak, küresel kriz sonrasında da Basel II 

kriterlerinin istenen performansı sağlamadığı eleştirisi alınmıştır.102 Bu konuda Basel III 

üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 

Basel II’deki üç yapısal bloktan birinci yapısal blokta (Pillar 1) asgari sermaye 

yükümlülüklerinin, bankalarda yeterli sermaye ve risk yönetimine sahip olunması 

gereklidir. İkinci yapısal blokta (Pillar 2), denetsel gözden geçirme vardır. Üçüncü 

yapısal blokta (Pillar 3) şeffaflık ve piyasa disiplininin artırılması yer alır. Yapısal 

blokların uygulanmasında kurum çapında kredi, piyasa ve operasyonel risk yönetimi, 

etkin iç kontrol sistemleri ve bağımsız dış denetim, kurum çapında özkaynak 

değerlendirme sistemleri, kurumsal yönetişim uygulama değerlendirme sistemleri 

oluşturulması gerekmektedir. Bankacılık Kanunu’ndaki aşağıdaki maddeler ile sektör 

yasal açıdan denetim yönünden disipline edilmekte sorumlular hakkında bağlayıcı 

hükümler yer almaktadır103; 

Madde (7) kuruluş hükümlerinde; Kurumun etkin denetimini engellemeyecek 

şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon şemasına sahip olması, konsolide 

denetimini engelleyici nitelikte herhangi bir hususun bulunmaması, öngörülen faaliyet 

konularına ait iş plânlarını, kuruluşun mali yapısı ile ilgili projeksiyonlarını sermaye 

yeterliliğini de içerecek şekilde, ilk üç yıl için bütçe plânını ve yapısal örgütlenmesini 

gösteren bir faaliyet programını iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi de dahil 

olmak üzere ibraz etmesi şartları yer almaktadır. 

Madde (23) yönetim kurulu hükmünde; iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim 

sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak oluşturulması, işlerliğinin, uygunluğunun ve 

yeterliliğinin sağlanması, finansal raporlama sistemlerinin güvence altına alınması, 

                                                
102 Aslan ŞENDOĞDU, “Basel Kriterlerinin Dünü, Bugünü ve Gelecek İçin Bir Üst Sürümüne Olan İhtiyacın 

Kaçınılmazlığı”, BSAD Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, Haziran 2010, Ankara Üniversitesi 

Yayınları, Cilt:1 Sayı:2, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/58/1350/15632.pdf (10.02.2011), s.1. 
103 “Bankacılık Kanunu (5411 sayılı kanun)”, Resmi Gazete: 25983, 01/11/2005. 
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banka içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi yönetim kurulunun sorumluluğuna 

verilmiştir.  

Madde (24) denetim komitesi hükmünde; bankalar, yönetim kurulunun 

denetim ve gözetim faaliyetlerini yerine getirmesine yardımcı olmak için icrai görevi 

olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Ülkemizde 

şubesi olan bankalarda ise kendine bağlı icrai faaliyeti olmayan müdürler kurulu 

üyelerinden biri seçilir. Denetim komitesi, 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 gözetir, bağımsız denetim kuruluşlarının 

yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapar, yönetim 

kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak 

izler, bu Kanun kapsamında ana ortaklık niteliğindeki kuruluşlarda, konsolide denetime 

tâbi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve 

eşgüdümünü sağlar.  

İç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamındaki birimlerden ve 

bağımsız denetim kuruluşlarından; görevlerinin ifasıyla ilgili olarak düzenli raporlar alır 

ve bankanın faaliyetlerinin sürekliliği ve güven içinde yürütülmesini olumsuz 

etkileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar olursa bu 

hususları yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür. 

Altı aylık dönemleri aşmadan icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile bankada 

alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın 

faaliyetlerinin güvende sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer konularda 

görüşlerini yönetim kuruluna bildirir. 

Bankanın tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız 

denetim kuruluşlarından bilgi ve belge almaya, bedelini bankanın ödediği alanında 

ihtisas sahibi kişilerden yönetim kurulunun onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti 

sağlamaya yetkilidir. Komitenin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve 

esaslarını yönetim kurulu düzenler. 
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Madde (29) iç sistemlere ilişkin yükümlülükleri hükmünde; bankalar, 

risklerinin izlenmesi, kontrolünü sağlayan, faaliyetleri kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve 

değişen koşullara uygun, tüm şube ve konsolide ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin 

iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdür. İç 

kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin kuruluşuna, işleyişine, yeterliliğine, 

oluşturulacak birimlere, icra edilecek faaliyetlere, üst yönetimin görev ve 

sorumlulukları ile Kuruma (BDDK’ya) yapılacak raporlamalara ilişkin usûl ve esaslar 

Kurul (BDDK)’ca belirlenir. 

Madde (30) iç kontrol sistemi hükmünde; bankaların 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 faaliyetlerle 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 personelince yürütülür. 

Madde (31) risk yönetimi sistemi hükmünde; bankaların risk politikaları Kurul 

esaslarına göre oluşturulur, uygulanır ve raporlanır. Bankaların risk yönetim 

faaliyetlerini yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan risk yönetimi birimi ve personeli 

yürütür. 

Madde (32) iç denetim sistemi hükmünde; Bankalar bütün birim, şube ve 

konsolide ortaklıklarını kapsayan bir iç denetim sistemi kurmak zorundadır. Banka 

faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve bankacılık ilkelerine 

uygunluğu, tarafsız ve bağımsız olarak, gerekli mesleki özen göstererek çalışan yeterli 

sayıda banka müfettişince denetlenir. 

Ana ortaklık olan bankanın iç denetiminde görev alanlar konsolidasyona tâbi 

ortaklıklarda iç denetim görevini gerçekleştirebilir.  
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İç denetimle görevli birimce veya yetkili müfettişlerce düzenlenecek iç 

denetim raporunun, en az üçer aylık dönemler itibarıyla ve denetim komitesi aracılığıyla 

yönetim kuruluna tevdii zorunludur. 

Madde (45) sermaye yeterliliği hükmünde; maruz kalınan riskler nedeniyle 

oluşabilecek 

zararlara karşı yeterli öz kaynak bulundurulmasına sermaye yeterliliği denir. 

Bankalar, Kurum tarafından düzenlenecek yönetmelikte öngörülen usûl ve esaslara göre 

%8’den az olmamak üzere belirlenecek sermaye yeterliliği oranını hesaplamak, 

tutturmak, devam ettirmek ve raporlamak zorundadır. 

Bankaların iç sistemleri, aktif ve mali yapıları dikkate alınarak asgari sermaye 

yeterliliği oranını artırmaya, bankalar bazında farklılaştırmaya, kaynağı katılma hesabı 

olan aktiflerin risk ağırlıklarının belirlenmesinde bu hesapların özelliklerini dikkate 

alarak düzenleme yapmaya Kurul yetkilidir. 

Madde (46) likidite yeterliliği hükmünde; Merkez Bankası uygun görüşü 

alınarak Kurulun belirlediği usul ve esaslara göre bankalar asgari likidite düzeyini 

hesaplamak, tutturmak, devam ettirmek ve raporlamak zorundadır. 

Madde (66) konsolide denetim hükmünde; konsolide bazda sınırlama ve 

oranlara tâbi olan ana ortaklık bankalar ve bunların yurt içi ve dışı bağlı ortaklıkları, 

birlikte kontrol edilen ortaklıkları, şube ve temsilcilikleri konsolide denetlenir. 

Bu kuruluşlar, öncelikle iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri, 

muhasebe ve finansal raporlama birimi, finansal tablolar ve raporları ile risk grubuna 

kullandırılan kredilere ilişkin bilgi ve belgeler olmak üzere her türlü kayıt,  bilgi, belge, 

yapı ve sistemlerini konsolide denetime uygun ve hazır hale getirmek zorundadırlar. 

Bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıkların bu Kanun uyarınca 

yapılacak konsolide denetimi, gerek duyulursa, Kurum ve konsolide denetime tâbi 

kuruluşların denetimi ve gözetimi ile yetkili mercilerle birlikte gerçekleştirilir. Denetim 

sonuçları ile denetime esas bilgi ve belgeler anılan yetkili mercilerin görüşü alınarak 

Kurulca belirlenecek usûl ve esaslara göre paylaşılır ve kullanılır. 
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Basel II’ye getirilen eleştirilerden biri özdenetim ve derecelendirme 

şirketlerinin kredi notlarına dayalı yapının kendi içinde zıt düşen bir yapı olduğudur. Bir 

diğeri, Basel II standartlarını gerçekleştirmenin zor olduğu ve kurallar içinde kaybolup 

sermaye yeterliliği ile ilgili düzenleme getirirken küresel krizin likidite krizi ile 

meydana geldiği ve Basel II’nin likidite riskini ölçmede yetersiz olduğu eleştirisidir. 

Basel II kuralları, likidite riskini ölçmede ve riskler arası etkileşimi algılamada yeterli 

değildir, hedge fonlar, mortgage şirketleri ve girişim sermayesi gibi kurumlar 

atlanmıştır. Riske Maruz Değeri ölçmeyi sağlar, ancak en kötü durum senaryosunu 

ortaya koymada yetersizdir, bunun en iyi örneği küresel krizdir.  

İktisatçı Nouriel Roubini; irrasyonel bolluğun ve düzenleme farklılıklarının 

olduğu bir dünyada Basel II’nin başarılı olma şansı zordur demiştir. Basel komite 

açısından ise, Basel II hala banka denetim ve gözetimi açısından krize neden olan ters 

yöndeki teşvikleri kısıtlayıcı özellik taşımaktadır ve kurumsal yönetişim ve kontrol- 

uyum mekanizmalarını da geliştirmektedir.  

IMF’nin Para ve Sermaye Piyasaları Bölümü’nün 2 Eylül 2008 tarihli “Etkin 

Denetim için Basel Prensiplerinin Uygulanması” başlıklı çalışmasından 136 ülkenin 

değerlendirilmesi sonucunda sağlanan bulgulara göre; genel olarak bankacılık alanında 

özellikle risk yönetimi alanında bir çalışmaya ihtiyaç bulunmakta, etkin denetim 

sağlanmaya çalışılsa da ülkelerin %40’tan fazlası risk yönetimi, konsolide denetim ve 

finansal hizmetlerin kötüye kullanımında temel prensiplerde başarılı değildir. Batı 

Avrupa’da yer alan ve yüksek gelirli ülkelerin prensiplere uyumu %90’larda iken az 

gelirli ülkelerin uyumu düşüktür. Birçok ülkede etkin denetim için prensiplerin 

uygulamaya geçirilmesi gerekir. Basel II’nin uygulanması ve revizyonu gereği birçok 

ülkede teknik destek ihtiyacını gerekli kılmıştır. Personel ve bütçenin etkin kullanılması 

sağlanmalı ancak, denetimden ödün verilmemelidir.104  

                                                
104 Jaime CARUANA, “Implementation of the Basel Core Principles for Effective Banking Supervision Experience 

with Assessments avd Implication for Future Work”,IMF- the Staff of the Monetary and Capital Markets 

Department Report, 02.09.2008, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/090208.pdf (17.11.2010), s. 6-28. 
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Kriz öncesi dönemde piyasaların hızla geliştiği, derinleştiği ve karmaşıklaştığı, 

ancak denetim ve gözetimden sorumlu kurumların buna uyum sağlayamadığı 7 Kasım 

2009 tarihli G20 toplantısı sonuçlarındandır.  

Krizden dersler çıkaran Basel Komitesi 17 Aralık 2009’da bankacılık 

sektöründeki şoklara karşı dayanıklılığın artırılması için öneri reform paketini görüşe 

sunmuştur, metnin temel hedefleri şöyledir105; 

-Piyasadaki ani düşüş zamanlarında sermaye tamponlarının güçlendirilmesi, 

-Bankaların sermaye kalitesinin artırılması, 

-Basel II’ye kaldıraç oranı uygulamasının getirilmesi, 

-Asgari sermaye gereksiniminde döngüselliği azaltma ve karşılık ayrılması, 

-Bankacılık sektörünün güçlendirilmesi amacıyla sermaye ve likidite 

düzenleme önerileri, 

-Risk yönetimi ve yönetişimin geliştirilmesi ve bankaların stres ortamlarına 

karşı dayanıklılığını artırmaktır. 

Krizde bankaların alım satım hesaplarının önemli zarar gördüğü, kaldıraç 

etkisinin arttığı ve piyasa risk hesaplamalarında yeni değişikliklerde krizin önemli etkisi 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Basel III Çalışmaları; Basel II’deki yetersizliklerin küresel kriz sonrası yeni 

ekonomi resmine göre geliştirilmesi çalışmaları ile oluşmaya başlayan metne Basel III 

denmektedir. Temmuz 2009 ve Eylül 2009’da iki açıklama yapılmıştır. Bu metinlerdeki 

genel çerçevede yasal sermayenin güçlendirilmesi, banka sermaye kalitesinin, tutarlılık 

ve şeffaflığının artırılması (büyük çoğunluğu ödenmiş sermaye ve dağıtılmamış 

karlardan oluşmalıdır) ve Basel II’ye destek amacıyla bir kaldıraç rasyo uygulaması 

getirilmesi yer almaktadır. Rasyo detaylarında farklılıkları önlemek için 

muhasebeleştirme farklılıkları önlenecektir. Tekliflerden bazıları hemen uygulanacak 

                                                
105 ŞENDOĞDU, a.g.e., s.7-8. 
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iken bazıları 2010 ve 2012 yılları sonuna kadar yürürlüğe konması planlanmaktadır. 31 

Aralık 2010’a kadar karmaşık alım-satım faaliyetlerine ilişkin kredi riskine yönelik 

getirilen ilave sermaye gereksinimlerinin ve strese tabi Riske Maruz Değer 

uygulamasına yönelik belirlenen yeniliklerin hayata geçirilmesi planlanmıştır. Son 

finansal kriz süresince bankaların alım satım hesaplarında önemli zararlar oluştuğu ve 

kaldıraç etkisinin arttığı vurgulanmış, piyasa riski hesaplamalarına ilave risk 

(incremental risk capital- IRC) ve strese tabi Riske Maruz Değer (stressed VaR) için 

ayrıca sermaye yükümlülüğü getirilmiştir.106 Komite tarafından 47 bankanın 

(ülkemizden İş Bankası, TC. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası, T. Garanti Bankası, 

HSBC Bank, Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank) katılımıyla107 yapılan Sayısal 

Etki Çalışması ( Quantative Impact Study- QIS)’ndan sağlanacak sonuçlara göre Basel 

III ilkelerinin son halini alacağı düşünülmektedir.  

12 Eylül 2010 tarihinde Basel Bankacılık Komitesi’nin üzerinde uzlaştığı 

Yüksek Sermaye standartlarını Avrupa Komisyonu 2011 yılında bankalara uygulamak 

istediğini açıklamıştır. Avrupa Komisyonu, 2006 yılında kabul edilen Sermaye 

Yükümlülükleri Yönergesi’ni (CRD) Temmuz 2010’da üçüncü, Eylül 2010’da 

dördüncü kez gözden geçirmiştir. CRD III, bankaların maaşları yükseltmek için riskli 

işler alınmasının önüne geçebilmek için ikramiye ödemelerinin zamanı, şekli ve 

miktarlarıyla ilgili bir takım yeni politikaları kabul etmelerini öngörmüştür. Ayrıca, G-

20 Finansman İstikrar Kurulu’nun tavsiyelerinin de ötesine geçerek nakit para 

ikramiyelerine sınırlamalar getirmiş, ikramiyelerde kısmi değişiklikler talep etmiş ve 

sabit maaşlara orantılı olarak ikramiyelerde tavan sınır belirlenmesini öngörmüştür. 

Bankalar borsalarda muhtemel çöküşlere karşı bir tedbir olarak sermayenin %7’sini 

tutabilecektir. Bazı ülkeler toplamı %9,5’e çıkaracak şekilde ek %2,5 talebinde 

bulunmuştur. Ancak üye ülkeler münferit uygulama yapabilecektir. Finans sektörü, yeni 

kuralların karlılığı azaltacağı ve ekonomik büyümenin yavaşladığı bir dönemde kredi 

maliyetini yükselteceği şeklinde uyarıda bulunmuştur. Yeni kuralların yıllık büyüme 

                                                
106 BDDK, Risk Bülteni, Ekim 2009, http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Risk_Bultenleri/ 7121Risk 

Bulteni-Ekim09.pdf(30.09.2010), s.6-10. 
107 BDDK, Risk Bülteni, Temmuz 2010, www.bddk.org.tr/.../Risk_Bultenleri/8236Risk%20Bülteni-Sayı7-Temmuz 

2010.pdf (30.09.2010), s.16. 
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oranını %1-2 oranında azaltacağı belirtilmiş, ancak eksi büyümenin nasıl giderileceği 

çalışması yapılmamıştır. Bu kuralların Kasım’da yapılacak G-20 toplantısında 

onaylanmaya bırakılmıştır. AB üyesi ülkelerin yeni kurallara 1 Ocak 2013’e kadar 

hazırlanması gerekmektedir. Türk bankaların durumuna bakıldığında Tier 1 zorunlu 

karşılık oranı %7 üzerinde beklenmekteyken, Türk bankalarında % 16 ile zaten bu 

oranın üzerindedir. Türk bankalarında son dönemlerde karlar dağıtılmayıp sermayeye 

eklendiği için acil sermaye ihtiyacı bulunmamaktadır. Türk bankalarında kredi riskinde 

bir büyüme yoktur, sabit görünmektedir. Türk bankalarının elinde karmaşık ürünler 

olmadığı için krizden Avrupalı bankalar kadar sert etkilenmemiştir. 2001’de yaşanmış 

kriz sonrası Türk bankacılık sektöründe oluşan risk yönetimi geleneği sayesinde 

Avrupa’ya göre daha likit durumdayız. Dünya Tasarruf Bankaları Enstitüsü (WSBI) ve 

Avrupa Tasarruf Bankaları Grubu (ESBG) Basel Komitesi’nin sermaye konusunda 

herkese eşit yaklaşımı benimsenmesini doğru bulmadıklarını kaydederek bankacılık 

faaliyetlerine göre ince ayarlamalar yapılmasının yararlı olmadığı belirtilmiştir. Avrupa 

Merkez Bankası Başkanı Jean –Claude Trichet Basel III ile ilgili olarak “ Uzun vadede 

finansman istikrarına ve büyümeye katkı esastır. Geçişle ilgili düzenlemeler bankaların 

ekonomik düzelmeye destek verirken yeni standartları yerine getirmelerine imkan 

tanıyacaktır.” demiştir. Basel III’de risk hesaplama yöntemlerinin hala eksik olduğu, bu 

durumun bankacılık stres testlerinde kamuoyuna risklerin eksik yansımasına neden 

olduğu eleştirisi olmaktadır. Basel’ de bankalar operasyonel, kredi ve piyasa risklerini 

ölçmek için birkaç yöntem arasında seçim hakkı tanınmaktadır ve durum yeni metinde 

değiştirilmemiştir. Böylece, banka kendine en uygun yöntemi seçerek risklerini daha 

düşük gösterme imkanı sağlamaktadır. Basel ’in yürürlüğe girişi 2012 iken uygulama 

süreci 2018’e kadar uzatılmış, ancak bu sürede özellikle zor durumda olan Avrupa 

bankaları için hesaplama yöntemleri veya tampon uygulamaları gibi detaylar 

belirlenmemiştir.108 Yani, uygulamalarda netlik, standart ve sürecin bir an önce 

başlatılması gerekmektedir. Basel III olarak metinde sermaye tanımının değişmesi, karşı 

taraf riski düzenlemesi, kaldıraç rasyosu, döngüsellik ve sistemik risk ve likidite olarak 

beş ana başlıkta toplayabiliriz.  

                                                
108 AB 2011’de yeni Basel kurallarını onaylayacak, 2010, http://www.euractiv.com.tr/finansal-hizmetler/article/ab-
2011de-yeni-basel-kurallarn-onaylayacak-012169 (30.09.2010) 
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Krizde bankalar ana sermaye olarak adlandırılan Tier 1 ve katkı sermayenin de 

dahil olduğu Tier 2 rasyolarını otoritelere raporlarken değişik makyajlamalar ile yüksek 

gösterebilmişlerdir. Bu nedenle indirim kalemleri artırılarak ve tanımları daraltılarak 

Ana sermaye ve katkı sermaye daha gerçekçi ve kuvvetli hale getirilmiş ve 3. kuşak 

sermayenin dahil edildiği Tier 3 rasyosu kaldırılmıştır. Bu nedenlerle gerçekleşecek 

sermaye yeterliliği rasyolarının düşük geleceği beklenmiştir. Bankaların stres 

senaryoları ve tarihsel verilere dayanarak hesaplayacakları karşı taraf riski için ilave 

sermaye tutmaları istenmiştir. Krizde sayısal ve risk ağırlıklı ölçüm modelleri yeterli 

görülmeyerek, bu modellere daha basit rasyolar ile yardımcı oran olarak uluslararası 

uygulanabilirliği olan kaldıraç rasyosu (Toplam Aktifler / Toplam Özkaynaklar) 

eklenmiştir. Sistemik olarak görülebilecek ve döngüsel özellik taşıyacak ileriye yönelik 

karşılık ayırma, kötü durum için temerrüt hesaplama ve asgari sermaye üzerinde tampon 

sermaye ayırma (buffer) yani iyi dönemde kemerleri sıkıp, kötü dönemde bu kemerleri 

gevşeterek yapıyı krizlerden korumak amaçlanmıştır. Krizde görülen en önemli 

konulardan biri yeterli sermaye tamponlarının (buffer) olmaması nedeniyle sağlıklı bir 

likidite yönetiminin sağlanamamış olmasıdır. Küresel finans piyasalarında kriz 

öncesinde düşük volatilite ve düşük faiz ve bol likidite vardı. Bankalar kendilerine 

yeterli emniyet tamponu oluşturmayınca Mart 2007’de piyasalardaki durgunluk ile 

varlıklarını likidite etmede sorun yaşamışlardır. Böylece, Komite tarafından likidite 

yönetiminin önemi anlaşılarak kısa ve uzun dönem için likidite yönetiminde iki oran 

oluşturulmuştur. Birinci rasyo kısa dönemdeki likidite durumunu yönetmek için yüksek 

kaliteli likit varlıklardan oluşturulmuştur, kötü durum senaryoları oluşturularak nakit 

çıkışları belirlenmektedir. İkinci rasyoda bankanın uzun vadeli likit yapısı ölçülür ve 

mevcut fonlama miktarı olması gereken fon miktarına oranlanarak 1’den büyük olması 

amaçlanmaktadır. Yani, denetimden çok öncelikle mevcut yapının iyileştirilmesi ve 

ekonomilerin istikrara kavuşturulması amaçlanmaktadır. Ancak, belirli bir istikrar 

sonrasında bir daha böyle bir kriz yaşanmaması için denetim alanında reformlar 

yapılabilecektir. 
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2.5. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Organizasyonu 

Düzenlemeleri 

IOSCO ’nun 2002 yılı ekim ayında yayınladığı Uluslararası Menkul Kıymetler 

Düzenleme Kurumları Teşkilatı Teknik Komite Bildirisi’ne göre denetçi gözetimi 

ilkeleri yayınlanmıştır, buna göre;109 

Yatırımcılar sermayelerini finansal piyasalarda kullanırken yeterli bilgiye sahip 

olurlarsa piyasaya güven artacağından sağlanan güven beraberinde finansal piyasalarda 

başarı getirecektir. Bir diğer yatırımcı güvenini sağlayan unsur finansal sonuçların ve 

bilgilerin tam olarak, zamanında ve doğru olarak açıklanmasıdır. Böylece, yatırımcı 

aldığı bilgi ile kendini koruyacağından yine piyasaya güveni artacaktır. Menkul kıymet 

düzenlemeleri ile amaç yatırımcıların korunması, piyasaların adil, etkin ve şeffaf olması 

ve sistemik riskin azaltılması vardır ki bu noktada raporlama ve etkin bilgi paylaşımı 

önemlidir. 

Finansal bilgilerin, yönetimin hazırladığı mali tabloların, halka açık işletmenin 

mali durumu ve geçmiş performansının muhasebe standartlarına uygunluğunu tespit 

etmede bağımsız denetim önemlidir. Böylece, finansal bilgilerin güvenilirliği artacaktır. 

Finansal raporlama sürecinin güvenilirliği için muhasebe mesleği ve bağımsız 

denetimlerin etkili gözetimi önemli olduğundan IOSCO ’nun Teknik Komitesi, hisseleri 

sermaye piyasalarında halka açık olarak işlem gören şirketlerin mali tablolarını 

denetleyenlerin gözetimiyle ilgili genel ilkeler belirlemiştir. İlkelerin amacı, denetçilerin 

gözetim sorumluluğunda olan menkul kıymet düzenleme kurumlarına ve diğer 

kurumlara, IOSCO üye devletlerindeki çeşitli yasal, işle ilgili ve mesleki ortamlarda 

düzenleyici yapıların geliştirilmesi ve iyileştirilmesine destek sağlamaktır. Teknik 

Komite, IOSCO üyesi ülkeleri kendi sorumluluk alanlarında uygulamaya teşvik 

etmektedir. Yayınlanan mali tablolara yatırımcıların güvenini koruma ve artırma 

amacına ulaşmada gözetim yapılmasını amaçlar. Mali tabloların gerçeği yansıtmasında 

                                                
109 IOSCO, Uluslararası Menkul Kıymetler Düzenleme Kurumları Teşkilatı Teknik Komite Bildirisi - Denetçi 

Gözetimi İlkeleri, Ekim 2002, www.siteresources.worldbank.org/INTECAADVPRO/.../IOSCO-TURK.doc 

(10.10.2010), s.1-5. 
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şirketlerin sağlıklı işletilmesi yanında iyi denetlenmesi de gereklidir, bu noktada 

bağımsız denetim yanında iç denetime de önemli sorumluluklar düşmektedir. 

Denetçi gözetim ilkeleri; denetçilerin gözetimi için şu yollar vardır; gözetimin 

denetim firmalarının bünyesinde yapılması, mesleki kuruluşlar veya kamu veya özel 

gözetim kuruluşları yoluyla yapılması ve devlet tarafından yapılması. Ayrıca, belirli bir 

şirketle ilgili konularda yatırımcıları temsil eden denetleyici kurullar ve denetim 

komitelerince de yapılabilir. Denetçiler, kamu çıkarına hareket eden ve kamu çıkarına 

hareket etmesi öngörülen bir organca gözetime tabi olmalıdır. Denetçi, etkili bir 

gözetimin aşağıdakileri içerdiğine inanır; 

1. Denetçi, mesleğini yapacak yeterlilikte olmalıdır, mesleki yetkinliğini 

sürdürecek bir sistem olmalıdır ve yetkinliğini sürdüremediğinde halka açık şirketlerin 

denetimini yapma yetkileri geri alınmalıdır. Böylece, denetimde belirli bir kalite 

sağlanacak ve denetimin standartlara uygunluk ve bağlılık için bir teşvik olması 

sağlanacaktır. 

2. Denetçiler, denetledikleri kuruluşlardan etkili standartlar, düzenli 

değerlendirmeler ve düzenleyici gözetim ile bağımsız olacak bir sistemde olmalıdır. 

3. Sistem, kamu çıkarına çalışan kuruluşun, denetimin, bağımsızlığın ve 

ilgili ülkedeki etik standartların kalite ve uygulanmasını ve denetim kalitesi kontrol 

ortamlarını gözetmesini sağlamalıdır. 

4. Bağımsız bir kuruluş gözetimindeki denetçi gözetim kuruluşunun 

disiplinine bağlı olmalıdır. Gözetim kuruluşu uygun üyelerden oluşan, kamu çıkarına 

çalışan, yeterli düzenlemeleri olan bir kurum olmalı ve sorumluluklarını yerine 

getirmede denetim mesleği kontrolünde olmayan yeterli kaynağa sahip olmalıdır. 

Denetçilerin gözetimini yapan kuruluş, mali tablo denetimi yapan firmaların denetim 

prosedürleri ve uygulamalarını düzenli denetleyen bir sisteme sahip olmalıdır. Bu 

sistem, denetim mesleğinde mevcut benzer kalite kontrol mekanizmaları ile 

koordinasyonda yürütülebilir. Denetimin tüm yönlerini ele alan yeterli kalite kontrol 

politikaları ve prosedürlerine sahip olma düzeylerini belirlemelidir. Bu kapsamda 

dikkate alınan noktalar; 
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1. Denetçiler bağımsızlığı ve etik kurallara bağlılığı, 

2. Denetimlerin nesnelliği, 

3. Personelin seçimi, eğitimi ve denetlenmesi, 

4. Denetim müşterilerinin kabulü, devam ettirilmesi ve sona erdirilmesi, 

5. Denetim metodolojisi, 

6. Denetim performansı; yani genel olarak kabul görmüş geçerli denetim 

standartlarına uyumu, 

7. Zor, ihtilaflı veya hassas konularda ve denetimlerde fikir ayrılıklarının 

çözümünde istişare, 

8. Denetimlerin ikinci ortak incelemesi, 

9. Denetim müşterilerinin yönetimi, denetleme kurulları ve denetim komiteleri ile 

iletişim, 

10. Örneğin düzenleyici sorguları, denetçi değişiklikleri veya gerekli diğer hususlar 

gibi konularda Finansal raporlamanın gözetiminden sorumlu organlarla iletişim, 

11. Sürekli mesleki eğitimle ilgili hükümler. 

Denetçi gözetimi yapan kuruluş, denetçi mesleki yeterliliği, denetim 

personelinin rotasyonu, denetim personelinin denetim müşterilerince istihdamı, istişare 

ve diğer denetim dışı hizmetler vb. konuları ele almalıdır. Belirlediği sorunları çözmede 

önlem alma ve gerektiğinde denetçiler ve denetim firmalarına gerekli yaptırımı 

uygulamak amacıyla disiplin kovuşturmaları başlatmalı veya yürütme yetkisine sahip 

olmalıdır. 

IOSCO üyeleri bu ilkelerin uygulanması, bu sistemin kurulmasında ve 

işbirliğinin sağlanmasında teşvik edilmektedir. 
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Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu Örgütü düzenlemelerinin kriz 

sonrasında 2010 yılındaki çalışmasına göre üç temel amaca dayanan 38 ilkesi vardır. 

Temel amaçlar şunlardır;110 

1. Yatırımcıların korunması, 

2. Piyasalarda şeffaflık, etkinlik ve adalet sağlanması, 

3. Sistemik riski azaltma. 

38 ilke 9 ana başlıkta toplanmaktadır; 

1. Düzenleyicilere ilişkin ilkeler;  

 piyasa düzenleyici açık ve objektif olmalıdır, 

 piyasa düzenleyici işlevsel olarak bağımsız ve hesap verilebilir yetkilere sahip 

olmalıdır, 

 piyasa düzenleyici, yeterli ve uygun kaynak ve yetkilere sahip olmalıdır, 

 piyasa düzenleyici, gerektiğinde süreçleri açık ve tutarlı olarak düzenlemelidir, 

 piyasa düzenleyici olan personel profesyonel olmalıdır, 

 piyasa düzenleyicinin yetkisi, sistemik riski azaltmak ve yönetmek için uygun 

olmalıdır, 

 piyasa düzenleyici, sürece katkıda bulunmak için çevreyi düzenli olarak 

inceleyip düzenleme yapmalıdır, 

 piyasa düzenleyici, çıkar çatışmalarına girmemelidir. 

 

 
                                                
110 IOSCO, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü Amaç ve İlkeleri, Haziran 2010, www.compliance-

exchange.com/.../ioscoprinciples2010.pdf (10.10.2010). 
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2. Düzenleme ilkeleri; 

 piyasa düzenleyicinin tarafsızlık ve bağımsızlıkla ilgili yetkilerini düzenleyen 

standartlar olmalıdır. 

3. Menkul Yönetmeliği’nin Uygulanması İlkeleri; 

 piyasa düzenleyici, kapsamlı denetim ve gözetim, soruşturma yetkisine sahip 

olmalıdır, 

 piyasa düzenleyici, gerekli kapsamlı güce sahip olmalıdır, 

 etkili ve güvenilir teftiş, denetim ve gözetim yetkileri ve etkili uyum programı 

uygulamasını sağlamak için düzenleyici sistem olmalıdır. 

4. Yönetmelikte İşbirliği İlkeleri; 

 piyasa düzenleyici, kamu ve kamu dışı meslektaşlarıyla bilgi paylaşmak 

yetkisine sahip olmalıdır, 

 piyasa düzenleyici, kamu ve onun yerli ve yabancı meslektaşlarının nasıl bilgi 

paylaşacakları belirlenir, 

 yabancı düzenleyici sistemlerle bilgi alışverişi sağlanmalıdır. 

5. İhraçcıların İlkeleri; 

 bir şirketin menkul kıymetleri hakkında yatırımcılar zamanında ve doğru 

bilgilendirilmelidir, 

 mali tablolar standartlara uygun hazırlanmalıdır, 

 uluslararası kabul edilmiş muhasebe standartlarına uygun hazırlanmış mali 

tablolar olmalıdır. 
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6. Denetçiler İçin İlkeler, Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Diğer Bilgi 

Sağlayıcılar; 

 denetçiler yeterli gözetim seviyesine tabi olmalıdır, 

 denetçiler, yeterli bağımsız denetime sahip olmalıdır, 

 uluslararası denetim standartlarında yeterli kalite sağlanmalıdır, 

 kredi derecelendirme kuruluşları yeterli gözetime tabi olmalıdır, 

 pazarın ne ölçüde düzenlendiği ve yatırımcıların ne ölçüde uygun gözetim ve 

denetim sistemine tabi olduğu değerlendirilmelidir. 

7. Yatırım Düzenleyici İlkeler; 

 düzenleyici sistem, belirlenmiş standartlara uygun yönetim, organizasyon 

ve/veya operasyonel kuralları olan bir kolektif yatırım planı işletmelidir, 

 düzenleyici sistem ve yapı, yasal olarak gereken kuralları düzenlemeyi sağlayan 

şemalar olmalıdır, 

 ihraçcılar ve yatırımcılar için değerlemelerini yapmada açıklamalar getiren 

yönetmelikler olmalıdır, 

 Varlık esasları, değerleme, fiyatlama ve kolektif yatırım hakkında 

yönetmeliklerde yeterli açıklama olmalıdır, 

 hedge fonlar ve/veya hedge fon yöneticileri/danışmanları hakkında yeterli 

gözetimi sağlayan yönetmelik olmalıdır. 

8. Aracılar Piyasası İlkeleri; 

 aracılar piyasasına giriş için asgari standartlar sağlanmalıdır, 

 aracılar, piyasa risklerine karşı, başlangıç ve sürekli sermayeyi taahhüt etmelidir, 
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 piyasa aracılık işlevine uygun bir tesis kurulmalı, uygun bir risk yönetimi 

olmalıdır,  

 operasyonel ve örgüt içi uyum standartları olmalıdır, 

 piyasa başarısızlığı yaşanan işlemlerde aracılık yaparken yatırımcıların kaybını 

ve sistematik riski en aza indiren işlemler olmalıdır, 

9. İkincil Piyasa İlkeleri; 

 ticaretin sağladığı menkul kıymet borsalarında gözetim ve düzenleyici sistem 

kurulmuş olmalıdır, 

 yönetmelik ticaret şeffaflığını teşvik etmelidir, 

 yönetmelik, tasarlanmış manipülasyon ve diğer haksız ticaret uygulamalarını 

tespit etmeli ve caydırmalıdır, 

 yönetmelik, sistemik riski ve piyasa bozulmasına karşı düzgün yönetimi sağlama 

amacında olmalıdır, 

 borsalarda katılımcıların piyasa taleplerinin farklı olduğu sistemleri koruyan 

dengeli çalışmasını sağlayan sürekli denetim olmalıdır, 

 menkul sistemini ve ilişkilerini düzenleyen sistemi ve riski denetleyen bir sistem 

sağlanmalıdır. 

Bağımsız denetçilerin gözetimini içeren kriterler iç denetçilerin bağımsız etkin 

ve verimli çalışmasında önemli esaslar içermektedir. 

 

2.6. Sarbanes –Oxley Kanunu 

1929 yılında sermaye piyasalarında yaşanan büyük çöküşten sonra yaşanan 

depresyonla halkın sermaye piyasalarına güveni sarsıldı. Sermaye piyasalarına yeniden 

güveni sağlamak için 1933 yılında menkul kıymet kanunu (Securities Act) ve 1934 
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yılında Sermaye Piyasası Kanunu (Securities Exchange Act) isimli iki kanun 

oluşturuldu. Bu kanunlar, Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Securities and 

Exchange Commission) (SEC) kurulmasına esas oluşturmuştur. Denetim alanında bu 

tarihten sonra yapılan düzenlemelerde denetimin bağımsızlığı ve denetçi ve müşterisi 

arasındaki çıkar çatışmaları üzerinde durulmuştur. Ancak yeni düzenlemeler Enron, 

Worldcom gibi finansal skandalları engellememiştir. Bunun üzerine skandallar 

sonrasında Sarbaney Oxley yasası ABD’de 30 Temmuz 2002 yılında yürürlüğe 

girmiştir.111 Yatırımcılara güven vermek için halka açık şirketlerin denetiminin gözden 

geçirilmesi ve denetim firmalarının bağımsızlığının korunması için etkin önlemler 

alınması ve denetim firmalarının rotasyona tabi olması sağlanmış, denetimini 

üstlendikleri şirketler için bazı önemli danışmanlık hizmetleri vermeleri 

yasaklanmıştır.112  

Sarbanes –Oxley Act (SOX) ile 5 kişiden oluşan bir kurul oluşturulmuştur, 

kurul SEC tarafından atanmakta ve iki üyesi CPA (Certified Public Accountant) 

olmalıdır. Kurulun adı “Public Company Accounting Oversight Board” olmuştur. 

Kurulun giderleri alınan ücretlerle karşılanmaktadır ve denetim faaliyeti yapan firmalar 

bu kurula kendini tescil ettirmektedir. Tescil için ücret ve ayrıca yıllık ücret ödenmesi 

zorunludur. Denetim firmalarının kalite kontrolü için Kurul’un standartlar belirleme ve 

yayınlama yetkisi vardır ve denetim firmalarının operasyonlarını teftiş edebilir, disiplin 

cezası verebilir. Kurul’un yaptırımları arasında denetim firmalarının üyeliğinin iptal 

edilmesi ya da geçici bir süre için askıya alınması, denetim firmasının şirket 

denetimlerinin yasaklanması, para cezası verilmesi gibi yaptırımlar da vardır. 

Amerika’da kayıtlı şirketleri ilgilendiren ve yabancı denetim firmasının yaptığı bir 

denetim raporunu Kurul’un inceleme yetkisi vardır. Bir Amerikan denetim şirketi, 

yabancı denetim firmasının hazırladığı raporla bağlantılı bir rapor hazırlarsa, Kurul’un 

                                                
111 Don MOORE ve Diğerleri, “Conflicts of Interest and the Case of Auditor Independence: Moral Seduction and 

Strategic Issue Cycling”, Working Paper, 2003, http://www.people.hbs.edu/mbazerman/Papers/ 

Conflicts%20of%20Interest.pdf (13.09.2010), s. 10-11. 
112 ERDOĞAN, a.g.e., s. 14. 
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yabancı denetim firması raporunu da inceleme yetkisi vardır. Denetim kurulları ve 

denetçiler için getirilen yeni görevler şunlardır; 113 

1. Denetçiler, denetim raporlarını denetim kurullarına sunacaklardır. 

Denetim kurulları, denetçinin görevi denetimle ilgili olsun olmasın, görevin yerine 

getirilmesinden önce izin verme ve sonrasında onaylayacaklardır.  

2. Denetçiler, muhasebe sistemi ve uygulamaları, GAAP ilkeleri 

çerçevesinde yönetimle anlaşılan ve tartışılan finansal bilgi alışverişinin farklı yolları, 

yönetim ve denetçi arasındaki muhasebeyle ilgili uyuşmazlıklar ve yönetim ve denetçi 

arasında geçen diğer tartışmaların olduğu bir rapor hazırlar ve bu raporla denetim 

kuruluna yeni bilgileri sunarlar. 

3. Denetimle ilgili olmayan muhasebecilik, bilgi sistemleri dizaynı ve 

uygulaması, fiyatlandırma ve değerlendirme hizmetleri verilmesi, aktüerya hizmetleri, 

iç denetim, yönetim ve insan kaynakları hizmetleri, brokerlik, dealerlik ve yatırım 

bankacılığı danışma hizmetleri, denetim hizmetleriyle ilgili olmayan hukuk ve 

bilirkişilik hizmetleri gibi hizmetler denetçi tarafından müşteriye verilemeyecektir. 

Bunlar dışında vergi ile ilgili hizmetler gibi diğer denetimle ilgili olmayan hizmetlerin 

verilmesi için Denetim Kurulu tarafından denetçilere izin verilmesi gerekir. Denetim 

kurulunca, denetçilere, denetimle ilgili olmayan hizmetlerin sağlanması için verilen 

izinler yatırımcılara belli dönemler halinde rapor edilmelidir. Uzmanlık gerektiren 

konuların neler olduğu konusunda SEC ve Public Company Accounting Oversight 

Board tarafından görüş birliği oluşmamıştır. Ancak, genel uygulamada vergi ile ilgili 

bazı hizmetlerin uzmanlık gerektiren hizmetler sınıfına girdiği söylenebilir. Vergi ile 

ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi için Denetim Kurullarından izin alınması 

gerekmektedir.   

4. Yönetici olan denetim partnerleri ve denetim teftiş partnerleri her 5 yılda 

bir ratosyona tabi olacaklardır. 

                                                
113 Murat YILDIRIM, “Uluslararası Son Gelişmeler Işığı Altında Denetçinin Bağımsızlığı, 3568 Sayılı Yasa ve 

Türkiye’deki Durum”, E- Yaklaşım Dergisi, Kasım 2005, No. 28, http://www.muhasebetr.com/ozelbolum/006/ 

(09.10.2010), s.2-4. 
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5. Firma üst yönetimindeki CEO (Chief Executive Officer), Denetçi, 

Muhasebe Servisi Başkanı/Müdürü gibi kişiler denetim firmasınca istihdam 

edilmişlerse, bu denetim firması denetim yapamayacaktır. 

6. Tüm denetim ve gözetim evrakları en az 5 yıl süreyle saklanmazsa, 10 

yıla kadar ağır hapis cezası verilecektir. Denetim evraklarının saklanması konusunda 

SEC yeni düzenlemeler getirebilir ve Public Company Accounting Oversight Board 

diğer dökümanların 7 yıl boyunca saklanması konusunda standartlar yayınlayabilirler. 

7. Bir federal soruşturma sırasında ya da iflas prosedüründe ilgili belgeler 

yok edilirse 20 yıla kadar ağır hapis cezası getirilmiştir.  

8. Güven sahteciliği için öngörülen ceza 25 yıla yükseltilmiştir.  

9. Sahtecilik tespit edilirse uygulanacak yaptırımlara ait zamanaşımı süresi 

öğrenme tarihinden itibaren bir yıldan 2 yıla ve fiilin gerçekleşmesinden itibaren ise 3 

yıldan 5 yıla çıkarılmıştır.  

10. Yeni kurulan düzenleyici kurul denetim raporlarının ikincil partnerler 

tarafından gözden geçirilmesi ve onaylanmasında yeni standartlar belirleyebilir ve 

yayınlayabilir. 

11. İç kontrol yapı ve prosedürleri etkinlik açısından yönetim tarafından 

yeniden değerlenmeli ve gözden geçirilmelidir. 

12. İç denetim yapılarının denetim değerlendirmeleri ve kanıtlarının denetim 

raporlarına eklenmesi ile ilgili standartları Kurul belirleyebilecek ve yayınlayabilecektir.  

Bağımsız denetimle iç denetim ilişkisini düzenleyen bu kriterler iç denetimin 

bağımsız çalışması için önemli esaslar taşımaktadır. 
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2.7. Avrupa Birliği’nde 8. Yönerge İle Getirilen Standartları 

1957 yılında Avrupa Topluluğu’nun kurulmasından önce muhasebe alanında 

uyum ve işbirliği sağlamak, muhasebe sorunlarına çözüm getirmek ve tek düzen 

muhasebe uygulaması sağlamak için 1951 yılında Avrupa Muhasebe Uzmanları Birliği 

(L‘Union Europeene des Experts-Comptable - UEC) kuruldu. Bir diğeri, Avrupa 

Birliği’ne üye ülkelerin profesyonel muhasebe kuruluşlarının oluşturduğu muhasebe 

çalışma grubu (Accounting Satudy Group)’dur. AB, üye ülkelerde muhasebe ve 

denetim konusunda ortak uygulamalar yaratmak amacıyla Direktifler/Yönergeler adıyla 

düzenlemeler getirir ve üye ülkenin kendi yasa ve düzenlemelerini bunlarla uyumlu hale 

getirmesini ister. Direktifler, muhasebe ilkeleri, mali raporlar, bağımsız denetim ve ilgili 

diğer konuları kapsar ve hazırlanırken muhasebe çalışma grubundan yararlanılır.  

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin hukuk ve mali sistemlerinde uyum sağlanması, 

tek devlet gibi hareket etmeleri ve üye ülkelerin faaliyetlerinin tek çatı altında 

toplanması istendiğinden dolayı 1978 yılında kabul edilen 4. yönerge ile bilanço 

ilkeleri, mali tabloların hazırlanışı, dönem sonu işlemleri ile ilgili esaslar 

düzenlenmiştir. 1983 yılında kabul edilen 7. yönerge ile konsolide finansal tabloların 

hazırlanışı ile ilgili düzenleme yapılmıştır. 10 Nisan 1984 yılında kabul edilen 8. 

yönerge ile de muhasebeyle ilgili faaliyet ve belgelerin yasal denetimini üstlenecek 

kişilerle ilgili, yani bağımsız denetim ve hukukuna ait esasları belirlenmekte olup 31 

maddeden oluşmaktadır. 8. Yönergenin amacı, yasal dış denetim ve bu denetimi 

yapacak kişilerin niteliklerini ve uygulama standartlarını belirlemek ve topluluk üyesi 

ülkelerin denetim standartlarını genel kabul görmüş denetim standartları ile uyumlu hale 

getirmektir.114  

Denetim yapacak kişiler gerçek kişi olacağı gibi tüzel kişilik (şirket) de 

olabilir. Ancak, denetim şirketi, şirket adına yapılan denetim faaliyetinin kalifiye 

denetçilerce yapılması ve şirket oy haklarının çoğunluğunun denetçilerce olma koşulunu 

                                                
114 Ali ÇALIŞKAN, “Sekizinci Yönerge Çerçevesinde Avrupa Birliğinde Bağımsız Denetim”, Sayıştay dergisi, 

Ekim-Aralık 2006, No.63, http://www.sayistay.gov.tr /yayin/dergi/dergi2.asp?id=494 (06.10.2010), s. 51-54. 
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sağlamalıdır. 3. ve 19. maddelere göre üye ülkelerde mesleğe kabul edilecek kişiler 

saygın ve üye ülke yasalarına aykırı hareket etmemiş olacak. Mesleğe kabulde önce 

teorik bir eğitim alınacak, sonra staj ile uygulama yapılarak pekiştirilecek ve mesleğe 

girmesi için bir sınava tabi olacaktır. Böylece, denetimin nitelikli kişilerce yapılması 

amaçlanmıştır. Ülke yetkili makamları ülke yasaları ve yönergede tanımlanan 

özelliklerdeki kişileri mesleğe uygun bulabilir. Yetkili makam, kişiyi ülkenin hukuk 

düzeni hakkında yeterli bilgiye sahip görürse mesleğe kabul edebilir. Hukuki ve idari 

düzenlemelerin 1 Ocak 1990 tarihinden itibaren uygulanacağı belirtilmiştir. Denetçilerin 

gerekli mesleki özeni göstermeleri gerekmektedir. Mesleki özen için gereken bağımsız 

denetim şartlarını sağlayamayan denetçiler söz konusu denetimde yer alamazlar. Üye 

ülkeler de mesleki özen ve denetçi bağımsızlığı sağlayacak yaptırımlarda bulunmalıdır. 

Denetim şirketlerindeki ortakların ya da yönetim kurulu üyelerinin, şirket adına denetim 

faaliyetlerini üstlenen gerçek kişilerin bağımsızlığını engelleyecek ise üye ülke bu 

durumu önlemek zorundadır. Üye ülkeler, denetim faaliyetini gerçekleştiren meslek 

mensuplarının isim ve adreslerini de kamuoyuna açıklamak zorundadır. Denetim 

şirketleri de, şirket adına denetim faaliyetinde bulunan gerçek kişilerin isim ve adresleri 

ile şirket ortaklarının ve şirket organlarındaki üyelerin isim ve adreslerini açıklamak 

zorundadır. 01.06.1989 tarih ve 20194 sayılı ülkemizde Resmi Gazetede yayımlanan ve 

muhasebe mesleğinin örgütlenmesi amacıyla getirilen “Serbest Muhasebeci, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Kanunu” ile tesis edilen Yeminli 

Mali Müşavirler yasal denetime tabi kuruluşların tasdik işlemlerini üstlenmişlerdir. Bu 

kanunla denetim faaliyetlerinde bulunacak kişilerin sahip olması gereken nitelikler, 

eğitim durumları belirli esaslara bağlanmıştır. Böylece getirilen ve yakın zamanda 

getirilecek yeni düzenlemelerle birlikte, Avrupa Birliği 8. Yönergesinde tanımlanan 

esaslar ile uyum sağlanacaktır. 115 

Yönerge’nin 24. maddesine göre AB’ye ülkeler denetimde bağımsızlık 

ölçütlerini belirlemede serbesttir. 26. maddesine göre ise, denetim yetkisine sahip 

olanlar denetimlerini bağımsız olarak yürütmediklerinde üye devletlerce özel yaptırıma 

                                                
115 Metin SAĞMANLI ve Çağla ERSEN, “Avrupa Birliği 8 No ’lu Yönergesi Çerçevesinde Denetim Mesleği İle 

İlgili Uyumlaştırma Çalışmaları”,2002,  www.archive.ismmmo. org.tr/.../07%20-%2059%20METIN%20 SAGMAN 

LI.doc (04.10.2010), s.22-27. 
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tabi tutulacaklardır. 25.04.2006 tarihinde Yönerge ile şirket hesaplarının denetimine 

ilişkin ilave hükümlerde yasal denetçilerin uymaları gereken asgari koşullar belirlenerek 

finansal tabloların güvenilirliğini artırmak amaçlanmıştır. Yönergede yasal denetçilerin 

görevleri, denetçi bağımsızlığı ve etik ilkelere ilişkin hükümler vardır. Ayrıca, denetim 

mesleği üzerinde daha güçlü bir kamu gözetimi için dış kalite güvencesi ile ilgili 

kurallar yer almaktadır. Denetlenmiş finansal tablolara güveni sağlamak ve oluşan 

skandalların yenilerini önlemek için Mart 2004’te yeni bir tasarı hazırlanmış, 

25.04.2006 tarihinde kabul edilmiş ve 29.06.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Yönerge, yıllık ve konsolide hesapların yasal denetimi ile ilgili kuralları belirler, amaç 

üye ülkeler arasında yasal denetimin uyumunu sağlamaktır. Yönergedeki ana başlıklar 

şunlardır116; 

 AB’de yasal denetim, yalnızca üye ülkenin yetkili mercilerinin 

onayından geçen yasal denetçi veya denetim firmasınca yapılabilecektir.  

 Üye devletin yetkili otoritesi sadece iyi şöhreti olan kişi ya da firmaya 

onay verecek, iyi şöhreti tehlikeye düşerse yetkiyi geri alabilecektir.  

 Bir denetçinin yasal denetimi gerçekleştirmesi için en az üniversite 

düzeyinde eğitime sahip olması, teorik bir eğitimden geçmiş olması, bir staj 

döneminden geçmesi ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olması 

gerekmektedir.(sınav konuları bile yönerge maddesinde belirlenmiştir.)  

 Üye devletler,  her yasal denetçinin ve denetim firmasının elektronik 

ortamda sicilinin tutulmasını ve bu bilgilerin güncellenmesini sağlar. Bu bilgiler kamu 

erişimine açıktır.  

 Denetçilerin teorik bilgi, mesleki beceri ve değerlerinin yeterince yüksek 

olduğunu teyit için sürekli eğitim almalarını, uymayanların ise uygun yaptırımlara tabi 

olmalarını sağlayacaktır.  

                                                
116 ÇALIŞKAN, a.g.m., s.55-57. 
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 Yasal denetçi ya da denetçi firma, denetlenen kuruluştan bağımsız 

olmalıdır ve denetlenen kuruluşun karar alma sürecinde yer almamalıdır.  

 Tüm yasal denetçiler ve denetim firmaları bir kalite güvencesine tabi 

olmalıdır. Kalite güvence sistemi, yasal denetçiler ve denetçi firmalarından bağımsız 

şekilde organize edilmeli ve kamu gözetiminde olmalıdır. Yasal denetimler, uluslararası 

denetim standartlarına uygun gerçekleştirilecektir.  

 Üye ülkeler, yasal denetim ile ilgili yetersiz uygulamaların belirlenmesi, 

düzeltilmesi ve önlenmesi için etkin soruşturma ve yaptırım sistemleri oluşturacaktır. 

Denetçiler ve denetim firmalarına ilişkin alınan önlemlerin ve uygulanan yaptırımların 

kamuya açıklanması sağlanacaktır. 

 Üye ülkeler, yasal denetçiler ve denetim firmalarının denetiminde 

gözetime tabi olacağı kamu gözetim sistemi oluşturacaklardır. Gerekirse, denetçiler ve 

denetim firmaları hakkında soruşturma yapılabilecek, şeffaf bir sistem olacaktır.  

 Denetçi ve denetim firması, denetlenen şirketin finansal tablolarını 

hazırlayan kimselerden bağımsız olmalıdır. 

 Denetçinin denetimi tamamlamasını engelleyen önemli bir etken olursa 

denetim görevinden alınabilecektir. Gözetim otoriteleri tarafından görevden alma ve 

çekilme durumları açıklanacaktır.  

 Üye ülkeler, onay, tescil, kalite güvencesi, soruşturma ve disiplin 

konularında çıkar çatışması olmayan, işbirliği içinde birden fazla otorite belirleyecektir. 

Yetkili otoritelerde çalışanlara mesleki sır saklama yükümlülüğü getirilmelidir. 

 AB’de geçerli menkul kıymetleri ilgilendiren denetim raporlarını 

düzenleyen üçüncü ülke denetçi ve denetim firmalarını üye ülkelerdeki yetkili otoriteler 

sicile kaydedecek ve bunlar üye ülkenin gözetim, kamu güvencesi, soruşturma ve 

yaptırım uygulamalarına tabi olacaktır. Üçüncü ülke denetim firmaları tescil ve gözetim 

hususunda eş sistemlere tabi olması halinde bu uygulamalardan muaf olacaktır. 
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 Denetlenen şirketler, denetim hizmetleri, diğer güvence hizmetleri, vergi 

hizmetleri ve diğer dış denetim hizmetleri için denetçi ya da denetim firmasına ödenen 

ücretleri açıklayacaklardır. 

 Üye ülkelerin bu yönergeye uyum sağlaması için iki yıllık bir süre 

tanınmıştır. 

Yönerge, üye ülkeler için bir uyum sözleşmesi gibidir. Üye ülkelerin mali 

tabloları ve muhasebe belgeleri denetimine ilişkin hükümleri düzenler. Bu çerçeveye 

istinaden üye ülkelerin ulusal düzenlemeler yapmasını istemektedir.  

Bu maddeler iç denetçiler için de uygulanabilecek seçilme, çalışma, eğitim, 

kalite ölçümü, yaptırım gibi başlıklarda önemli esaslar içermektedir. 

2000 yılında AB kararı ile 2005 yılı başından itibaren AB’ye üye ülkelerin 

borsaya kayıtlı işletmeleri için finansal tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları’na uyumlu hale getirmesi zorunluluğu gelmiştir. Böylece, finansal 

piyasaların değişim ve gelişiminde Avrupa genelinde tutarsızlıklar en aza indirilecek ve 

finansal tablolarda şeffaflık sağlanacaktır. Bağımsız denetim için oluşturulan bu 

standartların iç denetimin bağımsızlığını sağlayan benzer standartlarla tamamlanması 

gereklidir. 

 

2.8. Çeşitli Hukuk Sistemlerinde İç Denetçilerin Seçilme Şartları ve 

Görevleri 

Bankalar gerçek ve tüzel kişilerin ellerindeki tasarrufların para ve sermaye 

piyasalarında değerlendirilmesini sağlayan böylece tasarrufların yatırımlara 

dönüşmesinde en önemli kurumlardır. Dolayısıyla, para ve sermaye piyasasının en 

önemli kurumları olan bankalar sosyal ve ekonomik düzen için son derece önemlidir. 

Geçmişte bu kurumlardan bir kısmının yöneticilerinin hile ve yolsuzluk işlemleriyle 

hem şirket ortakları hem de tasarruflarını bu kurumlarda değerlendiren binlerce gerçek 

ve tüzel kişi zarar görmüştür. Binlerce kişinin bankalar ve aracı kurumlara emanet ettiği 



155 
 

tasarrufları yeterli kontrol ve güvencede olmadığında yönetimi elinde bulunduran 

kişilerce suistimal edilmesi riskinin ne kadar yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bunun 

sonucunda bankalar ve aracı kurumlarda iç denetimin kurulması ve işletilmesi üzerine 

önemli düzenlemeler getirilmiştir. Düzenlemeler yanı sıra diğer anonim şirketler gibi 

banka ve aracı kurumların da periyodik hesap durumlarını ilan ederek ve özel durum 

açıklamaları ile kamuyu aydınlatmalarının sağlanması hem yatırımcıları korumada hem 

de para ve sermaye piyasası gelişimi için faydalı olacağı anlaşılmıştır. Ancak, yapılacak 

her türlü açıklama ve düzenlenecek her türlü mali tablo ve raporun gerçeği 

yansıtmasında iç denetim sayesinde kamuyu aydınlatma ilkesi gerekleri yerine 

getirilmektedir, bu nedenle iç denetimin kamunun doğru aydınlatılmasında önemi 

büyüktür.  

Bağımsız denetim çalışmaları, bankaların mali tablo ve raporları, işletmenin 

mali durumunu ve faaliyet sonuçlarının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, yasal 

düzenlemelere uygun olarak doğru ve dürüst olarak hazırlanmasını sağlar. İç denetim 

ise, uygunluk denetimi ve operasyonel denetimleri ile işletme varlıklarının korunmasını, 

bağımsız denetime konu olan yasal kayıt ve defterlerin tam ve gerçeğe uygun 

tutulmasını, yönetimin ve her kademedeki yöneticilerin tüm işlem ve faaliyetlerinin 

hukuka ve şirket esas sözleşmesine uygun olmasını sağlar. İç denetim bu noktada 

bağımsız denetimden ayrışmaktadır, bunun nedeni bağımsız denetimin işletmeyi 

finansal açıdan ele almasına karşın iç denetimin bütün yıl boyunca kesintisiz 

denetimleri ile işletme amaçları, işleyişi ve çalışanlarını çok daha iyi tanıması ve hata, 

hile ve suistimallerin ortaya çıkarılmasında işletmeye daha yakın olmasıdır.  

İç denetim hem ticari hem de işleyiş açısından riskleri belirleyerek onları 

minimize etmeye çalışır ve işletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını 

denetler. Denetimler yanında kurumda bir iç kontrol yapısı kurularak işletme 

varlıklarının korunması, kayıpların önlenmesi ve muhasebe verilerinin doğruluğu ve 

güvenilirliğinin sağlanmasında bu kontrol yapısının kurulması ve işleyişinde denetim de 

sağlar. Kıta Avrupası’nda denetçi yada denetim kurulu şirketin yasal bir organı iken, 

Amerika’da denetçi yönetim kurulu’na bağlı yada denetim komitesi gözetiminde çalışan 

ayrı bir bölüm yada birimdir.  
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Aşağıda yer alan yedi ülkede şirket denetçilerinin seçilme yetkisi, 

bağımsızlığının nasıl sağlandığı, görev süreleri ve görevlerinin içeriği yer almaktadır117; 

 

1. İsviçre 

Denetçiyi seçme yetkisi; denetçiyi seçme yetkisi Genel Kurul’a aittir. Gerçek 

kişiler, güvence ortaklıkları, denetim sendikalarıdır. 

Bağımsızlık; denetçi, şirket yöneticisi ya da yönetim kurulu üyesi olamaz. 

Yönetim kurulu ile aynı olan tüzel kişi denetçi seçilemez. 

Görev süresi; en çok 3 yıl  

Görevleri; 1. bilanço ve kar zarar hesabının ortaklığın muhasebe belgelerine 

uygunluğunun denetimi, 

2. Ticari defterlerin kurallara uygun olarak tutulup tutulmadığının denetimi, 

3. Gerçekleştirilen eylem ve işlemlerin, işletme sonuçlarının yasal kurallara 

uygunluğunun denetlenmesi, 

4. Pay sahiplerine rapor vermek, 

5. 729/3 ortaklık çalışanları tarafından yapılan kanuna ve ortaklık sözleşmesi 

hükümlerine aykırı davranışları ve tecavüzleri onların organik ve hiyerarşik bakımdan 

üstü olan makamlara haber vermek. 

2. İtalya 

Denetçiyi seçme yetkisi; kuruluşta sözleşme ile izleyen süre içinde genel kurul 

tarafından seçilir. 3 ya da 5 üyeden bir kısmının resmi hesap denetçileri listesine kayıtlı 

olması gerekir, gerçek kişilerdir.  

                                                
117 Nahit AKARKARASU, “Halka Açık Şirketlerde İç Denetim ve Denetim Kurullarının Etkinleştirilmesi İçin 

Öneriler”, Yayınlanmamış Yeterlik Etüdü, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul, 2000, s.59-66. 
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Bağımsızlık; yönetim kurulu üyelerine 4. dereceye kadar kan veya sıhri hısım 

olmaması ve ortaklığa hizmet akdi ile bağlı olmaması gerekir. 

Görev süresi; en az 3 yıldır. 

Görevleri; 1. Ortaklık hesap ve defterlerinin incelenmesi, 

2. Ortaklık yönetiminin kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygunluğunu 

gözetleyerek kanunlara uygunluğunu denetlemek, 

3. Yöneticilerden ortaklık iş ve işlemlerinin gidişi veya belirli bir işlem 

hakkında bilgi isteyebilirler, 

4. En az 3 ayda bir defa şirket kasasını saymak, 

5. Bilançonun hazırlanması sırasında uyulması gereken kuralların takip edilip 

edilmediğini incelemek, 

6. Ortaklar tarafından yapılan şikayetleri incelemek, önemli hallerde genel 

kurulu toplantıya davet etmek, 

7. 729/3 ortaklık çalışanları tarafından yapılan kanuna ve ortaklık sözleşmesi 

hükümlerine aykırı davranışları ve tecavüzleri onların organik ve hiyerarşik bakımdan 

üstü olan makamlara haber vermek. 

3. İngiltere 

Denetçiyi seçme yetkisi; Genel kurul seçer, ilk genel kurula kadar yöneticiler 

seçer. 

Bağımsızlık; bazı üst denetleyici kurulların üyesi olması ve o kurulların 

şartlarını taşıması gerekir.  

Görev süresi; 1 yıldır. 

Görevleri; 1. Ortaklık defterlerinin denetlenmesi, 
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2. Her türlü bilgi ve belgenin ortaklık çalışanlarından istenmesi, 

3. Yan kuruluşlardan ve yurtdışı iştiraklerden de bilgi alabilirler, 

4. Genel kurula katılmak ve konuşmak. 

İngiltere’de bankalar iç denetim sistemi kurmak ve etkin işlemesini, görevleri 

yerine getirmesini sağlamak zorundadır. Bankaların faaliyetlerine uygun sistem ve 

kontrol yapılarını kurmaları, yeterli kayıt düzeni oluşturmaları banka yönetiminin 

sorumluluğunda olduğundan FSA (İngiltere Finansal Hizmetleri Denetleme Otoritesi), 

bankaların iç kontrol sistemlerinde risklerin tanımlanmasını ve kontrol yapısının 

kurulması ve yeterliliğini değerlendirir. Bankaların ölçek ve faaliyetlerine uygun bir iç 

denetim sistemi kurmaları, bu birimde çalışanların yeterli tecrübe ve bilgiye sahip 

olması ve bir iç denetim komitelerinin olması zorunlu tutulur. Denetim komitesi üyeleri 

icracı olmayan üyelerden oluşur. İngiltere’deki bankalarda iç kontrol ve iç denetim 

yapıları birbirinden bağımsızdır. İç kontrol ve iç denetim birimleri doğrudan Genel 

Müdüre bağlı olarak çalışır. Hazine, Bankacılık Operasyonları, Operasyon ve Kredi 

Pazarlama Birimleri gibi icracı birimler Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışır, böylece 

denetim süreciyle bağımsız hale getirilirler. 

4. Kanada 

Denetçiyi seçme yetkisi; ilk genel kurula kadar yönetim kuruluna, daha sonra 

genel kurula aittir.  

Bağımsızlık; ortaklıkla veya ortaklığın bir bağlı kuruluşunda bir çalışan veya 

yönetici olamaz. 

Görev süresi; her yıl genel kurulda tekrar seçilir. 

Görevleri;1. Ortaklık hesap ve defterlerinin incelenmesi, 

2. Mevcut ve eski yöneticilerden, memurlardan, çalışanlardan ve ortaklığın 

şubelerinden gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri isteyebilir, 
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3. Genel kurul toplantısından haberdar edilme, katılma ve genel kurulda 

konuşma hakkı vardır. 

5. Japonya 

Denetçiyi seçme yetkisi; Genel kurul seçer. Esas olarak part time 1 kişi olur, 

ama büyük şirketlerde biri full time, biri dışarıdan denetçi olmak üzere 3 denetçi 

bulunması gerekir. 

Bağımsızlık; En az 1 tanesinin seçilmeden 5 yıl öncesine kadar ortalıkta görev 

almamış olması gerekir, ortaklıkta hissedar olması kısıtlanamaz. 

Görev süresi; 3 yıldır. 

Görevleri;1. Yönetim Kurulu’na katılıp, görüşlerini açıklayabilirler, 

2. Yönetim Kurulu’nun toplanmasını isteyebilirler, 

3. Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Yönetim Kurulu’na rapor verir, 

4. Ortaklığın faaliyetleri hakkında yönetim kurulu üyelerinden, 

yöneticilerinden raporlar isteyebilirler, ortaklığa zararı olabilecek durumların hemen 

denetçilere veya denetim kurulu’na bildirilmesi gerekir, 

5. Bağlı ortaklıkların faaliyetleri hakkında rapor isteyebilir, 

6. Yönetim Kurulu’nun Genel kurula sunduğu önerileri, raporları incelemek, 

7. Yasal olmayan veya ortaklığa zarar verebilecek fiillerin yöneticiler 

tarafından yapılmasının durdurulmasını isteyebilir, yönetici durdurmuyorsa şirket adına 

dava açabilir, 

8. Denetim raporları hazırlamak, 

9. Genel kurul kararlarının iptali için dava açmak, 

10. Yeni pay çıkarılmasının iptali için dava açmak, 
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11. Çıkarılmış sermayenin azaltılması davası açmak, 

12. Birleşme ve devralmaların iptali için dava açmak, 

13. Ortaklığın tekrar organize olması önerisini getirebilir,  

14. Ortaklığın ilişkilerini ve varlığını inceleme, 

15. Yönetici aleyhine dava açıldığı zaman veya yönetici ortaklığa dava açtığı 

zaman şirketi temsil etmek. 

6. Fransa 

Denetçiyi seçme yetkisi; Genel kurul’a aittir. En az 3, en çok 12 üyeden 

oluşur. Gözetim kurulu ’nun 1. ve 2. Başkanı dışındaki üyeleri tüzel kişiler arasından 

seçilebilir. 

Görev süresi; esas sözleşme ile belirlenir.  

Görevleri;1. Ortaklık yönetiminin düzenli işleyip işlemediğini, yönetimin 

yasalara, ortaklık sözleşmesi hükümlerine ve ticari hayatta geçerli olan kurallara 

uygunluğunu değerlendirmek, 

2. En az 3 ayda bir defa ortaklık işlerinin gidişi hakkında yürütme kurulundan 

rapor almak, 

3. Yılsonu mali tablolarının genel kurul tarihinden en az 3 ay önce hesap 

denetçilerinin incelemesine sunmak, 

4. Yılsonu mali tabloları hakkında hesap denetçilerinin sunmuş oldukları 

incelemeleri değerlendirerek, hazırlayacağı rapor ile görüşlerini genel kurula bildirmek, 

5. Yürütme kurulunun üyelerini seçmek ve görevlerine son verilmesini genel 

kurula teklif etmek. 

Fransız bankacılık sistemi Fransız Bankalar Kanunu ve Mali Faaliyetlerin 

Modernizasyonu Yasası ile düzenlenmiştir. Kredi kurumlarını ve yatırım şirketlerini 



161 
 

düzenli olarak denetlemek Fransa Merkez Bankası görevidir. Mali kurumların denetimi, 

Mali Faaliyetlerin Modernizasyonu Yasasına göre kurumsal ve operasyonel denetim 

olarak ayrılır ve farklı otoritelerce gerçekleştirilir.  

İç denetim birimi, bankalardaki varlık ve yükümlülüklerin denetlenmesi ve iç 

kontrol fonksiyonunun etkinliği ve verimliliğinde sorumludur. İç kontrol sisteminin 

belirlenen prosedürlere uygun hareket edip etmediğini raporlar. Bankanın sistem 

güvenliğini kontrol eder. İç denetim bankanın günlük faaliyetlerinden bağımsız hareket 

eder. İç denetim, bankanın günlük faaliyetlerinden bağımsız olarak hareket eder. 

Yönetim Kuruluna iletmek için Kurul adına hareket eden Denetim Komitesi’ne 

raporlama yapar. Denetim Komitesi, kendine gelen denetim raporları sonucunda, 

Yönetim Kurulu ile bankanın mali yapısı ve risk doğabilecek konularda bilgilendirme 

toplantıları yapar, bankanın risk yönetimi, politika ve yöntemlerini onaylayarak, iç 

denetimin operasyonel risk yönetimini denetlemesinin sonuçlarını değerlendirir.  

Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetim; denetim kültürünün yaygınlaştırılması, 

bankanın varlıklarına zarar verebilecek ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini 

engelleyecek her türlü riskin belirlenmesi ve ölçülmesi, işlevsel görev ayrımlarının ve 

sorumluluklarının belirlenmesi, güvenilir ve iyi işleyen bir bilişim ve iletişim sisteminin 

kurulması, sürekli kontrolü ile kontrol ve denetim faaliyetlerinin sürekli izlenmesi, 

aykırılık ve aksaklıkların zamanında düzeltilmesinden sorumludur. Denetim raporları 

yönetimin karar vermesinde çok önemlidir. Bu nedenle raporlamaların güvenilir, 

zamanında, ulaşılabilir ve belirli formatlarda olması gerekir. Bankanın tüm 

çalışanlarına, kendi görev ve sorumluluklarını ilgilendiren politika, süreç ve kararların 

iletilmesini sağlayan haberleşme kanalları kurulmuş olması gereklidir.  

7. Almanya 

Denetçiyi seçme yetkisi; Genel kurul seçer. Gerçek kişi, sertifikalı hesap 

uzmanı ya da hesap uzmanlığı ortaklığı olabilir. 

Bağımsızlık; Yönetim Kurulu üyeleri ve ortaklığın üst düzey yöneticileri 

gözetim kurulu üyesi olamaz. A) Gerçek kişi ise, seçilmesinden önceki üç yıl içerisinde 

denetlenen ortaklığın ya da söz konusu ortaklığın bağlı ortaklığı ya da iştirakleri 
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arasında yer alan bir şirketin çalışanı, yönetim ya da denetim kurulu üyesi olarak görev 

yapmamış olması gereklidir. 

B) Hesap uzmanlığı ortaklığının da kendisi ya da bir işletmesi eğer bazı ortak 

yararlarla denetlenen ortaklığa bağlılık içinde bulunuyorsa ya da yasal temsilcilerinden 

biri yukarıda sayılan gerçek kişilere ilişkin yasaklardan birini kapsamına girmesi 

halinde hesap denetçisi olarak seçilemez. 

Görev süresi; en çok 4 yıl için görevlidir.  

Görevleri; 1. Yılsonu hesaplarını denetlemek ve kar dağıtılması konusunda 

yönetim kuruluna teklifte bulunmakla yükümlüdür. 

2. Ortaklık defterlerini ve yazışmalarını, ortaklığın malvarlığını incelemek ve 

denetlemek, 

3. Ortaklık ile yönetim kurulu üyeleri arasında aktedilen sözleşmeler ortaklığı 

temsil ederler, 

4. Yönetim ile ortaklık arasında uyuşmazlık çıkması halinde ortaklığı temsil 

etmek. 

Almanya’da finansal hizmetleri denetleme otoritesi BAFİN isimli Alman 

bankacılık ve sigortacılık denetleme otoritesidir. Kredi kurumlarının genel gözetimi ve 

mali raporların analizi, gerekli piyasa düzenlemelerinin yapılması, kredi kurumlarının 

inceleme sonrası tasfiyesi gibi yaptırımlar bu kurumun yetkisindedir. Kurumlar, 

atadıkları denetçileri BAFİN’e derhal bildirmek zorundadır. İç denetçiler, banka 

mevzuatında belirlenen operasyon, pazarlama, kredi ve diğer hizmet gruplarını 

denetlemek ve oluşan riskleri içeren raporları düzenleyerek banka üst yönetimine 

sunmak zorundadır. İç denetim birimi, iç kontrol ve risk yönetimi sisteminin işlerliğini, 

etkinliğini ve verimliliğini ölçmekte, finansal ve muhasebe raporlamalarının uygunluğu 

ile kurum otoritesinin yasal düzenlemelerine aykırı hareket edilip edilmediğini raporlar. 

BAFİN, bu raporlamalara göre iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin sağlıklı işleyip 

işlemediğini izler. BAFİN’de 1998 yılında oluşturulan İç Denetim Komitesi sayesinde 

bankaların iç kontrol ve iç denetim sistemlerini periyodik olarak değerlendirir, iç 
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denetim sorumluluğu olan alanda mevzuata uygun hareket edilmemişse bankalara 

eksiklerin giderilmesi yönünde BAFİN aracılığı ile talimat verilir.  

Yukarıda ülke bazında ele alınan açıklamalar aşağıdaki çeşitli hukuk 

sistemlerinde iç denetçilerin seçilme şartları ve görevleri tablosunda toplu olarak 

gösterilmektedir. 
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Tablo 4: Çeşitli Hukuk Sistemlerinde İç Denetçilerin Seçilme Şartları ve Görevleri 
DENETÇİ SEÇME 

YETKİSİ BAĞIMSIZLIK
GÖREV 
SÜRESİ GÖREVLER

İS
V

İÇ
R

E

GENEL KURUL

Denetçi, şirket 
yöneticisi  ya da yönetim 
kurulu üyesi  olamaz. 
Yönetim kurulu i le  
aynı olan tüzel  kişi  
denetçi  seçi le mez.

MAX 3 YIL

1. bilanço ve kar zarar hesabının ortaklığın muhasebe belge le rine 
uygunluğunun de netimi,2. Ticari  de fterlerin kurallara uygun olarak tutulup 
tutulmadığının dene timi, 3. Ge rçekleştirilen e ylem ve  işlemlerin, işletme 
sonuçlarının yasal kurallara uygunluğunun dene tlenmesi , 4. Pay sahiplerine  
rapor ve rme k, 5. 729/3 ortaklık çalışanları  tarafından yapılan kanuna ve 
ortaklık  söz le şmesi  hükümlerine aykırı  davranışları  ve te cavüzleri  onların 
organik ve hiyerarşik  bakımdan üstü olan makamlara haber vermek.

İT
A

L
Y

A

GENEL KURUL Yönetim kurulu 
üyelerine  4. dereceye  
kadar kan veya sıhri  
hısım olmaması ve 
ortaklığa hizmet akdi 
i le  bağlı  olmaması 
gerekir.

MAX 3 YIL

1. O rtaklık  hesap ve defterlerinin incelenmesi ,
2. O rtaklık  yönetiminin kanun ve  esas sözleşme  hükümlerine uygunluğunu 
gözetleyerek kanunlara uygunluğunu denetlemek,
3. Yönetici lerde n ortaklık iş ve işlemlerinin gidişi veya be lirl i  bir işlem 
hakkında bilgi isteyebil irler,
4. En az 3 ayda bir defa şirket kasasını  saymak,
5. Bilançonun hazırlanması sırasında uyulması  ge reken kuralların takip edil ip 
edilmediğini inceleme k,
6. O rtaklar tarafından yapılan şikayetleri  ince le mek, önemli  hallerde gene l 
kurulu toplantıya davet etmek,
7. 729/3 ortaklık çalışanları  tarafından yapılan kanuna ve ortaklık sözleşmesi  
hükümlerine aykırı  davranışları  ve te cavüzleri  onların organik ve hiyerarşik 
bakımdan üstü olan makamlara haber vermek.

İN
G

İL
T

E
R

E

GENEL KURUL
Bazı üst dene tleyici  
kurulların  üyesi  olması  
ve  o kurulların 
şartlarını taşıması  
gerekir. 

MAX 1 YIL
1. O rtaklık  defte rle rinin dene tlenmesi ,
2. He r türlü bilgi  ve  be lgenin ortaklık  çalışanlarından istenmesi ,
3. Yan kuruluşlardan ve yurtdışı  iştiraklerden de bilgi  alabil irler,
4. Ge nel kurula katılmak ve  konuşmak.

K
A

N
A

D
A

İlk Genel Kurul'a kadar 
Yönetim Kurulu, daha 
sonra Ge nel Kurul se çer.

O rtaklıkla ve ya 
ortaklığın bir bağlı  
kuruluşunda bir çalışan 
ve ya yöne tici  olamaz.

Her Gene l 
Kurul'da 
yeniden 
se çil ir.

1. O rtaklık  hesap ve defterlerinin incelenmesi ,
2. Mevcut ve  eski  yönetici le rden, memurlardan, çalışanlardan ve ortaklığın 
şubelerinden gerekli  gördüğü bilgi  ve belgeleri  iste yebil ir,
3. Ge nel kurul toplantısından haberdar edilme, katı lma ve gene l kurulda 
konuşma hakkı vardır.

JA
PO

N
Y

A

GENEL KURUL

En az 1 tanesinin 
se çilmeden 5 yıl 
öncesine  kadar 
ortalıkta görev almamış 
olması gere kir, 
ortaklıkta hissedar 
olması kısıtlanamaz .

MAX 3 YIL

1. Yönetim Kurulu’na katı l ıp, görüşle rini açıklayabil irler,
2. Yönetim Kurulu’nun toplanmasını  isteye bilirler,
3. Yönetim Kurulu üyeleri  hakkında Yönetim Kurulu’na rapor verir,
4. O rtaklığın  faaliye tleri  hakkında yönetim kurulu üyelerinden, 
yönetici lerinden raporlar isteyebil irler, ortaklığa zararı  olabilece k durumların 
hemen denetçilere  veya denetim kurulu’na bildirilmesi  gerekir,
5. Bağlı  ortaklıkların faaliyetleri  hakkında rapor isteyebil ir,
6. Yönetim Kurulu’nun Genel kurula sunduğu önerileri , raporları incelemek,
7. Yasal olmayan ve ya ortaklığa zarar verebilecek fi i l le rin  yönetici ler 
tarafından yapılmasının durdurulmasını isteyebil ir, yönetici durdurmuyorsa 
şirke t adına dava açabil ir,
8. Denetim raporları hazırlamak,
9. Ge nel kurul kararlarının iptali için dava açmak,
10. Ye ni pay çıkarılmasının iptali  için  dava açmak,
11. Çıkarılmış sermaye nin azaltı lması  davası açmak,
12. Birleşme ve devralmaların iptali  için dava açmak,
13. O rtaklığın te krar organize olması  önerisini  ge tirebil ir, 
14. O rtaklığın il işkilerini  ve varlığını  inceleme ,
15. Yönetici aleyhine dava açıldığı  z aman veya yönetici ortaklığa dava açtığı  
zaman şirketi  temsil  e tme k.

FR
A

N
SA

GENEL KURUL -
Esas 

sözleşme  
i le  

belirlenir.

1. O rtaklık  yönetiminin düzenli  işleyip işlemediğini , yönetimin yasalara, 
ortaklık  söz le şmesi  hükümlerine ve ticari  hayatta geçe rli  olan kurallara 
uygunluğunu değe rle ndirmek,
2. En az 3 ayda bir defa ortaklık işlerinin gidişi  hakkında yürütme kurulundan 
rapor almak,
3. Yılsonu mali  tablolarının genel  kurul tarihinden e n az 3 ay önce hesap 
de netçilerinin incelemesine  sunmak,
4. Yılsonu mali  tabloları  hakkında hesap de netçilerinin sunmuş oldukları  
ince le mele ri değerlendirere k, hazırlayacağı rapor i le  görüşlerini  genel kurula 
bildirmek,
5. Yürütme kurulunun üyelerini seçmek ve göre vle rine son verilmesini  ge nel  
kurula teklif etmek.

A
L

M
A

N
Y

A

GENEL KURUL
Yönetim Kurulu üyeleri  
ve  ortaklığın  üst düzey 
yönetici leri  gözetim 
kurulu üyesi  olamaz.

MAX 4 YIL

1. Yılsonu hesaplarını  denetle mek ve kar dağıtı lması konusunda yönetim 
kuruluna te klifte bulunmakla yükümlüdür.
2. O rtaklık  defte rle rini  ve yaz ışmalarını, ortaklığın malvarlığını  incelemek ve 
de netlemek,
3. O rtaklık  i le  yönetim kurulu üyeleri  arasında aktedilen söz le şmeler ortaklığı 
temsil  e derler,
4. Yönetim i le ortaklık arasında uyuşmazlık çıkması halinde ortaklığı  temsil  
etmek.
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III. BÖLÜM 

BANKALAR, YAŞANMIŞ VAKALAR, KÜRESEL KRİZDE 

TARTIŞILAN KONULAR VE GETİRİLEN ÖNERİLER 

 

Bu bölümü üç başlığa ayırmak mümkündür. Birinci başlıkta bankacılığın 

geçmişi ve banka tanımı yapılmış, sınıflanmış ve bankalarda iç denetimin işleyişi 

anlatılmıştır. Bankalarda yaptırım esasları ele alınarak araştırmaya esas olan konulardan 

biri incelenmiştir. İkinci başlık altında ülkemizde ve uluslararası alanda finans sektörü 

ve diğer sektörlerde yaşanan skandal olarak adlandırılan vakalar ele alınmış ve 

gerçekleşmelerinde iç denetim eksikliğinin ve sağlıklı çalışmamasının rolü ele 

alınmıştır. Literatürde konu olan vakalarla ilgili yaklaşım ve teoriler anlatılmıştır. 

Üçüncü başlık altında ise, Avrupa, Amerika ve Türkiye finans kesiminde küresel kriz 

ile birlikte konu edilen tartışmalar yer almaktadır. Getirilen önerilerde, bu bölgelerde 

(özellikle Avrupa’da) genel olarak denetim sistemleri yapılandırılmaya çalışıldığı ancak 

iç denetim sistemine kadar bu yapılanmanın henüz konu edilmediği görülmektedir. 

 

3.1. Bankalar 

İtalya'da, 14. yüzyılın sonuna doğru Rönesans ile birlikte, yeni deniz yollarının 

keşfedilmesiyle Floransa, Venedik, Cenova gibi yeni ticari merkezlerin ortaya çıkması 

ve dış ticaretin hareketlenmesiyle birlikte, şehirler ve ülkeler arasındaki para hareketleri 

de hızlanmıştır. Tüccar ve zanaatçılara hizmet veren gerçek kişiler olan sanatlar, 

bankerler ortaya çıkmış ve ticaret hacmi ile sermaye ihtiyacının daha da artmasıyla 

birlikte ilk bankalar kurulmuştur. 15 ve 16. yüzyılda Rönesans etkisindeki Kuzey 

Avrupa'da Amsterdam ve Londra gibi yeni finansal merkezler oluşmaya başlamıştır.  

  18. yüzyılda, İngiltere'de sanayi devriminin başlamasıyla birlikte üretim 

artmış, bunun sonucunda hammadde ithalatı ve mamul madde ihracatı yapılması 

ihtiyacını ortaya çıkmıştır. Her türlü ekonomik serbestliğin savunulduğu Liberalizm 
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teorisi, dünyayı etkisi altına almaya başlamıştır. Bunların sonucunda, dünya dış ticaret 

hacmi gelişmiş ekonomiler özellikle de İngiltere lehinde önemli miktarda artmış ve 

sterlin uluslararası ödeme aracı, Londra ise dünya ticaret merkezi haline gelmiştir. Bu 

dönemde çok sayıda yabancı bankanın Londra'da şube açmaya başlaması ve açılan 

yabancı banka sayısının kısa sürede 135'e çıkmasıyla İngiltere dünya finans merkezi 

haline gelmiştir. 18. yüzyılın sonlarında ABD'de ilk bankacılık faaliyetleri, eyaletlerde 

küçük ticari bankaların kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. 1863 yılında ülkedeki ilk 

Bankacılık kanunu yerel bankalardan vergi alarak devletin gelirlerini artırmak amacıyla 

çıkarılmış ve 1864'de banka sayısı 1500 iken on yıl içinde 250'ye düşmüştür.118  

Türkiye’de bankacılık sektörü kökleri 19. yüzyıla kadar dayanmaktadır. 

Devlet, Türkiye ekonomisinin mali sistem yapılanmasında öncü rol üstlenmiştir. 

Böylece, finansal liberalizasyon da finans kesiminden başlamıştır. 1839 Tazminat 

dönemi başlarına kadar geçen dönemde Osmanlı Devletinde bankacılık faaliyetleri 

görülmemektedir.119 Murabaha Nizannamesi, 1852 yılında çıkarılan faiz oranlarını 

sınırlayarak tefeciliği önlemeye çalışan Türk bankacılığı açısından ilk önemli hukuki 

metindir. Nizanname birçok değişikliğe uğrayarak 1.1.1957 tarihinde Türk Ticaret 

Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 1847 yılında Osmanlı 

Devleti döneminde Galata Bankerleri tarafından İstanbul Bankası adıyla ilk banka 

kurulmuş ve bir süre sonra da iflas etmiştir. Osmanlı Bankası, 1856 yılında İngiltere’de 

kurulmuş ve daha sonra Fransız Ortaklar da katılmıştır, 1863 yılında Padişah Fermanı 

ile Osmanlı İmparatorluğu zamanında da kurulmuştur. Osmanlı bankası bir imtiyaz 

sözleşmesi ile bedelini altın olarak ödemek üzere kağıt para çıkarma hakkı tanınmıştır. 

Ayrıca, Osmanlı bankası Devletin Hazine işlemlerini yürütecek, yurt içinde olduğu gibi 

yurt dışında da Devletin mali acentesi olarak çalışacaktır. Yabancılar tarafından kurulan 

tüm bankalar ticari kredi ile ilgili çalışmaktaydı. Osmanlı Devleti döneminde Mithat 

Paşa’nın Tuna Valiliği sırasında tarımla uğraşanlara kredi vermek için kurduğu sandık, 

1863 yılında Pirot kasabasında ilk kooperatifçilik denemeleri ve tarımsal kredi veren 

                                                
118 Hayri KOZANOĞLU ve Öztin AKGÜÇ, “Türkiye’de Bankacılık Sektörü”, İktisat Dergisi, 2001, sayı: 417, 

http://www.yenimakale.com/ekonomi/168-bankacilik-sektoru.html. (23.08.2010), s.1. 
119 Oğuz YILDIRIM, “Türkiye’de Bankacılık Sektörü”, Çukurova Üniversitesi Yayınları, 2007, 
http://www.cu.edu.tr/insanlar/mceker/banka%20ve%20sermaye%20piyasas%C4 %B1%20hukuku/bankac%C4% 
B1l%C4% B1k%20sekt%C3%B6r%C3%BC-tarihi%20geli%C5%9Fim.doc (17.08.2010), s. 1-7. 
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sandıkların faaliyete geçmesiyle 1867 yılında sandıklarla ilgili “Memleket Sandıkları 

Nizamnamesi” yayınlanmıştır. Yani, yabancılar ticari kredi verirken, bizim 

sandıklarımız tarım kredisi vermiştir. Böylece, ilk bankanın da hukuki metni olmuştur. 

Nizamnamede 1883 yılında bazı düzeltmeler yapılmış, Memleket Sandıkları Menafi 

Sandıklar adını almıştır. 1888 Nizamnamesi ile sandıklar dağıtılarak Ziraat Bankası 

kurulmuştur. Meşrutiyet sonrası çoğu Anadolu’da olan milli bankalar kurulmaya 

başlamıştır. 1917 yılında “İtibari Milli Bankası” kurulmuş ve 21 Şubat 1916 tarihli 

kanunla bankaya bazı ayrıcalıklar tanınmıştır. 1923 yılında Türkiye’de 35 banka ve 

bunların 139 şubesi bulunmaktaydı. Bunların 22 tanesi ulusal, 13 tanesi yabancıdır. 30 

Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu, Cumhuriyet döneminin 

bankacılık ve dolayısıyla banka hukuku ile ilgili ilk önemli Kanundur. 1929 yılında 

kuruluş döneminde ekonomiye milli bir yapı ve nitelik kazandırmak, para ve kredi 

piyasasını milli esaslara uygun olarak düzenlemek, merkez bankasının milliliği ilkesini 

gerçekleştirmek amacıyla bir merkez bankası kurulması hazırlıklarına başlanmıştır. T.C. 

Merkez Bankası, istisnai görev ve yetkileri dışında özel hukuka bağlı olması kabul 

edilerek 15 milyon sermaye ile kurulmuştur. Sermaye dört grup paylardan oluşmuştur. 

A grubu paylar Devlete (%25), B grubu paylar milli bankalara, C grubu paylar milli 

bankalar dışında kalan bankalara, D grubu ise Türk uyruğundaki gerçek ve tüzel kişilere 

ait olmuştur. T.C. Merkez Bankası’nın çeşitli görevleri arasında para ve kredi piyasasını 

milli esaslara göre düzenlemek de yer almaktadır. 120  

30.05.1933 tarihinde 2243 sayılı çıkarılan Mevduatı Koruma Kanunu’nda 

ağırlık mevduatın denetlenmesi ve korunması olmakla beraber, banka işletmesinin 

sahibinin hukuki türüne, kredi sınırına ve bankaların denetlenmesine ait hükümlere de 

yer verilmiştir. Bu nedenle Kanun genelde ilk Bankalar Kanunu olarak kabul 

edilmektedir. Mevduatı Koruma Kanunu ile mevduat kabulü bir taraftan Maliye 

Bakanlığı’nın iznine bağlanmış, diğer taraftan da kabul sınırı için sermaye ile yedek 

akçeler toplamını göz önünde tutan bir ölçü kabul edilmiştir. Ayrıca, mevduatı 

koruyucu tedbir olarak bankalara belirli oranlarda kanuni karşılık ayırmak zorunluluğu 

getirilmiştir. Bir bankanın, bir gerçek veya tüzel kişiye ödenmiş sermayesi ile yedek 

                                                
120 Türk Bankacılığının Tarihi Gelişimi, 2010, www.cu.edu.tr/.../banka%20hukuku/TÜRK%20BANKACILIĞININ 

%20TARİHİ%20GELİŞİMİ.doc (18.08.2010). 
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akçelerinin toplamının %10’undan fazla kredi açamayacağı ilkesi getirilerek kredi 

dağılımını sağlamak amaçlanmıştır. Bu kanuna göre, bankaların, Maliye ve İktisat 

Vekaletleri tarafından birlikte tayin edilecek yeminli bankalar murakıpları tarafından 

denetleneceği belirtilmiştir. 

2999 sayılı ve 1 Haziran 1936 tarihli Bankalar Kanunu Mevduatı Koruma 

Kanunu ilkelerini aynen almış, ayrıca yeni hükümlere yer vermiştir. Yürürlükteki 

Bankalar Kanununda da yer alan bankaların içyapılarıyla ilgili düzenlemeler, genel 

müdürün yönetim kurulunun tabii üyesi olması, kredi komitesi gibi hükümlerin yanısıra, 

yeminli banka murakıpları sisteminin de yer aldığı gibi yeni hükümlere yer verilmiştir. 

Bu kanunun yerini alan 23.6.1958 tarih ve 7129 sayılı Bankalar Kanunu da diğer ülke 

kanunlarını da dikkate alan daha çağdaş bir Bankalar Kanunu olmasına rağmen, bir süre 

sonra yeterli bulunmamış ve çeşitli değişikliklere uğramıştır. Düzenlemelerin ortak 

özelliği kredi ve yatırımlara ilişkin sınırlamaların tam olarak uygulanmalarını sağlamak 

amacıyla banka pay sahipliğini abartılmış sınırlara bağlaması ve mali durumu kötüleşen 

bankaları kurtarmak ya da sarsıntısız tasfiye edebilmek için zorunlu birleşmeyi 

getirmesidir. Ekonomik gelişmeler sonucu bu kanun yetersiz kalmış, bankaların 

kuruluş, yönetim, çalışma koşulları, devir, birleşme ve tasfiyeleri ile banka sistemlerinin 

koşulları 3182 sayılı kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Günümüz Türk Bankacılığı 

sisteminde bankalar iki bölüme ayrılabilir; 

1. Ticaret Bankaları,  

2. Kalkınma ve Yatırım Bankaları.  

Sermayelerine göre bankalar üç başlık altında toplayabiliriz; 

b. Kamusal sermayeli ticaret bankaları,  

c. Özel sermayeli ticaret bankaları,  

d. Yabancı sermayeli ticaret bankaları. 

Türk bankacılık sistemi 1995 ve 1996 yıllarında olduğu gibi 1997 yılında da 

milli gelir (MG) artış hızının oldukça üzerinde bir hızda büyümüştür. 1997 yılında 
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sisteme 3 yeni ticaret bankası daha katılmıştır. 11.10.1996 tarih ve 22784 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 18.9.1996 tarih ve 96/8532 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özel 

sermayeli ticaret bankaları grubuna dahil olan Denizbank ve Anadolubank A.Ş; 

09.04.1996 tarih ve 22606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28.03.1996 tarih ve 

96/793 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Türkiye’de şube açan yabancı bankalar 

grubundaki ING Bank N.V. kurulmuştur. Ayrıca, Etibank A.O. özelleştirilerek Sanayi 

Bakanlığı ve Hazine’nin onayı ile bankanın ana sözleşmesi değiştirilmiş, ünvanı 

“Etibank A.Ş.” olmuş ve banka özel sermayeli ticaret bankaları grubuna girmiştir. 

Sermaye yapısının değişmesiyle Türkiye’de kurulmuş yabancı bankalar grubunda yer 

alan Chemical Bank A.Ş.’nin ünvanı, “Sitebank A.Ş.” olarak değiştirilmiş ve banka özel 

sermayeli ticaret bankaları grubuna girmiştir. Türkiye’de şube açan yabancı bankalar 

grubunda yer alan Saudibank American Bank’ın ünvanı “Ulusal Bank T.A.Ş.” olarak 

değiştirilmiş ve banka Türkiye’de kurulmuş yabancı bankalar grubuna girmiştir. 1997 

yılı sonunda T.C. Merkez Bankası hariç Türkiye’de faaliyet gösteren banka sayısı 72’ye 

yükselmiştir.121 

1994 finans krizi ve izleyen yıllarda yaşanan finans krizleriyle, Türkiye’de 

ekonomik istikrarın sağlanması ve sürdürülebilmesi için alınması gereken yapısal 

önlemlerin başında, bankacılık sektörüne çeki düzen verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

Böylece, Türkiye’de Haziran 1999 yılında Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ve 

Avrupa Birliği (AB) kriterlerine uygun olarak 4389 sayılı Bankalar Yasası çıkarılmıştır. 

Bu yasayla Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun (BDDK) oluşumu 

tamamlanmış, görev ve yetkileri düzenlenmiş, sektöre yeni banka katılması, şube 

açılması, bankacılık yapma yetkisinin iptali veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na 

(TMSF) devredilmesi gibi temel konular, yeniden ele alınmıştır. Temel amaç, çağdaş 

bankacılığın bir gereği olarak, sisteme yönelik politik müdahalelerin en aza indirilmesi 

olmuştur. Yapılan bu değişikliklerle, sisteme ve sektöre olan güvenin tazelenmesi ve 

mali sistem dışında değerlendirilen tasarrufların sisteme çekilmesi, sektördeki birleşme 

ve yeniden yapılanmaların hızlandırılması istenmiştir. 122 

                                                
121 Türk Bankacılığının Tarihi Gelişimi, s.2-3. 
122 YILDIRIM, a.g.m., s.5-6. 
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Yeni bankacılık kanunu ile kamu bankalarının mevcut görev zararlarına ilişkin 

1984 yılından itibaren çıkarılan 97 tane kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Artık 

kamu bankalarının ihtiyacı olan kaynaklar kamu bankalarına önceden aktarılacaktır. 

Kamu bankalarının yönetimi ortak yönetim kuruluna bırakılmıştır. Kamu bankaları 

yeniden yapılandırıldıktan sonra BDDK düzenlemelerine uyacaktır. 2 Mayıs 2001’de 

kamu bankaları görev zararları sıfırlanmıştır. 23 katrilyonluk görev zararına karşılık 

özel tertip tahvil verilmiştir. BDDK, özel bankalarla özel görüşmeler yaparak sektörün 

sorunlarını belirlemiş, krizden etkilenme derecelerini ve çözüm önerilerini belirlemiştir. 

Bankalardan sermaye yeterliliğini sağlamada sermaye artırımı veya sermaye benzeri 

kredi temini ve yeniden yapılanma stratejilerini içeren taahhüt mektupları alınmıştır. 

Aktifleri pasiflerini karşılamayan bankaların sistemden çıkarılacağı belirtilmiştir. 

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) ortaya koyduğu tanımlara uygun olarak 

sermaye tanımı yapılmıştır. Sermaye yeterlilik rasyosu; 

Toplanan Sermaye/ (Kredi+Piyasa+Operasyonel) Risk= Banka Sermaye 

Katsayısı (en az % 8) olma koşulu getirilmiştir.  Ayrıca, bu dönemde, ekonomik krizi 

güç birliği yaparak aşmaya karar veren reel ve finans sektör temsilcilerinin oluşturduğu 

Üretim ve Finans Danışma Kurulu zor durumdaki şirketlerin kurtarılmasında “İstanbul 

Yaklaşımı” ve “Aktif Yönetim Şirketi” konusunda iki öneri ortaya koyulmuştur. 

İstanbul yaklaşımında, alacaklı bankalarla borçlu şirketler karşılıklı oturup belirli bir 

protokol çerçevesinde anlaşacak ve alacaklı bankalar bu protokol çerçevesinde hareket 

edeceklerdir. Böylece, kimse zorlanmayacak ve en iyi çözüm birlikte bulunacaktır. Yine 

bu yaklaşıma göre bankalar temerrüt faizlerini kaldıracak ve o güne kadarki borçlar 

karşılığında normal piyasa faizleri içerisinde borçlarını tahsil edecektir. Krizi aşmada 

diğer bir yöntem, “Aktif Yönetim Şirketi”dir, amaç geri dönüşü şüpheli kredilerden 

bankacılık sistemini kurtarmaktır. Ayrı bir şirket kurularak borçlar o şirkete 

devredilecek ve kredi borçlarının takip edilmesi ve geri alınması bu şirket tarafından 

gerçekleştirilecek ve bunun karşılığın alacaklı bankalara belli bir kaynak aktarılacaktır. 

Takipteki alacakların yükünden kurtulan bankalar ise reel sektöre yeniden kredi 

verebilecektir. Ancak sorun, bu şirketin sermaye yapısının nasıl oluşturulacağı ve 

finansman ihtiyacının hangi kaynaklardan karşılanacağı konusunda düğümlenmiştir. 
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Türkiye de bankaların denetimi, Bankalar Yeminli Murakıplar, Türkiye 

Bankalar Birliği, Bankalar Kurulu, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Maliye 

Bakanlığı tarafından kaynak kullanımı ve banka hesaplarına ilişkin düzenlemeler 

bakımından yapılıyorken 4389 sayılı “Bankalar Kanunu” ile bu kurumların denetim 

yetkisi BDDK ya devredilmiştir.123 

Türkiye’de bankaların iç denetimi teftiş kurullarınca, dış denetim ise dışarıdan 

gelen denetçilerce kayıt ve işlem yönünden yapılmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren 

tüm bankalar finansal tablolarını bağımsız denetim şirketlerine şeffaflık adına 

denetletmek zorundadırlar.  

08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Bankalar İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile bankaların 

bünyelerinde etkin bir iç denetim sistemi kurması ve etkin bir risk yönetim sistemi 

kurmaları prensipleri belirlenmiştir. Böylece, bankacılık sisteminin banka faaliyetleri 

bazında risk odaklı gözetimi amaçlanmıştır. Yönetmelik oluşturulurken sektör 

temsilcilerinin görüşleri alınmış ve açıklayıcı olmaya çalışılmıştır. Bankalar, Temmuz 

2001 tarihinden itibaren Yönetmelik çerçevesinde yaptıkları faaliyetleri ve 

organizasyonel hazırlıkları üçer aylık dönemler olarak raporlamaktadırlar. Bu raporlar 

düzenli olarak değerlendirilmektedir. Amaç, kendini sürekli geliştiren, verimli, 

güvenilir ve vizyonu olan bir bankacılık sektörü oluşturmaktır. 

Bankaların denetim ve risk yönetimine esas olan konularından biri de off-shore 

bankalardır. Bu bankalar ilgili ülkenin mevzuatı nedeniyle banka mevduatına uygulanan 

yasal kesinti ve stopajlardan kurtulmak ve bazen bilanço karın, bazen de zararın 

saklanması, karın vergilendirilmemesi için karın bir kısmını dışarıya transfer etmek gibi 

amaçlarla kullanılır. Ana bankanın kaynaklarının bilinmeyen bir yere ve özellikle 

yurtdışına aktarılması için kullanıldığı düşünülmektedir. Fona devredilen bankalarda 

görülen bir durum olduğu için denetim ve kontrolün sağlanması, bu işlemlerin 

bankaların konsolide bilançosunda izlenmesi gerektiği gündeme gelmiştir. Diğer 

                                                
123 Burcu GEDİZ, “Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Çözüm Önerileri”, Bankacılık Sektörü 

Değerlendirme Raporu, 2007, www.bilgibank.info/... /bankacilik-sektoru-degerlendirme-raporu-ekim-2007.html 

(22.08.2010), s.55-65. 
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ülkelerin denetim birimleri ile anlaşmalar yapılarak veya hakim ortaklarca kurulmuş 

olan bankalar veya hakim ortaklar tarafından kurulmuş olan off-shore bankalarda 

yerinde inceleme ve denetimler yapılmaktadır. Örneğin, Bahreyn – Panama, 

Lüksemburg ve Malta’da 13 banka şubesi ve bir iştirak ile Hollanda’daki bir banka 

iştiraki yerinde denetime tabi tutulmuş ve incelenmiştir. Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bazı 

Türk bankalarında inceleme yapılmıştır. 17.09.2001 tarihinde BDDK, KKTC Merkez 

Bankası arasında ve 19.10.2001 tarihinde Arnavutluk Merkez Bankası ile Memorandum 

of Understanding anlaşması imzalanarak diğer ülkelerin gözetim ve denetim organları 

ile işbirliği yapılmıştır. Hollanda, Malta, Lüksemburg, Bahreyn, Romanya, İsviçre ve 

İrlanda’ya da Memorandum of Understanding taslağı gönderilmiştir.  

Off-shore hesaplardan sağlanan gelirler, yurtdışından sağlanan gelir sayılıp 

vergi stopajı yapılmamaktadır, ancak yıllık beyanname ile bildirilmektedir. Türkiye’de 

yabancı bankaların şube açması ve faaliyetlerinin denetim ve gözetimi, ulusal 

bankalarla aynı kurallara bağlanmıştır. AB ülkelerinde şube açan Türk bankalarının 

şubeleri ise, ilgili ülkenin gözetimine tabidir. AB’ye girilmesi halinde bu şubelerin 

denetim ve gözetimi de Türk resmi kurumlarına geçecektir. Ülkelerin mali sistemlerinin 

birbirini etkilediğini düşünürsek, yurtdışı faaliyetleri ana kuruluşla değerlendirmek 

gerekir, bu nedenle faaliyetler ve işlemler hakkında doğru bilgiye ulaşmak için ülkeler 

arasında denetim ve gözetim alanında işbirliğini sağlayan kurumsal bir işleyiş 

sağlanması gerekmektedir.124 

 

3.1.1.Banka Tanımı ve Sınıflandırması 

Banka; karşılığında faiz ya da kar payı vermek üzere halktan veya özel 

kaynaklarından topladığı ya da kendi sahip olduğu paraları, faizli veya sonuca katılma 

yöntemi ile kredi olarak kullandıran ve böylece para akışına aracılık eden iktisadi 

işletmenin ve bu işletmenin sahibi durumunda olan anonim şirketin adına denir.125 

Bankaları üç gruba ayırabiliriz; 
                                                
124 GEDİZ, a.g.m., s.65-67. 
125 Ahmet BATTAL, Bankacılık Kanunu Şerhi, 1. Basım, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2006, s.56. 
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1) Mevduat toplama özelliğine göre; mevduat bankaları ve mevduat 

toplamayan bankalar olarak ikiye ayrılabilir. Kalkınma ve yatırım bankaları umuma 

sözleşme teklif ederekhalktan mevduat toplama yetkisine sahip değildirler. İç ve dış 

ticaretin finansmanında, kredi olarak kendi özkaynaklarını ve müşterilerinden 

topladıkları paraları kullandırırlar. Mevduat toplamadıkları için genelde az sayıda şube 

ile veya  şubesiz çalışırlar.  

Katılım bankaları da teknik olarak mevduat toplamazlar. Ancak, geniş 

kitlelerden fon toplarlar ve bu faaliyet ile geniş halk kitlesiyle muhatap olurlar. Fon 

toplama özelliği katılım bankaları mevduat bankalarına yakındırlar. Bu nedenle, 

mevduat ve fon sahiplerinin korunması ile ilgili birçok hüküm bu iki tür bankaya 

uygulanır. 

2) Türk bankası ve yabancı banka ayrımı yapılabilir. Eski ve yeni bankalar 

kanununda bu ayrım terk edilmiştir. Artık Türkiye’de kurulmuş olan her banka sermaye 

ve kurucularına bakılmadan Türk Bankası sayılmaktadır. Başka ülkede kurulmuş ve izin 

alarak ülkemizde şube açan bankalar ise yurtdışında kurulu bankaların Türkiye’de 

şubesi olarak adlandırılırlar.  

3) Diğer ayrımlar ise; İş bankası – ticaret bankası; emisyon yetkisi olan banka-

emisyon yetkisi olmayan banka; büyük banka-küçük banka; çok şubeli banka-az şubeli 

banka gibi.  

 

3.1.1.1. Mevduat Bankaları  

Mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak amacıyla kurulan ve faaliyet 

gösteren kuruluşlara mevduat bankası denir. Bankalar, mevduatı kendi nam ve hesabına 

toplar. Burada dolaylı olarak bankaların başkaları namına mevduat toplamalarının önüne 

geçmek hedeflenmektedir. 

19.10.2005 tarihinde kabul edilen 5411 sayılı kanunda madde 4’de “Faaliyet 

konuları”na göre; “Bankalar, diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 

aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilirler; 
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a) Mevduat kabulü. 

b) Katılım fonu kabulü. 

c) Nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri. 

d) Nakdi ve kaydi ödeme ve fon transferi islemleri, muhabir bankacılık veya çek 

hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri. 

e) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin istirası işlemleri. 

f) Saklama hizmetleri. 

g) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı 

ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri. 

h) Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; 

kıymetli maden ve tasların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri. 

i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 

madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden 

fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve 

aracılık işlemleri. 

j) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım 

taahhüdü işlemleri. 

k) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık 

işlemleri. 

l) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla 

alım satımının yürütülmesi işlemleri. 

m) Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi 

işlemleri gibi garanti işleri. 

n) Yatırım danışmanlığı işlemleri. 
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o) Portföy işletmeciliği ve yönetimi. 

p) Hazine Müstesarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde 

oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım 

işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı. 

r) Faktöring ve forfaiting işlemleri. 

s) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık. 

t) Finansal kiralama işlemleri. 

u) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri. 

v) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler. 

Mevduat bankaları birinci fıkranın (b) ve (t), katılım bankaları (a), kalkınma ve 

yatırım bankaları (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştiremezler. 

 

3.1.1.2. Katılım Bankaları 

1983 yılında idari mevzuat ile 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile özel 

finans kurumu sayılmış, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile bankalara özgü kanun çatısı 

altına alınmıştır. Yeni bankacılık kanunu ile özel finans kurumlarının adı katılım bankası 

olarak değiştirilmiş, bankacılık sistemine dahil edilmiştir. Faizsiz banka ya da İslam 

bankası da denilen katılım bankaları; halkın özellikle dini sebeplerle faizden uzak duran 

kesiminin banka hizmet ihtiyacını karşılayan alternatif bir banka türüdür. Katılım 

bankaları, halktan topladıkları paraları ekonomiye aktaran ticari bankacılık kuruluşlarıdır. 

Mevduat tanımına göre, paranın halktan toplanması ve anaparanın aynen iadesi gereklidir. 

Katılım bankaları ise katılma hesabı olarak gösterdikleri hesaplar yoluyla topladıkları 

paralar için sabit faiz vaad etmedikleri gibi anapara iadesi garantisi de vermemektedirler. 

Bu bankaların kullandıkları ikinci tür hesap, özel cari hesap adıyla anılmaktadır. Bu hesap, 

klasik bankacılık faaliyetinde paranın muhafazası amacı ile açılan vadesiz mevduat 

hesapları ile örtüşmektedir. Aslında bunlar tam bir mevduat hesabıdır. Bu hesaplar katılım 
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bankalarının topladıkları fonlar içinde önemli bir yer tutmamaktadır. Katılım bankaları, 

topladıkları fonları, ekipman veya emtia temini veya kiralanması veya ortak yatırımlar 

yoluyla ticarette bizzat kullanan kurumlardır. Topladıkları fonları, ya kar ve zarara katılma 

yatırım ortaklığı yoluyla kredi olarak kullandırmakta yada mal kredisi de denilen kredi 

yöntemiyle (ellerindeki paralarla peşin mal alıp vadeli satarak aradaki vade farkından) kar 

elde etmeye çalışmaktadırlar. Kredi kullandırmalarında faiz uygulamama olmamasına 

karşın bu bankalar fiilen faizli kredi kullandırmazlar. Çok şube ile çalışma avantajına sahip 

oldukları oranda; yatırım danışmanlığı, kiralık kasa, havale hizmeti, çek karnesi verilmesi, 

ödeme ya da tahsil aracılığı gibi modern bankacılık hizmetlerini de yapmaktadırlar.126 

 

3.1.1.3. Kalkınma ve Yatırım Bankaları 

4389 sayılı eski Bankalar Kanununda “mevduat kabul etmeyen bankalar olarak 

adlandırılmış olan, öz kaynaklarını ve kendi ödünç para kaynaklarından elde ettikleri 

paraları kredi olarak kullandıran bankalardır. Bazı kamu bankalarının faaliyetlerinin sadece 

bu tür özel görevlerden oluşması nedeniyle hükmün bu bankalar hakkında kapsam netliği 

oluşturmak üzere kanuna konulduğu düşünülmektedir.  

Mevduat tanımında yer alan şekilde herhangi bir şekilde halka duyurmaksızın fon 

toplarlar. Genelde çok şubeli banka niteliğinde değildirler. Bu nedenle klasik bankacılık 

hizmetlerini ve özellikle aracılık faaliyetlerini üstlenmezler. Uluslararası ticarete açık 

merkezlerde kurulurlar ve ticari faaliyetlerin finansmanı alanında faaliyet gösterirler. Bu 

bankalara, bankacılık kanunu kredi sınırları, gayrimenkul ve emtia ticaret yasağı, 

mevduatın çekilmesi, mevduat ve fonun sigortalanması ve mevduat bankalarının 

tasfiyesine ilişkin maddeleri uygulanmamaktadır.  

                                                
126 BATTAL, a.g.e., s.59-62. 
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3.1.1.4. Fon Bankaları 

Bankanın mali durumu bozulmuş, banka hakkında bazı ağır tedbirlerin 

uygulanması gerekmiş, bu tedbirlerin alınabilmesi için yönetim yetkileri fona devredilmiş 

ve fon tarafından yönetilen bankalardır. Fon bankası, kalıcı durum ve buna uygun olan 

kavramı değil bir süre sonra fonun elinden çıkacak bankayı ifade eder. Fon, bankanın mali 

durumuna göre rehabilite edilmesini sağlayacak ve bankayı sisteme geri döndürecek bu 

olmamışsa tasfiyesini gerçekleştirecektir. 

 

3.1.1.5. Off-Shore Bankacılık 

Kıyı bankalarının tanımında üç unsur vardır, bu üç unsurdan birinin olması 

bankanın kıyı bankası olarak tanımlanmasına yeterlidir;127 Birincisi, bir bankanın 

bankacılık faaliyetleri kurulu bulunduğu ülke dışı ile sınırlı ise yani banka içi piyasa ile 

muhatap olamıyorsa kıyı bankasıdır. 

İkincisi, bir banka ülke genelinde uygulanan ekonomik ve mali mevzuata tabi 

değilse kıyı bankasıdır. 

Üçüncüsü, bir banka kurulu bulunduğu ülkede yerleşik kişilerden mevduat yada 

fon kabul edemiyorsa kıyı bankasıdır. 

Serbest bölge niteliği taşımayan yerlerde de kıyı bankaları kurulabilir. Kıyı 

bankaları bir ülkenin topraklarında kurulmakla birlikte, yurtdışında topladıkları mevduatı 

veya fonları yine yurtdışına kullandıran ve dolayısıyla kurulu bulundukları ülkenin vergi 

ve bankacılık mevzuatına tabi olmadan faaliyet gösteren bankalardır. Bankanın kuruluşu, 

faaliyetleri ve denetlenmesi gibi hususlar, iç ekonomik piyasanın gerekleri dikkate alınarak 

değil, uluslararası ticari gelişmeler ve rekabet şartları dikkate alınarak ayrıca 

düzenlenmektedir. Düzenlemeyi BDDK yapmaktadır.  

                                                
127 BATTAL, a.g.e, s.75-76. 
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Bankalar üzerinde ana ülkenin karşılık bulundurma, vergiler ve faiz 

sınırlandırması gibi müdahaleleri sonucunda bankalar, bu sınırlamaların yurtdışında geçerli 

olmaması nedeniyle yurtdışında şube açmış işlemlerini bu şubeler üzerinden 

gerçekleştirmişlerdir. Banka işlemleri dolanarak gerçekleştirilmekte ve ülke kısıtları 

aşılmaktadır. Fonların fiilen dışarıdaki büro ya da ofise aktarılmasına gerek yoktur, banka 

defterleri üzerinden yapılabilir. Yurtdışında açılan ofisler temsili nitelik taşır ve birkaç 

görevli çalışır.  

Ana ülkedeki banka, bu hesaplarla yabancılardan mevduat toplar ve yine diğer 

yabancılara bu fonlardan kredi açar. Mevduat ve kredi işlemlerine konu olan para ülkenin 

parası olmayıp bir yabancı ülke parasıdır. Yabancı tasarrufçunun ana ülke bankasına 

dövizle yatırdığı fonlar, banka tarafından, hesap üzerinde kıyı ötesi ofise aktarılır. Sonra da 

bu fonlar ülkedeki bir yabancıya kredi biçiminde verildiğinde işlem yine kıyı ötesi ofisin 

hesapları üzerinden yapılmaktadır. Amerikan bankaları bu bankacılık şeklinde Cayman ve 

Bahama Adalarını tercih etmişler ve buralarda sembolik adalar açmışlardır. Türkiye 

bankaları da bu faaliyette KKTC’yi seçmiştir. Bu bankaların ulusal kurumların denetim 

alanı dışında olması, zaman zaman kötüye kullanılmalarına ve tasarruf sahiplerinin zarara 

uğramasına neden olmuştur.128 

 

3.1.2. Bankalar ve Denetim 

3.1.2.1. Bankalarda İç Sistemler 

Banka müşterileri ile bankayı temsilen muhatap olan çalışanları yönetim kurulu 

adına çeşitli açılardan denetleyen ancak müşterilerle muhatap olmayan görevlilerin 

oluşturduğu birimlere “iç sistemler” denilir. Amaçları denetim açısından yönetim kuruluna 

yardımcı olmaktır. Burada, bankanın faaliyetlerinin üç özelliği vurgulanmaktadır; 

bankanın faaliyetlerinin yapısı ile uyumlu olması, değişen koşullara uyarlanması ve grup 

bankacılığı sözkonusu ise sistemlerin denetim alanının konsolidasyona tabi ortaklıkları da 

                                                
128 Halil SEYİDOĞLU, Uluslararası Finans, 4. Basım, İstanbul: Güzem Can Yayınları, 2003, s.483-484. 
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kapsaması. Bankacılık kanununda bu sistem iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi olmak 

üzere üçlü yapı ile sağlanmaktadır. 

İç kontrol sistemiyle, bankalarda etkin ve denetime elverişli bir bankacılık sistemi 

oluşması için bütün personelin uyacağı ve uygulayacağı kontrol faaliyetleri gerçekleştirilir. 

Bu kadro yönetim kuruluna bağlı çalışacaktır. Amaç denetim gücünü artırmaktır. 

Risk yönetim sistemiyle, toplanan mevduat ve kullandırılan krediler nedeniyle 

üstlenilen riskin yönetilmesi faaliyetidir. Kredi riski, piyasa riski, likidite riski, operasyonel 

risk gibi çeşitli risk grupları içerisinden hangilerinin ne oranda üstlenileceğine banka karar 

vermektedir. Bankaların mali gücü üzerinde doğrudan olumsuz etki yapan denetim 

eksikliğini gidermek için genel müdürlük içerisinden etkin bir risk yönetim sistemi 

kurulması istenmiştir. Risk yönetimi birimi, doğrudan yönetim kuruluna bağlı çalışacaktır. 

Banka için riskli işlemleri karara bağlayan kredi komitesi ile bu birim arasında idari ilişki 

bulunmamaktadır. Kredi komitesi birimi icracı bir birimdir. Ancak, risk yönetimi birimi bu 

riski denetleyen bir birimdir. Risk yönetim birimi, riski azaltan en önemli unsurlar olan 

teminatların seviyesi, türü ve yeterliliği hakkında da denetim yapacaktır.  

İç denetim sistemiyle, banka müfettişleri tarafından yönetim kurulu adına banka 

çalışanları ve bunların faaliyetleri denetlenmektedir. Sadece mali denetim yapılmaz, 

işlemlerin mevzuata ve bankacılık ilkelerine uygunluğu da denetlenmektedir. Banka 

çalışanlarının kötü niyetli ya da kusurlu davranışlarıyla hukuka aykırı olarak müşterilere 

zarar vermesinin önüne geçilmiş olacaktır. Müfettiş, esas sözleşmeye ve özellikle banka 

üst yönetiminin belirlediği iç düzenlemelere uyulup uyulmadığını ve personelin bankanın 

genel işlem politikasına ne ölçüde uygun davrandığını da denetlemektedir. Müfettişler 

görevleri sırasında tahkikat (araştırma –soruşturma) da yapabilirler. Müfettişlere yönetim 

kuruluna denetim komitesi aracılığıyla bilgilendirme görevi verilmiştir.  

 

3.1.2.2. Banka Denetim Komitesi 

Yönetim kurullarınca yönetim kurulu adına bankanın iç kontrol, risk yönetimi ve 

iç denetim sistemlerinin etkinliği ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama 
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sistemlerinin bankacılık kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve sağlanan 

bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu 

tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafından 

seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen 

seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, bankacılık 

kanunu kapsamında ana ortaklık niteliğindeki kuruluşlarda, konsolide denetime tabi 

kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü 

sağlamakla görevli ve sorumlu komitedir. İcrai faaliyette bulunmayan yönetim kurulu 

üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Türkiye’de şubesi olan bankalarda ise, 

kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan müdürler kurulu 

üyelerinden biri görevlendirilir.  

Komite, aylık dönemleri aşmadan icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile bankada 

alınması gereken önlemlere, yapılması ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın 

faaliyetlerinin güvenle sürdürülmesi için önemli gördüğü konularda görüşlerini yönetim 

kuruluna bildirir. Denetim komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve 

esasları yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir. Denetim komitesi, yönetim kurulunun 

alt-iç komitesi gibi çalışır. Denetim komitesi, yönetenlerin tümünü denetleyen bir iç 

organdır. Denetim komitesinin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi denetimin 

amaca ve sisteme uygunluğu yönünden eleştiri alan bir konudur. Denetim komitesi, 

bankanın tüm personelinden ve bankanın destek hizmeti kuruluşlarından ve bağımsız 

denetim kuruluşundan doğrudan talepte bulunma yetkisi bulunmaktadır. 

 

3.1.2.3. Bankaların Denetlenmesi 

Bankalar ekonominin merkezinde olması nedeniyle şirket olarak mali durumunun 

bozulması özellikle ekonomik düzen yönünden önemli olduğundan bankaların mali 

durumunu düzeltmek amacıyla alınması gereken tedbirler, kanunda düzenlenmiştir. 

Bankaların, bankalar kanunu ve diğer kanunlara uygun faaliyet gösterip göstermediklerinin 

ve mali durumlarının yeterince güçlü olup olmadığının kamu adına denetlenmesi ve 
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denetim sonuçlarına göre çeşitli zorlayıcı tedbirlerin alınması yada müeyyidelerin 

uygulanması zorunludur.  

Bankalarda klasik iç denetim mekanizması yeterli görülmemiş olup denetim 

kurulu yerine yönetim kurulunun içinden bir denetim komitesinin üst denetimi ilkesi 

benimsenmiştir. Ayrıca, bankalar kanununa göre bankalara iç denetimi sağlayacak iç 

sistemleri kurup işletme zorunluluğu getirilmiştir. Bir anonim şirket olan bankaların Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından, kanunlara uygun faaliyet gösterip 

göstermediklerinin denetlenmesi gerekir, ancak bu müfettişler bankacılık alanında uzman 

değildir. Ayrıca, halka açık anonim şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulu denetimi 

yapılması gibi halka açık bankaların da bu denetime tabi olması gerekir. Tasarruf 

sahiplerinin ve mali piyasaların korunması açısından etkili denetim için yetmez. 

Bankacılık sektörü ve mali piyasaların korunması ve güçlendirilmesi ihtiyacını uzman idari 

otorite olan BDDK adına bankalar yeminli murakıpları ve gereken hallerde bankacılık 

uzmanlarının denetimi sağlamaktadır. BDDK, bir taraftan bankalardan mali raporlar ve 

tablolar yoluyla diğer taraftan banka içi müzakerelerle bilgi almaktadır. Denetimi sağlamak 

için Genel Kurula gözlemci sıfatıyla temsilci gönderme imkanı bulunmaktadır, katılımda 

amaç geçerli bir toplantı yapılabilmesine yönelik gözlemcilik değil, sadece bilgilenme ve 

Kuruma rapor etmeye yönelik gözlemciliktir. Ayrıca, banka yönetimine doğrudan 

müdahale etmez, yeni yöneticilerin atanmasını bankadan isteyebilmektedir.   

Grup bankalarında, gruptaki birinin ya da bazılarının mali yönden zayıflaması 

grubun geneline ve bankaya sıçrayabileceğinden konsolide denetim yapılır. Bu kapsamda 

ana ortaklık banka ve bağlı ortaklıklar ile yurtiçindeki ve dışındaki diğer ilgili birimlerin 

tümü denetlenebilmelidir.  

Banka iç denetimindeki en önemli reform 2001 ekonomi krizi sonrasında 

bankaların denetlenmesinde 19.10.2005 tarihli yeni bankacılık kanunu ve 01.11.2011 

tarihli bankaların iç sistemler yönetmeliği’dir. 
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3.1.3. Bankacılık Sektöründe Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma 

Hükümleri 

3.1.3.1.İdari Para Cezaları 

İdari para cezaları, kanunlarla belirlenmiş olan fiiller işlendiğinde idare tarafından 

takdir edilen ve uygulanan cezalardır. Bankalar kanununa aykırı hareket eden bankaya 

Kurul tarafından para cezası verilir. İdari para cezalarının bir kısmı gün veya miktar ile 

ilişkilendirilmiştir. Kanuna aykırılık ne kadar sürerse veya yüksek olursa ceza miktarı da 

bu ölçüde artmaktadır. Ayrıca, tekrarı halinde ceza artırılmaktadır. Burada cezalara alt ve 

üst sınır verilerek takdir hakkı verilirken, “uygulanır” ibaresi kullanılarak kurulun ceza 

vermeme hakkı bulunmamaktadır.  

İdari para cezaları verilmeden önce ilgili bankanın savunması alınmakta ve ceza 

gerekli görülürse, gerekçesi belirtilerek tebliğ edilecektir. Tahsilat, fon kurulu tarafından 

yapılmakta ve idari para cezalarının %90’ı fonun gelir kalemlerinden biri olmaktadır. 

Kuruluşlara uygulanacak idari para cezaları ve cezaya esas olan maddeler 

şöyledir; 

Bankaların yurtiçinde şube açmaları (md.13) ve sınır ötesi faaliyetler (md.14) 

konusunda kanuna aykırı hareket edenlere 15 bin’den 50 bin TL’ye kadar idari para cezası 

kesilir. 

Pay edinim ve devirlerinde (md.18) ikinci ve dördüncü fıkra hükümlerine aykırı 

hareket edenlere 5 bin’den 15 bin TL’ye kadar idari para cezası kesilir. 

Genel müdür ve yardımcıları (md.25) aykırı atama yapılması veya çalışma ve 

imza yetkisi yasağı (md.26)’da belirtilen kişilerin yasaklanan görevlerde çalışması 10 

bin’den 40 bin TL’ye kadar ve ceza tebliğinden itibaren on işgününde aykırılık 

giderilmezse, her geçen gün için yüzde on kadar ceza kesilir. 

Karar defteri (md.28) kuralına aykırılık halinde 5 bin’den 15 bin TL’ye kadar 

ceza kesilir. 
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Bağımsız denetim kuruluşları (md.33), değerleme ve derecelendirme 

kuruluşları(md.34), muhasebe ve raporlama sistemi (md.37) birinci fıkrasına ya da 

konsolide finansal raporlar (md.38), finansal raporların imzalanması, sunulması, ilanı ve 

denetimi (md.39) veya belgelerin saklanması (md.42) aykırı davranılması halinde 10 

bin’den 25 bin TL’ye kadar ceza kesilir.  

Koruyucu düzenlemeler (md.43) özkaynak raporlaması ve standart oranlar 

konusunda öngörülen bildirimlerin yapılmaması halinde 5 bin’den 15 bin TL’ye kadar 

ceza kesilir.  

Dahil olunan risk grubu ve mensuplarına kredi kullandırma koşulları (md.50)’de 

kredi yasaklarına uyulmaması halinde 5 bin TL’den az olmadan verilen kredinin yüzde 

5’ine kadar ceza kesilir.  

Kredilerin izlenmesi (md.52)’ye aykırı davranılması halinde 5 bin’den 10 bin 

TL’ye kadar ceza kesilir. 

Karşılıklar ve teminatlar (md.53)’e aykırı davranılması halinde 5 bin TL’den az 

olmadan, ayrılması gereken karşılık tutarının binde ikisine kadar; 3 aydan az olmamak 

üzere Kurumca verilecek süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde tesis edilmeyen 

karşılık tutarının yüzde 3’ü tutarında ceza kesilir. 

Kredi sınırları (md.54) esasına uyulmaması halinde 50 bin TL’den az olmadan 

aykırılık oluşturan tutarın yüzde birine kadar ceza kesilir. 

Ortaklık paylarına ilişkin sınırlamalar (md.56) aykırı pay edinilmesi halinde 20 

bin TL’den az olmadan, aykırılık oluşturan tutarın yüzde beşine kadar ve cezanın tebliğ 

tarihinden itibaren bir yıl içinde aykırılık giderilmezse bu sürenin bitiminden itibaren 

aykırılığın giderildiği tarihe kadar geçen her gün için verilen cezanın yüzde biri tutarında 

ceza kesilir. 

Gayrimenkul ve emtia üzerine işlemler (md. 57)’ye aykırılık halinde 20 bin 

TL’de az olmadan, yasaklanan, sınırlanan değerin yüzde onuna kadar ve ceza tebliğ 

tarihinden itibaren 1 yıl içinde aykırılık giderilmezse kredi kullandırımından kaynaklanan 
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aykırılık hariç, bu sürenin bitiminden itibaren aykırılığın giderildiği tarihe kadar geçen her 

gün için verilen cezanın yüzde biri tutarında ceza kesilir. 

Sandık ve vakıflara ilişkin işlemler (md.58)’e aykırılık halinde 5 bin TL’den az 

olmadan aktarılan tutar kadar, bağış sınırları (md.59)’a uyulmazsa 5 bin TL’den az 

olmadan sınırı aşan miktar kadar ceza kesilir. 

Mevduat ve katılım fonu kabulü (md.60)’a 5. ve 7. fıkralarına aykırı davranılırsa 

15 bin’den 50 bin TL’ye kadar ceza kesilir. 

Mevduat ve katılım fonunun çekilmesi (md.61)’e ait yükümlülüğünü yerine 

getirmezse 5 bin’den 10 bin TL’ye kadar ceza kesilir. 

Yerinde denetim ve gözetim (md.95) ve denetimde bilgi ve belge isteme (md.96) 

kapsamında bankalardan talep edilen bilgilerin gönderilmemesi halinde 5 bin TL’den 15 

bin TL’ye kadar; geç gönderilmesi halinde 5 bin’den 10 bin TL’ye kadar; eksik bilgi 

gönderilmesi, kontrol hatası içermesi veya kontrol hatalarının süreklilik arzetmesi halinde 

5 bin’den 15 bin TL’ye kadar ceza kesilir.  

Faiz oranları ile diğer menfaatler (md.144) uyarınca alınan karar ve yapılan 

düzenlemelere uyulmazsa 20 bin TL, Bakanlar Kurulu veya Merkez Bankası tarafından 

miktar yada oranların tespit edildiği durumlarda, sözkonusu miktar ve oranlara aykırı faiz 

alınması veya verilmesi yada menfaat sağlanması halinde sağlanan menfaat tutarı kadar 

idari para cezası kesilir.  

İlgili kişilere uygulanacak idari para cezaları ve cezaya esas olan maddeler 

şöyledir; 

Pay edinim ve devirlerinde (md.18) ikinci ve dördüncü fıkra hükümlerine aykırı 

hareket edenlere 5 bin’den 15 bin TL’ye kadar idari para cezası kesilir. 

Sorumluluk sigortası (md.36)’ya aykırı hareket edenlere 5 bin’den 20 bin TL’ye 

kadar idari para cezası kesilir.  
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Konsolide finansal raporlar (md.38)’e aykırı hareket edenlere 5 bin’den 20 bin 

TL’ye kadar idari para cezası kesilir.  

Sınırlamalara, kararlara ve düzenlemelere aykırı hareketler dolayısıyla idari para 

cezaları (md.148)’e göre kanun kapsamında veya kanuna istinaden çıkarılan 

düzenlemelerdeki sınırlamalara uyulmaması halinde 15 bin’den az olmamak üzere 

aykırılık oluşturan tutarın binde 5’ine kadar idari para cezası kesilir. 

Kurul ve kurum tarafından bu kanuna dayanılarak alınan kararlara, çıkarılan 

yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan düzenlemelere uyulmaması halinde 5 bin TL’den 10 

bin TL’ye kadar idari para cezası kesilir. 

Savunma hakkı ve kapatma kararı (md.149) idari para cezası kesilmeden önce 

savunma alınması için ilgili yazının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde savunma 

verilmezse savunma hakkından feragat ettiği kabul edilir. Yurtiçinde şube açma esaslarına 

aykırı olan şube ve temsilcilik açılırsa Kurumun talebi üzerine valiliklerce geçici veya 

sürekli kapatılabilir. 

 

3.1.3.2.Suçlar 

Adli suçların neler olduğu ve cezası kanunda açık olarak belirtilmektedir. Adli 

suçun varlığının tespiti ve cezanın türü ve miktarı, adli yargılama süreci ve mahkeme 

kararı gerektirdiğinden bu kararlar ayırca idari yargı tarafından denetlenmez. 

İzinsiz faaliyette bulunmak (md.150)’ye göre izin almadan banka gibi faaliyet 

gösteren gerçek ve tüzel kişiler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para 

cezası alırlar. Bu suç bir işyeri bünyesinde işlenirse, bu işyerleri 1 aydan 1 yıla kadar, 

tekrar ederse sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir. 

Gerekli izinler alınmadan banka adına yada banka gibi faaliyet gösterenler, yada 

banka gibi fon toplama izlenimi uyandıran gerçek ve tüzel kişi görevlileri 1 yıldan 3 yıla 

kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Bu işyerleri 1 aydan 1 

yıla kadar, tekerrür halinde ise sürekli olarak kapatılma kararı verilebilir.  
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Bu aykırılıklar halinde ilgili Cumhuriyet başsavcılığına muhatap tarafından dava 

açılması halinde davaya bakan mahkemece işyerlerinin faaliyetleri ve reklamları geçici 

olarak durdurulur, ilanları toplatılır.  

Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek (md.151)’e aykırı 

davrananlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

Vadeli mevduatta, vadeden önce para çekilmesi talep edildiğinde bunu sağlamak banka 

takdiridir, ancak bunun dışında ödeme yapmamak suç oluşturmaktadır.  

Kanundaki düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almayan bankaların bu 

önlemleri almakla yükümlü olan mensupları 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve bin günden 5 

bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Önlemler alınmayarak, bankanın nitelikli 

pay sahibi ortaklarına veya bunların iştirak ve kuruluşlarına yarar sağlamak amacıyla 

yapılırsa 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası kesilir. 

Yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermemek ve 

görevlerini yapmalarını engellemek (md.153)’e aykırı davranan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar 

hapis ve beşyüz günden bin beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalanır. 

Belgelerin saklanması yükümlülüğüne aykırı davranmak (md.154) 

yükümlülüğüne uymayanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beşyüz günden binbeşyüz güne 

kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak (md.155)’e uymayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar 

hapis ve binbeşyüz günden az olmadan adli para cezası ile cezalandırılır. 

İşlemlerin kayıtdışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme (md.156)’ya 

uymayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve binbeşyüz günden az olmamak üzere adli para 

cezası kesilir. Gerçeğe aykırı olduğunu bilerek bu belgeleri onaylayan bağımsız denetim 

kuruluşu görevlileri de aynı şekilde cezalandırılır. 

Bu kanuna tabi kuruluşlar, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya 

değiştirme (md.157) suçu açısından banka veya kredi kurumu kabul edilir. 
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İtibarın zedelenmesi (md.158)’e aykırı davrananlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 

bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası alırlar. Özel veya kamusal bir zarar doğarsa 

ceza 1/6 oranında artırılır. Yeterli araştırma yapmadan veya kasden asılsız haber yayanlar 

hakkında bu ceza uygulanmaktadır. Banka hakkında ima ederek veya isim vererek suç 

işleneceği gibi, basın yoluyla işlenmesi ceza artırım sebebi olmuştur. 

Sırların açıklanması (md.159)’a uymayanlar için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 

bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası kesilir. Bu maddede belirtilen kişiler sırları 

kendileri veya başkaları için yarar sağlamak için kullanırlarsa cezalar 1/6 oranında artırılır. 

Sorumlular, bu kanun kapsamında görev yapıyorsa, görev yapmaları 2 yıldan aşağı 

olmamak üzere geçici veya sürekli olarak yasaklanır. 

Zimmet (md.160) suçu işleyen banka yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile diğer 

mensupları, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve beşyüz güne kadar adli para cezası ile 

cezalanır, ayrca bankanın uğradığı zararı da tazmine mahkum olur. Zimmet açığa çıkmasın 

diye hileli davranılırsa faile 12 yıldan az olmayan hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli 

para cezası verilir. Ancak, adli para cezası bankanın uğradığı zararın üç katından az 

olamaz. Meydana gelen zarar ödenmezse mahkemece re’sen ödettirilir. Faaliyet izni 

kaldırılan veya fona devredilen bankanın hukuken veya fiilen yönetim ve denetimini elinde 

bulunduranlar zimmet suçu işlerlerse 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne 

kadar adli para cezası kesilir. Ancak, adli para cezası miktarı bankanın uğradığı zararın 3 

katından az olamaz, oluşan zararın müteselsil ödettirilmesine karar verilir. Soruşturma 

başlamadan önce, zimmete geçirilenler aynen iade edilirse veya uğranılan zarar tazmin 

edilirse verilecek ceza 2/3 oranında indirilir. Kovuşturma başlamadan önce, zimmete 

geçirilenler aynen iade edilirse veya uğranılan zarar tazmin edilirse verilecek ceza 1/2 

oranında indirilir. Hükümden önce bu durum gerçekleşirse 1/3 oranında indirilir. Zimmete 

konu olanların değeri az ise verilecek ceza 1/3’den yarıya kadar indirilir. 

Burada, banka kaynaklarını kanuna aykırı olarak kendi lehlerine kullandıklarında 

bu cezanın uygulanması tartışmalı kalmıştır.  
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Bu kanuna göre suç oluşturan hareket ve fiiller başka kanunlara göre de cezayı 

gerektirirse failleri hakkında en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi uygulanacaktır 

(md.161). 

 

3.1.3.3.Kovuşturma Usulü 

Kanundaki suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılması, kurum veya fon 

tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvurusuna bağlıdır. Fona devredilen 

bankalarda zimmet suçu işlenirse, soruşturma ve kovuşturmalar kurumun veya fonun yazılı 

bildirimi veya gecikmesinde sakınca olursa Cumhuriyet savcılarınca yapılır ve kurum ve 

fon haberdar edilir.  

İtiraz ve bildirim (md.163)’e göre başlatılan soruşturmalar neticesinde 

kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirse, kuruma veya fona ve ilgili bankaya tebliğ 

edilir. Kurum, fon ve ilgili banka kendisine tebliğ edilen bu kararlara karşı itiraza 

yetkilidir. Kamu davası açılırsa, iddianamenin bir örneği ilgisine göre kuruma veya fona 

tebliğ edilir. 

Özel görev (md.164)’e göre nitelikli dolandırıcılık suçlarının işlenmesi halinde 

ilgili dava bulunulan ilin bir numaralı ağır ceza mahkemelerinde görülür, gerekli görülürse 

diğer ağır ceza mahkemeleri veya yeni ağır ceza mahkemesi kurulabilir.  

İnfaz (md.167)’e göre yazılı suçlardan dolayı mahkum olanlar, fona veya 

hazineye olan borçları ve tazminatları ödemediği veya bu borçlar ve tazminatlar 

malvarlıklarındna tahsil edilmediği sürece bunlar hakkında koşullu salıverme hükümleri 

uygulanamamaktadır. 
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3.2. Yaşanmış En Büyük Örnek Vakalar ve İç Denetimin Rolü 

3.2.1.Finans Sektöründe Yaşanmış Örnek Vakalar ve İç Denetimin Rolü 

3.2.1.1.Toprakbank Vakası 

Toprakbank, 1991 yılında 75 bin-TL sermaye ile İstanbul’da kurulmuş 30 Kasım 

2001 tarihinde TMSF’ye devredilmiş bir mevduat bankasıdır. Bankacılık lisansı 

30.09.2002 tarihinde kaldırılmış ve aynı tarih itibariyle Bayındırbank ile birleştirilmiştir.129  

Bankalar Yeminli Murakıplarının 1999 yılı denetimlerinde, bankanın 

taahhütlerini karşılamada herhangi bir problemi bulunmadığı belirtilmekte, ancak likidite 

riskine işaret edilmektedir. Denetimlerde, Toprak Off-Shore depoları, sermaye artırımı ve 

muhasebe kayıtları ile karşılıkları üzerinde durulmuştur. Toprakbank’tan Toprak Off-

Shore’a aktarılan depoların çok büyük montanlara ulaştığı ve önemli ölçüde risk taşıdığı, 

3182 sayılı kanunun kredilere ilişkin sınırlamaları düzenleyen maddelerine aykırılık 

oluşturduğu görülerek yasal sınırlarına çekilmesi istenmiştir. Aksi takdirde bankaya yeni 

şube açma izni verilmeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca, bankadan Toprak Off-Shore’a burada 

da Toprak Grubuna kaynak aktarılmasına son verilmesi, bu şekildeki kaynakların tasfiyesi 

istenmiştir. Sorunlu alacakların, karşılıklar kararnamesine uygun muhasebeleştirilmesi, 

karşılıkların ayrılarak, tahsilatların hızlandırılması istenmiştir. Banka sermayesinin nakit 

olarak asgari 20 milyon TL artırılması istenmiştir. Ancak, bu tespit ve öneriler banka 

tarafından yerine getirilmeyerek mali bünyesi bozulmuştur. Banka Yeminli Murakıplarının 

2000 yılı denetimleri sonucunda alınması istenilen tedbirler içinde Risk Yönetim Biriminin 

personel ve teknik altyapı olarak desteklenerek yasal sürede etkin hale getirilmesi yer 

almaktadır. 130 Ancak, bu tespit ve görüşlerde risk yönetimine değinildiği halde bağımsız 

denetim ve iç denetim üzerine hiçbir görüş bulunmamaktadır. Dolayısıyla, burada denetim 

tarafı görevini yapmış olsa da yönetim tarafından dikkate alınmadığı söylenebilir. Ayrıca, 

risk yönetiminin başarılı bir çalışma yapmasında finansal durumu izleyen ve raporlayan 

birimin de etkili denetimi gerekmektedir.  

                                                
129 BDDK, Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı Gelişme Raporu (VII), Ekim 2003, s.25. 
130 Yaşar ERDİNÇ (Ed.), Raf Temizliği (Toprakbank- TMSF), İstanbul:Artus Basım, 2009, s.25. 
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Toprakbank sahibi ve yönetim başkanı ve başkan vekili, yönetim kurulu üyeleri, 

genel müdürler ve denetim kurulu üyelerinden oluşan 18 banka yöneticisi hakkında 

bankacılık usul ve esaslarıyla ilgili mevzuata aykırı işlemler yapmak, kötü idare ve büyük 

bölümü grup şirketlerine olmak üzere usulsüz kredi kullandırmak suçlamalarıyla dava 

açılmıştır. Bankanın 1,3 katrilyon TL zarara uğratıldığı belirtilmiştir. Davalı yöneticilerin, 

alınması istenilen tedbirleri almadıkları, kaynakları hissedarların oluşturduğu sermaye 

grubuna aktarıldığı iddia edilmiştir. Zarara neden olan işlemler şöyle sıralanmaktadır131; 

- Toprak Holding şirketlerine doğrudan kullandırılan krediler,  

- Toprakbank Off Shore Ltd.’e banka tarafından yapılan depoların Toprak 

Holding grup şirketlerine dolaylı olarak kullandırılması,  

- Grup dışında mali tahlil ve istihbarat raporları bulunmayan, kredi değerliliği 

olmayan şirketlere verilmiş zarar niteliğini almış krediler,  

- Limitlerin üzerinde açık pozisyon tutulması, açık pozisyon riskinin Off–Shore 

üzerinden fiktif altın işlemleri gibi uygulamalar vasıtasıyla taşınması ve bunun zarara 

dönüşmesi,  

- Vergi ihtilafları, kanunlara aykırı ve usulsüz işlemler için önceki dönemlerde 

ayrılmamış karşılıklar ve tüm bu nedenlerle ortaya çıkan zararın yüksek maliyetlerle 

fonlanması.  

- 28 Eylül 1999 tarihinde Banka Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla “altın 

forward” işlemi yapıldığı ve bu işlemle gerçekte olmayan muhasebe kayıtları 

oluşturularak yanlış muhasebeleştirme yapıldığı görülmüştür. Yönetim Kurulu 

Başkanı’nın imzası olmasa da hakim ortak olarak lehine sonuçlar doğurduğu görülerek 

Bankalar Kanunu 22. maddesine göre para ve hapis cezasına çarptırılmıştır.132 

                                                
131 Nuri İMRE, “Halis Toprak Hakkında 874 Trilyonluk Alacak Davası Açıldı”, Tüm Gazeteler, 02.09.2002,  

http://www.tumgazeteler.com/?a=228947 (16.11.2010), s.1. 
132 Anadolu Ajansı, Toprakbank Davasında Karar, 24.07.2006, http://www.haberler.com/toprakbank-davasi-nda-

karar-haberi/ (16.11.2010), s.1. 
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Bankalar Kanunu’nun emredici hükümleri dolanılarak banka kaynakları kanunun 

izin vermediği ölçülerde Toprak grubuna bilinçli ve koordineli bir şekilde aktarılmış ve bu 

yolla Türk Ceza Kanunu 503. ve 504. maddelerinde hükme bağlanan dolandırıcılık suçu 

işlenmiştir, denilmiştir. BDDK avukatları, Toprakbank ile Toprakbank Off-Shore 

arasındaki işlemler nedeniyle ödenmesi gereken ve ödenmediği için cezasıyla birlikte 44,2 

trilyon lirayı aşan vergi ve cezalarının da devir sonrası TMSF tarafından ödenmek zorunda 

kalındığını belirtilmiştir.133 

Zarara neden olan ve davaya esas olan işlemlere bakıldığında bankanın denetim 

yönüyle ilgili veya denetimin yönetim üzerindeki etkisi ile ilgili önemli bir açık olduğu 

görülmektedir.  

 

3.2.1.2. İmar Bankası Vakası 

Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi ünvanı ile 22 Mart 1928 tarihinde 

kurulmuştur. Banka, 1970’li yıllarda Doğuş grubuna geçmiş, Ekim 1984’de Uzan Grubu 

tarafından satın alınmıştır. İmar Bankası 20 Haziran 1994 tarihinde yakın izlemeye 

alınmadan önce, Hazine tarafından Banka Yeminli Murakıpları tespitlerine göre kredilerin 

hakim ortaklara kullandırılması, alınan döviz kuru riski, özkaynakların yitirilerek 

mevduata sirayet etmesi, genel müdür dahil personelin karar mekanizmasında yer almayıp, 

aile yönetimin hakim olması konularında uyarılar almış, ancak banka yönetimi Hazine’nin 

istediği tedbirleri almamıştır. Haziran 1994- Haziran 2003 döneminde banka BDDK ’nın 

yakın izlemesine girmiş, Haziran 2003- Temmuz 2003 döneminde fona devredilmiştir.134  

İmar Bankası’nın muhasebe ve bilgi işlem sisteminin genel işleyişine ilişkin 

denetimlerde şu tespitlerde bulunulmuştur135; şubelerde tek bir kayıt menüsünün olduğu, 

şubelerden genel müdürlüğe kayıtların doğru ve gerçek olarak aktarıldığı, ancak genel 

müdürlük ve bankaya bilgi işlem sistemi veren Merkez Yatırım tarafından bilgi işleme 

sistemi kullanılarak gerçeğe aykırı olarak mizanlara döküldüğü belirlenmiştir.  
                                                
133 İMRE, a.g.e., s.1. 
134 Yaşar ERDİNÇ. (Ed.). Raf Temizliği (İmar Bankası - TMSF), İstanbul: Artus Basım, 2009,s.31-37. 
135 ERDİNÇ, a.g.e., s.41-45. 
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Şubelerde, 1980’li yılların teknolojisine dayanan ve şubede sınırlı bilgi tutan bir 

bilgi işlem sistemi kullanılmıştır. Bilgi işlem sistemine adapte edilen bilgisayar 

programları ile muhasebe kayıtlarına mahiyetleri kolayca anlaşılmayan çok sayıda 

müdahale edilmiş ve sistemin işleyişi oldukça karmaşıklaşmıştır.  

Muhasebe programları geliştirilerek muhasebe dosyalarının silinmesi, 

değiştirilmesi, bazı hesap bakiyelerinin yasal defter ve mali tablolarda bulunması 

engellenmiş ve yeni muavin defteri üretilerek, mizan programına kısıtlar konulmuştur. 

Mizan programına konulan kısıtlar ile bazı hesapların bakiyelerinin mizan dosyasına 

alınması engellenerek mizana göre düzenlenen yasal defter ve mali tabloların yanıltıcı bilgi 

üretmesine neden olunmuştur. Banka ve Merkez Yatırım yöneticileri, kullanılan bilgisayar 

programları ile tüm şubeler ve genel müdürlük birimleri adına gerçek işlemlere 

dayanmayan geriye dönük fişler kesilmiş, silme programları ile fişlerin silinmesi 

sağlanmıştır. 

Mevduat ve hazine bonosu satışı altında halktan toplanan kaynaklarla mudilerden 

kesilen vergiler yasal defter ve mali tablolarda kaynaklar, bilgisayar programları 

kullanılarak Uzan Grubuna aktarılmıştır.  

Şube teftişine giden müfettişlere, incelemeleri sırasında gerçek muavin kayıtları 

gönderilmiş ve böylelikle muavin kayıtlarının teftişi yapılmış, bu kayıtlardan müfettişler 

tarafından gerçek mevduat tutarı görülebilmiştir. Müfettişler tarafından iki rapor 

düzenlenerek birinde fiili mevduat ve diğerinde görünen mevduat tutarları bu raporlarda 

karşılaştırılmalı olarak gösterilmiş, karşılaştırmalı raporun şubelere kesinlikle 

gösterilmediği ve Banka üst yönetiminden bazı kimselere gönderildiği tespit edilmiştir.  

Ayrıca, muhtelif Bankalar Yeminli Murakıpları raporlarında Bankanın günün 

koşullarına uygun bilgi üretecek bir bilgi işlem ağı olmadığı, Banka Teftiş Kurulunun ve 

faaliyetlerinin bankacılık işlemlerine cevap verecek düzeyde olmadığı, Bankanın mevcut 

kayıt, defter, belge, personel, yönetici ve bilgi işlem sisteminin sağlıklı bir denetimin 

gerçekleşmesine hizmet edecek düzeyde olmadığı, Banka yönetiminin, modern bankacılık 

tekniklerini kullanarak faaliyette bulunma ve sağlıklı bir denetim yapılmasında herhangi 

bir niyeti, isteği ve çabası olmadığı belirlenmiştir.  
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3.2.1.3. Barings Bank Vakası 

1762 yılında kurulmuş olan Birleşik Krallığın 200 yıllık bankası Barings Bank, 

26 Şubat 1995 tarihinde iflas etmiş ve 3 Mart 1995 tarihinde 1 sterlin karşılığında ING 

Bank’a satılmıştır. Yönetimi denetim altına alındığında 800 milyon pound finansal türev 

borcuna karşılık 540 milyon poundluk bir sermaye karşılığı bulunduğu açıklanmıştır. 

Barings Bank skandalı, operasyonel skandallara en açık örnek olmuştur.  

Olay şöyle gerçekleşmiştir; Nicholas William Leeson adında banka dealerı (28 

yaşında) Baring Bank’ın Singapur’da future işlemler yapan iştirakine Genel Müdür 

olmuştur. Leeson, 1994 yılında hata nedeniyle oluşan 20.000 paund değerinde zararı 

yönetime açıklamak yerine 88888 kodlu yeni hesap açarak gizlemiş ve telafi etmek için 

yetkisiz işlemler yapmaya başlamıştır. Sadece müşteri karşılıklı işlem yapılması 

gerekirken, zararın kapatılması için banka adına pozisyon alınmıştır. Ancak, yaratılan 

hesap kullanılarak, sadece zararı kapatmakla kalınmayıp yüksek tutarlı pozisyonlar alınmış 

ve kar edildikçe de bu pozisyonlar artırılmıştır. Kar elde ettikçe, Leeson’ın başıboş 

bırakıldığı belirtilmektedir. Ayrıca, Banka merkez yönetiminin türev işlemler piyasasını 

yeni tanıması ve bu piyasada tecrübesinin olmaması Leeson’ın karının şüphe 

uyandırmamasına ve denetimlerde sorun yaşamamalarına neden olmuştur. Bunun yanında, 

risk iştahı ile sağlanan karlar nedeniyle denetim bulgularının ve önerilerinin yönetim 

tarafından dikkate alınmadığı da iddia edilmiştir. Leeson’ın işlemlerini yaptığı dönemde 

Singapur ve Osaka borsalarında risk yaratan yüksek dalgalanmalar bulunmadığından, kar 

elde edilmesinde piyasa şartlarının da önemli payı olmuştur.  

Japonya’da 17 Ocak 1995 tarihinde Kobe’de yaşanan deprem sonrasında Nikkei 

225 endeksinde görülen hızlı düşüş Leeson’ın pozisyonundaki zararın katlanarak artmasına 

yol açmıştır. 25 Şubat 1995 tarihinde toplam zarar 59 milyon yen olmuştur. Leeson’ın 

türev enstrümanlarda yapmış olduğu işlemlerden kaynaklanan 1,3 milyar Dolar civarındaki 

zararın anlaşılmasıyla banka iflasını açıklamıştır. Yani, Japon Borsasında alınan yüksek 

miktardaki riskli pozisyonlar, zararın temel nedeni olmuştur.136 

                                                
136 Mehmet Fehmi EKEN, “Risk Yönetimi ve Banka Krizleri”, 2010, 
http://www.akademiktisat.net/calisma/banka_finans/risk_yonetimi_banka_mfeken.htm (24.10.2010), s.8,16. 
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Olay sonrası yapılan denetimlerde Leeson’ın alım/satım masasının yanında 

muhasebe ve kayıt işlemlerinin yürütüldüğü operasyon masasından (back office) da 

sorumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Yani operasyonel yapı birinci seviye kontrollerde sorun 

oluşturacak şekilde hatalı kurulmuştur. Alım/satım masası tarafından gerçekleştirilen tüm 

işlemlerin teyidini almak, muhasebe kayıtlarını kontrol etmek, işlemlerin yönetimce 

belirlenen limitler dahilinde gerçekleşmesini sağlamak gibi birinci seviye kontrollerden 

operasyon birimi sorumludur. Ön (alım/satım işlemlerinin yapıldığı) ve arka (operasyonel 

işlemlerin yapıldığı) ofis birimlerinin sorumluluklarının net bir şekilde belirlenerek 

birbirlerinden ayrılması bu nedenle önemlidir. Ancak, Bankanın Singapur’daki ofisinde bu 

yapının uygulanmadığı anlaşılmıştır. Bu yapının kurulması ve işlemesi iç denetimin 

sorumluluğunda olduğundan iç denetimin bu yönü de eksik kalmıştır. Risk odaklı çalışan 

bir denetim yapısı bulunmamaktadır. İç denetçiler, yeni gelişen piyasa hakkında mesleki 

yeterliliğe sahip değildir. Ayrıca, bazı hesapların muhasebe kayıtları dışında izlenmesi de 

muhasebe standartları açısından eksikliğe işaret etmektedir. Ve mali tabloların denetimini 

sağlayan bağımsız denetim şirketi ve hükümet denetimi yetersiz kalmıştır. 

 

3.2.1.4. Madoff Vakası 

Madoff vakasını konuşmak için Ponzi oyununun ne demek olduğunu bilmek 

gerekmektedir. Ponzi Scheme (Ponzi Oyunu); ilk kez ABD’de kullanılmış bir yöntem 

olup yatırımcılara kendi paralarıyla veya sonraki yatırımcılardan gelen paralarla 

ödemenin yapıldığı dolandırıcılıkla yatırım işlemidir. Yeni yatırımcıları çekmek için 

yüksek tutarlı ve kısa dönemli geri dönüşler teklif edilmektedir. Oyunun devamı için 

yatırımcılardan artarak gelen bir para akışı sürekliliği sağlanmalıdır. Kazançlar 

ödemelerden başarısız olduğunda, sürecin başarısız olması kaçınılmazdır. Oyunu 

düzenleyenin kazanç için kayıt dışı menkul kıymet satması zorunlu hale gelen 

yöntemlerden biridir. Oyuna katılımcı sayısı arttığında oyunu yönetenlerin piyasada 

dikkat çekmesi katsayısı artar. İlk Ponzi Scheme 1920 yılında genç girişimci Charles 

Ponzi tarafından gerçekleştirilmiştir. Yedi ayda 10.000 yatırımcıyı kendine bağlayan ve 

10 milyon dolar değerinde senet imzalatan Charles Ponzi yatırımcılarına posta pulu 

kullanarak bir arbitraj karı sağladığından bahsetmiştir. Aslında olmayan bu karlar, 
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insanları etkilemiş ve sistem kısa sürede çökmüştür. Daha sonraki yıllarda birçok kişi bu 

yöntemi kullanmıştır. Son olarak da Bernard Madoff ve Robert Allen Stanford 

tarafından gerçekleştirilmiştir ve oyuna katılan yatırımcılar milyarlarca dolar kayba 

maruz kalmışlardır.137  

Bu yöntemlerden sonra piyasa işleyişinde denetim yapısının yeni oluşumlara 

karşı hazırlıklı hale getirilmemesi binlerce yatırımcının zarara uğramasına neden 

olmuştur.  

Wall Street şirketi olan Bernard L. Madoff Investment Securities LLC Nasdaq 

kurucularından ve eski başkanlarından Bernard Mdaoff tarafından 1960 yılında 

kurulmuştur. 2008 yılında Wall Street’ın 6. büyük şirketi seçilmiş en iyi Market 

Maker’larından olmuştur. Altı kıtada, 136 ülkede 50’den fazla ofisi ile 30.000 müşteriye 

hizmet veren 50 milyar dolarlık varlık yöneten, başkanı ve CEO’su milyarder yatırımcı 

olarak bilinen Robert Allen Stanford tarafından yönetilen bir şirkettir. 1932 yılında, 

büyük depresyon döneminde sigorta şirketi kuran ve bir berber olan Lodis B. Stanford 

tarafından kurulmuştur. 1980’lerin başında Allen Stanford gayrimenkul ile başlayan 

şirket daha da genişletilmiş 2008’de kurumsal destek sistemlerine yardımcı, işletme 

teknolojisi, uyumluluk, finans, insan kaynakları, yatırım stratejisi ve hukuk gibi 

fonksiyonları içeren yeni bir küresel yönetim kompleksini 2009’da açacağını 

belirtmiştir. 10 Aralık 2008 yılında, oğullarına şirketin varlık yönetim kısmının büyük 

bir ponzi oyunu olduğunu açıklamış ve oğulları da bu bilgiyi yetkililere bildirmiştir. 

Madoff, ertesi gün tutuklanmış, menkul kıymet dolandırıcılığı ile suçlanmıştır. 12 Mart 

2009 tarihindeki duruşmasına kadar 10 milyon dolar kefalet ile serbest bırakılmış, bu 

sürede evde göz hapsinde kalmıştır. İlk duruşmasında suçlamaları kabul etmiş, tutuklu 

olarak yargılanmıştır. 13 Mart 2009 tarihli Financial Times yazısına göre menkul 

kıymetlerde sahtecilik, yatırım danışmanlığını suistimal, kara para aklama, yalan 

bildirim, mali tablolarda tahrifat, bireysel emeklilik fonlarının paralarının çalınması gibi 

onbir suçlama ile yargılanmış, davaların hepsi sonucu 150 yıl hapsi istenmiştir. 

Tarihteki en büyük tek kişi tarafından gerçekleştirilen yatırımcı dolandırıcılığı olduğu 

söylenmektedir. Madoff’un yaklaşık 65 milyar dolar borcu olduğu açıklanmıştır ve 

                                                
137 GÖRKEY, a.g.e., s.1-4. 



196 
 

sadece Amerika’daki değil diğer bankalar da bu olay sonucunda milyar dolarlar 

kaybetmiştir.  

1999 yılından itibaren finansal uzmanlar tarafından SEC’e Madoff’un ponzi 

oyunu yönettiği suçlamasıyla birçok uyarı yapılmıştır, ancak SEC’in 10 yıl boyunca 

inceleme yapmadığı belirtilmektedir.  

Madoff skandalı, Lehman Brothers iflasından 2 ay sonra patlak vermiştir. Zarar 

edenler arasında uluslararası bankalar, özel bankalar ve zengin ailelerin servetlerinden 

sorumlu aile ofisleri bulunmaktadır. Olay, İspanya, Fransa, İskoçya, İtalya Avrupa 

bankalarında deprem etkisi yaratmıştır. Bu ülkelerdeki ve Japonya’daki bankalar zarar 

açıklaması yapmışlardır. 

 

Ülke   Adı    Kaybı          . 

Fransa   BNP Paribas   470 milyon $ 

Fransa   Natixis    605 milyon $ 

İspanya  Santander   3,1 milyon $ 

İskoçya  Royal Bank of Scotland 595 milyon $ 

İtalya   Uni Credit Group  75 milyon $ 

İsviçre   Reichmuth & Co  329,1 milyon $ 

Japonya   Nomura Holding  302 milyon $ 

Hollanda   HSBC    1 milyar $ 

Fransa   Axa    100 milyon Euro 

İngiltere   Access International  1,4 milyar $ 

 

BNP Paribas, piyasa faaliyetleri yoluyla Madoff’un fonlarına yatırım yapan 

yüzlerce fona para aktarıldığı ve bu aktiflerin yok olması halinde kaybının 470 milyon 

dolara ulaşacağını söylemiştir.  

Natixis, Madoff’un fonlarına doğrudan yatırım yapmamış ancak, bazı 

müşterileri Madoff’un yönettiği fonlara yatırım yapan üçüncü tarafların yönettiği 

fonlara yatırım yaptığı için zarar ettiğini söylemiştir.  
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Santander, bir başka fon aracılığı ile Madoff’un ürünlerine kendine hesabından 

17 milyon euro yatırım yaptığını, müşterilerinin ise Madoff ürünlerine 3,1 milyon dolar 

yatırım yaptığını söylemiştir.  

Unicredit, Madoff ile bağlantılı yatırımlara 75 milyon dolar aktardıklarını 

açıklamıştır.  

Royal Bank of Scotland, Madoff varlıklarının değeri sıfırlanmışsa kaybının 595 

milyon dolar kadar olduğunu söylemiştir.  

Servet yönetiminde uzmanlaşmış İsviçre bankacıları da 5 milyar dolar kadar 

kayba uğrayabileceklerini söylemişlerdir.  

Madoff şirketini denetleyen firma olan Friehling&Horowitz, American Instıtue 

of Certified Public Accountants (AICPA) tarafından soruşturmaya tabi olmuş ve 

AICPA’a müşterilerinden sadece Madoff’un hesaplarının kontrolünü 15 yıldır 

denetlemediğini açıklamıştır. AICPA, firmanın dikkatli inceleme yapmadığını ve 

denetim yapmış gibi gösterdiğini açıklamıştır. 

Skandal sonrası görülen davadan Ponzi oyununda yer alan Jeffry Picower’ın 

servetinden 2 milyar doların mağdur yatırımcılara aktarılması kararı çıkmıştır. 

Picower’ın Madoff’a bilgiler vererek düzmece alım satımlar yapmasını sağladığı ve 

böylece milyonlarca dolar kazanç sağladığı düşünülmektedir. UBS bankasında Madoff 

için açılan iki ayrı fonda 1,7 milyar dolar kaybeden yatırımcılar, kayıplarının UBS 

tarafından karşılanmasını istemiş ve konuyu mahkemeye götürmüştür. Lüksemburg 

mahkemesi ise, İsviçreli UBS ve Ernst &Young lehine karar vererek, bu konuda Madoff 

mağdurları tarafından dava açılamayacağı söylenmiş ve yatırımcıların kayıplarını 

Madoff’tan karşılaması kararını vermiştir. Bu skandal nedeniyle ilk defa SEC gibi 

düzenleyici kurumlar aleyhine mağdur yatırımcılarca dava açılmıştır. Madoff davası 

sonucunda yatırımcılarla uzlaşma sağlanmış ama uzlaşmanın ne olduğu 

belirtilmemiştir.138 

                                                
138 GÖRKEY, a.g.e., s.5. 
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17 Şubat 2009’da dolandırıcılık suçlamasıyla şirket yönetimine el koyulmuştur. 

27 Şubat 2009’da dolandırıcılık olayı ponzi oyun olarak değiştirilmiştir. 

Stanford Capital Management; yatırım danışmanlığı, Standart Group 

Company; broker-dealer, Stanford İnternational Bank, Stanford Turst Company; 

sermaye yönetimine ve korunmasına yardımcı olmaktadır, Bank of Antigua şirketleri 

Stanford Finans Grubu’na bağlı şirketlerdir. 

Stanford, 13 Şubat 2009 haftasında müşterilerine kendilerine rutin denetim 

yapıldığını ifade eden bir mektup göndermiştir. 17 Şubat 2009’da şirket kapıları 

mühürlenerek bir kayyum tarafından yöneticiliği belirtilmiştir. SEC (Securities 

Exchange Commission – ABD menkul kıymetler komisyonu), 8 milyar dolarlık 

mevduat sertifikası sahibine mümkün olamayacak kadar yüksek faizler önermesi 

nedeniyle Allen Stanford ve L. Pendergest – Hold ve J. Davis’i dolandırıcılıkla 

suçlamıştır. Laura Pendergest – Hold, grubun yatırımlarını denetlemekle görevlidir ve 

dolandırıcılığa ortak olmuştur. Yatırım fonu şirketinde yatırım bölümünde şef olmadan 

başka ciddi tecrübesi olmayan ve yönetime sadakati ile bilinen bir denetçi olduğu 

söylenmektedir. Yani, denetçinin bağımsız, objektif olma niteliği sağlanamamış, denetçi 

yönetimin adamı olmuştur. Grubu incelemeye gelen yetkilileri engellemeye çalışan bir 

şirket denetçisidir.  

Sonuçta; Stanford İnternational Bank, Stanford Group Co. Ve Stanford Capital 

Management’ın varlıkları dondurulmuştur. Stanford İnternational Bank, ipotekli 

borçlarının erken ödenmesi için 60 günlük bir moratoryum ilan etmiştir.  

18-19 Şubat 2009’da Ekvator ve Peru’da Stanford işlemlerine ara verilmiştir. 

Venezüella ve Panama’da Stanford Bank’ın yerel birimlerine hükümet tarafından el 

koyulmuştur. 19 Şubat 2009’da Meksika finansal düzenleyicileri de Stanford Bank’ın 

yerel ortaklıklarının araştırıldığını duyurmuştur.  

27 Şubat 2009’da SEC, Stanford ve arkadaşlarının büyük bir Ponzi oyunu 

düzenlediklerini, yatırımcılarından gelen milyarlarca parayı zimmetlerine geçirdiklerini 

ve Stanford International Bank’ın da dolandırıcılığı sağlayan işlemleri yaptıkları 
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belirtilmiştir. SEC, “Stanford International Bank’ın mali tabloları kendi yatırımları da 

dahil, hayaldir” açıklamasını yapmıştır.139  

Bu skandalda da görüldüğü gibi yönetimin düzenlediği Ponzi Scheme’de 

yatırımcıları ve şirketi koruyan bir iç denetim sistemi yoktur, ayrıca mali tabloların 

denetimini sağlayan bağımsız denetim şirketi ve hükümet denetimi yetersiz kalmıştır. 

Yapılan işlemler bir finans grubunun sadece ülkede değil farklı ülkelerde de şubeleri 

aracılığıyla organize bir yapı oluşturularak yapıldığı için piyasa gözetimi yetersiz 

kalmıştır.  

 

3.2.1.5. Societe General Vakası 

Societe General Bank, yatırım bankacılığı süresince 1,1 milyar Euro net kazanç 

sağlamıştır. Bir yıl öncesinin aynı döneminde zararı 278 milyon Euro’dur. 2008 yılında 

skandal ile açıklanan ve riskli yapılan işlemler sonucu banka kaybı 4,9 milyar Euro’dur.140 

Jerome Kerviel isimli trader, müşteri hesaplarındaki 7,1 milyar dolar ile vadeli işlemler 

borsasında izinsiz işlem yapmış ve mortgage krizi olunca da olay ortaya çıkmıştır. Banka, 

bilanço rakamlarını bir toplantıyla açıklamıştır. Banka, global kredi darlığına bağlı 2,9 

milyar dolarlık zarar yazdığını ve bilançosunu güçlendirmek için 7,9 milyar dolarlık 

sermaye artırımı yapacağını belirtmiştir. Ancak, şirket CEO’su Daniel Bouton, bankanın 

2,9 milyar Euro’luk zarar haricinde 7,1 milyar dolarlık (4,9 milyar Euro) ek bir açığın 

olduğunu ve sorumlusunun banka adına işlem yapan Jerome Kerviel isimli trader 

olduğunu belirtmiştir. Açıklama sonrası şirket hisseleri %6 oranında değer kaybetmiştir. 

Trader, 2005 yılından beri banka hesapları içerisinde “sanal bir şirket” kurmuş ve bu şirket 

üzerinden Avrupa piyasalarında Plain- Vanilla- Futures adı verilen vadeli işlemler 

piyasasında alım satım yaptığı belirtilmiştir. İşlemler sonucunda tarder’ın işlem yaptığı 

pozisyonlar üzerinden banka adına yüksek riskler oluşturduğu ve bu riskleri 

gerçekleştirdiği her işlem sonucunda karmaşık işlemler yardımıyla gizlemeyi başardığı 

anlaşılmıştır. Ancak, trader’ın son işlemde hata yaptığı ve oluşturduğu sanal hesabı 

                                                
139 GÖRKEY, a.g.e., s. 6-7. 
140 Bbc News, “Societe Generale Profits Beat Expectations”, 05.05.2010, http://www.bbc.co.uk/news/10098479 
(15.10.2010). 
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kapatamadığı, banka kontrol sisteminin hata uyarısında bulunduğu ve dolandırıcılığın 

böylece ortaya çıktığı açıklanmıştır. Trader, 2005 yılından itibaren yaptığı işlemlerden 

maddi avantaj sağlamamış, ancak bankanın sanal işlemler nedeniyle yüksek riskler 

üstlendiği belirtilmiştir. Bankanın riskleri kapadıktan sonra yaptığı açıklamaya göre, risk 

taşınan pozisyonlar kapatılmadan piyasa bilgilendirilseydi, zarar 10 kat fazla olacaktı.141  

Skandaldan sorumlu tutulan Jerome Kerviel, Societe General’in hayatına devam 

edebilmesi için kendinin, birçok kişiyi dolandırıcılıktan mahkum edilerek kurban edildiğini 

belirtmiştir. Tarihin en büyük dolandırıcılık olayında riskli piyasalarda trader olarak sadece 

kendinin suçlandığını söyleyerek yönetimin payının atlandığına dikkat çekmiştir. 

Mahkemede, Fransa’nın en büyük ikinci bankasında yaşanan bu skandalda banka iç 

kontrolünün gevşekliğinden bahsedilmiştir. Kerviel, evrakta sahtecilik ve güveni kötüye 

kullanma ve yetkisiz işlem yapma ile suçlanmaktadır. Yaptığı işlemlerin sır olmadığını 

banka patronu ile paylaştığını, banka para kazandığı sürece yapılan işlemlere hoşgörü 

gösterildiğini söylemiştir.142 Kerviel, işlemleri yaptığını kabul etmiştir, ancak 2007 yılı 

sonunda mortgage piyasasında kayıplar olmaya başlayana kadar aldığı pozisyonları 

yönetimin bildiğini ve kendinin kullandığının savunmasını yapmıştır. Diğer taraftan, 180 

milyon dolar harcayarak dolandırıcılık uyarı sistemi kuran Societe Generale Bank’a Fransa 

Bankacılık Komisyonu tarafından Kerviel olayındaki yetersiz banka kontrol sistemi 

nedeniyle para cezası verilmiştir.143 

Daiwa Bank ve iflas eden Barings Bank’ta gerçekleşmiş olan usulsüz alım satım 

işlemleri büyük operasyonel risklere örnek gösterilmektedir. Uluslararası düzeyde çalışan 

bir bankada, bu örneklerden daha büyük tutarlı ve yüzyılın skandalı denilen bir 

operasyonel risk yaşanmıştır. Societe Generale Bank’ta Jerome Kerviel tarafından yapılan 

ve aylarca fark edilmeyen yetkisiz vadeli işlemler sonucu 4,9 milyar euro’luk zarar 

oluşmuştur. Olay sonrası bankadan 22,5 milyon müşterisine özür mektubu gönderileceği 

                                                
141 Tarihin En Büyük Finans Dolandırıcılığı, 25.01.2009, http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=152225 

(23.10.2010). 
142 Guardian News, " Jérôme Kerviel: 'I had to be killed so Société Générale could survive'”, 6 Ekim 2010, 
http://www.guardian.co.uk/business/2010/oct/06/jerome-kerviel-societe-generale?intcmp=239 (15.10.2010). 
143 Los Angeles Times, “French Trader goes on trial over Societe Generale losses”, 09.01.2010, 
http://articles.latimes.com/2010/jun/09/world/la-fg-france-trader-20100609 (14.10.2010). 
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açıklanmıştır.144 Ancak, yetkisiz yapıldığı belirtilen vadeli işlemlerin fark edilmemesinde 

risk yönetimi yanı sıra iç denetimin de sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır. Basel II’de 

sermaye yeterliliği rasyosuna dahil edilen Operasyonel risk yönetiminde kullanılan 

tekniklerden biri olan Senaryo Analizinde Senaryolar hazırlanırken bankanın operasyonel 

risk profili subjektif kriterler çerçevesinde analiz edilirken denetim sonuçları önemlidir. Bu 

nedenle artık iç denetim ve risk yönetimi verilerinden faydalanarak geleceğe yönelik 

denetim yapan bir yapıya ihtiyaç vardır. Çünki, bu tarz skandallar yaşandığında ilk fatura 

yeterli yapılmadığı söylenen denetim birimine kesilmektedir.  

BDDK tanımına göre 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 ve sel 

gibi felaketlerden veya terör saldırılarından kaynaklanabilecek zarar olasılığıdır. 

Operasyonel risk aynı zamanda hukuki riski de kapsamaktadır. Buna göre iç kontrol ve 

denetim, veri ve raporlardan faydalanan ve oluşturduğu raporlarla iç denetim ve kontrolün 

şekillenmesine yardımcı olan risk biriminin bir parçasıdır.  

Operasyonel riskin elimine edilmesi, azaltılması veya transfer edilmesinde sigorta 

ve/veya taşeron kullanılabilir. Bu durumda sigorta ve taşeron işlemleri konusunda denetim 

ile karşılıklı işbirliği gerekecektir. İç kontrol ile işbirliği yapılarak riski azaltma veya 

transfer etme yollarına karar verilir ve kontrol ve iç denetim sonuçlarına göre şirket içinde 

risk düzeyine uygun işlem limitleri ve onay yetkileri verilerek bu sağlanır. Ayrıca, acil 

durum planları hazırlanmasına esas olan bilgiler risk yönetimi, iç kontrolce denetim 

birimlerinden alınan veri ve raporlara göre yapılacaktır. Senaryo analizlerinden acil durum 

planlarının içeriğinin genişletilmesinde yararlanılabilmektedir.  

Senaryo analizi yapılırken beyin fırtınası yapılacağı için acil durum planlarının 

eksik kalmış olan bölümleri genişletilebilir, önlemlerin düzeyi artırılabilir ya da acil durum 

                                                
144 Ertuğrul Umut UYSAL, “Operasyonel Risk Yönetiminde Senaryo Analizi”, Bankacılar Dergisi, 2009, Sayı 69, 
http://www.google.com.tr/#q=societe+generale+skandal% C4%B1&hl=tr&biw=1076&bih=557&rlz=1R2ADFA_ 
enTR337&ei=5T2_TNfII4jJswa038XEDQ&start=50&sa=N&fp=f72c0e522dacbddd (16.10.2010), s.73. 
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planları belirli senaryo formatları üzerine oturtulabilir. Acil durum planı tüm bankaya açık 

olduğu için senaryolar hakkında tüm bankanın bilgisi olacaktır.145  

 

3.2.1.6. Lehman Brothers Vakası 

“Too big to fail” yani, batmayacak kadar büyük olarak tanımlanan Lehman 

Borthers’ın Eylül 2008’de iflas etmesi küresel krizin başladığı milat olarak görülmüş ve 

kurtarılabileceği konusunda birçok spekülasyon yapılmıştır. İflas sonrasında SEC 

tarafından yapılan incelemede kurumun durumunun kötüye gittiğini saklamak için 

banka borçlarını azaltmak amacıyla “Repo 105” denilen bir muhasebe hilesi kullanıldığı 

düşünülerek, araştırılmasında ilişkide bulunulan 19 bankaya mektuplar gönderilmiştir. 

SEC Başkanı, Mary Schapiro, 2004 yılından beri yetkili olmasına rağmen 5 büyük 

yatırım bankasının yeterince denetlenmediğini belirtmiştir. İflasın arkasındaki nedenleri 

araştırmakla göevlendirilen Anton Valukas isimli müfettiş de düzenleyicilerin, 

Lehman’ın gidişatını kötüye gitmeden önce gerekli çalışmaları yapmadıklarını 

belirtmiştir. Valukas’ın raporuna göre, L.Brothers’ın muhasebe kayıtları ile 

oynanmıştır, banka CEO’su, finans işlerinden sorumlu genel müdürü ve birçok üst 

düzey yöneticinin bu işlemleri bildiği belirtilmiştir. Bağımsız denetim kurumu olan 

Ernst&Young bu işlemlere göz yummuştur. “Repo 105” denilen muhasebe hilesi ile 50 

milyar dolar borç gizlenmiştir.  

Bu muhasebe hilesi şöyle işlemiştir; bilanço zamanı gelmeden 7 ile 10 gün 

öncesinde zarardaki varlıkları bilanço dışına alarak bilançodaki zararı gizlemek ya da 

olduğundan düşük göstermek amacıyla repo yapılmış gösterilerek varlıklar repo 105 ile 

yer değiştirerek bilanço dışına alınmıştır. Varlıklar, 10 günden sonra tekrar bilançoya 

aktarılmıştır. Bu işlemler her bilanço tarihinde tekrarlanmıştır. Yani, banka zarar eden 

                                                
145 UYSAL, a.g.e., s.84. 
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varlıklarını bilanço dönemlerinde geçici olarak gizlemiştir, borçlarını düşük 

göstermiştir.146  

Lehman Borthers, subprime mortgage kredilerini üç seviyede risk alanına 

bölmüştür. Bunlardan birinci seviyedeki yüksek riskli krediler ile üçüncü seviyedeki 

yüksek riskli kredilere aynı karşılığı ayırmıştır. Bu duruma hem bağımsız denetim hem 

de iç denetim tarafından dikkat edilmemiş veya iç denetim dikkate alınmamıştır.   

 

3.2.2.Diğer Sektörlerde Yaşanmış Örnek Vakalar ve İç Denetimin Rolü 

3.2.2.1. Enron Vakası 

Denetim faaliyetlerini değiştirip geliştiren küresel kriz öncesi yaşanmış en 

önemli skandallardan biri dünyanın en büyük enerji ticaret ve en büyük yedinci 

şirketinde gerçekleşen Enron vakasıdır. 2001 yılında Ekim ayında hisselerinin 

değerlerindeki düşüş sonucu oluşan skandal denetim zafiyetine bağlanmıştır, bunun 

sonucunda Sarbanes Oxley (SOX) yasası ile yeni denetim standartları 

oluşturulmuştur.147  

Enron, Arthur Andersan Şirketi ve Enron Vakası; 1985 yılında ABD enerji 

piyasasının deregülasyonu sırasında Houston Natural Gas ve Internorth adında iki 

şirketin doğal gaz şirketinin birleşmesi sonucunda Texas merkezli Enron şirketi 

kurulmuştur. Zamanla doğalgaz boru hattı işletmeciliğinden su kaynakları yönetimi, 

enerji santralı yapımı ve işletimi gibi çeşitli alanlara yayılmıştır.  

Enron, 1980’lerde küçük çaplı bir boru hattı şirketi iken 2000’de toplam geliri 

100 milyar doları bulan dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olmuş, toplam 

aktifleri 65,5 milyar dolar ve toplam çalışan sayısı 19.000 kişi olmuştur. 

                                                
146 Lehman Brothers’ın 50 Milyar Dolarlık Oyunu, 21 Nisan 2010, http://www.cnnturk.com /2010/ekonomi/dunya 

/04/21/lehman.brothersin.50.milyar.dolarlik.oyunu/573093.0/index.html (07.11.2010). 
147 Sezer Bozkuş KAHYAOĞLU, “Küresel Ekonomide Denetim ve Yeni Standartlar”, Türkiye Kurumsal Yönetim 

Derneği Yayınları, 2008, http://www.tkyd.org/ files/downloads/kuresel_ekonomide_yeni_standartlar.pdf 

(17.10.2010), s.1-6. 
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Amerikan enerji piyasasının serbestleşmesiyle şirket gelişmiştir. 1980’lerin 

ortalarında enerji fiyatları düşmeye başlayınca Enron, gelecekteki enerji teslimlerinde 

geçerli olacak fiyatlara garanti vererek future sözleşmelere girişmiştir. Enron, benzer 

şekilde serbestleşen elektrik piyasasında da future işlemler yapmıştır. 1990’ların ikinci 

yarısında Enron, çelik, orman ürünleri gibi endüstriyel ürünlerin ticaretine girerek 

faaliyetlerini genişletmiştir. 10 yıl kadar sonra reklam amaçlı yayıncılık, internet 

bandwith hizmetleri ile future sözleşmeler gibi geniş bir alana yayılmıştır.148  

1997 – 2000 döneminde şirket karı yaklaşık ortalama %20 fazla – 586 milyon 

dolar fazla gösterilmiştir. Çok sayıda özel amaçlı şirket kurularak bunların bir kısmı 

yasal olmayan ve muhasebe standartlarına uymayan şekilde kullanılmıştır. Vergi 

muafiyetlerinden yararlanılması için 900’den fazla off- shore şirket kurulmuştur. Bu 

saydıklarımızın bir kısmının Arthur Andersen şirketi tavsiyesi ile olduğu 

söylenmektedir. Bu nedenle, olay sonrasında denetim şirketlerinde denetim ve 

danışmanlık hizmetleri ayrılmıştır. Arthur Andersen 2000 yılında Enron’dan çoğunluğu 

danışmanlık hizmetinden olmak üzere 52 milyon dolar yani, haftada 1 milyon dolar 

kazanmıştır. Arthur Andersen LLP Enron davasında isteneceğini bilmesine rağmen çok 

sayıda belgeyi yok etmiştir. 

Şirketi denetleyen özel denetim firması ile kamu kurumları arasında sıkı 

eleman değiş – tokuşu olmuştur. Yani, Enron’un denetim ve danışmanlık işlerini 

yürüten Arthur Andersen LLP’nin birçok çalışanı zamanla Enron’da işe girmiştir. 1989-

2001 döneminde altmış sekiz kişinin Andersan’dan Enron şirketine çeşitli yönetim 

kademelerine geçmesi, denetim yapanların kararlarının ne kadar sıhhatli olduğunu 

göstermektedir. Sonuçta, denetimini yapıp hakkında raporlar hazırladıkları şirketin bir 

gün kendi çalıştıkları şirket olacağını düşünerek işbirliği yapma olasılıkları çok 

yüksektir.  

Bir denetim şirketinde çalışanların emekli olana kadar iki şansı vardır, ya o 

şirkette yükselirler ya da denetim yapılan şirkette bir yönetici olarak çalışmaya devam 

ederler. The Wall Street Journal, Enron yıkılmadan önce yüzden fazla Andersan 

                                                
148 D.Yener ÖZEL, “Enerji Devi Enron’un Çöküşü ve Etkileri”, Yaklaşım, Sayı:112, Nisan 2002, s.61-67. 
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çalışanının Enron’un üst düzeyinde Houston’da görev aldığını belirtmiştir. 1992 yılında 

Wendy Gramm Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu Başkanı iken komisyondan 

Enron’un gerçekleştirdiği enerji bağlantılı vadeli işlemlerin devlet gözetiminde serbest 

bırakılması kararı çıkmış, ardından Gramm bu görevden ayrılıp Enron Yönetim ve 

Denetim kurullarına girmiştir. İngiltere’den enerjiden sorumlu olan Bakan John 

Wakeham Enron görevinden ayrılıp Yönetim Kurulu’na girmeden önce ilk özel enerji 

santralı izni Enron’a verilmiştir. Enron tarafından seçim kampanyalarına büyük 

bağışlarda bulunulan Teksas Senatörü Phil Gramm ve ABD Başkanı George Bush, 

Enron ile ilgili önemli serbestleşme kararlarında etkili politikacılardır. Yani, bu iki 

kesim arasında çıkar çatışması ve piyasada haksız rekabet oluşmasının önlenmesi için 

yasal düzenleme gereği doğmuştur.149 

 

Sonuç; Ekim 2001’de Enron’u denetleyen firma, iştiraklerinde görülen bazı 

borç ve zararların Enron mali tablolarında olması gerektiğini söylemiştir. Amerikan 

Sermaye Piyasası Kurulu SEC ve Adalet Bakanlığı ile ABD Kongresinin soruşturmaları 

birbirini izlemiştir. Soruşturmalar başlayınca şirket hisseleri ve bonoları değer 

kaybetmeye başlamış ve şirket derecelendirmeleri düşmüştür. En büyük rakibi Dynegy 

ile birleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştır. Kasım’da soruşturmaya denetçi firma 

da alınmıştır. Denetçi firmaya güven zedelenmiş ve dünyada da benzer durumların 

olabileceği gündeme gelmiştir. 51 milyar dolar kayıpla dünya tarihinin en büyük iflas 

vakası olarak görülen Texaco İne’in iflası bile Enron iflası gerisinde kalmıştır. Enron 

olayı, bu tip olayların sadece az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere özgü olmadığını 

göstermiştir. 2 Aralık 2001’de iflas başvurusunda bulunmuş, SEC soruşturması denetçi 

firmayı da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.  

2002 yılında Enron’a borç veren J.P. Morgan Chase  456 milyon dolar, 

Citigroup ise 228 milyon dolar kaybı olduğunu söylemiştir. Bank of America da 

Enron’a 200- 300 milyon dolarlık kredi verdiğini söylemiştir.  

                                                
149 “Enron olayı”, www.ba.metu.edu.tr/~adil/BA-web/enron-atj.pdf (26.06.2010). 
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Binlerce Enron çalışanı işsiz kaldığı gibi emeklilik kesintilerini Enron 

hisselerine yatıranlar da kayıp vermiştir. Enron çalışanlarının hisselerini 50 dolar altına 

satmaları önlenirken çalışanları hisse almaya yönlendiren üst düzey yönetimin 

hisselerini kısıtlama olmadan iflas öncesi paraya çevirip kazanç sağladıkları 

söylenmektedir.  

Enron’un iflasıyla hisselerin neredeyse tamamen değer kaybetmesiyle 

Amerikan şirketlerinin en önemli yatırım kaynağı olan borsa yatırımcıları ürkmüştür.  

Enron’un resmi belgelerde sahtekarlık yaparak gelirini yüksek gösterdiği, 

beyan ettiğinden çok daha az gelirinin olduğu ve böylece hisselerinin değerini yapay 

olarak arttırdığı iddiası 16 yıldır şirketin denetçilik ve danışmanlık hizmetini sağlayan 

denetçi firmaya güveni sarsmıştır.  

Bu olayla, skandala ismi karışan ve güvenilirliğini kaybeden denetçi ve/veya 

denetim şirketinin çalışma yetkisi elinden alınması önerisi gündeme gelmektedir. 

Denetçinin işini tehlikeye atması için; 

Hile yapıldığında yakalanma ihtimali düşük, 

Hile yapma getirisi yüksek, 

Hile yaparken yakalanmak ne bir kurum ne de piyasa tarafından 

cezalandırılmıyor, 

Hile yapılmadığı durumda gelecekteki potansiyel getiriler çok düşük olması 

durumlarından bir veya birkaçının gerçekleşmesi gerekmektedir.  

Enron skandalında mali tabloların hazırlanmasında rol alan Arthur Andersen 

LLP Enron’u bağımsız olarak denetleyerek, hem denetime esas olan tabloların 

yapılmasına yardım etmiş, hem de diğer taraftan bu tabloları sorgulamıştır. Enron 

şirketi, bir denetçi için kaybetmek istenilmeyecek kadar büyük bir müşteridir. Arthur 

Andersen’ın, hile yaparak kazanacağı ile hile yapmayarak kaybedeceği getiri arasındaki 

fark çok büyüktür. Bu nedenle, Arthur Andersen çalışanlarının bir kısmı zamanla 

Enron’a geçince Enron çalışanları açısından ilişkinin devamı gerekmektedir. 
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Enron skandalı sonucunda sadece Arthur Andersen değil bütün denetim 

şirketleri de güvenilirliğini yitirmiştir. Bu güven kaybı nedeniyle düzgün kayıt tutan 

firmaların da borçlanma maliyetleri gereksiz olarak yükselmiştir. Yatırımcılar, 

şirketlerin finansal verilerine güvenmezse şirketler doğrudan halktan ne borç olarak ne 

de sermaye olarak fon toplayabilir. Bu nedenle sermaye piyasasının bu cepheleri 

kaybedilecektir.  

Enron’u denetimleri sırasında Andersan bağımsız denetim şirketinin genel 

muhasebe suistimallerini neden göremediği sorusunun cevabını vermek yıllar 

alabilecektir. Ama denetimin başarısız olmasında birçok neden vardır. Bilinçsiz 

önyargılar Andersan’daki büyük kazançlara destek veren denetim kültürü ve 

organizasyonel hatalar, dünyada böyle denetim problemlerinin varlığı ve Enron’daki 

problemlerin yakalanamamasının nedenini açıklamaya yardımcı olacaktır. Kongre’de 

Sarbanes –Oxley anlaşması (2002) ile belirlenen bazı problemlere çözüm bulunurken 

hala önemli sorunları çözmede bu anlaşma yetersiz kalmaktadır.150  

Şirketlerin finansal varlıklarını ortadan kaldıran durumların denetim ile ortadan 

kaldırılacağına hala inanılmamaktadır. 

Andersan’ın denetiminde yanlış gidenin ne olduğunu sorgulamadan önce 

denetimin başarılı olmasından ne beklendiğine bakılmalıdır. Denetimde, denetçi 

girişimcinin finansal durumlarını ve dönemsel olarak şirketin finansal varlık ve 

sorumluluklarında değişimleri değerlendirirler ve finansal durumlarını raporlarla ortaya 

koyarlar. Girişimci finansal koşulları, operasyonel sonuçlar ve nakit akışlarının genel 

kabul görmüş muhasebe standartları ile uygunluğunu denetleyen denetçiler finansal 

durum gidişatı hakkında şartsız veya açık görüş belirtirler. Denetçi görüşü finansal 

durumu garanti etmemekte, tüm süreç denetiminde bulunulan kanıtlara dayanarak 

güvenilecek bir tarafsız görüş sunmaktadır. 1990’ların başında önemli bir çalışmaya 

göre yatırımcıların yarısından çoğu denetlenen finansal durumun hata ve hilelere karşı 

açık bir güvence sağladığına inanırlar. Ancak, hile yapanlar planlı ve yürütülen bir 

                                                
150 Matthew J. BARET, “ Enron and Andersan – What Went Wrong anda Why Similar Audit Failures Could Happen 

Again”, Enron Corporate Fiascos And Their Implications, 2004, http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id 

=794831, (20.10.2010), s.155- 168. 
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denetimden kolayca kaçınabilirler. Bunun sonucunda yatırımcılar denetçiler için daha 

yüksek denetim standartları koyarak örtülü hileleri açığa çıkarırlar ve gerçek bilgiyi 

güvenceye alırlar. Gerçekte denetçi hata ve hilelerin finansal durumu etkilemediğinin 

güvencesini vermez, finansal duruma ve sağlanabilen verilere göre kabul edilebilir bilgi 

güvencesi verir. Yani, koşulsuz görüş veren rapor bile girişimcinin şimdi o şirkete 

yatırım fırsatı olduğu veya gelecekte o yatırımın başarısız olacağı güvencesini taşımaz. 

Aynı zamanda genel kabul edilen denetim standartları, finansal şirket bilgilerinin yanlış 

bilgi içermesine neden olan hile ve hataların yarattığı riskleri de dikkate almalıdır. 

Ayrıca, güvenilir sonuçlar sağlamak için hata ve hile delillerini belirlemek, profesyonel 

şüpheciliği kullanmak, güvenilir denetim sonuçları sağlamada denetim prosedürleri 

oluşturmak ve kullanmak şeklinde denetim dizayn etmek profesyonel denetimde bir 

zorunluluktur.  

Enron olayında Andersan’ın denetim başarısızlığına genelde hakim olan Enron 

ve Andersan arasındaki ilişkilerin iç içe geçmesi ve isteğe uygun kayıtlar yaratılması yer 

almaktadır. Diğer açıklamalar ise Andersan’daki organizasyonel iş akışları ve şirket 

kültürü denetim başarısızlığındaki nedenler arasında gösterilmektedir. 

Enron çöküşünü araştıran özel bir komite raporunda şirket üst düzey 

yöneticilerinin Enron iflasına neden olan usulsüzlüklerden haberdar olduğu 

saptanmıştır. Hesapları denetleyen Arthur Andersan şirketinin de düzenlemeleri bildiği 

sonucuna varılmıştır. Şirketin yönetim kurulu raporunda şirket zararlarını gizlemek için 

mali işler müdürünün ortaklıklar oluşturarak 30 milyon dolar aldığı belirtilmektedir. 

Ayrıca, Arthur Andersan’ın da bu ortaklıkların oluşturulmasına yardım ettiği 

söylenmiştir.  

Andersen, Enron ile ilgili belgeleri yok edince adaleti engellemekten cezaya 

çarptırılmıştır. Denetim şirketi Enron öncesinde 1990’ların ortalarında Waste 

Management adlı şirketin hesaplarına ilişkin incelemesi nedeniyle ceza almıştır.151 

Enron skandalında ekim bilançosundaki kara deliğin dikkat çekmesiyle yapılan 

soruşturma sonunda şirket karını şişirdiğini kabul etmiştir. Burada, halka açık bir şirket 
                                                
151 Amerikan rüyası mı ? Amerikan kabusu mu?, 11. Kasım 2008, http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/ 
karatepe/faspa/skandallar.pdf, 20 Haziran 2010. 
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hakkında yöneticilerinin ve hisse sahibi olanların farklı bilgiye sahip olması, yani ahlaki 

risk (moral hazard) söz konusudur. Bilgi farklılığı nedeni olarak denetim yetersizliği 

görülmüştür. Bilanço değerleriyle değerlere esas olan ekonomik faaliyetlerin arasındaki 

ilişki yetersiz görülerek SOX yasası çıkarılmış ve bu yasa bağımsız denetime esas 

olmuştur. Denetim geliştirilirken bakılan bir diğer nokta da bilanço değerleriyle hisse 

fiyatları arasındaki asimetrik ilişkinin olmasıdır, burada gözetim otoritesinin sağlıklı 

işlememesi de görülmektedir. Denetim açısından eleştirilen bir diğer nokta denetim ve 

danışmanlık hizmetini aynı şirketin vermesidir. Bu nedenle, yasal düzenlemeler 

yapılarak denetim firmalarında denetim ve danışmanlık faaliyetleri ayrıştırılmıştır. 2002 

yılından sonra bu üç nokta yeni denetim düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkelerine 

esas olmuş ve IMF, Dünya Bankası, OECD, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlarca üye 

ülkelerde uygulanma zorunluluğu getirilmiştir. Bilanço değerlerinin piyasa fiyatlarına 

dayalı “gerçekçi –makul” fiyatlardan oluşturulması, firmaların değerini doğru 

yansıtması, değerlerin objektif – nesnel belirli bir temele göre kıyaslanması için standart 

olması ve herkesin anlayabileceği finansal raporlama yapılması zorunluluğu doğmuştur. 

Küresel kriz öncesi dönemde ülkemizde UFRS, BASEL kriterleri ve yeni ticaret kanunu 

ile yeni standartlar düzeni kurulacağı belirtilmektedir. 

Bilanço değerlerinin güncel değerleri yansıtması kayıt dışılığı azaltmada 

önemli bir koşuldur. Bahsedilen standartlaşma sayesinde firmaların finansal risklerinin 

hesaplanması, iktisadi getirilerin daha iyi izlenmesine yol açabilecektir. Şirketler yatay 

ve dikey birleşmesi kolaylaşacaktır. Yani, aynı ölçekte ve farklı ölçekteki firmaların 

birleşmesi kolaylaşacaktır. Doğru değerleme ve fiyatlama ile oluşturulan standart 

finansal tablolar sayesinde “Entegre Risk Yönetimi” yani, geçmişten gelen bugünkü ve 

gelecekte karşılaşılabilecek risklerin yönetilmesi veya azaltılması sağlanacaktır. 

Teknolojinin gelişimi ile tüm dünyada verilerin akışı hızlanmıştır, bu verilerin (standart 

finansal tablolar gibi) standart şablonlara dönüşmesi sermaye akışını daha da 

hızlandıracak geriye sadece ülkelerin uyguladıkları mikro ve makro politika ve yasal 

farklılıkların oluşturduğu engeller kalacaktır. Ancak, aynı zamanda finansal raporların 

standart olması firmaların başka ülkelerden fon sağlamasında önemli kolaylık 

sağlayacaktır. Ülkemizde yeni Türk Ticaret Kanunu yasallaştıktan sonra AB 

gereklerinden olan BASEL II düzenlemeleri devreye sokulacaktır. BASEL II 
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düzenlemeleriyle bankaların kurumsal portföylerinde yer alan KOBİ’ler bağımsız 

denetimden geçen finansal raporlara göre kredi derecelendirmesine tabi tutulacak, 

derecesine göre kredi alabilecektir. Kredi derecelerinin ise standartlaştırılacak raporlara 

göre verileceği düşünülürse KOBİ’ler likidite sıkışıklığına girebilecektir. 

Diğer yandan, para ve sermaye piyasalarının birbirinden ayrılamayacağını, 

UFRS gibi standartların kullanılmaya başlandığını düşünürsek BDDK, SPK, sigorta 

sektörü düzenleyicisi kurumun aynı çatı altında birleştirilmesi gerekliliği vardır. Bu 

durumda, bağımsız denetim, muhasebe denetimi ve vergi denetimi de bir bütünün 

parçaları olduğunu düşünürsek birbirinden ayrılması sakıncası da kalkacaktır.  

Ayrıca, günümüzde bir dönem tartışması olan denetleyen kurumların 

denetlenmesi de önemli bir ikilemdir. Denetlenildiği düşünülmeyen denetim kurumuna 

güven problemi doğabilecektir. Denetçiler açısından hukuki sorumluluğun nerede 

başladığı ve nerede bittiği yasal çerçevesi kesin olarak çizilmelidir.  

Artık denetimin yeni adı risk odaklı denetimdir. Böyle olunca farklı alanlardan 

bilgilerin denetim alanına aktarılması gerekmektedir. Denetim sonucu riskler 

belirlenecek farklı senaryolar altında farklı çözümler bulunacak, duruma göre planlar 

yapılacak, uygulanacak ve sürekli olarak yenilikler takip edilecektir. Günümüzde, 

denetim birimi sadece bugünün denetimini yapıp rapor üreten bir birim olmaktan 

çıkmıştır. Dün esas alınıp, bugün denetlenecek ve gelecek için karar alınacaktır, yani 

riskler belirlenmekle kalmayıp yönetilecektir. 

 

3.2.2.2. Worldcom Vakası 

ABD’nin önde gelen iletişim şirketlerindendir. Ocak 2001 – Mart 2002 

döneminde karını 3,8 milyar dolar yüksek göstererek muhasebe yolsuzluğu yaptığını 

kabul etmiştir. Potansiyel mali kayıplara karşı ihtiyatlarda önemli değişikliklerin 

yapıldığı şüphesi olmuştur. 20 milyondan fazla müşterisi bulunan Worldcom’ un 

konkordato ilanı ardından şirketin yeni bir örgütlenme ile bazı işleri yürütecekleri 

söylenmiştir.  
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Worldcom ’da yaşanan bu olaydan sonra yöneticilerin büyük kısmı, iç denetim 

işinin geleneksel finansal denetimden risk odaklı denetime doğru adım atmakta 

olduğunu kabul etmiştir.152 Sadece iç denetim değil, bağımsız denetim ve kamu 

denetimin de yetersiz olduğu görülmektedir.  

 

3.2.2.3. Satyam Vakası 

Satyam Computer Services Ltd. Hindistan’ın en çok yatırım alan dördüncü 

büyük yazılım ve batılı şirketlere bilişim hizmetleri veren outsourcing şirketidir. 

Hindistan Haydarabat’ta bulunan bir inşaat ve bilgi teknolojileri hizmeti vermektedir. 

1987 yılında B. Ramalinga Raju tarafından kurulan 6 kıtada 67 ülkeye hizmet veren, 

birçok sektöre bilgi teknolojileri hizmeti sağlamıştır. Newyork Stock Exchange ve 

Euronext’e kote olmuştur. Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Kanada, Macaristan, Singapur, Malezya, Çin, Japonya, Mısır ve 

Avustralya’da bulunan geliştirme merkezlerinde 40.000 bilgi sistemi uzmanını istihdam 

etmiştir. 185’inin Fortune 500 içerisinde olduğu 654 şirketten fazla uluslararası şirkete 

hizmet vermiştir. 50’den fazla şirket ile stratejik teknoloji ve pazarlama teknoloji 

anlaşmaları olmuştur. Şirketin Haydarabat dışında Bangalore, Chennai, Pune, Mumbai, 

Delhi, Bhubaneswar ve Visakhapatnam’da geliştirme merkezleri olmuştur. 20 yıl önce 

birkaç çalışan tarafında kurulan Satyam, 2008’de 66 ülkede operasyonları olan ve 53 

binden fazla personeli olan outsourcing şirketi olmuştur.  

Satyam kurucusu ve eski başkanı B. Ramalinga Raju’n, yıllardır sistematik 

olarak hesap hareketlerinde oynama yaptıklarını açıklamasıyla Hindistan’ın Enron’u 

denilen skandal patlamıştır. Raju, başkanlığını yaptığı Haydarabat menşeli Maytas 

Infrastacture (altyapı) ve Maytas Properties (emlak) şirketinin hisselerini toplamaya 

kalkışınca şirket ortakları, farklı bir alana kayılmasına karşı çıkmıştır. 9 Ocak 2009’da 

Raju’nun istifasından sonra şirket hisseleri yüzde 80 oranında değer kaybetmiş ve 

Hindistan borsasında büyük bir dalgalanma yaşanmıştır.  Raju, şirket aktifi olarak 

söylenen 1 milyar dolar nakdin olmadığını itiraf etmiş ve bu suçla tutuklanmıştır. 

                                                
152 KURNAZ, a.g.e., s.83. 
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Raju’nun kardeşi ve kurucu ortağı da güven ihlali, komplo, kayıt belgeleri üzerinde 

değiştirme yapma ve sahtecilik suçlarından tutuklanmıştır. Hindistan hükümeti 

Satyam’ın borsadaki hissedarlarını mağdur etmemek için şirket yönetimine el koymuş 

ve kendi yetkililerini şirketi kurtarmak için görevlendirmiştir. Ancak, Satyamı 

denetleyen Price Waterhousecoopers hakkında karar verilmemiştir.  

Yabancı sermayenin ülkeye gelmesiyle Hindistan %9 oranında büyümüştür. 

Outsourcing ve bilgi teknolojileri sektörleri Hindistan’a 2008 yılında 64 milyar dolar 

gelir ve 2 milyondan fazla kişiye doğrudan iş olanağı sağlamıştır. Satyan skandalından 

sonra hükümet ve piyasa otoriteleri sert açıklamalar yaparken uluslararası finans 

kuruluşu Merrill Lynch, şirketle işbirliğini bitirmiştir.153 

 

3.2.2.4. Parmalat Vakası 

İtalya’nın dev yiyecek şirketi Parmalat’ın batması 22 Aralık 2003 tarihinde 

İtalya Maliye Bakanı Giulio Tremonti’ye ülkede ödeme riski taşıyan şirketlerin olacağı 

işaretini vermiştir. Batış sonrası Avrupa’da finansal işlemler yapanlar da piyasada riskli 

kağıtların olacağı endişesini yaşamıştır. Skandal, politik olduğu kadar öngörülemez 

finansal sonuçlarıyla global finansal sistemin kirli altyapısını da ortaya çıkarmıştır.  

Parmalat, Avrupa’nın en büyük dördüncü, İtalya’nın ise en büyük gıda 

şirketidir. Süt ve süt ürünleri konusunda İtalya marketlerinin %50’sini kontrol 

etmektedir. Aniden, 4 milyon Euro likitin ve yatırımcıların bonolarındaki 8 milyon 

Euro’nun buharlaştığı anlaşılmıştır. Parmalat,  Avrupa tarihindeki en büyük iflastır. 

Enron ve Worldcom kaybından daha büyük bir kayıp olmuştur. 34.000 çalışanlı üretken 

tarıma dayalı endüstri görüntüsünün arkasında yatırımcıların parasını off-shore 

hesaplara çekerek onlara tuzak olan dev bir finansal yapı vardır. Cayman adalarına 

yatırılan para ile 6,9 milyon dolarlık swap sözleşme ve türev piyasa işlemi yapılmıştır. 

Sonunda 8 milyon euro’luk kayıp oluşmuştur.  
                                                
153 İrem Sera GÖRKEY, “Son Yılların En Büyük Skandalları- Hindistan’ın Enronu: SATYAM”, Kurumsal Yönetim 

ve Sürdürülebilirlik Merkezi Yayını, 12 Mart 2009, http://www.cgscenter.org/haberler/son_yillarin _en_buyuk_ 

skandallari.pdf (04.07.2010)., s.9-13.  
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Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Banco Santander, 

ABN, Capitalia (Rome),  S.Paolo –IMI (Turin), Intesa-BCI (Milan), Unicredito (Genoa-

Milan), Monte dei Paschi (Siena) gibi finansal sistemin de bir parçası olduğu spekülatif 

bir şema oluşturan bir çöküştür.  

1997 yılında kurulan Parmalat iyi bir piyasa oyuncusu olmaya karar vermiş, 

kuzey ve güney Amerika’da borçlanma yaparak büyümüş ve sonunda Amerika’da 

üçüncü en büyük yemek şirketi olmuştur. Ancak, 2001 yılından sonra kayıplar 

başlayınca şirket türev enstrümanlara ve spekülatif girişimlere para yatırmaya 

başlamıştır. Parmalat’ın kurucusu ve CEO’su Calista Tanzi, turizm acentası Parmatur, 

futbol takımı Parma’yı almak gibi birçok farklı alanda girişimde bulunmuştur. Bunlar 

başlıca büyük iki yatırım olmuş ve kayıplar artmaya başlamıştır. Parmatur, bir turizm 

acentası için yüksek bir meblağ olan 2 milyon Euro kaybederek kapatılmıştır. Parma 

spor kulübünde değerinin üzerinde futbolcular alınarak ve ekstra harcamalar yapılarak 

zarar edilmiştir. Bankalara borçlar ve kayıplar artıyorken Parmalat, para toplamak için 

aktif ve pasifini iyi gösterip kayıplarını saklayacağı off-shore mail- box şirketinin 

networkünü kurmaya başlamıştır. Böylece, şirket borçlanması arkasında güvenli bir 

görüntü yaratılacaktır. En çok toplayanlar Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan 

olmuştur. Bankaların bu borçlanma kağıtlarının hiçbir değeri olmadığını bilmesi 

gerekirdi. Bank of America, Parmalat’ın bir kısım kazancına ortak oluyorken, 

Citigroup, hileli muhasebe sistemi kurmakla ve Buconero gibi son derece ünlü 

enstrümanlar yaratarak Parmalatın bilançosunu makyajlaması ve gerçek durumunu 

saklamasına yardım etmekle suçlanmıştır.  

Parmalatın sahibi olduğu şirketler İtalyan ismiyle genelde Amerikan 

vatandaşlarına satılmıştır ve daha sonra Parmalat tarafından satın alınmıştır. Bütün olay 

sahteydi ve amaç likidite sağlayıp, şirket borçlanması için bilançosunu güçlü 

göstermekti. Şirket 600 milyon Euro’luk borçlanmada başarısızlık yaşamış ve 2003 

baharında bir günde stoklarının %10’unu kaybetmiştir. Finans müdürü istifa ederek 

yerine Citigroup’tan biri göreve başlamıştır. 2003 yazında kara delik denen Cayman 

adalarına yatırım yapılmıştır. Parmalat yönetim kuruluna da Bank of Amerika’dan biri 
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göreve getirilmiştir. Sonunda 150 milyon Euro’luk borçlanmada temerrüde düşülünce 8 

Aralık 2003’de şirket Parmalat krizi ile iflas etmiştir.  

9 Aralık 2003’te Parmalat büyük spreadlere sahip likiditesi olmadığını 

söylemiştir, Standart&Poors şirket bonolarının notunu indirmiş ve birkaç günde 

Parmalat stokları %40 erimiştir. 12 Aralık 2003’te Parmalat yönetimi bonoları ödemeye 

bir miktar para bulmuştur. Ancak, 19 Aralık 2003 sonu geldiğinde Bank of Amerika, 

Parmalatın olduğunu söylediği 3,9 milyon dolar likiditenin olmadığını bildirmiştir. 

Böylece Parmalat stokları %66 erimiştir. Şirketin eski finans müdürü, tarayıcı, makas ve 

yapıştırıcı kullanılarak hesap dökümanlarının hileyle değiştirilerek gerçeği 

göstermediğini itiraf etmiştir.  

İddialara göre Citigroup ve Bank of Amerika, Parmalat olayında başlıca 

partnerlerdir. Diğer bankalar türev işlemlerde taraf olmuşlardır. Bankaları tarafından 

önerilen ve hiçbir değeri kalmayan borçlanma kağıtlarını çoğu aile olan 100.000 kişi 

satın almış ve dolandırılmıştır. İtalyan yatırımcıları bir yılda vuran üçüncü olaydır. İlki 

12 milyon Euro’luk Arjantin bonosunun 450.000 italyana satılması ve temerrüde 

düşülmesidir. Sonraki Crio isimli şirketin bir başka gıda şirketinin batmasıyla 1,2 

milyon Euro yatırım yapan 40.000 ailenin etkilendiği batıştır. Bu batışlar ile İtalyan 

bono piyasası sarmala girmiş, endişeler artmıştır.  

Buradaki başlıca sistematik risk olaya finansal sistemdeki bankaların da eşlik 

ederek kayıpta bulaşıcılığın artmasıdır. Ayrıca bu durumun ne kamu ne bağımsız ne de 

iç denetim tarafından günışığına uzunca bir süre çıkarılamamış olup, piyasanın 

dolandırılmasıdır. Diğer yandan şirket danışmalarının başarısızlığı da olayda diğer 

eleştiri noktasıdır.154 

İtalyan merkez bankası sistemi Amerikan merkez bankası sistemine benzemez, 

özellikle Bretton Woods düzenlemeleri sonrasında hükümet kontrolü altındadır.  

Parmalat kurucu ve başkanı Calisto Tanzi, 15 şirket yöneticisi, bazı avukat ve 

muhasebecileri piyasayı dolandırmak, yanlış mali beyanda bulunmak, yatırımcıları 
                                                
154 Claudio CELANİ, “The story behind Parmalat’s bankruptcy”, Executive Intelligence Review, 16 Ocak 2004, 

http://www.larouchepub.com/other/2004/3102 parmalat_invest.html (19.10.2010), s.1. 
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yanlış yönlendirmekten dolayı yargılanmıştır. Parmalat skandalı tekrarını önlemek için 

borsayla ilgili sıkı düzenlemeler getirileceği söylenmiş, ancak önlem almak bir kenara 

hükümet hesaplarla ilgili yanlış beyanda bulunmayı suç olmaktan çıkaran yasa 

çıkarmıştır.155 

 

3.2.2.5. Diğer Vakalar 

Adelphia – Adelphia, ABD’nin altıncı en büyük kablo televizyon şirketidir. 

Şirketin muhasebesi incelendikten sonra son iki yıldır karını yüksek gösterdiğini ve 

sahip olduğundan daha fazla kar açıkladığını kabul etti.  

 

Tyco – Tyco, ileri teknoloji şirketidir. Şirket CEO’su Dennis Kozlowski, 1 

milyon dolar tutarında satış vergisini ödemezken 13 milyon dolar tutarı satın almak 

suçlamasıyla soruşturma açılmıştır. Şirket muhasebe işlemlerinde usulsüzlükler 

bulunmuştur.  

 

Global Crossing – Yüksek teknoloji şirketidir. 28 Ocakta iflası açıklanmıştır. 

Muhasebe oyunlarıyla iflas gösterilmiş olduğu iddia edilmiştir.  

 

Vivendi Universal - Dünyanın ikinci büyük medya kuruluşu Fransız Vivendi 

Universal’ın 2001 yılı bilançosunda net karını 1,5 milyar Euro şişirerek usulsüzlük 

yaptığı belirlenmiştir. Vivendi, Fransız düzeneyici kurumları yasaklamasına rağmen 

BSkyB’de sahip olduğu hisselerin %96 kısmını satarak 1,5 milyar Euro’yu 2001 

bilançosunda net karına ekleyerek yatırımcıları aldatmıştır. Vivendi Başkanı ve CEO’su 

Jean Marie Messier 12 milyon Euro tazminat ve şirkete olan 25 milyon Euro borcunun 

silinmesi karşılığında istifa etmeyi kabul etmiştir. Ardından yerine Aventis Başkan 

                                                
155 Tüm gazeteler, http://www.tumgazeteler.com/?a=1048634, 10.07.2010. 
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Yardımcısı Jean Rene Fourtou getirilmiştir. En büyük sıkıntır objektif standartlar yerine 

şirket ihtiyaçları doğrultusunda hayali proforma rakamlar olduğu söylenmiştir. Yani 

hem muhasebe hem de Wall Street reform yapılması zorunlu olmuştur.  

Tüm bu skandallardan sonra bağımsız denetim şirketlerinin hala denetimin 

sıkılaştırılmasına karşı çıktıkları, zengin müşterilerine vergi muafiyeti için lobi 

çalışmalarını sürdürdükleri ve bu şirketlerin federal yönetimi, şirket merkezlerini 

Bermuda gibi vergi cennetlerine taşımakla tehdit ettikleri söylenmektedir. Sabıkalı olan 

Tyco şirketi çoktan Bermuda’ya taşınmıştır. 

Ayrıca, Wall Street’ta da denetim yetersizliği olduğu ve Merrill Lynch ve diğer 

aracı şirketlerin değersiz olduğunu bildikleri bazı hisseleri uzun süre yukarıda tuttukları 

söylenmektedir. Bu olayın da Merill e-postaları ile yapıldığı kanıtlanmıştır.  

 

3.2.3. Vakalarla İlişkili Teori, Yaklaşım ve Sonuçlar 

Harvard Business Review’de çıkan “iyi muhasebeciler neden kötü denetim 

yapar?” isimli makalede denetçiler ve yöneticiler arasında suç sayılan hilelerin 

kullanılması denetimin genel başarısızlık nedeni sayılmaktadır.  

Genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinde sık sık benzer olay ve işlemler 

için özel durumlara izin verilir, çünki iş dünyasındaki işlemler muhasebe 

prensiplerinden daha hızlı değişmektedir. İş dünyasındaki hızlı değişime en güzel 

örnekler internetteki son gelişmeler ve Enron’un bölgesel doğal gaz şirketinden global 

enerji ve ticaret şirketi olması verilebilir.  

Özel şirketler bugün kendilerine tercihler sunan genel kabul görmüş muhasebe 

standartları kullanırlar. Tahmini kazançları, değişen maliyetleri, temel giderleri, 

amortisman giderlerine ve şirket hisse değerlerine bakıp karar vererek kendilerine 

uygun standart tercihini yaparlar.  
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Denetçinin müşterisi olan şirketle uzun dönemli ilişki kurması, onun gelecek iş 

hayatının ve girişimlerinin iyi olması için uygun denetim görüşü vermesine neden olur, 

çünki şirket ücretini aldığı ve var olması gereken yerdir.  

1990’larında en büyük muhasebe şirketleri önceleri altı taneydi, sonra beş tane 

oldu, şimdi dörde düşmüştür. Bu şirketler denetimini yaptıkları şirketlere denetim dışı 

hizmet, muhasebe, iç denetim ve vergi danışmanlığı gibi hizmetler sundular. Örneğin, 

2000’de Enron, Andersan’a 52 milyon dolar ödemiştir. Bu paranın 25 milyon doları 

denetim işi için, 27 milyon doları denetim dışı hizmetler için verilmiştir. Denetim dışı 

hizmetler içinde 3,5 milyon doları vergi danışmanlığı için verilmiştir. Enron, bu 

kazancıyla Andersan’ın en büyük ikinci müşterisi olmuştur. Andersan’ın Enron’la 

ilişkisinin devamı ve başta Houston Ofisi ve tüm şirketin varlığı Enron’ın kaybını 

absorbe edebilmesine bağlı olmuştur. Enron olayı sonrasında Amerika Birleşik 

Devletleri’nde danışmanlık firmalarının aynı zamanda denetim yapma yetkileri 

kaldırılmıştır. 

Enron, Dynegy, Adelphia ve WorldCom örneklerinde yolsuzlukların nasıl 

yapıldığını göstermek için dondurma firmasını model olarak kullanan Paul Krugman 

konuyu şöyle izah ediyor: 

"...Önce Enron stratejisini ele alalım. Önce, önümüzdeki otuz yıl boyunca 

müşterilerinize her gün bir külah dondurma satmayı içeren bir anlaşma imzalarsınız. 

Dondurmaların üretimine ve satışına ilişkin maliyetleri kafanıza göre aşağı çektikten 

sonra gelecekteki bütün satışlardan elde edilecek bu abartılmış kar projeksiyonunu bu 

yılki mali tablolarınıza yansıtırsınız. Bir anda son derece karlı bir işletmeniz olmuştur, 

artık hisselerinizi şişirilmiş fiyatlardan satabilirsiniz. 

İkinci olarak Dynegy stratejisine bir bakalım. Dondurma satışlarınız karlı 

değildir ama yatırımcıları gelecekte karlı olacağına ikna edersiniz. Ardından sokağın 

biraz aşağısındaki bir diğer dondurmacıyla gizli bir anlaşmaya girer, her gün 

birbirinizden karşılıklı olarak yüzlerce külah dondurma alırsınız -veya daha da iyisi alır 

gibi yaparsınız; ne de olsa onca dondurmayı bir o dükkana bir sizinkine karşılıklı taşıma 

zahmetine girişmeye gerek yoktur. 
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Sonuçta, gelecekte çok parlak olacak bir işin en büyük oyuncularından birisi 

olarak hisselerinizi şişirilmiş fiyatlardan satabilirsiniz. 

Veya Adelphia stratejisinden buyurun. Müşterilerinizle çok sayıda sözleşme 

imzalarsınız ve yatırımcıların sözleşmelerin karlılığından çok hacmine odaklanmasını 

sağlarsınız. Bu kez hayali sözleşmeler imzalamakla vakit kaybetmenize gerek yoktur, 

tek yapacağınız çok sayıda hayali müşteriler yaratmaktır. Abonelerinizin sayısındaki 

olağanüstü artış karşısında analistler size yüksek notlar vermekten kendilerini 

alamayacaklar ve siz de hisselerinizi şişirilmiş fiyatlardan satabileceksiniz. 

Son olarak WorldCom stratejisine bir göz atalım. Burada hayali satışlar 

üretmeyecek tersine varolan bir şeylerden kurtulacaksınız. Kurtulacağınız şeyin 

maliyetleri olması işin püf noktasıdır. Bunun için üretiminizin parçası olan (süt, şeker, 

çikolata gibi) faaliyet maliyetlerimizi satın aldığınız yeni dondurma makinasının bir 

parçası gibi göstereceksiniz.  

Böylelikle, hiç de karlı olmayan işiniz, kağıt üzerinde, sadece yeni sabit 

kıymetler almak için finansman kullanan son derece karlı bir iş haline dönüşecek. Artık 

hisselerinizi şişirilmiş fiyatlardan satabilirsiniz.” 

CEO da ücretini hisse senedi olarak alırsa, hisse fiyatları arttıkça zenginleşir. 

Enron tipi özel amaçlı birimler, Adelphia tipi şirketten kullanılan krediler, ucuza 

kapatılan sanat eserleri veya gayrimenkulleri şirkete fahiş fiyattan satmak ve benzerleri 

de vardır.  

Yaşanan skandallar ardından dış denetim şirketleri denetim ve danışmanlık 

birimlerini birbirinden ayırmışlardır. Arthur Andersen şirketinin Enron’dan 2000 yılında 

kazandığı gelirin büyük kısmı denetim hizmetinden değil danışmanlık hizmetinden 

sağlanmıştır. Denetim hizmetinden 25 milyon dolar kazanırken denetim dışı hizmetten 

27 milyon dolar kazanmıştır. Ayrıca, Andersen, Enron’un bilançosunu makyajlamak 

için kurduğu özel amaçlı şirketlere verdiği danışmanlık hizmeti nedeniyle 5,7 milyon 

dolar kazanmıştır. Enron yöneticileri şirketin zararlarını ve borçlarını bu kuruluşlara 

kaydırarak bilançolarını temiz göstermişlerdir. Pricewaterhousecoopers, Deloitte 

Touche Tohmatsu, KPMG ve Ernst&Young şirketleri danışmanlık ve denetim 
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birimlerini ayırmışlardır. Enron skandalı sonrası Andersen da denetim yaptığı şirketlere 

danışmanlık hizmeti vermeyeceğini açıklamıştır. Aslında bu kararlara müşterilerin de 

etkisi olmuştur, çünki müşteriler yaşanan skandalları görerek denetim aldıkları 

şirketlerden danışmanlık hizmeti almak istememiştir. Amerika ve İngiltere finansal 

piyasalarından sorumlu kuruluşlar SEC ve FSA gibi dış denetim şirketlerinin denetim 

yaptıkları şirketlere danışmanlık hizmeti vermemelerinde etken olduğu söylenebilir. 

Enron mahkeme raporunda, hiçbir hesabın muhasebe standartları açısından genel 

kabul görmediği ve başlıca problemin kayıtlara muhasebeciler tarafından çift giriş 

yapılmasından kaynaklandığı söylenmiştir. Ayrıca, sistem muhasebe kayıtlarının çelişkiler 

yaratabildiği ve tek bir harcamanın iki ayrı değerine rastlanabildiği söylenmiştir. Kayıtların 

birçok hata içermesi nedeniyle kaybolan paranın da yüksek olduğu söylenmektedir.  

Skandal sonrası nasıl olur da Andersen bu usulsüzlüğe göz yumar diye 

düşünülünce Andersen, Enron ile ilgili belgeleri yok etmiş ve adaleti engellemekten cezaya 

çarptırılmıştır. Andersen, daha önce 1990 yılında da Waste Management adlı şirketin 

hesaplarına ilişkin incelemesi nedeniyle cezaya çarptırılmıştır. 

 

3.2.3.1. Finansal Bilgi Manipülasyonu  

Etkin bir denetim yapısı sağlanmadığında finansal bilgi manipülasyonu 

yaşanır. Finansal bilgi manipülasyonu156; şirketlerin finansal tablo ve raporlarındaki 

verilerin yöneticilerin istekleriyle uyumlu olması için finansal tablo ve raporların 

düzenlenme sürecine (muhasebe standartları çerçevesinde veya dışında) müdahale 

edilmesidir. Böylece şirketlerin finansal durumu veya faaliyet sonuçları hakkında 

ilgililere gerçek dışı bilgi sunulur.  

Finansal bilgi manipülasyonu sonucu bu şirketlerin menkul kıymetlerine 

yatırım yapanları zarara uğratır, sisteme güven sarsılır, yanlış alınan kararlar sonucunda 

                                                
156 Cemal KÜÇÜKSÖZEN ve Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU, “Finansal Bilgi Manipülasyonu”, 25.05.2010, 

www.baskent.edu.tr/~gurayk/kisiselearningmanipulation2.pdf, (24.06.2010). 
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kaynaklar yanlış ve verimsiz alanlara tahsis edilir, dolayısıyla ekonomide kaynak 

dağılımı bozulur. 

Hep etkin çalıştığı söylenen ABD piyasasında yaşanan Enron skandalı 

sonrasında (2002) Krugman der ki; “Enron skandalı, kendimiz hakkında muhtemelen 

bildiğimiz, ama görmezlikten geldiğimiz şeyleri açığa çıkardı. 

Benim tahminim o ki, yıllar sonra Amerikan toplumunun dönüm noktası olarak 

anılacak olay 11 Eylül değil, Enron olacaktır.” 

Finansal bilgi, bir şirketin muhasebe ve finansal raporlama sistemi tarafından 

üretilen, o şirketin finansal durumu, faaliyet ve faaliyet sonuçları ile ilgili, parayla ifade 

edilen ve bağımsız denetimden geçirilerek ilgililere finansal tablo ve raporlar ile özel 

durum açıklaması şeklinde sunulan bilgidir. Bu bilginin manipüle edilmesi, yani 

finansal bilgi manipülasyonu ise genel kabul görmüş muhasebe ilkelerindeki 

raporlamayla ilgili esnekliklerden yararlanmaları ya da esneklik sınırlarını aşarak 

düzenleme ve standartlara aykırı olarak finansal durum ve faaliyet sonuçlarını gerçek 

durumdan farklı göstermek için finansal durumlar üzerinde oynama yapmaktır. Finansal 

bilgi manipülayonu’nda; 

1- şirket performansı hakkında yanlış ya da yanıltıcı bilgi verilerek kar farklı 

gösterilmeye çalışılarak sağlanır.  

2- şirketin karlılığı belli düzeyde tutularak risksiz ve istikrarlı gösterilmeye 

çalışılır.  

3- yaratıcı muhasebe uygulamaları görülür, yani fiktif gelir yaratılması, gelir 

tahakkuk etmeden muhasebeleştirilmesi, faiz giderleri agresif olarak aktifleştirilir veya 

amortisman periyodu uzatılması, varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe aykırı açıklanması, 

olağanüstü gelirler faaliyet gelirleri, faaliyet giderlerinin ise olağanüstü gider olarak 

gösterilerek gelir tablosunun değiştirilmesi,  nakit akım tablosunda yatırımlar yada diğer 

faaliyetlerden sağlanan nakdin, faaliyetlerden sağlanan nakit gibi gösterilerek nakit 

yaratma gücü yüksek gösterilir.  



221 
 

4- agresif muhasebe uygulamaları görülür, yani belli dönemlerde karı yüksek 

göstermek için faturası kesilmiş ama henüz nakledilmemiş malların satış geliri 

gösterilmesi gelir olarak kaydedilen faaliyetlere ilişkin bazı harcama ve giderlerin 

sonraki dönemlere ertelenmesi suretiyle şirket faaliyetleri hakkında yanlış ve yanıltıcı 

bilgiler kullanılarak yatırımcılar yanlış bilgilendirilir.  

5- büyük temizlik muhasebesi yapılabilir, yani şirket yönetimi değişince yeni 

yönetim bazı verimsiz aktifleri gider yazarak eski yönetimi başarısız gösterirken gelecek 

dönemleri daha karlı göstererek muhasebe hilesi yapılır.  

6- aldatıcı finansal raporlama yapılır, bu yöntem, yaratıcı muhasebe 

uygulamaları, agresif muhasebe ve muhasebe usulsüzlüklerinin bir karışımı olup gerek 

finansal raporlamada kasıt açısından gerekse fiktif kayıt oluşturma, gerçeğe aykırı, sahte 

fatura, sevk irsaliyesi gibi belgeler düzenlenmesi gibi konusu ayrı bir suç oluşturan 

işlem ve uygulamalar nedeniyle sonuçları daha ağır olur. 

7- muhasebe hata ve usulsüzlükleri oluşturulur; yani, finansal tablolar 

hazırlanırken bilgilerin toplanması ve işlenmesi sırasında yanlışlık yapılır, olayların 

gözetimi, izlenmesi veya değerlendirilmesinden kaynaklanan muhasebe tahminleri 

doğru olmaz, finansal bilgilerin tutar, sınıflandırma, sunum ve kamuya açıklanması ile 

ilgili muhasebe standart ve prensipleri uygulanırken yanlış ve hatalar yapılır. Finansal 

tablolar hazırlanırken kayıtlar için yararlanılan yardımcı dökümanlarda, kayıtların 

manipüle edilmesi, tahrif edilmesi ve değiştirilmesi olabilir. Bazı olay, işlem ya da diğer 

bilgiler kasıtlı olarak yanlış sunulur, hiç sunulmaz ya da atlanır. Finansal bilgilerin tutar, 

sınıflandırma, sunum ve kamuya açıklanmasıyla ilgili muhasebe standart ve prensipleri 

kasıtlı olarak yanlış uygulanır.  

Şirketlerin zayıf yönetim yapısı, yöneticilerin kendi çıkarını düşünmesi, 

şirketlerde zayıf ve yetersiz denetim yapılarının olması, bağımsız denetimin görevini 

yapmaması, finansal bilginin raporlanmasında eşzamanlı değil periyodik raporlama 

yapılması, finansal analistlerin tahminlerinin şirket yönetiminde baskı oluşturması, 

ekonomik sonuç doğuran olay ve işlemlerin kaydedilme zamanı, tutarı ve 
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raporlamasında muhasebe standartlarının esneklik sağlaması finansal manipülasyonu 

oluşturan nedenlerdir.  

1980’lerde bağımsız denetim finansal bilgi manipülasyonunda birincil 

derecede sorumlu kabul edilirken, 1987’de açıklanan Treadway Komisyonu Raporu ile 

şirket üst yönetimi, yönetim kurulu üyeleri ve iç denetim birincil derecede, bağımsız 

denetim ikincil derecede sorumlu kabul edilmiştir. 2001 yılında yaşanan Enron Skandalı 

bağımsız denetimin önemi tekrar gündeme gelmiş, 2002 yılında ABD’de çıkarılan 

Sarbanes Oxley Kanunu ile bağımsız denetim ile şirket çıkarlarının çatışmasını önleme, 

bağımsızlığın sağlanması ve finansal bilgi manipülasyonuna neden olanlar için 

müeyyidelerin artırılması gibi değişiklikler yapılmıştır.  

Yeterli ve etkin denetim ile finansal bilgi manipülasyonu önlenmezse; hisse 

fiyatları etkin çalışmaz, risk artar, borç sözleşmelerinde finansal koşullar gerçeği 

yansıtmaz, yani şirketin gerçek yüzünü görmeyen ilişkide olduğu şirketler de o şirketle 

birlikte risk taşır ve batağa sürüklenir. Şirketin, kreditörler, yatırımcılar ve çalışanlarla 

ilişkileri bozulur. Yönetici ücretleri mali tablolarda manipüle edilir. Halka açılma veya 

sermaye artırımı ile fon tutarını artırmak risk taşır, eğer makyajlanmış tablolarla bu 

işlemler sağlanırsa yatırımcıların kaynakları etkin dağılmaz. Politik ve hukuki 

düzenlemelerden etkilenmemek ya da daha az etkilenmek için finansal bilgiler manipüle 

edilir, eğer yeterli denetimle bu önlenemezse yasal düzenlemeler etkin çalışamaz ve 

piyasa düzenlemelerinde istenilen sonuçlar elde edilemez. Finansal bilgi manipüle 

edilirse yatırımcıların şirketi gerçek yüzüyle görmelerinin önüne geçilerek olduğundan 

daha az riskli görmelerine ya da risksiz görmelerine neden olur, piyasa etkin çalışması 

önlenmiş olur. Şirketin finansal bilgileri manipüle edilerek gelecekteki performansı 

hakkında piyasaya olumlu bilgi verilmesi ve vergi avantajı sağlamak amaçlanır, bu 

durumlar da piyasada haksız rekabete neden olacaktır. Ayrıca, sermaye piyasalarının 

kaynakların verimli alanlara tahsisi ile ilgili rolü bozulur. Bağımsız denetim şirketleri 

denetim işinden çekilir veya müşterilerini kaybeder ve yüksek tazminatlara çarptırılırlar.  

Türkiye’de yaşanan finansal bilgi manipülasyonunda kullanılan tekniklere 

bakıldığında %65 karı artırmak için yapılır, bunun için de finansman giderleri cari gider 

olarak gelir tablosuna aktarılacağına aktifleştirilir, şüpheli alacaklara eksik karşılık 
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ayrılır, döviz bazında borçlar döviz satış kuru yerine alış kurundan değerlenerek kur 

değerlemesinden doğan giderler daha düşük tutarda gösterilir, konsinye satışlar satış 

hasılatına kaydedilir ve dönem karı yükseltilir. %22 oranda halka açık şirketlerde 

oluşması gereken kar, hakim ortağa yada hakim ortağın halka kapalı şirketlerine 

aktarılarak kar düşük gösterilir. Buna örtülü kar aktarımı denir ve sermaye piyasası 

mevzuatına göre yasaktır. Örtülü kar aktarımı ile grup şirketlerinin ödemeleri gereken 

vergi en aza indirilir. Türkiye’de görülen bir diğer finansal bilgi manipülasyonu tekniği 

ise kar değiştirmeden finansal tablolardaki hesapların sınıflandırmasını ve/veya 

tutarlarını değiştirmeye yönelik işlem ve uygulamalardır.  

Halka açılarak fon toplayacak şirketler hisse fiyatını yüksek tutup daha fazla 

fon toplamak için karı artırmaya yönelik finansal bilgi manipülasyonuna gitmektedir. 

Halka açık şirketlerde ise genelde örtülü kar aktarımı ile hakim ortak yada hakim ortak 

yönetimindeki şirketlere kar aktarımı sağlanmaktadır.  

Finansal bilgi manipülasyonu şirkete hakim hale geldiğinde her düzeydeki 

yönetici tablolardaki rakamları kendine göre farklılaştırmaya yetkili görecektir. 

Yatırımcılar, müşteriler, satıcılar vb. şirketin ilişkili olduğu taraflar kendilerini güvende 

hissedemezler ve yöneticiler de içerden alacakları bilgilerin gerçeği yansıtacağından 

emin olamayacaklardır.  

Böylece menkul kıymet piyasalarında hisseleri işlem gören şirketlerin iç 

kontrol ve denetim yapıları, bağımsız denetim şirketleriyle ilişkileri, bağımsız denetim 

şirketleri, kredi derecelendirme şirketlerinin çalışma esasları, hakları, sorumluluk ve 

yükümlülüklerini içeren düzenlemelerin ve sistemin gözden geçirilerek yeniden 

düzenlenmesi esas olmuştur.  

ABD’deki en önemli konulardan biri mevcut denetim yapısının tüm kural, esas, 

işleyiş ve müeyyide esasları olarak gözden geçirilmesi olduğu gibi bir diğer nokta da 

Wall Street’in denetim ve gözetiminin yeniden yapılandırılmasıdır.  

Finansal bilgi manipülasyonunu önlemede ve ortaya çıkarmada temel yöntem 

sorumlu otoritelerin denetimidir.  
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Yöneticiler, şirket belli gelirin üzerinde kazanç sağladığında prim almaktadır, 

tabii ki primi almak isteyen yöneticiler bunu sağlayacak tüm yolları deneyeceğinden 

finansal bilgi manipülasyonu oluşacaktır, bunu önlemek için yöneticilere prim esası 

ABD’de kaldırılmıştır.  

Finansal bilgi manipülasyonunu önlemede; 

1- halka açık şirketlerin yönetiminde bağımsız üyeler olmalıdır, 

2- hisseleri halka arz edilmiş şirketlerde denetimden sorumlu komite 

olmalıdır, 

3- iç denetim sistemleri doğru finansal bilgi üretilmesine katkıda 

bulunmalıdır, bağımsız denetim ve şirket arasındaki çıkar çatışmaları ortadan 

kaldırılmalı, caydırıcı cezalar koyulmalıdır, SPK, yaptığı kalite kontrol çalışmaları 

sonucunda, mevzuata uygun bağımsız denetim çalışması yapmadığını tespit ettiği 

bağımsız denetim kuruluşlarını sermaye piyasasında bağımsız denetlemeye yetkili 

kuruluşlar listesinden çıkarabilmektedir. 

4- Finansal bilgi manipülasyonundan sorumlu olan yöneticilerin finansal 

tabloların kamuya açıklanmasından önceki son on iki ayda aldıkları ikramiye ve hisse 

senedi opsiyonuna dayalı olanlar dahil diğer teşvik primleri ile şirketin alım satımından 

sağladıkları karları şirkete iade etmeleri zorunlu hale getirilmelidir.  

5- Finansal bilgi manipülasyonu nedeniyle yatırımcıların zarara uğraması 

nedeniyle dava açmaları kolaylaştırılmalı ve hızlı sonuç almaları sağlanmalıdır. 

6- Aracı kurum ve analistler, yatırım yaptıkları ya da danışmanlık hizmeti 

verdikleri şirketlerin menkul kıymetleri için yatırım tavsiyesinde bulunurken ilgili 

menkulü ihraç eden şirketle olan ilişkileri ve bundan sağladıkları menfaati müşteriye 

açıklama zorunluluğu getirilmelidir.  

7- Yetkili otoritelerin yatırımcılar ve aracı kuruluşlar ve bunların birlik ve 

örgütleri olmak üzere, sermaye piyasasındaki bütün aktörlerin, finansal bilgi 
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maniplasyonunu önlemek için elbirliği ile mücadele etmeleri sağlıklı bir sermaye 

piyasası, dolayısıyla ekonomik büyüme için vazgeçilmez bir koşuldur. 

 

3.2.3.2. Vekalet (Agency)Teorisi 

Küreselleşme sonucu piyasanın işleyişinde iki temel sorun vardır. Birincisi, 

ekonomik üretim ile bunun sonucunda oluşan refahın tedarikçiler, çalışanlar ve 

tüketicilerden oluşan zincire nasıl aktarılacağı ve adil paylaşımın nasıl yapılacağıdır. 

Burada hisse senedi borsaları ve yatırım fonları aracılığıyla kar değer zinciriyle 

paylaşılacaktır.  

İkinci sorun, “principal – agent problem”dir. Yani, yöneticinin fazla risk alarak 

hissedarın haklarını tehlikeye atmasıdır. Bunu gidermek için CEO’lara şirketin borsa 

değerini ve hisse performansını esas alan prim sistemi geliştirilmiştir. Burada, hissedar 

zenginleştikçe yöneticilerin de geliri arttığında, emniyeti sağlayan dış denetimdir. Borsa 

denizlerindeki küçük teknelere deniz feneri olan bağımsız denetim raporlarıdır. Ancak, 

Enron ile başlayan skandallar sonucunda toplam büyüklüğü 14 trilyon dolara yaklaşan 

ABD piyasasında, yatırım fonlarında Haziran 2002’de 20 milyar dolara yakın para 

çıkışı olmuştur. Bu olumsuz durum, FED faizleri dip yaptığı ve ABD ekonomisinde 

resesyon yaşandığı ve Euro’nun düşüşünün ardından ilk kez dolarla birebir düzeye 

geldiği dönemde para girişine en çok ihtiyacı olduğunda olmuştur. Dow Jones, 11 Eylül 

sonrası oluşan 8235 puanın da altına inmiştir.157  

Bu teoride, işletme sahibi ve yönetici arasında bir kontrol ve sözleşme ilişkisi 

vardır. Yönetici, işletme sahibinin menfaatini korumak ve vekillik maliyetlerini azaltmak 

için ücret alır ve örgütsel amaçların yerine getirilmesini sağlar. Vekil potansiyel kayıplara 

neden olduğunda vekile verilen yetki sınırlanabilir.  Vekalet durumu yönetici psikolojisi 

üzerinde etkin olmaktadır. İşletme sahibi ve temsilci arasındaki çıkar çatışması halinde risk 

                                                
157 Amerikan rüyası mı ? Amerikan kabusu mu?, a.g.e., s.1. 



226 
 

alma potansiyeli artacaktır. Bu durumda soruna neden olan yapının yeniden dizaynı 

gerekecektir.158  

Yöneticilerin, görevleri karşılığında uzun vadede daha fazla ücret alma güdüsüyle 

hareket etmeleri nedeniyle işletme sahipleri ile çatışan amaç ve hedefleri vardır. İşletme 

sahipleri, bu yüzden yöneticilere emanet etkileri kaynakların etkin ve verimli 

kullanılmasından endişe ederler. İşletme sahiplerinin, yöneticilerin etkin ve verimli 

çalıştıkları yönünde değerlendirme yapma zaman ve metotları yoktur. Yöneticinin vekil 

olarak görevini yerine getirmesinde kontrolleri işletme sahibi adına yapan iç denetimdir. İç 

denetçiler, finansal ve finansal olmayan işlem ve olayları konu alan denetimlerle işletme 

sahipleri ve yöneticiler arasındaki çıkar çatışmalarını önlemektedir.159 Yani, asil ve vekilin 

istekleri veya amaçları çatışıyorsa veya vekilin yaptığı işi kontrol etmek zor veya aşırı 

maliyetli ise vekillik problemi oluşacaktır. Bu probleme, asil ve vekilin risk tercihlerinin 

farklı ve esasta zıt olmasından dolayı paylaşım uyuşmazlığı da denmektedir.160  

Vekalet teorisinde asıl sorun risk iştahını artıran yapının oluşmasıdır. Bu yapının 

önlenmesi için vekalet veren ve vekil arasında işbölümü yapılması sırasında bilgi 

asimetrisi problemi giderilmelidir. Vekalet teorisinde de bilgi asimetrisi çeşitleri incelenir, 

örgütsel organizasyonu biçimlendiren çözümler geliştirilir.161 

 

                                                
158 Adnan AKIN, “Mülkiyet Sahipliğinden Kaynaklanan Yönetim Hakkının Devri Açısından Post Modern Yönetsel 

Kontrol Yaklaşımları ve Stratejileri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ocak-Haziran 2004, 

Sayı. 22, http://iibf.erciyes.edu.tr/ dergi/sayi22/aakin.pdf (17.11.2010), s.131-133. 
159 Umut KORKMAZ, “Kamuda İç Denetim”, Bütçe Dünyası Dergisi, Bahar 2007, Cilt.2, Sayı.25,  

http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/kid_ukorkmaz.pdf (17.11.2010), s.7. 
160 Önder KAYMAZ, Ali ALP ve Ramazan AKTAŞ, “İyi Kurumsal Yönetim Yapıları ve Üç Temel Ayağı: İç 

Kontrol, Risk Yönetimi ve Muhasebe Uygulamaları”, İMKB Dergisi, Eylül 2008, Cilt. 10, Sayı.40, 

http://www.imkb.gov.tr/Libraries/imkbdergi/ IMKB_Dergisi_Turkce40.sflb.ashx (17.11.2010), s.45. 
161 Demokaan DEMİREL, “Kamusal Retorikte Moda Trend: Yeni Kamu Yönetimi”, Sayıştay Dergisi, Temmuz –

Eylül 2005,Sayı.58, http://www.sayistay.gov.tr/yayin/ dergi/dergi1.asp?id=58 (18.11.2010), s.108-109. 
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3.3. AB Bölgesinde Finans Sektöründe Küresel Krizde Tartışılan Konular 

ve Getirilen Öneriler 

Küresel olarak 2008 yılında finans alanında yaşanan kriz sonrası her kriz 

sonrasında sorulan sorular olan nerede hata yapıldığı, nasıl düzeltileceği ve ileride 

benzer durumun yaşanmaması için neler yapılması gerektiği üzerine çalışmalara 

başlamıştır. Avrupa Birliği Komisyon Başkanlığı Fransa eski başkanı Jacques de La-

rosiere başkanlığında bir ekip AB’de finansal düzenleme sistemini incelemeyle 

görevlendirilmiştir. Çalışma sonucunda Şubat 2009’da yayınlanan aşağıda ayrıntıları 

yer alan ve araştırmayı yapan başkanın ismini alan bir rapor kamuoyuna açıklanmıştır. 

Bu rapor sonrasında AB genelinde merkezi denetleme ve düzenleme sistemi 

oluşturulurken bu alandaki çalışmalar devam etmektedir. Genel olarak bakıldığında AB 

genelinde oluşturulan direktifler üye ülkelerce esas alınmakta ve ülkeler bunlara uygun 

kendi iç direktiflerini oluşturmaktadır. Ayrıca, Ekim 2008’de İngiltere Hazine 

Bakanı’nın talebi üzerine, İngiliz denetim otoritesi FSA Başkanı Lord Adair Turner 

tarafından, yaşanan finansal krizin nedenlerini irdeleyen ve ileride tekrarlanmasını 

önlemek amacıyla oluşturulacak denetleyici ve düzenleyici yapıda önerilerin yer aldığı 

Mart 2009’da yayınlanan “The Turner Review of Global Banking Regulation” isimli bir 

rapor düzenlenmiştir. Aşağıda yer alan bölümlerde önce bu raporların içeriklerine 

değinilerek yapılan çalışmalardan kurulmak istenilen AB denetim ve düzenleme sistemi 

detayları incelenecek, ardından AB genelinde finansal düzenleme ve denetleme esasları 

özetlenecektir. 

3.3.1. De Larosiere Raporu  

Finansal kriz ile birlikte uzun süredir saklı kalmış finansal düzendeki 

aksaklıklar günışığına çıkmıştır. Liberal görüşün hakimiyeti ile son otuz yılın verdiği 

serbestleşme hareketi global kriz ile sonuçlanarak yerini yeni düzenlemelere 

bırakacaktır.  

Küresel finans krizine bakıldığında sadece uzun süren düşük faiz politikası ile 

likidite bolluğu ve yüksek risk almayı sağlayan karmaşık finansal ürünler yaratılarak 
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piyasada önce güven sonra işlem yapılması sağlanmış, ancak hiç kimsenin sonsuza dek 

kazanamayacağı dikkate alınmamış, piyasada gerekli denetim ve gözetim düzenlemeleri 

yapılmadan makro politika oluşturulmuştur. Kredi verenler borçlarını menkulleştirerek 

bilançolarından çıkarmış ancak denetleyici otoriteler buna sınır koymadığından risk 

ölçümleri doğru yapılamamıştır, aslında piyasanın şeffaflığı böylece bozulmuştur. 

Piyasayı yönlendirme gücü dikkate alınmayan kredi derecelendirme kuruluşlarının not 

verdikleri şirketlerle çıkar ilişkileri piyasa şeffaflığını bozan ve moral hazard’a neden 

olan bir başka noktadır ve bu kuruluşların hareket serbestisi düzenleyici, denetleyici ve 

gözetim kuruluşlarının zamanında müdahalesi ile engellenmemiştir. Üst düzey 

yöneticiler müzik çaldığı sürece dansa devam edilir görüşü (As long as the music is 

playing you’ve got to get up and dance – Chuck Prince) denetim raporlarına 

yansıtılmamış ya da karmaşık raporlarda belirli satırlardan ibaret olmuştur. Sonuçta 

piyasa şeffaflığı sağlanamadığından yatırımcı yüksek getiriyi görerek risk iştahı 

artmıştır. Sistematik riski etkileyecek kadar finansal sisteme entegre olmuş AIG sigorta 

şirketi gibi şirketlerin yarattığı risk, kriz olduktan sonra anlaşılmıştır. İşleyen bu süreçte 

ulusal ve uluslararası düzenleyici kuruluşlar makro riskleri doğru değerleyememiş, 

verimli bilgi alışverişi olmamış ve gerekli koordinasyon sağlanamamıştır. Şu ana kadar 

saydığımız faktörler aşağıda bahsedeceğimiz De Larosiere Raporu’nun birinci 

bölümünde ele alınmış olan finansal krizin nedenleridir. Böylesi bir tabloya sahip 

küresel yapıda sonuçta, 1929 ekonomik bunalımdan sonra en büyüğü olduğu belirtilen 

küresel bir kriz yaşanmıştır ve birçok banka ve şirket iflas etmiş, devredilmiş, 

birleşmiştir. Tüm bunlar yaşanırken başta ABD olmak üzere, AB ve birçok uluslararası 

kuruluşta finansal sistemin eksik, boşluk, yetersizlik ve hatalarını inceleyip ders çıkaran 

ve yeni finansal sistemin nasıl olması gerektiğine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Özellikle ABD, AB ve İngiltere’de yapılan reform çalışmaları dikkati çekmektedir. Bu 

çalışmalarda en çok dikkati çeken çalışma De Larosiere Raporu’dur.162 

Nisan 2009’da yapılan G-20 toplantısında, IMF, Dünya Bankası, Finansal 

İstikrar Kurulu (FSB-Financial Stability Board), Basel Bankacılık Gözetimi Komitesi, 

Uluslararası Menkul Kıymet Düzenleyicileri Kurumu (IOSCO-International 

                                                
162 Mehmet Burak KAHYAOĞLU, “Finansal Piyasalarda Reform Çalışması”, Politika Dergisi, Cilt. 2, No. 18, Ekim 
2009, http://www.politikadergisi.com/makale/finansal-piyasalarda-reform-calismasi (29.10.2010), s.1-3. 
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Organization of Securities Commissions), Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu 

(IASB-International Accounting Standards Board), Mali Eylem Görev Gücü (FATF-

Financial Action Task Force) gibi çeşitli uluslararası kuruluşlar farklı alanlarda 

çalışmak için görevlendirilmiştir. Çalışmalar sadece uluslararası kurumların yaptığı 

çalışmalarla sınırlı kalmamış, ülkelerde de kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. AB, 

İngiltere ve ABD’de finans piyasalarının denetim ve gözetimine ilişkin yapılan 

çalışmalarda ulusal düzeyde yeni otoriteler oluşturulması ve uluslararası düzeyde 

işbirliği kurmak gündeme gelmiştir. Üç yönetimin de çalışmasında yer alan başlıklar 

şunlardır;163 

1. kredi derecelendirme şirketleri, hedge fonlar ve karmaşık türev ürünlerin 

denetim ve gözetimi nasıl olması gerektiği, 

2.  sermaye yeterliliği düzenlemelerinin genelleştirilmesi, 

3. muhasebe uygulamalarında ekonomik dalgalanmaların boyutunu artırıcı 

etkilerin nasıl azaltılacağı ve 

4. finansal kurumlarda risk yönetiminin nasıl ele alınacağıdır. 

AB mali piyasalarının düzenlenmesi amacıyla Avrupa Komisyonu harekete 

geçerek Şubat 2009’da Jacques de Larosiere başkanlığında bir komite oluşturmuştur. 

Komite, 19-20 Mart 2009 AB toplantısında ele alınan ve 2 Nisan’da yapılan G20 

toplantısında gündeme gelen “De Larosiere Raporu” denilen raporu oluşturmuştur. Dört 

bölümden oluşan raporun birinci bölümünde finansal krizin nedenleri belirlenmiştir. 

İkinci bölümünde, finans piyasalarında istikrarın yeniden sağlanması ve yatırımcıların 

korunması adına gerçekleştirilmesi gerekli görülen düzenlemelere için öneriler yer 

almaktadır. Üçüncü bölümde, AB bölgesinde uygulanan düzenlemeler ele alınmakta, 

denetlemenin düzenlemenin ayrılmaz parçası olduğu ve bu amaca hizmet eden kısa ve 

uzun vadeli öneriler belirtilmektedir. Dördüncü bölümde ise, krizin yaraları sarıldıktan 

                                                
163 Ekin FİKİRKOCA, Özcan ÇİKOT ve Efsun DEĞERTEKİN, “Finansal Piyasalarda Reform Çalışmaları”, 

Sermaye Piyasasında Gündem, Eylül 2009,Sayı. 85, http://www.tspakb.org.tr (30.10.2010), s.6. 
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sonra tekrarlanmaması için neler yapılması gerektiği söylenmektedir. Raporda belirtilen 

başlıca konular şunlardır164; 

1. AB finans piyasalarının denetimi için bir risk denetim ve erken uyarı sistemi 

kurulması,  

2. Basel II’nin revize edilmesi,  

3. Finans piyasalarının gözetiminin kredi derecelendirme kuruluşlarını da 

kapsayacak şekilde genişletilmesi ve  

4. Bankalar için dinamik hükümler getirilmesi önerilmiştir. 

5. Ayrıca, mevcut yapılar arasında koordinasyonun sağlanmasına yönelik         

sistemlerin kurulması, 

6. Avrupa Merkez Bankası yönetiminde, sistemik risklere karşı erken uyarı 

mekanizması işlevini yürütecek bir Konsey kurulması,  

7. Avrupa finans piyasalarını düzenleyen ulusal kurumların temsilcisi üç komitenin 

genişletilmiş yetkilerle Avrupa düzeyinde kurumlar haline getirilmesi, 

8. Mikro ihtiyati gözetim alanında Avrupa gözetim sistemi kurulması, kararları yer 

almıştır.  

 

Raporun ikinci bölümünde;  

Basel II’nin gözden geçirilmesi kapsamında minimum sermaye yeterliliği 

kademeli olarak artırılması, likidite yönetim kuralları sıkılaştırılması, bilanço dışı 

kalemlere sıkı kurallar getirilmesi, bankaların iç kontrol ve risk yönetim kuralları 

sıkılaştırılması önerisi getirilmiştir. Konjonktür etkisiyle fiyatların düştüğü dönemlerde 

varlık ve teminat değerleri azalmakta, sonunda kurum varlık satışına yönelmekte, 

                                                
164 Avrupa Finans Piyasalarının Düzenlenmesine Yönelik Önemli Bir Çalışma: Larosiere Raporu, İSO Temmuz 
2009, http://www.ikv.org.tr/icerik.asp?konu=isodergisi&arsiv=&baslik=ISO%20Dergisi%20Yaz %FDlar%FD 
&sayfa=3 (29.10.2010). 
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böylece varlık fiyatlarının daha da düşmesiyle kredi kalitesi bozulmakta ve sermaye 

yeterliliği yükselmektedir. Ayrıca, Basel komite sermaye tanımını yaparak hibrid 

enstrümanların ana sermayeye eklenip eklenmeyeceğini belirlemesi gerekmektedir. 

Hedge fonlar, yatırım bankaları, diğer fonlar ve mortgage brokerlarını da içeren paralel 

bankacılık olarak adlandırılan sektöre getirilecek düzenlemelerin Basel II kapsamına 

alınması ve sistematik etkiye sahip olup finansal faaliyetlerde bulunan kuruluşlara da 

düzenleme getirilmesi belirtilmektedir. Yatırım fonlarına ortak kurallar belirlenmesi ve 

sıkı denetim getirilmesi istenmişir.165  

Avrupa Sigorta Düzenleme Kurumu (CESR) güçlendirilerek krizde önemli 

olan kurumlardan olan kredi derecelendirme kuruluşlarının (CRA) kayıt ve 

gözetiminden sorumlu olacaktır. CRA’ların işleyiş ve finansmanları gözden geçirilerek, 

bu kuruluşların derecelendirme ve danışmanlık görevleri birbirinden ayrılacaktır. 

Finansman ürünlerinin derecelendirilmesinin kuralları zaman içinde koyulacaktır. Kredi 

notları AAA veya A+ gibi sembollerle gösterilirken, yapılandırılmış ürünlere yönelik 

derecelendirmede, bu ürünlerin karmaşık olduğuna dikkati çekmek için farklı kodlar 

kullanılmalıdır.166  

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve diğer standart 

belirleyen kuruluşların ortak ve şeffaf bir yöntem belirlemesi ve Kurul’un, gözetim ve 

denetim yapısının güçlendirilmesi esası getirilmiştir. Muhasebe sisteminde piyasa 

değerinden değerleme yöntemi gözden geçirilecektir. Bu yöntemin uygulanmayacağı 

karmaşık ürünlerin muhasebeleştirilmesinde çözümler geliştirilecektir. Yeni 

uygulamalar, konjonktür yanlısı etkileri güçlendirmemeli, uzun vadeli yatırımları 

engellememelidir. UMSK ve diğer standartları oluşturacak kurumlar likit olmayan 

piyasalardaki varlıkların nasıl değerlendirileceği konusunda mutabakat sağlamalıdır. 

Krizde, dünyadaki en büyük sigorta şirketinin finans sektörüne verdiği 

teminatlar nedeniyle zor duruma düştüğü düşünülerek sigorta şirketlerinin bankalar ile 

ilişkisi görülmüş ve düzenleme getirilmesi zorunluluğu anlaşılmıştır. Sigorta şirketlerine 

                                                
165 Avrupa Finans Piyasalarının Düzenlenmesine Yönelik Önemli Bir Çalışma: Larosiere Raporu,a.g.e., s.1. 
166 FİKİRKOCA ve Diğerleri, a.g.m., s.8. 
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sermaye yeterliliği ve risk yönetimi konularında Basel II’ye paralel yeni düzenlemeler 

getiren Solvency 2 direktiflerinin kabul edilmesi önerilmiştir.  

AB’de yetkili kurumların yeterli gözetim ve denetim sistemi ile donatılması 

gerektiği belirtilmiştir. AB düzeyinde finans sektörü denetimi getirilmesi ve kriz 

yönetim sistemi kurulması sağlanırsa krizin ilerlemesini önlemek ve yeni bir kriz 

çıkmasının önleneceği düşünülmektedir. Üye ülkelerdeki otoriteler, finansal 

kurumlarının mevzuata uyumunu denetleyebilmek için gerekli ve yeterli yaptırım ve 

düzenlemeye sahip olmalıdır. Ulusal otoritelerin finansal suçlara karşı yaptırımları 

güçlü, eşit ve caydırıcı özellikte olmalıdır. Piyasalara sistematik etkisi olabilecek 

finansal hizmet veren kuruluşların tamamını kapsayacak şekilde düzenlemeler 

genişletilmelidir. Ulusal düzeydeki farklı düzenlemeler AB genelinde 

uyumlaştırılmalıdır. Ancak, genel çerçeveye uygun olarak ülkeler kendilerine özgü 

düzenleme yapabilmelidir. 

AB ve uluslararası piyasalardaki serbest fon yöneticilerinin stratejileri ve 

uyguladıkları yöntemler kayda alınmalıdır. Türev ürünler basitleştirilmeli ve standartları 

belirlenmelidir. Tezgahüstü türev piyasasında işlem yapanların, AB’de kurulması 

önerilen güçlü sermayeli mutabakat/takas kurumlarından birini kullanma zorunluluğu 

getirilmelidir. Menkul kıymetleştirilmiş ürün ihraçcılarının, bu ürünlerden kaynaklanan 

risklerin bir kısmını, ürünün itfasına kadar bilançolarında tutmaları zorunlu hale 

getirilmelidir. Likidite krizinde, para piyasası fonları yatırımcıların ihtiyaçlarını 

karşılayamadığından AB çapında yatırım yapılabilir enstrümanlara ilişkin tanımlamalar 

ve ortak uygulamalar gerekmektedir. Saklamacı kurumların bütün varlıkların 

saklanmasına ilişkin sorumluluğu devam etmeli, ancak, yabancı varlıkların 

saklanmasında alt saklamacılar kullanılabilmelidir. Ayrıca, bağımsız bir saklamacı 

kuruluş yatırım fonlarının yönetimine ilişkin durum tespiti ve devamlı gözetim yapmak 

için kullanılmalıdır. 167  

Şirketlerin prim ve teşvik politikaları, hissedarların çıkarı ve uzun vadede 

firmaların karlılığı doğrultusunda oluşturulmalıdır. İkramiyeler, her yıl yerine 5 yıl gibi 

                                                
167 FİKİRKOCA ve Diğerleri, a.g.m., s.9. 
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belirli sürelerde ve önceden belirlenmiş tutarlara göre değil gerçek performanslarına 

göre dağıtılmalıdır. Ayrılan ikramiye karşılıkları düzenleyici otoritelerce 

denetlenmelidir. Risk yöneticisi, organizasyonda yüksek mevkiye sahip olmalıdır. 

Şirket dışında yapılan derecelendirmeye güvenilerek risk yönetimi ihmal edilmemelidir. 

Şirketlerin risk yönetim sistemlerini denetleyici kurumlar belirli sıklıklarla 

denetlemelidir. Zorluk yaşayan finansal şirketler için şeffaf bir kriz yönetimi 

oluşturulmalıdır. AB genelinde tüm düzenleyici otoriteler kriz önleyici ve krize 

müdahale edebilecek sistemlere sahip olmalıdır. AB genelinde üye ülkeler, kriz 

yönetiminde sorumluluğun paylaşıldığına yönelik bir mutabakat zaptı imzalamalıdır. 

Mevduat garanti sistemleri, finans kurumlarınca önceden fonlanmalı, AB 

genelinde bütün banka müşterilerini korumalıdır. Gerekirse, devlet tarafından 

desteklenmelidir. Sigortacılık ve yatırım sektörlerinin müşterileri de diğer müşteriler 

gibi eşit ve yüksek şekilde korunmalıdır.168  

 

Raporun üçüncü bölümünde;  

Düzenleme ve denetlemenin birbirine bağımlı olduğu belirtilerek, yüksek 

standartlar getirilmektedir. Finansal denetim sisteminin finans sektörünün tüm 

birimlerini kapsaması gerektiği görülmüştür. Bütün finansal sektörlerdeki makro 

ekonomik koşullar ve gelişmelerle ilgili bilgi ve değerlendirmelerde bulunacak ve 

mikro düzeyde faaliyet gösterecek denetim kurumları arasında bilgi akışı sağlayacak bir 

kurum kurulması düşünülmektedir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığında 

kurulacak olan kurumun adı Avrupa Sistemik Riskler Konseyi (ESRC– European 

Systemic Risk Council) olacaktır. 169 

Avrupa Sistemik Risk Konseyi (ESRC), Avrupa Merkez Bankası (ECB) 

bünyesindeki Bankacılık Komitesi yerine kurulacaktır. ESRC’ye, ECB başkanı 

başkanlık etmeli, Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (ESCB) ve ECB üyeleri katılımcı 

olmalıdır. Avrupa Bankacılık Denetleme Komitesi (CEBS), Avrupa Sigorta ve 
                                                
168 FİKİRKOCA ve Diğerleri, a.g.m., s.10. 
169 Avrupa Finans Piyasalarının Düzenlenmesine Yönelik Önemli Bir Çalışma: Larosiere Raporu,a.g.e., s.1-2. 
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Emeklilik Denetleyicileri Komitesi (CEIOPS) ve Avrupa Menkul Kıymet 

Düzenleyicileri Komitesi (CESR) başkanları ile Avrupa Komisyonundan bir temsilci de 

katılmalıdır. ESRC Konseyi, Avrupa çapında makro risklerle ilgili bilgilerin 

toplanmasını sağlayacaktır. Risk analizlerinin etkinliği için ulusal düzenleyiciler ile 

ECB/ESRC arasında bilgi akışı düzgün olmalı ve finansal sistemde oluşan zayıflıklar 

erken uyarı sistemi ile belirlenmelidir. ESRC; merkez bankaları, AB Ekonomi ve Finans 

Komitesi veya IMF, Finansal İstikrar Kurulu (FSB), G8 gibi uluslararası kuruluşları 

riskin niteliğine bağlı olarak uyarmalı, ortak çalışmalar yürütülmelidir. 170 

 

AVRUPA FİNANSAL DENETİM SİSTEMİ
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AVRUPA SİSTEMİK RİSK KONSEYİ

 
 

Şekil 6. Avrupa Finansal Gözetim Sistemi 

Kaynak: Ekin Fikirkoca, Özcan Çikot ve Efsun Değertekin, “Finansal Piyasalarda Reform 

Çalışmaları”,Sermaye Piyasasında Gündem, Eylül 2009,Sayı. 85, http://www.tspakb.org.tr 

(30.10.2010), s.10. 

 

                                                
170 FİKİRKOCA ve Diğerleri, a.g.m., s.10. 
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Kurulması istenen Avrupa Finansal Denetim Sistemi (ESFS – European 

System of Financial Supervision)’in mikro denetim mekanizmasında yoğunlaşması 

planlanmaktadır. Önce, 2009-2010 döneminde ulusal düzenleyici otoritelerin etkinliği 

artırılacak ve AB genelinde düzenlemeler uyumlaştırılacaktır. Daha sonra, 2011 -2013 

döneminde ulusal düzenleyici otoritelerin denetimi devam edecektir. Ancak, CEBS, 

CEIOPS ve CESR ile üç yeni otoriteye dönüştürülecektir. Yeni kurulacak olan Avrupa 

Bankacılık otoritesi, Avrupa Sigortacılık Otoritesi ve Avrupa Menkul Kıymetler 

Otoritesi, denetleyici standartların uygulanması koordinasyonundan ve ulusal 

düzenleyicileri işbirliğinin sağlanmasından sorumlu olacaktır. Otoriteler bağımsız 

olmalı, profesyonellerden oluşan ulusal düzenleyici otoritelerin başkanları yönetim 

kurulu üyelerini oluşturmalıdır. Aşağıdaki önerilerin gerçekleştirilmesi için maliye 

bakanları, Avrupa Parlamentosu, CEBS, CESR, CEIOPS ve ECB bir araya gelmiştir. 

1. Ulusal denetleyiciler arasındaki arabuluculuk görevi yasal olarak bu üç otoriteye 

verilmelidir, 

2. AB çapında bağlayıcı denetim standartları getirilmelidir, 

3. Finansal şirketlere, bağlayıcı olarak teknik kararlar oluşturulmalıdır, 

4. AB genelindeki kredi derecelendirme kuruluşları ile takas ve saklama şirketleri 

gibi kuruluşların lisanslanması ve denetimi yapılmalıdır, 

5. ESRC ile birlikte ihtiyati denetimin yeterli düzeyde olması sağlanmalıdır, 

6. Kriz durumundaki kurumlar arasında yeterli koordinasyon oluşturulmalıdır. 

ESFS kurulduktan en fazla 3 yıl sonra sistem tekrar gözden geçirilecektir.  

 

Raporun dördüncü bölümünde;  

Uluslararası finansal düzenlemelerin en üst düzeye ulaşmasında, Finansal 

İstikrar Kurulu (FSB)’nun Basel komitesi gibi uluslararası standartları belirleyen 

kurumlarla birlikte sorumlu olması önerilmektedir. Kendine daha fazla kaynak 
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aktarılacak olan FSB ’nin sorumluluk alanı ve yönetim yapısı yeniden ele alınmalıdır. 

FSB, IMF’nin Finans Komitesi’ne (IMFC) düzenli olarak rapor sunulmalıdır. IMFC, 

karar alma konseyine dönüştürülmelidir. Küresel finansal istikrar için ESRC ve 

Ekonomik ve Finansal Riskler Konseyi tarafından erken risk uyarı sistemi kurulması ve 

tüm üye ülkelerde Finansal Sektör Değerlendirme Programı dahil bağımsız analiz 

yapması önerilmektedir. ESRC, makro riskleri takip edecek, riskin ortaya çıkması 

halinde belirlenmiş diğer yetkili kurumların harekete geçmesi planlanmaktadır. Riskler, 

finans ve para sisteminin bozulmasından kaynaklanırsa ESRC ’nin, AB ve global 

anlamda gerekli önlemlerin alınması için IMF, Finansal İstikrar Fonu ve BIS ’i 

(Uluslararası Ödemeler Bankası) uyarması planlanmaktadır. Ayrıca, ulusal gözetim 

kurumları faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken bir üst kuruluş olarak Uluslararası 

Finansal Gözetim Kurumları Sistemi kurulması, gözetim standartlarının uygulanması ve 

ulusal gözetim kurumları arasında koordinasyonu sağlayacak üç yeni kurumun 

kurulması önerilmektedir. IMF’nin de ESRC, BIS, FSF ve merkez bankaları ile yakın 

ilişkide olup, uluslararası risk haritası ve kredi kartlarıyla birlikte finansal istikrar erken 

uyarı mekanizması geliştirmesi öngörülmüştür.171 

 

3.3.2. Turner Raporu 

Ekim 2008’de İngiltere Hazine Bakanı’nın talebi üzerine, İngiliz denetim 

otoritesi FSA Başkanı Lord Adair Turner tarafından, yaşanan finansal krizin nedenlerini 

irdeleyen ve ileride tekrarlanmasını önlemek amacıyla oluşturulacak denetleyici ve 

düzenleyici yapıda önerilerin yer aldığı Mart 2009’da yayınlanan “The Turner Review 

of Global Banking Regulation” isimli bir rapor düzenlenmiştir. Raporun temelinde 

bankacılık sisteminin düzenlenmesine uzun vadeli bir yaklaşım vardır.  

                                                
171 Sema Gençay ÇAPANOĞLU, “Avrupa Finans Piyasalarının Düzenlenmesine Yönelik Önemli Bir 

Çalışma:Larosiere Raporu”, İktisadi Kalkınma Vakfı Değerlendirme Notu, Temmuz 2009, No.6, 

/www.ikv.org.tr/images/upload/data/files/avrupa_finans_piyasalarinin_duzenlenmesine_yonelik_onemli_ bir_calisma 

__larosiere_raporu(1).pdf (29.10.2010)),s.2-3. 



237 
 

Raporda yapılan önerilerin ana başlıkları şu şekildedir172; 

 Bankaların sermaye ve likiditelerinin düzenlenmesi, 

 Banka sermayelerinin miktar ve niteliğinin artırılması, 

 Döngü ile ters yönlü işleyen sermaye tamponlarının oluşturulması, 

 Likidite için daha katı düzenlemelerin yapılması, 

 Kredi derecelendirme kuruluşları için düzenlemeler yapılması, 

 Aşırı risk almaya neden olmayan ulusal ve uluslararası ücretlendirme 

politikaları oluşturulması, 

 Avrupa bankacılık piyasası düzenlemelerinde, yeni bir Avrupa 

Düzenleme otoritesi oluşturulması, sınır ötesi riskli faaliyetleri önlemek için ulusal 

yetkilerin artırılması gibi reformlar yapılması, 

yer almaktadır. 

Rapor dört bölümden oluşmaktadır173; 

Raporun birinci bölümünde; yapılan çalışmaya göre krize, son onbeş yılda 

oluşan makro ekonomik dengesizlikler ve finansal inovasyon neden olmuştur. Krize 

neden olan sebepler incelenirken şu sonuçlara varılmıştır; 

1. etkin piyasalar irrasyonel olabilir, 

2. finansal sistemin istikrarsızlaşmasında kredilerin menkul kıymetleştirilmesi 

yanında yetersiz denetimin de etkisi vardır, 

3. sofistike matematik modellere gereksiz yere fazla güvenildi, 

                                                
172 BDDK, Risk Bülteni, Nisan 2009, http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Risk_ Bultenleri/ 

6319BULTEN_Nisan09.pdf (10.11.2010). 
173 FİKİRKOCA ve Diğerleri, a.g.m., s.12-16. 
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4. piyasa kendini disipline edemedi, 

5. özellikle işlem hacmine bakıldığında finansal inovasyonun reel sektöre katkısı 

kısıtlı kalmıştır. 

 

Raporun ikinci bölümünde; bu bölümü maddelersek; 

1) Krizden önce özellikle bankacılık düzenlemelerinde sistemik riske yeterli 

derecede odaklanılmadığı belirtilmektedir. 

2) Banka sermayelerinin güçlendirilmesi, sermaye yeterliliğinin sağlanması, 

muhasebe uygulamalarının konjonktürü güçlendiren özelliklerinin azaltılması ve likidite 

riskinin düşürülmesi için;  

a. Banka semayelerinin nitelik ve niceliğinin yükseltilmesi, 

b. Alım-satım portföyleri için sermaye gerekliliğinin artırılması, 

c. Basel II uygulamasında konjonktürü güçlendiren etkilerin azaltılması, (yani; 

varlık değerleri artarken teminat değerlerinin artması ve yeni kredi imkanları yaratılması 

ile varlık fiyatlarının daha da yükselmesini sağlayan veya varlık değerleri düşerken, 

teminat değerleri ve sermaye rasyolarının düşmesi nedeniyle finansal kurumların 

kredilerinin daralmasını sağlayarak varlık satılmasını teşvik etmesi sonucu varlık 

fiyatlarında düşüşü hızlandırması olarak açıklanan konjonktürü güçlendirmesi durumu 

önlenecektir.)  

d. Konjonktür karşıtı sermaye tamponu oluşturulması, 

e. Finansal tablolarda konjonktürün etkilerinin telafi edilmesi, 

f. Borçluluk oranına ilişkin kısıt getirilmesi, 

g. Banka düzeyinde ve sistemik düzeyde likidite riskinin sınırlanması 

önerilmektedir. 
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3) Düzenlemelerden kaçmak için bankacılık yapısı dışında sürdürülen 

bankacılık faaliyetlerinin düzenleme alanından çıkmasını önlemek için hukuki yapısı 

farklı olsa da faaliyetleri bankacılıkla benzeşen (gölge bankacılık yapan) kurumlar, 

bankacılık açısından gözetilecektir. Sigorta şirketleri, yatırım fonları ve benzeri yapılar 

hakkında bilgi toplanacak ve gerekirse bankacılığa ilişkin düzenlemelere alınacaktır. 

Serbest fonlar vb. aracılık faaliyetlerinin de gözetim kapsamına alınması önerilmektedir. 

Off-shore faaliyetlerinin denetlenmesi sağlanacak ve bu merkezlerin düzenleyici 

açısından uluslararası düzeyde kabul edilen kurallara uygun olması sağlanacaktır. 

4) Kriz sonrası İngiltere’de mevduat garantisi ve banka tasfiyesine ilişkin 

düzenlemeler yer almaktadır.  

5) Kredi derecelendirme kuruluşlarının düzenlenmesine ilişkin ihtiyaç 

duyulduğu ve yapılandırılmış kredi ürünlerinin derecelendirmesinde teknik olarak zayıf 

kalındığı görülmüştür. Ayrıca, kredi derecelendirme kurumlarının bağımsızlığında 

sorunlar yaşandığı belirtilmiştir. Finans kurumlarındaki ücret sistemlerinin uygunsuz 

risk almayı teşvik etmesi yerine risk bazlı bir yaklaşımla çalışması istenmiştir. Kredi 

borcu takas sözleşmeleri (CDS) için merkezi bir karşı taraf ve takas imkanının 

bulunmasının finansal istikrarı destekleyeceği düşünülerek merkezi bir sistemin 

kurulması istenmiştir. 

6) Finansal sektör düzenleyicileri ve para politikası için finansal sistem analiz 

edilirken, kredi piyasası gelişmeleri, bankacılık sektöründeki vade uyumsuzluğu, emlak 

ve menkul kıymet fiyatları, finansal sistemdeki borçluluk oranları gibi konuları içermesi 

önerilmektedir. Politik etkilerle rapor hazırlamış IMF gibi kurumlar güçlendirilerek 

bağımsız olarak sistem riskleri hakkında analizler yapılmalı ve bu raporlar makro 

politikalarda kullanılmalıdır.  

7) FSA, piyasalar kendi kendini düzeltir felsefesini savunurken, artık 

denetlemeler yoğunlaşmakta ve FSA tarafından sektörel analizler yapılmakta ve 

yayınlanan mali tablolar ve muhasebe uygulamalarında daha aktif rol alınması 

istenmektedir. Tüm finans sektörünün denetim ve düzenlemesinin tek çatı altında 

toplanması istenmektedir. Finansal kurumların işleyişte manipülasyona izin 
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vermemeleri, müşterilerine eşit davranmaları gibi rolleri yanında sermaye yeterliliği gibi 

risklerini de yönetebilmeleri de gerekmektedir.  

8) Risk yönetiminde yönetişim yapılarının iyileştirilmesi, risk yönetiminin 

ücretlendirme politikasına dahil edilmesi gibi öneriler getirilmiştir.  

9) Finansal ilişkilerin karmaşıklığı nedeniyle yatırım bankacılığı ve dar 

anlamda bankacılık faaliyetlerini birbirinden ayırmak zordur. Bankaların kendileri için 

ve risk yaratan kurum portföyleri için daha yüksek sermaye yeterliliği kuralları 

getirilmiştir.  

10) Sınır ötesi faaliyetleri olan büyük finansal grupların denetiminde 

uluslararası koordinasyon ve ulusal sorunlara yönelik önlemler alınmalıdır. Finansal 

İstikrar Kurulu (FSB) ülkeler arası bilgi akışını artırmak için ilgili ülkelerin 

düzenleyicilerinden oluşan komiteler oluşturulmasını önermiş ve ilkelerini belirlemiştir. 

Üye ülkelerin düzenleyici otoritelerden oluşan bir komite tarafında, ilgili bankanın 

faaliyet gösterdiği tüm AB ülkelerinde denetim yapılacaktır. AB sınırlarının ötesinde 

faaliyet gösteren finansal kurumların denetimi sıkılaşacaktır. Ulusal olarak ve AB 

çapında denetim yetkisi genişletilirken uyum artırılacaktır. AB genelinde 

düzenlemelerde kullanılan finansal hizmetler eylem planı çerçevesinde uyumlaşmayı 

esas alan Lamfalussy süreci yerine AB genelinde tüm finansal hizmetlerin denetlenmesi 

ve düzenlenmesinde yeni bir yapılanma öngörülmektedir. (Lamfalussy sürecinde, 

AB’nin bütünleşmiş finansal yapısına ulaşmak için çerçeve prensipler oluşturuluyor, 

uygulamaya yönelik teknik önlemler alınıyor, denetim otoritelerinin işbirliği yapması 

sağlanıyor ve yasal uygulamalar sağlanıyor. 

Bu süreç, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından ortak kanunlar 

düzenlenmesi, bu düzenlemelerin uygulama rehberlerinin yayımlanması, sözkonusu 

kanunun teknik detaylarının finans sektörü ve düzenleyici otoritelerce tatışılıp Avrupa 

Birliği üyesi ülkelerin tasviyelerine sunulması, üye ülkelerin yeni düzenlemelerle ilgili 

olarak diğer ülkelerle koordineli çalışması ile bu kanunların üye ülkelerce 

uyumlaştırılması ve uygulanması aşamalarını içerir. Bu yapıda ulusal politika ve 

kuruluşların koordinasyonu esastır, ihtiyati düzenleme ve denetlemelerin önemli bir 
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kısmı ülkelerin sorumluluğundadır.174) Bankacılık (CEBS), sermaye piyasası (CESR), 

sigortacılık (CEIOPS) komiteleri Lamfalussy sürecinin 3. aşamasında kurulmuştur. 

FSA’e göre doğrudan düzenlemeler bu yeni kurum tarafından hazırlanacak ve ulusal 

düzeydeki denetim otoritelerinin faaliyetleri gözetimi sağlanacaktır.  

 

Raporun üçüncü bölümünde; netleşmemiş konular bu bölümde ele 

alınmaktadır. 

Finansal inovasyonu engellememek için ürün bazında düzenlemeye 

gidilmezken kriz sonrasında, ipotek kredisi, taşınmaz değeri gibi kredi tutarı /gelir gibi 

oranlara sınırlamalar getirilmesi istenmiştir. Yapılandırılmış ürünler ve kredi 

türevlerinden oluşan ve nitelikli yatırımcıya satılan ürünler sistemde genel bir risk 

oluşturduğu için düzenleme getirilmesi tartışılmıştır. Kredilerde ve varlık fiyatlarında 

hızlı artışı önlemek için mortgage kredi tutarı/ taşınmaz değeri veya kredi tutarı/gelir 

gibi oranlara ilişkin sınırlamalar getirildiğinde bunun konjonktüre göre değiştirilmesi 

para ve makroekonomi politikalarında önemli olacaktır. Türev ürünlerin teminatlarının 

da konjonktüre göre değişmesi yani, ekonomi büyürken teminatların daha düşük 

değerlenmesi ve ekonomi küçülürken de teminatların daha yüksek değerlenmesi gibi 

öngörülmektedir. Gerekirse bazı hisse senetlerinde FSA’in açığa satışı yasaklaması gibi 

sistemin güvenliği likiditeden daha önemli görülmektedir.  

 

Raporun dördüncü bölümünde; raporda genel olarak geçmişe göre daha 

fazla sermaye tutulması, kurum portföyü işlemleri için daha fazla sermaye karşılığı 

ayrılması ve konjonktürel dalgalanmalara karşı sermaye tutulması gibi öneriler 

bulunmaktadır. Ancak, ekonomilerin ciddi daralma yaşadığı ve devlet desteği ile ayakta 

kaldığı kriz sonrası dönemde makro olarak ve bankacılık alanındaki toparlanmadan 

sonra bu tür bir sermaye yeterliliği düzenlenmesi uygulanması öngörülmektedir.  

 
                                                
174 BDDK (Nisan 2009), a.g.e., s.26. 
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3.3.3. AB Finans Sektöründe Yeni Denetim Düzenlemeleri 

AB, yeni küresel krizleri önlemek için Eylül 2010’da yeni önlemler paketini 

Strasbourg’ta AB parlamentosundan geçirmiştir. Buna göre, 2011 yılı başından itibaren 

Avrupa çapında bankalar, sigorta şirketleri ve borsalar AB’ne bağlı çalışacak üç 

denetleme dairesi tarafından denetlenecek. Denetleme dairelerinin denetledikleri 

kurumlara talimat yetkisi de olacaktır. Üç denetleme dairesinden bankalardan sorumlu 

daire, Londra’da; sigorta şirketlerinden sorumlu denetleme dairesi Frankfurt’ta; 

borsa/kıymetli kağıt piyasasından sorumlu denetleme dairesi Paris’te olacaktır. Ayrıca, 

Avrupa Merkez Bankası yönetiminde para uzmanları ve akademisyenler, finans 

piyasalarını gözlemleyecek ve gelecekte oluşabilecek riskler konusunda uyarıda 

bulunacak bir “Risk Danışma Kurulu” oluşturulacaktır. Bu Kurul, bir erken uyarı 

sistemi gibi çalışacaktır. AB’ye bağlı ülkelerin denetim mercileri devam edecek. Ancak, 

üç denetleme dairesi ulusal denetim mekanizmaları uyuşmazlığa düştüğünde veya 

Avrupa hukukuna aykırı durumlar olduğunda AB denetçilerinin müdahale hakkı 

bulunmaktadır. Hatta, riskli görülen finans ürünlerini de yasaklama hakkı 

bulunmaktadır. Ayrıca, AB denetimcileri verecekleri talimatlarla ulusal bütçelere 

müdahale edemeyecektir, örneğin büyük bir banka devlet teminatı ile 

kurtarılamayacaktır.175  

Avrupa Tahvil ve Piyasaları Denetleme Kurulu, dünya ekonomisinin krize 

sürüklenmesinden sorumlu tutulan, şirketlerin, devletlerin kredibilitesini hesaplayan ve 

risk durumlarına göre kredi notu verirken kendilerini bağımsız ve yanılmaz saydıkları 

halde Lehman Brothers’ın iflasını belirleyemeyen özel rating ajanslarının değerlendirme 

metotlarını şeffaflaştırıp, müşterileriyle kendi mali çıkarlarının örtüşmemesini 

sağlayacaktır. Fransa tarafından Avrupa rating ajansı kurulması yolunda bir girişim de 

bulunmaktadır. Buna Kurulun baş harflerinden oluşan ESMA’lı denetim denmiştir. 

Avrupa ülkelerinde ratingleri belirleyen üç büyük şirketin ABD ekonomik çıkarlarını 

                                                
175 Krizden Ders Çıkaran AB, Piyasaları Denetleyecek, 23.09.2010, http://www.dw-world.de/dw/article/0,, 
6034736,00.html (10.11.2010). 
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öncelik verdiğine inanıldığından, ESMA’lı denetim Avrupa Merkez Bankası veya 

Avrupa Birliği Komsiyonu’na bağlanmayacaktır. 176 

Ağustos 2011 itibariyle genel resme bakıldığında gerçekleşmeler şöyledir; 

Ocak 2011’den itibaren “Avrupa Finansal Denetleyiciler Sistemi” denilen AB genelinde 

yeni bir finansal denetim sistemi hayata geçmiştir. Bu sistemde geçmiş yapıdaki 

bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları konusunda faaliyet gösteren komiteler 

daha güçlü hale getirilmiş, karar alıcı ve denetleyici otoriteler haline gelmiştir. Böylece, 

kriz halinde avrupa genelinde daha etkin ve hızlı bir müdahale mekanizması 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Temmuz 2000’de Baron Alexandre Lamfalussy ön-

cülüğünde oluşturulan çalışma komitesinin yaptığı araştırma sonucunda kurulmasını 

istediği üç Lamfalussy komitesi olan Avrupa Bankacılık Denetim Komitesi (Committee 

of European Banking Supervisors- CEBS), Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik 

Komitesi (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Committee-

CEIOPS) ve Avrupa Menkul Kıymetler Düzenleyicileri Komitelerinin (Committee of 

European Securities Regulators-CESR) yetkileri artırılmış ve daha da güçlenerek 

Avrupa Denetleme Otoriteleri haline getirilmiştir. Bu sistemin oluşturulma nedenleri 

olarak şunlar belirtilmektedir177; 

 AB bölgesinde uyumlu olacak ortak kurallar konusunda düzenleme taslakları 

hazırlamak, 

 Ulusal düzenleyicilerin yapması gerekenleri içeren rehber ve öneriler 

hazırlamak,  

 Avrupa Konseyi tarafından acil bir durum ilan edildiğinde, gerekli görülen 

finansal faaliyetleri durdurabilmek, ulusal otorite ve şirketleri bağlayıcı kararlar 

alabilmek,  

 Ulusal otoriteler arasında çıkan anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak,  

                                                
176 AB Komisyonu’ndan Esmalı Piyasa Denetimi, 03.06.2010, http://www.porttakal.com/haber-ab-komisyonu-ndan-
esma-li-piyasa-denetimi-883896.htm (11.11.2010). 
177 Özcan ÇİKOT, “Finansal Kriz Sonrası Avrupa’da Denetim ve Düzeneme Çalışmaları”, Sermaye Piyasasında 

Gündem, Ağustos 2011, Sayı.108, http://www.tspakb.org.tr (15.09.2011), s.7. 
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 Düzenli aralıklarla yapılan gözden geçirmelerle AB genelinde denetim 

faaliyetlerinin uygunluğunu incelemek,  

 Ulusal otoritelerden gerekli verileri toplayarak, piyasa gelişimlerinin analizini 

yapmak, stres testlerini koordine etmek ve makro ihtiyati analizler yapmak,  

 Kredi derecelendirme kuruluşları üzerinde doğrudan bir denetim faaliyetinde 

bulunmak. 

Üç komitenin yetkileri artırılarak oluşturulan Avrupa denetim otoriteleri 

şunlardır; Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority- EBA), Avrupa 

Sigorta ve Mesleki Emeklilik Otoritesi (European Insurance and Occupational Pensions 

Authority-EIOPA) ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesidir (European 

Securities and Markets Authorities-ESMA). Bu üç kurum sırasıyla bankacılık, 

sigortacılık ve sermaye piyasası alanında faaliyet göstermektedir. Temel karar alma 

organı “denetleyiciler kurulu”dur. Bu kurulda 27 AB üyesi ülkesinin ilgili denetleyici 

otoritesi yer almaktadır. Ayrıca, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Sistemik Risk 

Kurulu’ndan (ESRB) birer temsilci gözlemci üye olarak denetleme kurulunda yer 

almaktadır.  

Otoritelerin başkanları, Avrupa Komisyonun belirlediği adaylar arasından ilgili 

otoritenin denetleyici kurulu tarafından beş yıllığına seçilmektedir. Seçilen başkan 

Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmakta ve bir defaya mahsus olmak üzere görev 

süresi uzatılabilmektedir.  

Otoriteler bünyesindeki bir diğer organ ise “paydaş gruplarıdır”. Bu gruplar 

ilgili otoritelerin çalışmalarının paydaşlar açısından değerlendirildiği, teknik 

standartların hazırlanması, uygulanması aşamasında görüş ve önerilerin alındığı, 

uygulamalardaki tutarsızlıkların tespit edilebildiği platformlardır. Bu paydaş 

gruplarında yatırım şirketleri, bankalar, akademisyenler, meslek örgütleri, tüketici 

dernekleri gibi çeşitli alanlardan katılımcılar yer almaktadır. EBA bünyesinde 

Bankacılık Paydaş Grubu, EIOPA bünyesinde Sigorta ve Reasürans Paydaş Grubu ve 

Mesleki Emeklilik Paydaşları Grubu, ESMA bünyesinde ise Menkul Kıymetler ve 

Piyasalar Paydaş Grubu yer almaktadır. 
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Çalışmamızı en çok ilgilendiren Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) 1 Ocak 

2011 tarihinde faaliyete geçmiştir. Merkezi Londra’dadır. Daha önce Avrupa Bankacılık 

Denetim Komitesi (CEBS)’in görevlerini devralmıştır. Bankacılık alanında uluslararası 

denetim faaliyetlerinin koordinasyonu, kurumsal ve finansal yönetim, uygun bir piyasa 

işleyişinin sağlanması ve bankacılık, ödeme ve elektronik para uygulamaları gibi 

konularda hazırlanan düzenlemelere tavsiyeler vermektedir.  

Ortak komite (Joint Committee); EBA, EIOPA ve ESMA’nın katılımıyla 

oluşturulmaktadır, yani bu üç kurumun buluştuğu bir platformdur ve farklı sektörler 

arasında uyumun sağlanması için düzenli ve yakın bir işbirliği içindedir. Özellikle 

büyük finansal kurumların denetlenmesi, muhasebe ve denetim, mikro-ihtiyati analizler, 

finansal istikrar konusundaki riskler ve zayıflıklar, bireysel yatırım ürünleri, kara para 

aklama ile mücadele konusunda çalışmaktadır. Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB) 

ile bu üçlü denetim sistemi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde faaliyetler 

sürdürmektedir. 

Avrupa Sistemik Risk Kurulu (European Systemic Risk Board-ESRB) Avrupa 

Birliğinin finansal sisteminin makro ihtiyati gözetiminden sorumlu olarak bağımsız bir 

yapıda kurulmuş olup Almanya’nın Frankfurt kentindeki ESRB’nin sekretaryasını 

Avrupa Merkez Bankası yürütmektedir. ESRB’nin amaçları arasında, AB’de finansal 

sistemin geliştirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek sistemik risklerin oluşmasına engel 

olmak veya bunun etkilerinin azaltılmasına katkı sağlamak ve iç piyasaların işleyişine 

ve dolayısıyla ekonomik büyümeye de katkıda bulunmayı sağlamak vardır. 
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EBA,EIOPA,ESMA 
Başkanları

öneri ve uyarılar Bilgi Paylaşımı

Avrupa Menkul Kıymetler 
Denetleyicileri Komitesi 

(CESR)
Avrupa Sigorta ve Mesleki 

Emeklilik Komitesi(CEIOPS)
Avrupa Bankacılık Denetim 

Komitesi (CEBS)

Avrupa KomisyonuAvrupa Merkez Bankası

Ortak Komite

Avrupa Bankacılık  Otoritesi 
(EBA)

Avrupa Sigorta ve Mesleki 
Emeklilik Otoritesi (EIOPA)

Avrupa Menkul Kıymetler 
ve PiyasalarOtoritesi 

(ESMA) 

 
 

Şekil 7. Avrupa Finansal Denetleyiciler Sistemi 

Kaynak: Özcan Çikot ve Efsun Değertekin, “Finansal Kriz Sonrası Avrupa’da Denetim ve 

Düzenleme Çalışmaları”,Sermaye Piyasasında Gündem, Ağustos 2011,Sayı. 108, 

http://www.tspakb.org.tr (15.09.2011),s.7. 
 

 

3.4. ABD Finans Sektöründe Küresel Kriz ile Birlikte Tartışılan Konular 

ve  Getirilen Öneriler 

Amerka’da iç denetim 1940’lı yıllarda özel sektör işletmelerinde görülmeye 

başlanmış ve 1941 yılında New York’ta İç Denetim Enstitüsü (IIA)kurulmuştur. Bu 

enstitü tarafından iç denetim ve iç denetçiler için “İç Denetimin Tanımı Etik Kurallar ve 

Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” belirlenmiştir. Özellikle 

1990'lı yılların ortasından itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde görülen yoğun şirket 

iflaslarıyla iç denetimin popülaritesi artmıştır.  
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3.4.1. ABD Finansal Düzenleme Reform Planı – Yeni Bir Temel 

Küresel finans krizinin ardından Haziran 2009’da ABD finansal sistemi 

modernizasyonu ve bütünlüğü için “Yeni Bir Temel: Finansal Denetleme ve 

Düzenlemenin Yeniden Yapılandırılması” başlığı ile bir reform planı açıklanmıştır. 

Küresel krizin sebepleri olarak; deneyimli finansal kurumların risk yönetim sistemlerinin 

yeni finansal ürünleri takip edememesi, şeffaflıkta yetersizlik, finans sektöründeki yanlış 

ücretlendirme uygulamaları, tüketicilerin borçlanmalarında yaşanan ciddi artış ile 

anlamadıkları yükümlülüklerle karşı karşıya kalmaları gösterilmektedir. Reform planında; 

yatırımcı ve tüketicileri koruyacak, yenilikleri takip edebilecek, finansal piyasalardaki 

değişikliklere adapte edilebilecek, basit ve etkin olarak uygulanabilecek bir finansal 

düzenleme ve denetleme temeli oluşturmak amaçlanmıştır. Reform kapsamında Haziran 

2009’da yayınlanan raporda belirtilen ana başlıklarda yer alanlar178; 

1. Finansal şirketlerin denetlenmesi ve düzenlenmesinde sağlam bir yapı 

oluşturmak; finansal şirketler açısından bakıldığında kriz döneminde başlıca sorunlar, 

sermaye yeterliliğinin düşük olması, yatırım bankacılığında gözetimin yetersiz olması, 

serbest fonların ve diğer yatırım fonlarının denetim kapsamında bulunmaması yer 

almaktadır. Ayrıca, finansal açıdan büyük ve banka sahibi şirketlerin faklı kurumlarca 

denetlenmesi nedeniyle risk tam olarak görülememekteydi. Bu nedenle, Banka Holding 

şirketleri ile menkul kıymet, sigorta ve ticari bankacılık faaliyetlerini içeren Finansal 

Holding şirketleri yanında, finansal şirketler büyüklüğü, kaldıracı ve finansal piyasalar 

ile bağlantısından oluşan kombinasyona göre iflası halinde finansal istikrarı tehlikeye 

sokabilecek finansal kurumlar, “1. Seviye Finansal Holding Şirketi” olarak reform 

planında yer almıştır.  

1.1. Finansal Hizmetler Gözetim Konseyinin Kurulması; konsey, finansal 

düzenlemelerin analiz ve tartışmasından, sistemik risk ve finansal düzenlemelerin 

koordinasyonunda yetkili ve sorumludur. Politika geliştirir, farklı federal finansal 

düzenleme otoriteleri arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyonu sağlar, düzenleme 

boşluklarını belirler, piyasa gelişmeleri ve riskleri üzerinde çalışır. 

                                                
178 FİKİRKOCA ve Diğerleri, a.g.m., s.16-22. 
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1.2. Piyasa bağlantılı ve büyük olan tüm finansal şirketlerin konsolide 

denetimi ve düzenlemesi; küresel krizde iflas eden ve zora düşen yatırım bankaları ile 

AIG gibi şirketlere 1. Seviye Finansal Holding şirketi denmiştir. Finansal kurumların 

kapsamlı denetime tabi olması ve denetleme yetkisinin Merkez Bankasına verilmesi 

önerilmiştir. Sıkı ihtiyati standartlar, finansal istikrarı max sağlarken, ülkenin uzun 

dönemli ekonomik maliyetine etkisine de bakılmalıdır.  

1.3. Banka ve banka holding şirketlerine uygulanacak sermaye ve diğer 

ihtiyati standartların güçlendirilmesi; yüksek riskli işlem pozisyonları, hisse senedi 

yatırımları, varlığa ve ipotekli konut finansmanına dayalı ürünlerde sermaye yeterliliği 

düzenlemeleri artırılmalıdır. Bilanço dışı varlıklara yeterli karşılık ayrılıp, konjonktür 

etkisini azaltan sermaye yönetim ve yeterlilik kuralları getirilmelidir. Banka ve banka 

holding şirketleri (BHŞ’ler) şeffaf ve kurumlar arası karşılaştırma yapılabilecek, 

uygulanabilir risk bazlı sermaye kurallarına tabi olmalıdır. Risk bazlı sermaye 

ölçümlerinde basit ve şeffaf kaldıraç ölçümleri olmalıdır. FED, SEC ve diğer federal 

bankacılık düzenleme kurumları ile beraber finansal şirketlerdeki ücret uygulama 

standartları Hazine tarafından denetim aşamalarına sokulmalıdır. Düzenleyiciler, 

bankalar ile iştirakleri arasında yapılacak tezgahüstü türev ve menkul kıymet işlemleri 

için etkin kısıtlamalar getirmelidir. ABD’li muhasebe standartları otoriteleri ve 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, finansal kurumların ileriye yönelik borç 

karşılıklarını, makul değer muhasebe standardı uygulamalarını ve yorumlarını 

konjonktürel eğilimi azaltacak şekilde yeniden değerlendirmelidir.  

1.4. Bankacılık düzenlemelerindeki boşlukların kapatılması; şu anda 

bankalarla ilgilenen Hazine Banka Denetleme Dairesi (Office of the Comptroller of the 

Currency) ve konut finansmanı şirketleri ile ilgilenen Tasarruf Kurumları Denetim 

Dairesinde (Office of the Thrift Supervision) olan tüm federal mevduat kurumlarının ve 

yabancı bankaların temsilcilik ve şubelerinin ihtiyati denetim ve düzenleme 

sorumluluğu, Ulusal Bankacılık Denetleyicisi (National Bank Supervisor – NBS) 

isminde yeni bir kurum kurularak ona verilmelidir.  
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1.5. Konsolide denetim için SEC ’in programlarının sonlandırılması; SEC, 

aracı kurum sahibi şirketleri denetleme programlarını sonlandırmalı, yatırım 

bankalarının denetimi FED ’e verilmelidir.  

1.6. Serbest fonların ve diğer özel sermaye fonlarının kayıt edilmesi; belirli 

bir eşik değer üzerinde varlık yöneten serbest, özel sermaye ve girişim sermayesi fonu 

danışmanları, SEC ’e kayıt olmalıdır. Danışmanlar, yönetilen fonla ilgili gerekli bilgileri 

raporlarken, fonun finansal istikrarı tehdit edecek durumu olup olmadığı belirlenmelidir. 

1.7. Para piyasası yatırım fonlarının ani, toplu ve yüksek tutarlı fon 

çıkışlarına karşı hassasiyeti düşürülmesi; SEC, para piyasası fonlarının kredi ve 

likidite risklerine ve bu sektörün ani, toplu ve yüksek tutarlı fon çıkışlarına karşı 

hassasiyetinin azaltılması için düzenlemelerini genişletmelidir. 

1.8. Sigorta sektöründeki gözetimin artırılması; sigortacılık sektörüne 

yönelik politikaların koordinasyonu, bilgi toplama, ekspertiz ve sektörün uluslararası 

platformlarda temsili amacıyla Hazine’de Ulusal sigorta dairesi kurulmalıdır. 

1.9. Kamu destekli kurumların gelecekteki rolünün belirlenmesi; Hazine 

ile Konut Kentsel Gelişim Departmanı (Departman of Housing and Urban 

Development) diğer kamu kurumları ile beraber Fannie Mae, Freddie Mac ve Federal 

Konut Kredi Bankasına yönelik reform önerileri geliştirmelidir.  

 

2. Finansal piyasalar için kapsamlı bir düzenlemenin kurulması; 

tezgahüstü türev ve varlığa dayalı menkul kıymet piyasaları için şeffaflık ve piyasa 

disiplini sağlayacak düzenlemeler getirilmelidir. Finansal kurumlar ve piyasalar 

arasında olumsuz etkilerin yayılmasını azaltmak için FED’ in piyasa altyapısındaki 

yetkisi genişletilmelidir. Menkul kıymet ve vadeli işlem kanun ve düzenlemeleri 

uyumlaştırılmalıdır. 

2.1. Menkul kıymetleştirmeye ilişkin denetim ve düzenlemelerin 

güçlendirilmesi; kredi veren kurumlar, menkul kıymetleştirdikleri alacaklarından 

kaynaklanan kredi riskinin %5’ini bilançolarında taşımalıdır. Bu risk doğrudan veya 
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dolaylı olarak hedge veya transfer edilemez. Varlığa dayalı menkul kıymetlerle 

(VDMK) ilgilenen aracı kurum, ihraçcı ve ilgili diğer tarafların çalışanlarının 

ücretlendirilmesinde, uzun dönemli performansına da bakılır. SEC, menkul 

kıymetleştirme işlemlerinde ihraçcı, kredi derecelendirme kuruluşu ve satılamayan 

menkul kıymetleri alacağını garanti eden tarafların (yüklenici) kamuyu aydınlatma 

uygulamalarının geliştirilip, standartlaştırılmasında çalışmaktadır. Ayrıca, VDMK 

işlemlerinin kayıt altına alınması önerilmektedir. SEC, kredi derecelendirme kurumları 

ile ilgili düzenlemeleri güçlendirmelidir. Kredi derecelendirme kurumları, 

derecelendirme notlarını yatırımcıları anlayacağı şekilde hangi riskleri incelediğini 

açıklamalıdır. Düzenleyiciler, düzenleme ve denetimlerindeki kredi derecelendirme 

notu kullanımını mümkün olduğunca azaltmalıdır. 

2.2. Kredi Temerrüt takasının (CDS’in) dahil olduğu tüm tezgahüstü 

türev ürünleri için kapsamlı bir düzenlemenin hazırlanması; tezgahüstü türev ürün 

piyasaları; finansal sistemi bozacak faaliyetlerden kaçınılması, piyasada etkinlik ve 

şeffaflığın artırılması, manipülasyon, sahtekarlık gibi kötü kullanımlardan korunması ve 

türev ürünlerinin deneyimsiz taraflara pazarlanmaması prensiplerine göre 

düzenlenmelidir. Tezgahüstü türev aracıları ve faaliyetleri ile karşı taraf kurumlarını 

etkileyebilecek diğer şirketler, sermaye yeterliliği, iş yapma standartları, raporlama, 

başlangıç teminatları gibi konularda kapsamlı bir ihtiyati düzenleme ve denetlemeye 

tabi olmalıdır. Piyasa etkinliği ve fiyat şeffaflığının sağlanması için standart kontratların 

takası yetkili merkezi karşı taraf kurumlarına, işlemlerin ise borsalara yönlendirilmesi 

önerilmektedir. Tezgahüstü türev piyasalarının şeffaflığı artırmak için, bu ürünlerin 

pazarlanması konusunda standartlar ve kamuyu aydınlatma bildirileri gözden 

geçirilmelidir. 

2.3. Vadeli işlem sözleşmeleri ve menkul kıymet düzenlemelerinin 

uyumlaştırılması; vadeli işlem sözleşmeleri ve menkul kıymetlerin düzenlemelerini, 

yatırımcıların korunması, piyasa düzeni, şeffaflık gibi konularda uyumlaştıracak 

düzenlemeler yapılarak, düzenleme farklılıkları giderilmelidir. 

2.4. Sistemik önemi olan ödeme, takas, mutabakat sistemleri ile diğer 

ilişkili faaliyetlerin, gözetim ve işleyişlerinin güçlendirilmesi; bu sistemlerin 



251 
 

sorumluluğu ve yetkisi FED ’e verilmelidir. FED, bu sistemler ve kullanıcıları olan 

finansal kurumların gözetimindeki prensipleri Finansal Hizmetler Gözetim Konseyi ile 

beraber belirlenmelidir.  

2.5. Sistemik önemi olan ödeme, takas, mutabakat sistemlerinin likidite 

kaynakları ve takas kapasitelerinin güçlendirilmesi; bu sistemler, ticari bankaların 

ödeme ve diğer finansal hizmetleri ile takası gerçekleştirmek için sağladıkları likiditeye 

bağlıdır. Bu nedenle sistemin tehlikeye girmesi riskine karşı kurumlara FED ’den fon 

sağlama imkanı verilmelidir. 

3. Yatırımcı ve tüketicileri finansal istismardan korumak; bu alanda 

düzenlemeler yetersiz görülerek tek düzenleyici kurum oluşturulması istenmiştir.  

3.1. Yeni bir finans tüketicisini koruma kurumu kurulması; kredi, tasarruf, 

ödeme ve diğer finansal hizmetlerden faydalanan finansal piyasa tüketicilerinin 

korunması için federal düzeyde tek yetkili ve kural koyucu “Finans Tüketicisini 

Koruma Kurumu” (Consumer Financial Protection Agency-CFPA) oluşturulmalıdır. Bu 

kuruma banka ve iştirakleri ile piyasaya ürün ve hizmet sunan kurumlar için denetleme, 

inceleme ve yaptırım yetkileri verilmelidir. Kurum, federal denetleme ve 

uygulamalardaki boşlukları azaltmalı, eyaletler arası koordinasyonu geliştirmeli, 

finansal aracılar için standartlar belirlenmeli, benzer ürünler için düzenlemeler 

uyumlaştırılmalıdır. Yatırımcıların finansal ürünler konusunda eğitimiyle CFPA 

ilgilenmelidir.  

3.2. Tüketici korumasındaki reformlar; şeffaflık, basitlik, eşitlik ve 

yatırımcıların finansal ürünlere erişim kolaylığı konularında düzenleme ve 

uygulamalarda geliştirmeler önerilmektedir.  

Şeffaflık; CFPA, kurumların açıklamalarında hangi risk ve maliyetlerin 

vurgulanacağını belirtmelidir. Yatırımcılara yapılan açıklamalar açık, basit ve net 

olmalıdır. CFPA, bu duyuruları teknolojik olarak geliştirmeli ve tüketici ihtiyaçlarını 

karşılamalıdır. 
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Basitlik; mortgage gibi ürünlerde CFPA, ürün standartlarını tanımlamalıdır. 

Karmaşık ürünler için daha fazla koruma ve açıklama yükümlülükleri getirilmelidir. 

Eşitlik; CFPA, ürünlerin şeffaflığı ve kamuya yapılan açıklamaları yetersiz 

kaldığında, ürün ve kurum bazlı kısıtlamalar getirebilecek bir yetkiye sahip olmalıdır.  

Finansal Ürünlere Erişim; düşük ve orta gelirli kesimin finansal hizmetlere 

erişimi kolaylaştırılmalıdır. 

3.3. Yatırımcı korumasının güçlendirilmesi; SEC, şeffaflığın artırılmasında 

yetkilendirilerek kamuya yapılan açıklamaların zamanlaması ve kalitesi 

iyileştirilmelidir. Yatırım tavsiyesinde bulunan aracı kurumlar, yatırım danışmanları ile 

aynı yükümlüklere tabi olmalıdır. Halka açık şirketlerde yönetici ücret uygulamaları 

ortakların oyuna sunulmalıdır. SEC, finansal kurumlardaki hileli durumları ihbar 

edenleri ödüllendirmek için bir fon kurmalı ve müşteri sözleşmelerindeki zorunlu 

tahkim kullanımını yasaklamalıdır. Tüketici ve yatırımcıların korunmasındaki 

boşlukları belirleyen Finansal Tüketiciler Koordinasyon Konseyi kurulmalıdır. Ayrıca, 

tüm ABD vatandaşları özel emeklilik planlarına teşvik edilmelidir. 

4. Finansal krizleri yönetebilmesi için hükümete ihtiyaç duyduğu araçlar 

verilmeli; iflası halinde finansal sistemi tehlikeye sokan banka holding şirketleri ve 

banka olmayan diğer finansal kurumlara müdahale için Federal Mevduat Sigorta 

Şirketi’nin (Federal Deposit Insurance Corporation _FDIC) yetkilerinin esas alındığı 

yeni bir yetki hükümete verilmelidir. Hesap verebilirlik adına FED, kriz dönemlerindeki 

acil borç verme için Hazine’den yazılı onay almalıdır. 

4.1. Zor duruma düşen 1. seviye Finansal Holding Şirketler de dahil, 

banka holding şirketleri için kurtarma yönetimi oluşturulması; iflası halinde 

finansal sistemi zor durumda bırakacak şirketlere özel kurtarma yöntemi belirlenmelidir. 

Kurtarma yöntemi uygulanırken Hazine şirkete kayyum ya da tasfiye memuru 

atayabilmeli; bu şirketlerde borç verme, varlık satın alma, borçları garanti altına alma ya 

da sermayedar olma gibi seçeneklerden finansal sistem için en etkin olanı seçmelidir.  
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4.2. FED’ in acil ödünç verme yetkisinde düzenleme yapılması; acil ve sıra 

dışı durumlarda, FED’ in kişiler, ortaklıklar ya da şirketlere kredi verme yetkisinin 

Hazine onayına tabi olması sağlanmalıdır. 

5. Uluslararası düzenleyici standartların artırılması ve uluslararası 

işbirliğinin geliştirilmesi; G-20 liderler zirvesi doğrultusunda oluşturulan öneriler, 

sermaye yeterliliği standartlarının düzenlenmesi, küresel finansal piyasaların gözetimi, 

uluslararası şirketlerin denetimi ile krizden korunma ve kriz yönetimi genel 

başlıklarında toplanır. 

5.1. Uluslararası sermaye yeterliliğinin güçlendirilmesi; Bankacılık 

Denetimi Basel Komitesi (BCBS), sermaye yeterliliği tanımını alım-satım portföyü ve 

menkul kıymetleştirme işlemleri açısından güçlendirmelidir. Tanımını belirlemeli ve 

izleyen sene buna göre asgari sermaye seviyelerini belirlemelidir. Kaldıraç ölçümünü 

geliştirmelidir. Finansal İstikrar Kurulu (FSB), BCBS ve Küresel Finans Sistemi  

Komitesi (Committee on the Global Financial System – CGFS) muhasebe standartlarını 

belirleyen kurumlarla beraber çalışarak konjonktür yanlısı hareketlenmeyi azaltmalıdır.  

5.2. Küresel finansal piyasalardaki gözetimin artırılması; ulusal otoriteler, 

kredi türevleri ve diğer tezgahüstü türev piyasalarının gözetimini uluslararası 

koordinasyon ve işbirliği içinde geliştirip, standartlar belirlenmelidir.  

5.3. Uluslararası çalışan finansal şirketlerin denetiminin geliştirilmesi; 

FSB ve ulusal otoriteler, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi için, farklı ülke 

denetçilerinden oluşan denetleme komitelerinin kurulması ve bu komitelerin 

faaliyetlerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Komiteler küresel faaliyeti olan finans 

şirketlerinin gözetimi konusunda çalışmalıdır. 

5.4. Krizlerin önlenmesi ve yönetilmesinde yetki ve prosedürler reformu; 

küresel finansal şirketlerde yaşanan, riske neden olacak ulus ötesi finansal problemlerin 

çözümünün geliştirilmesinde Basel komite öneriler sunmalıdır. Ulusal otoriteler bilgi 

paylaşımını geliştirmeli ve FSB’nin sınır aşırı kriz yönetimine ilişkin prensipleri 

uygulanmalıdır.  
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5.5. Finansal İstikrar Kurulu (FSB) güçlendirilmeli; FSB, küresel çapta 

finansal istikrarı sağlamada yeniden yapılanma ve kurumlaşmayı tamamlamalıdır. 

Otoriteler ararsı bilgi paylaşımı ve koordinasyonu sağlanmalı, düzenleyici standartlar 

konusunda bilgi verilmeli, denetleme komitelerinin kurulmasında yol gösterici ve 

destekleyici olmalıdır. 

5.6. İhtiyati düzenlemeler güçlendirilmeli; Basel komite ve ulusal 

düzenleyiciler 2010’a kadar finansal şirketler için likidite riski yönetiminde küresel 

standartlar geliştirilmelidir. FSB, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ve uluslararası 

standart belirleyici kurumlar; makro ihtiyat araçları geliştirmeli, 2009 sonu G-20 

zirvesinde rapor sunmalıdır. 

5.7. Düzenleme kapsamı genişletilmeli; Hazine ve FED, ABD 

operasyonlarında finansal istikrarı bozabilecek yabancı finansal şirketlerin 1. seviye 

Finansal Holding Şirketi olarak sınıflanmasında kurallar belirlenmelidir. Ulusal 

otoriteler düzenlemelerini serbest fonları kapsayacak şekilde genişletmelidir. Belirli eşik 

değere sahip fonlar veya yöneticileri kayıt altına alınmalı, taşıdıkları sistemik risk 

konusunda gerekli açıklama yapılmalıdır.  

5.8. Daha iyi ücret uygulamaları; her ulusal otorite, fazla risk almayı teşvik 

etmeyen ücretlendirme yapısı kurmalıdır. FSB’nin ücretler konusundaki kurallarını, 

Basel Komitesi, 2009 sonunda kendi risk yönetimi klavuzuna koymalıdır, 

denilmektedir.  

30 Mart 2010 tarihli FSB tarafından hazırlanan görüşe göre ücretlendirmeye 

ilişkin müteakip gözden geçirmeler 2011 ikinci çeyreğine kadar tamamlanacaktır, bu 

dönemde de yeterli veri toplanması sağlanacaktır.179  

5.9. İhtiyati düzenleme, kara para aklama/terörün finansmanı ve vergi 

bilgisi paylaşımı alanlarında daha güçlü standartların teşvik edilmesi; FSB, BCBS, 

Uluslararası Sigorta Denetimcileri Birliği, IOSCO ve IMF ihtiyati denetim ve 

uluslararası işbirliği konularında çalışmaktadır. Mali Eylem Görev Gücünün (Financial 
                                                
179 BDDK, Risk Bülteni, Nisan 2010, http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Risk_Bultenleri 

/7897RiskBulteni-Nisan10-s6.pdf (14.11.2010). 
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Action Task Force – FATF) kara para/terörün finansmanı konusunda uyguladığı 

prosedürler güçlendirilip, revize edilmelidir. 

5.10. Muhasebe standartlarının geliştirilmesi; UMSK, ABD Muhasebe 

Standartları Kurulu ve FSB borç karşılıkları ve makul değer ölçüm standartlarının 

geliştirilmesi konusunda çalışılmalıdır. Uluslararası muhasebe standartları ile ABD 

Genel Muhasebe Prensipleri (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP) 

uyumlaştırılarak aradaki farklılıklar kaldırılmalıdır. Küresel muhasebe standartlarını 

geliştirme konusunda adım atılmalıdır. 

5.11. Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının gözetiminin sıkılaştırılması; 

ulusal otoriteler kredi derecelendirme kuruluşlarının gözetiminde uluslararası 

standartlara uygun olarak düzenlemelerini geliştirmelidir. Düzenlemelerinde, 

derecelendirme notlarını kullandığı tüm kredi derecelendirme kuruluşlarını kayda 

almalıdır. 

 

3.4.2. Dodd Frank Wall Street Finansal  Reform ve Tüketici Koruma Yasası  

2009 yılı sonunda hazırlanmaya başlanan yasa, Senatör Christopher Dodd ve 

Temsilciler Meclis üyesi Barney Frank tarafından hazırlandığından Dodd Frank 

Finansal Reform ve Tüketici Koruma Yasası ismini almıştır. 2.200 sayfadan oluşan 

yasa, Mayıs 2010’da Senato onayından geçmiştir. Mevduat ve kredilendirme işi yapan 

ticari bankaların sermaye piyasası işlemi yapamadığı yani, yatırım bankacılığı ve ticari 

bankacılığı birbirinden ayıran Glass- Steagall yasasını kısmen geri getirmektedir. 

(Amerika’da 1970’lerde hisse senedi ticareti komisyonlarının serbest bırakılması ve 

1990’larda ticari bankacılıkla yatırım bankacılığını ayıran Glass- Steagall yasasının 

kaldırılmasının krizin önemli sebeplerinden olduğu söylenmektedir. Komisyonların 

serbest olmadığı dönemde yatırım bankaları müşterileri için hisse senedi satışı yaparak 

kar sağlayabiliyordu. Ancak komisyonların serbest kalmasıyla bu alanda rekabet arttı. 

Düşük maliyetli aracı kurumlar yatırım bankalarına rakip oldular. Glass Steagall 

Yasası’nın iptal edilmesiyle ticari bankalar ve AIG gibi sigorta şirketleri yatırım 

bankalarının geleneksel işlerine girmişlerdir. Yatırım bankaları da türev araçları gibi 
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kendilerine yeni ürünler yaratmak durumunda kalmıştır. Bu da borç –sermaye oranlarını 

yükseltmelerine neden olmuştur. Bu yönelişin krizde payı bulunmaktadır. Steagall 

yasası kaldırılırken bir denetleme mekanizması getirilmediğinden borç-sermaye oranları 

artmıştır.180) Dodd Frank Yasasıyla181; 

1. Beyaz Saray Ekonomi Danışma Konsey Başkanı Paul Volcker’ın adını alan 

Volcker kuralına göre; devlet güvencesi altında mevduat hesabı bulunduran ve FED’ 

den reeskont kredisi kullanan bankaların kendi adlarına hedge fon ve özel girişim 

sermayesi işlemleri yapmaları önlenecektir.  

2. Finansal kuruluşların büyüklükleri sınırlanacak, ödeme güçlüğüne düşen 

kuruluşlar kolayca kredi alabilecek, tüketici ve konut kredilerini denetleyen yeni bir 

kurum oluşturulacaktır. 

3. FED bünyesinde bağımsız bir birim kurularak tüketicilerin korunması 

sağlanacaktır. Kurumun başına getirilecek yöneticiyi ABD başkanı atayacaktır. Amacı; 

bankacılık ürün ve hizmetleriyle ilgili tüketicilerin güvenilir ve doğru bilgi almasını, 

gizli komisyonlardan ve iyi niyete aykırı tutum ve davranışlardan korunmasını 

sağlamaktır. İşleyişte, müşteriler şikayet ve problemlerini 24 saat boyunca ulusal 

düzeyde ücretsiz bir telefon hattından kuruma iletebilecektir. Örneğin; bankalar 

komisyonları konusunda müşterilerini önceden uyarmak zorunda kalacaklar. Ayrıca, 

bankalar kredi kartlarına uyguladıkları faizleri de artıramayacaklar.  

4. Ortakları ve kamuoyunu gerçeğe aykırı finansal tablolarla yanıltan borsaya 

kayıtlı şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ikramiyeleri geri alınabilecektir (clawback). 

Böylece, şirketlerin uzun vadeli çıkarları bir yana iterek kısa vadeli karlar peşinde 

koşmaları önlenecektir.  

Enron skandalı sonrasında çıkarılan SOX yasasında bu yükümlülük sadece 

CEO’lar için getirilmiştir. Bu düzenlemeye uymayan şirketler borsa kotundan 

                                                
180 Müge ADALET, “Mali Piyasaların Denetimi:Büyük Buhrandan Çıkarılacak Dersler”, TÜSİAD Araştırma Notu, 

Kasım 2009, Sayı, 09-05, http://www.ku.edu.tr/ku/images/EAF/eaf_an0905.pdf (19.11.2010), s.1. 
181 Orhan AKIŞIK, “ABD’de Onaylanan Finans Reformu Neler Getiriyor?”, Dünya, 24.07.2010, 

http://www.dunya.com/abdde-onaylanan-finans-reformu-neler-getiriyor-_95345_haber.html. (24.07.2010). 
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çıkarılacaktır. ABD’de halka açık şirketler, yöneticilere ödenecek ikramiyeleri bağımsız 

bir komiteye onaylatacaktır. Ayrıca, şirket devralınır veya birleşirse konuyla ilgili 

hissedarlar toplantısında bu işlemlerle ilgili şirket yöneticilerin sağlanan menfaat ve 

ödenecek tazminatların (golden parachute compensation) hissedarlara açıklanması 

zorunludur. Devralma- birleşme ve ilgili konularda yöneticilere ödenecek ikramiyelerin 

hissedarların oyuna sunulması şartı getiriliyor. Yöneticilere ödenen ikramiyelerin en az 

üç yılda bir oylanması (Say on pay) gerekmektedir. Yöneticilere ödenen ikramiye ile 

şirketin mali durumu arasında uyum olup olmadığını gösterecek kamuyu aydınlatma 

yükümlülüğünü düzenleme görevi SEC ’de olacaktır. 182 

5. SEC bünyesinde risk değerlendirme kuruluşlarının kredibilitesini değerleyen 

bağımsız bir daire kurulacak ve risk değerlendirme kuruluşlarının iç kontrol 

sistemlerinin etkinliğini ölçmek, bağımsız ve şeffaflık kriterlerini yerine getirip 

getirmediklerini kontrol etmektir. Bu daireye, risk değerlendirme kuruluşlarının 

faaliyette bulunma yetkilerini ellerinden alma yetkisi de verilmektedir.  

6. Sermaye piyasası ile ilgili sahtekarlıkları ihbar eden şirket çalışanlarının 

(whistleblower) işten atılmaları ve menfi muameleye maruz kalmaları yasaklanmıştır. 

Ayrıca, eğer sorumluları bir milyon dolardan fazla para cezasına çarptırılırsa böyle bir 

olayda SEC ’in tahsil ettiği ceza tutarının yüzde 10 ile yüzde 30’u arasındaki kısmı SEC 

tarafından ihbarda bulunanlara ödenecektir.183  

2002 yılında çıkarılan Sarbanes –Oxley Yasası ile muhasebe ve denetim 

sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların denetimi sağlanmış, ancak finans sektörü 

düzenlemeye dahil edilmemiştir. Küresel kriz sonrası finansal düzenleme reformu ve 

Dodd Frank Yasası gibi düzenlemelerle ise ABD’nin ekonomik faaliyetlerinin denetim 

altına alındığı 1990 öncesi döneme doğru gidildiği söylenmektedir.  

Dodd Frank, Basel III ve diğer reformlara getirilen eleştirilerde bu kuralların 

Wall Street’teki işleyişi değiştirmeyeceği belirtilmektedir. Çünkü, değişimin, Wall 

                                                
182 Dodd – Frank mı, SPK Yasası mı?, 28.07.2010, http://www.borsagundem.com/haber/DODD-FRANK-MI-SPK-

YASASI-MI/27159 (14.11.2010). 
183 Dodd – Frank mı, SPK Yasası mı?. 
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Street’teki firmaların, ortakların her gün tüm varlıklarını tehlikeye atarak işlem yaptığı 

ortaklık yapısından, riskin hissedarlara ve alacaklılara aktarıldığı şirket yapısına 

geçilmesiyle başladığı söylenmektedir. Yani, tepe yöneticileri şirketlerin aldığı riskleri 

dikkatle izleyip, alınan risklerin ölçülü olup olmadığını kontrol etmeye yöneltecek belli 

ekonomik sebepler olmalıdır. Haziran 1987’de ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John 

Whitehead, Wall Street şirketlerinde içerden bilgiye dayalı işlem skandalları ile ilgili 

yaptığı konuşmasında Wall Street’in serbest teşebbüse dayalı olarak çalıştığını ve 

kapsamlı bir devlet düzenleme ve denetiminden kaçınacaksak, sistemin kendi kendini 

temizleme sorumluluğu olmalıdır, demiştir. Ancak, o tarihten sonra tam tersine yol 

izlenerek 1990 ve 2000 boyunca Wall Street piyasasında daha az düzenleme yapılması 

yönünde baskılar olmuştur. Şimdi, piyasanın kendini zamanında düzenlemesine izin 

verilmediği için kapsamlı düzenleme ve denetleme reformları getirilmektedir. 

Düzenlemelere getirilen eleştiriler, sistem açısından önemli şirketlerin tepe 

yöneticilerinin aldıkları risklerden tüm mal varlıkları ile sorumlu tutulmaları 

yönündedir.184  

 

3.5. Türkiye’de Finans Sektöründe Küresel Kriz ile Tartışılan Konular ve 

Getirilen Öneriler 

1980'li yıllarda Türk ekonomisinin dışa açılma politikasının bir sonucu olarak iç 

denetim uygulamasına özel sektör kurumlarında başlanmış ve uygulamanın yaygınlaşması 

ile 1995 yılında iç denetim meslek örgütü olarak "Türkiye İç Denetim Enstitüsü" (TIDE) 

kurulmuştur. Türkiye İç Denetim Enstitüsü 1996 yılında ECIIA ve IIA üyeliğine kabul 

edilmiştir.   

Bugün dünyada 120'den fazla ülkede kurulu bulunan ulusal denetçi enstitüleri 

mevcuttur. 1995 yılında kurulan Türkiye İç Denetim Enstitüsünün ise yaklaşık 600 üyesi 

olup, dernek statüsünde çalışan bir kuruluştur. Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri 

                                                
184 Wall Street’in Her şeyini Tehlikeye Atmasını Sağlayın, 18.10.2010, http://www.sabah.com.tr/NewYorkTimes 

/2010/10/18/wall_streetin_her_seyini_riske_atmasini_saglayin (14.11.2010). 
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enstitülerinin oluşturduğu ECIIA 30 üyesi olup konfederasyonda üye ülkeler dışında İsrail 

Devleti de temsil edilmektedir.  

Ülkemizde kamuda iç denetime ilişkin kapsamlı ilk çalışmalardan biri Temmuz 

2000 tarihinde Bankacılık Gözetimine İlişkin Basel Komitesi tarafından yayınlanan 

"Bankalarda İç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin İç ve Dış Denetçiler ile 

İlişkisi" adlı danışma belgesinde yer almıştır. Bu çalışmada IIA 'in 1999 yılında yapmış 

olduğu tanıma yer verilmiştir.  

29.12.2003 tarihli olarak TBMM'ye sevk ve kabul edilen, ancak 

Cumhurbaşkanınca iade suretiyle kadük hâle gelen Kamu Yönetimi Temel Kanunu 

Tasarısının "denetim" ve "denetimin kapsamı ve türleri" başlıklı 38. ve 39.maddelerinde, 

Türk Kamu Yönetiminde ilk olarak iç denetim kavramından ve iç denetim anlayışından 

bahsedilmekteydi. 

İç denetim   kavramı ve yapısı kamu kurum ve kuruluşlarının gündemine yasal 

olarak 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile getirilmiş olup, iç 

denetim faaliyeti, anılan kanun ile öngörülen yeni mali yöntem ve kontrol sisteminin temel 

unsurunu oluşturmaktadır. 

Kanunun 63. maddesinde iç denetimin uluslararası kabul görmüş standartlara 

uygun olarak iç denetçiler tarafından yapılacağı, kamu idaresinde doğrudan üst yöneticiye 

bağlı İç Denetim Birimi Başkanlıklarının faaliyete geçirileceği açıkça ifade edilmiştir. 

TUSİAD ’ın “Reel sektörde iç denetim uygulamaları: tespit ve öneriler” isimli Mayıs 2010 

tarihli raporuna göre Türkiye’de iç denetim birimi işlevsel olarak %60 oranında yönetim 

kurulu ve denetim komitesine bağlı iken, IIA araştırmasında bu oran %92’dir. Türkiye’de 

iç denetim birimi idari olarak %39 oranında genel müdüre bağlı iken, IIA araştırmasında 

bu oran en yüksek %60 olarak CFO olarak tespit edilmiştir. Türkiye’de denetim 

planlamasının yılda bir kez yapılması oranı %72 iken, IIA araştırmasında bu oran %96 

olmuştur. Türkiye’de iç denetçilerin en yaygın sahip olduğu sertifikalar Muhasebecilik 

(SMMM) ile CIA ve SPK lisansı iken, gelişmiş ülkelerde sertifika çeşidinin daha çok 
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olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de iç denetim resmini çizen araştırmanın diğer bazı 

sonuçları şöyledir185;  

1. Ekonomik ömürleri uzun olan, halka açık ve yabancı iştirakleri bulunan şirketler 

ile organizasyon yapısında iç denetim birimi oluşturma arasında güçlü bir 

korelasyon bulunmaktadır.  

2. Şirketlerin en yaygın olarak uyguladıkları denetim türleri; iç denetim, bağımsız 

denetim ve vergi amaçlı tasdik denetimidir.  

3. Şirketlerin %57’sinde denetim komitesi bulunmaktadır.  

4. Organizasyon yapısında iç denetim birimi bulunan şirketlerin oranı %72 iken, iç 

denetimin holding merkezince gerçekleştirildiği şirketlerin oranı %28’dir.  

5. Şirketlerin %5’i iç denetim hizmetini dış kaynak kullanımı yoluyla 

sağlamaktadır.  

6. Şirketlerin %75’inde yazılı iş etiği kuralları bulunmaktadır.  

2001 ekonomi krizinde Türkiye ekonomisi büyük yara almış ve finans 

piyasalarının denetiminde önemli düzenlemeler ve reform gerçekleştirmiştir. Krize 

neden olan mortgage ürünlerinin Türkiye’de yer almaması ve denetim ve gözetim adına 

finans piyasalarında yapılan reform nedeniyle finans piyasalarında ABD ve 

Avrupa’dakine benzer sorunlar görülmemiştir. Bu nedenle küresel kriz sonrasında 

piyasaların düzenlenmesi adına daha çok dışarıyı izleyen ve bu sırada küresel 

daralmadan en az etkilenecek önlemleri almış ve önlem paketleri açıklamıştır. Getirilen 

önlemler içinde daha çok ekonomide canlılığı sağlayan, işsizliği önleyen tedbirler 

alınmıştır. Vergilerde indirim ve erteleme kararları alınmış, kamunun özel kesime 

verdiği kredilerde şartlar yumuşatılmış, kredi vadeleri uzatılmış, büyük yatırımlar 

                                                
185 TÜSİAD, TÜSİAD Basın Bülteni, 27.05.2010, http://www.tusiad.org.tr/FileArchive/basin_bulteni_2010_45.pdf 

(18.11.2010), s.2-4. 
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desteklenmiştir.186 Sermaye piyasasında şirketlerin fon bulmaları için halka arz 

olmalarını destekleyen bir halka arz seferberliği başlatılmıştır.  

Diğer taraftan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankalar 

üzerindeki sıkı denetimin devam edeceğini belirtmektedir. BDDK Başkanı’nın 

ifadesiyle krediler 82 milyar TL büyürken, mevduat 58 milyar TL artmıştır. Türkiye’de 

yeterli tasarruf olmadığından aradaki bu boşluk önemlidir ve bu nedenle kaynakların 

çeşitlendirilmesi, vadenin uzatılması ve yeni ürünlerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye, dış düzenlemelere uymak zorundadır. BDDK, kriz döneminde bankaların çok 

yakından takip edildiğini, banka bazında bireysel tedbirler dahi alındığını ve gerçek 

denetimin de bu olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Basel II ile ilgili gerekli altyapının 

büyük ölçüde hazırlandığı, 2011 ortalarından itibaren Basel I ve II ’nin paralel 

uygulanarak Basel II ’e geçiş ortamı hazırlanacağı, 2012’den itibaren bankalardan 

sonuçların isteneceği böylece uluslararası düzenlemelerle ilgili gelişmelere ayak 

uydurulacağı açıklaması yapılmıştır. Krizin teğet geçtiği söylenen Kanada ve 

Türkiye’nin bu başarısında en önemli faktörün denetime ve özellikle yerinde denetime 

önem vermesidir.187 Sermaye piyasası alanında 2010 yılında SPK ’nın anlık gözetim 

amacıyla oluşturduğunu ifade ettiği gözetim timi ve denetim yapılan çalışmalar ile 

piyasanın etkin çalışması amaçlanmıştır. Ancak, denetime esas olan, çalışmalarının 

devam ettiği belirtilen 2010 yılında tamamlanmamış olan yeni Sermaye Piyasası 

mevzuatının188 tamamlanarak piyasa denetiminde gri alanların açıklığa kavuşması ve 

uluslararası reform çalışmalarının yakından izlenerek uyum çalışmalarının yapılması 

gerekmektedir. Geç kalmış denetimin geç kalan önlemler demek olduğu 

unutulmamalıdır.  

                                                
186 Türkiye Bankalar Birliği, “Uluslararası Finansal Kriz Karşısında Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler 

Kronolojisi”, Bankacılar Dergisi, 2009, Sayı. 69, http://www.tbb.org.tr/ Dosyalar/Dergiler/Dokumanlar/269.pdf 

(19.11.2010), s.90-92. 
187 Anadolu Ajansı, BDDK’dan Bankalara Sıkı ve Yakın Takip, 12 Kasım 2010, 

http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2010/11/12/bddk_baskanindan_carpici_aciklamalar (19.11.2010), s.1-6. 
188 SPK, SPK Başkanı Vedat Akgiray’ın “Sermaye Piyasası” Dergisi yazısı, Sermaye Piyasası Dergisi, Ocak-Mart 

2010,  http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=2010312& subid=0&ct=f&ext=.pdf&filename=2010312_0.pdf 

(19.11.2010), s.1-2. 
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Uluslararası çalışan bağımsız denetim şirketi PWC 

(PriceWaterHouseCoopers)’nin 2009 yılında etkin bir iç denetim için iç denetime 7 

önerisi bulunmaktadır189;  

1. Risk bazlı denetim yaptığınızdan emin olun ve risk yönetiminin denetimini 

temel hedef alın, 

2. Denetim faaliyetlerini, ihmal edilen risk alanlarını kapsayacak biçimde 

genişletin, 

3. Denetim komitesi (varsa) ve üst düzey yönetimin beklentilerini iyi analiz edin, 

4. Gelişen eğilimleri tespit edin ve önemli hissedarların dikkatine sunun, 

5. Geleneksel olarak iç denetçilerin performans açısından güvenli hissetmedikleri 

teknoloji, risk ve strateji alanlarına dair yetkinliklerinizi artırın, 

6. Risklerin uygun biçimde kontrol edildiği ve yönetildiğinden emin olmak için 

varsa, diğer risk ve kontrol birimleri ile koordineli bir şekilde hareket edin, 

7. Etkin bir performans değerlendirme ve raporlama sistemi oluşturun. 

İç denetim sistemine yapılan bu öneriler kriz sonrası finans piyasalarındaki 

gelişen yeni denetim yapısının şekillenmesi konusunda önemli işaretler vermektedir. 

 

 

 

                                                
189 PriceWaterHouseCoopers, “Türkiye’de İç Denetim”, PWC Denetim Dergisi, 2009, http://www.pwc.com/tr_TR 

/tr/publications/surveys/assets/pdf/ic-denetim-arastirmasi-2009.pdf (19.11.2010), s.13. 
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IV. BÖLÜM                                                               

MEVDUAT VE KATILIM BANKALARINDA                               

İÇ DENETİMİN YAPILANMASI ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

 
Finans sektöründe ülkedeki tasarrufları yani mevduatı toplayan bankalar olan 

mevduat ve katılım bankalarında yapılan aşağıdaki araştırmanın anlatımını dört bölüme 

ayırmak mümkündür. Birinci kısımda araştırmanın literatüre katkısı, araştırmanın 

evreleri ve araştırmanın kısıtlılıkları ele alınmıştır. Bu başlıklar neden bu araştırmanın 

yapıldığını ve araştırmanın çerçevesini göstermektedir. İkinci kısımda araştırmada 

kullanılan veri toplama teknikleri, araştırma süreci, görüşmecilerin nitelikleri ve 

görüşülen kitlenin geneli temsil durumları belirtilmiştir. Üçüncü ve son kısımda ise, 

araştırmada görüşmecilerden alınan cevaplar genel değerlendirmeler haline getirilerek 

sonuçlar belirli başlıklarda gruplanmış ve sistemde ve bankalarda kurulması ve 

kullanılması önerilen iç denetim yapılanması esasları oluşturulmuştur. 

 

4.1. Araştırmanın Literatüre Katkısı  

Küresel kriz sonrasında denetim yapılarının yetersizliği kriz sırasında batan 

bankalar nedeniyle bir kez daha küresel anlamda ortaya koyulurken, ülkemiz para ve 

sermaye piyasalarında bankacılık sektöründe yer alan finansal aracıların yapılarındaki iç 

denetimin IIA iç denetim ana ilkeleri gereği dürüst, objektif, bağımsız, yetkinlik 

ilkelerine uygun olarak çalışabilmesi için yeni yapının nasıl olması gerektiğinin ortaya 

konulmasıdır. 

Krizler, ulusal veya uluslararası alanda politik ve/veya ekonomik nedenlerle 

ortaya çıkan ve ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre ekonomik yapılarını temelden sarsan 

olaylardır. Bu nedenle, yaşanan krizlerin genel nedenlerini anlamak; krizleri önceden 

görüp önlem almak ve olumsuz etkilerinden korunabilmek için hayati önem 
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taşımaktadır. Krizlerin ortaya çıkma nedenleri genel olarak; yabancı yatırımın şekline, 

risk alma ahlakına, hükümetlerin ekonomi politikalarına, makro ekonomik değişkenlere, 

finansal sistemin yapısına, denetleme ve bilgilendirme eksikliğine bağlıdır diyebiliriz.  

Ülkemiz  için batık bankaların TMSF’ye faturası 30 milyar dolar olmuş, geçen 

sürede ekonomiye yarattığı toplam maliyetin ise yaklaşık 65 milyar dolar olarak 

hesaplanmıştır. Batık bankalarla ilgili olarak, 12 milyar 618 milyon doları bankaların hâkim 

ortaklarından olmak üzere 18 milyar 494 milyon dolarlık bir borç tahsilatı yapıldığı, 

TMSF’nin 2009-2018 dönemi için borç tahsilat beklentisi de 3 milyar 336 milyon dolar 

olduğu belirtilmektedir. TOBB’un araştırmasına göre 1990-2000 döneminde yolsuzluk 

ve israfa harcanan kaynağın 195.2 milyar dolar olduğu tespit edilmiştir.  

Krizlerde en can alıcı sorular neden- sonuç ilişkisi üzerine kurulur, onlarca 

reçete üretilir ve zaman içinde değişen ve gelişen ekonomi ile birlikte bir süre sonra 

unutulur, bir zaman sonra yeniden krizler ortaya çıkar. Diğer bir deyişle, krizler 

önlenemese de etkileri hafifletilebilir. İç denetimin sağlıklı işlemesine önem verilerek 

krizlerin etkileri azaltılabilir.  

Diğer yandan, küresel finans krizi ile birlikte uzun süredir saklı kalmış finansal 

düzendeki aksaklıklar günışığına çıkmış ve yenilenme dönemi gelmiştir. Ancak, ulusal 

ve onun üzerindeki uluslararası denetim standartları sağlıklı işlemediği sürece finans 

sektöründe ahlaki riziko, finansal manipülasyon, asimetrik bilgi problemi gibi 

sıkıntıların yaşanması süreklilik arz edecektir. Yatırımcılar korunamayacağı için güven 

ortamı sağlanamadığında gerçek yatırımcıların, tasarruflarını değerlendirmek istediği 

piyasalara ulaşması zorlaşacaktır. Serbest piyasa işleyişine en yakın yapının 

sağlanmasında ve piyasalardaki haksız kazancın önüne geçilmesinde, tasarrufların 

gerçek emek üretimlerine dönüşmesinde piyasalarda yatırımcı güveninin sağlanması 

esastır. Bunun da tek yolu kurumlara ve piyasa işleyişlerine güven ortamı 

yaratılmasıdır. Piyasaları düzenleyen ve denetleyen kurumlardaki yapı, işleyiş ve 

düzenlemelerden başlayarak finans sektörü ve hatta finans sektörü dışındaki 

şirketlerdeki iç denetime, bağımsız denetim şirketleri ve kredi derecelendirme 

kuruluşlarına kadar tüm finans kurumlarının düzenli ve sağlıklı işlemesini sağlamak 

gerekmektedir. Bu çalışmada, düzenlemelerden, bankalarda iç denetimin nasıl olması 
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gerektiği üzerine bir araştırma yapılarak, sistemin sorun, eksik ve sıkıntıları irdelenmiş, 

araştırma sonucunda yeni iç denetim modeli için gerekli kriterler ve nasıl işlemesi 

gerektiği sunulmuştur. 

Literatür çalışmasında bankacılık sektöründe yapılan son düzenlemeler, 

makaleler ve araştırma yazıları bulunsa da doktora tez çalışması kapsamında 

hazırlanmış bir bankanın iç denetim sistemi yapı ve işleyişini içeren ve iç denetçilere 

ulaşılarak hazırlanmış ayrıntılı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bir makalede190denetim 

sistemine getirilen eleştirilerde; denetçilerin fonksiyonel bağımsızlığını sağlayacak 

mesleki güvencelerinin olmadığı; bunun sonucunda faaliyet denetimleri ihmal edildiği, 

sistem yolsuzluklarının önlenemediği; gelişen denetim yaklaşım ve tekniklerinden 

yararlanan denetim standartlarının bulunmadığı; müfettişlerin hizmet içi eğitimi yeterli 

olmadığı; denetlenen ve denetleyen arasında güvensizliğin olduğu; denetimi, genelde 

yöneticilerin faydalı ve gerekli görmediği, kaçınılan ve engellenen bir faaliyet olarak 

gördüğü şeklinde eleştiriler getirilmektedir. Bu neden ve başka nedenlerle denetim 

mesleği zor, ve yıpratıcı bir meslektir ve genelde üst yönetimlerce olumlu karşılanmaz. 

Bir diğer eleştiri “Denetimde örgütsel yapı ve işleyişe yonelik ortak kurallar saptanarak, 

denetim birimlerinin çalışma duzenleri, güçlü bir yasal temel uzerine oturtulmalıdır.” 

şeklindedir.  

Bu bakımdan mevcut araştırma hem yazın taraması sonucunda ortaya konulan 

teorik bilgileri hem de yeni düzenlemelerde görülen değişim ve gelişmelerin ışığında 

geliştirilen kalitatif araştırma sonuçlarıyla bankalar ve para ve sermaye piyasalarında 

oluşan denetim sisteminin nasıl yapılandırılması gerektiğine yönelik bir kaynak 

oluşturmaktadır. 

 

4.2. Araştırmanın Evreleri 

Tez çalışmasında ortaya koyulan iç denetim modelinin oluşturulmasında 

yapılan uygulamanın evreleri aşağıda yer almaktadır: 

                                                
190 GÖNÜLAÇAR, a.g.m.,s.1-10. 
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4.2.1. Çalışmada Kullanılan Veri Toplama Teknikleri ve Araştırma Süreci 

Bu tez çalışmasında literatür taraması dışında görüşme(yüzyüze ve telefonda 

mülakat) ve yazışma (mail) teknikleri kullanılmıştır. Mülakatlar, para ve sermaye 

piyasası düzenleyici ve denetleyici kurumların yetkilileri ile mevduat ve katılım 

bankaları iç denetçileri olmak üzere iki kısma ayrılarak modele esas ana başlıklarla ilgili 

görüşmecilere soruların sorulması ve görüşlerinin alınması şeklinde gerçekleşmiştir. Bu 

amaçla, para ve sermaye piyasalarının düzenleyici kurumları olan SPK ve BDDK’da 

ikişer orta düzey yöneticiden ve bankaların iç denetim birimlerinde bulunan ve/veya 

bulunmuş iç denetçilerden yüzyüze görüşme, telefon ve mail ortamında araştırma 

soruları için cevap alınmıştır. Tüm görüşmeler sonucunda alınan cevaplar mail 

ortamında yazılı cevaplar haline dönüştürülmüştür. 

Görüşme yapılan kitlede tüm yetkililerin alanlarındaki ortalama tecrübe süresi 

3 ile 30 yıl arasında değişmektedir. Ankete cevap veren katılımcıların, banka ve aracı 

kurumlarda iç denetim alanında tecrübeleri ve çalıştıkları kurumların özellikleri 

itibariyle  sistemi temsil eder nitelikte olduğu saptanmıştır. Aşağıda görüşmeciler ve 

kurumları ile ilgili bilgiler verilmektedir. Yüzyüze yapılan görüşmeler görüşmecilerin 

ofislerinde, yani dış dış mekanda gerçekleşmiştir. Görüşmecilerden alınan cevaplar mail 

ortamında görüşmecilerle paylaşılarak tez çalışmasında kullanmak üzere kendilerinden 

olurları alınmıştır. Telefonda yapılan görüşmede yine aynı yol izlenmiştir. Toplamda 

mevduat toplayan 33 adet mevduat ve katılım bankasından 22 adetine ulaşılmış, 29 adet 

iç denetim yetkilisi ile görüşme sağlanmıştır. Görüşmelerin yapılması, görüşme 

notlarının metin halinde getirilerek mülakata katılanların görüşlerinin alınması beş aylık 

bir çalışma süresinde gerçekleştirilmiştir. 

 

4.2.2. Araştırmanın Kısıtlılıkları 

Bu çalışma 5 aylık bir dönemde yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulmuştur. 

Aracı kurumlardaki genel temsili sağlayacak sayıda ve yapıda aracı kuruma ulaşılması 

mümkün olamadığı için çalışmaya aracı kurumlar dahil edilmemiştir. Dolayısıyla bu 

çalışma sadece bankalarla sınırlı kalmıştır ve öneriler de özellikle bankacılık sektörü için 
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geçerlidir. Öte yandan,bankalar için geliştirilen bu model ışığında sermaye piyasalarındaki 

aracı kurumların iç denetim birimleri için de benzer çalışma yapılabilir ve bu kurumlara 

özgün modelin geliştirilebilir.  

Bu çalışmanın bir diğer sınırlılığı araştırma yönteminin kalitatif bir çalışma 

olmasıyla ilgilidir.  Bu yapısı itibariyle çalışmadan objektif sonuçlar çıkarılması sözkonusu 

değildir. Çalışmanın amacı bu konuyla ilgili bir model oluşturmak olduğundan böyle bir 

tercihe gidilmiştir. 

İç denetim çalışanlarından standart anket soruları ile cevap alınması halinde 

sistemin gerçek sorunlarını ortaya koymak mümkün olmayacağı için açık uçlu sorular 

sorularak alınan cevaplar önce gruplandırılmış, daha sonra da iç denetim yapı ve 

sisteminin sorunları saptanmış ve bu sorunlara cevap veren öneriler haline 

dönüştürülmüştür. 

Araştırmacının iç denetim çalışanı olmasından dolayı sistem düzenlemelerine 

hakim ve sorunlarını biliyor olması, görüşmelerin daha verimli geçmesini ve istenilen 

sayıda iç denetçiye ulaşılmasını sağlamıştır. 

   

4.3. Uygulamaya Esas Olan Kurumların ve Görüşmecilerin Nitelikleri 

Görüşmeler iki gruba ayılarak yapılmıştır. Bunlardan birinci grup; para ve 

sermaye piyasası düzenleyici ve denetleyicilerden, ikinci grup ise; bankaların iç denetim 

birimlerinde çalışan denetçilerden oluşmaktadır. Birinci grubun çalıştığı kurum, görev 

yaptığı birim, görevi, eğitim durumu ve tecrübesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır; 
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Tablo 5: 1.Grup Görüşmecilerin Özellikleri 
PİYASA 

DÜZENLEYİCİ 
VE 

DENETLEYİCİ 
KURUM GÖRÜŞMECİ 

GÖREV YAPTIĞI 
BİRİM GÖREV 

EĞİTİM 
DURUMU  TECRÜBE 

SPK Birinci Görüşmeci 
PİYASA GÖZETİM VE 
DENETİM DAİRESİ  Orta Düzey Yönetici Doktora 14 YIL 

SPK İkinci Görüşmeci DENETİM DAİRESİ Orta Düzey Yönetici 
Yüksek 
Lisans 13 YIL 

BDDK Birinci Görüşmeci RİSK DAİRESİ Orta Düzey Yönetici Doktora 13 YIL 

BDDK İkinci Görüşmeci DENETİM DAİRESİ Orta Düzey Yönetici Doktora 13 YIL 

 

Araştırma sürecinde birinci grup görüşmeler hem para hem de sermaye piyasasını 

düzenleyen ve denetleyen kurumların yöneticileri ile yapılmıştır. Bunun nedeni bankaların 

hem para hem de sermaye piyasalarında faaliyet gösteren yapılara sahip olması ve iç 

denetim yapılarının birbirine yakın olmasıdır. Bankaların iç denetim sistem ve işleyişi 

alanındaki düzenlemeleri aracı kurumlara göre daha gelişmiş durumdadır. 

 

2. Grup Kurumların ve Görüşmecilerin Özellikleri; Görüşme yapılan 

mevduat ve katılım bankalarının özellikleri ve geneli temsil yeteneğinde;  

o Banka hedef kitlesi toplam şube ve personel sayıları 

o Görüşme yapılan kitlenin banka bazında şube personel sayıları 

o Görüşme yapılan bankaların finansal yapıyı temsil durumları itibariyle ele 

alınmıştır. 

Görüşme yapılan banka iç denetçilerinin özellikleri ve geneli temsil 

yeteneğinde görüşmecilerin; 

o Eğitim durumu, 

o Deneyimi, 

o Kurumlarındaki yetki seviyeleri itibariyle ele alınmış ve değerlendirilmiştir. 
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Tablo 6: Banka Hedef Kitlesi Toplam Şube ve Personel Sayıları 
 

MEVDUAT VE KATILIM BANKALARI 
Banka 
Sayısı 

Şube 
Sayısı 

Personel 
Sayısı 

(*)Görüşme Hedef Kitlesi Olan Mevduat Bankaları 29 9.537 174.327 
Görüşme Yapılan Mevduat Bankaları 18 7.401 148.894 
        
(*)Görüşme Hedef Kitlesi Olan Katılım Bankaları 4 607 12.703 
Görüşme Yapılan Katılım Bankaları 4 607 12.703 
        
Görüşme Hedef Kitlesi Olan Mevduat+Katılım Bankaları 33 10.144 187.030 
Görüşme Yapılan Mevduat+Katılım Bankaları 22 8.008 161.597 
        
Görüşme Yapılan Mevduat+Katılım Bankaları Temsil Oranı 67% 79% 86% 
 

(*) Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği sayfalarından alınan 

30.12.2011 tarihi itibariyle yayınlanmış verilerdir. Görüşmelerde geniş halk 

kitlelerinden faiz karşılığı veya faize alternatif olarak mevduat toplayan ve kredi veren 

bankalar hedef kitle olarak alınmıştır.  

 
(**) Görüşmelerde ulaşılmak istenilen hedef kitleden çıkarılan Adabank ile 

görüşülmüştür, mevduat toplamadığı ve kredi vermediği, TMSF' ye devredilen ve satış 

halinde olduğu öğrenilen bir banka olduğu hedeflenen görüşme kitlesinden çıkarılmıştır. 

Birleşik Fon Bankası da TMSF' ye devredilen bankaların rehabilite veya tasfiye süreci 

ile ilgili olduğundan fon toplayan ve kredi veren klasik bankacılık faaliyetlerini yerine 

getirmediğinden görüşme hedef kitlesine alınmamıştır. 

 

(***) Faizsiz, kar payına katılım karşılığı mevduat toplayıp, kredi veren bankalar olarak 

görüşmelere esas olan hedef kitleye alınmıştır. 
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Tablo 7: Görüşme Yapılan Kitlenin Mevduat Bankaları Bazında Şube ve Personel 
Sayıları  
 

MEVDUAT BANKALARI 
Banka 
Sayısı 

Şube 
Sayısı 

Personel 
Sayısı 

        
Görüşme Hedef Kitlesi Olan Mevduat Bankaları 29 9.537 174.327 
Görüşme Yapılan Mevduat Bankaları 18 7.401 148.894 
        
Kamu Sermayeli Bankalar 3 2.793 47.974 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.   1.408 23.695 
Türkiye Halk Bankası A.Ş.   734 13.258 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.   651 11.021 
        
Özel Sermayeli Bankalar 10 4.895 88.519 
Akbank T.A.Ş.   912 15.400 
Alternatif Bank A.Ş.   56 1.093 
Anadolubank A.Ş.   86 1.863 
Şekerbank T.A.Ş.   266 3.462 
Tekstil Bankası A.Ş.     44 900 
Turkish Bank A.Ş.   21 274 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.   603 9.945 
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.   880 16.717 
Türkiye İş Bankası A.Ş.   1.159 24.428 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.   868 14.437 
        
Yabancı Sermayeli Bankalar 16 1.849 37.834 
Arap Türk Bankası A.Ş.   6 251 
Bank Mellat   3 56 
Citibank A.Ş.   37 2.190 
Denizbank A.Ş.   512 8.860 
Deutsche Bank A.Ş.   1 99 
Eurobank Tekfen A.Ş.   57 919 
Finans Bank A.Ş.              505 11.853 
Habib Bank Limited                                    1 16 
HSBC Bank A.Ş.   334 6.610 
ING Bank A.Ş.   327 5.664 
JPMorgan Chase Bank N.A.   1 47 
Millennium Bank A.Ş.   18 319 
Sociéte Générale (SA)   16 274 
The Royal Bank of Scotland N.V.   3 130 
Turkland Bank A.Ş.   27 504 
WestLB AG   1 42 
 

Mevduat şeklinde fon toplayan ve kredi veren 29 mevduat bankasından 18'i ile 

görüşülerek, hedef kitlenin sayı olarak (Tabloda mavi renkle belirtilen) %62'sine 

ulaşılmıştır. 
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Görüşme yapılan 18 mevduat bankası, mevduat bankaları şube sayısının 

%78'ini temsil etmektedir. 

Görüşme yapılan 18 mevduat bankasındaki personel sayısı, mevduat bankaları 

toplam personel sayısının %85'ini temsil etmektedir. 

Yani, mevduat bankalarının şube sayısının %78'ini, personel sayısının %85'ini 

denetleyen iç denetim birimlerine ulaşılmış ve en az bir denetçi ile görüşülmüştür. 

Mevduat Bankalarını; kamu sermayeli bankalar, özel sermayeli bankalar, 

yabancı sermayeli bankalar olarak üç grupta toplayabiliriz. Kamu sermayeli 3 bankadan 

ikisinin iç denetçilerine ulaşılmıştır. Özel sermayeli 10 bankanın hepsindeki iç 

denetçilere ulaşılırken, yabancı sermayeli 16 bankadan 6 tanesinin iç denetçileri ile 

görüşülebilmiştir. Yani, sermaye yapısı özelliği itibariyle mevduat bankası grubunda  

yer alan her üç banka türüne de  ulaşılmıştır. 

Tablo 8: Görüşme Yapılan Kitlenin Katılım Bankaları Bazında Şube ve Personel 

Sayıları 

KATILIM BANKALARI 
Banka 
Sayısı 

Şube 
Sayısı 

Personel 
Sayısı 

        

Görüşme Hedef Kitlesi Olan Katılım Bankaları 4 607 12.703
    
Albaraka Türk  109 2.175
Bank Asya  175 4.275
Kuveyt Türk  141 2.850
Türkiye Finans  182 3.403
  

Öte yandan, fon toplayan ve kredi veren 4 katılım bankasının hepsiyle yani, 

hedef kitlenin tamamıyla görüşülebilmiştir. Böylece, faizsiz, kar ve zarar ortaklığı ile 

fon toplayıp, kredi veren banka kesiminde Türkiye çapında 607 şube ve 12.703 

personeli denetleyen iç denetim birimlerindeki en az bir denetçi ile görüşülmüştür. 

Sonuç olarak, toplamda 33 adet olan mevduat ve katılım bankasından 22’siyle 

mülakat yapılmıştır. Görüşme yapılan mevduat ve katılım bankaları genel banka 

özellikleri piyasayı temsil etme durumları, görüşme yapılan bankaların finansal 
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özellikleri ve görüşmecilerin nitelikleri itibariyle analize tabi tutulmuş olup izleyen 

başlıklarda bu analiz sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 9: Görüşme Yapılan Bankaların Finansal Yapıyı Temsil Durumu 

31.12.2010 KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO BİLGİLERİNE GÖRE(Tutarlar Bin-TL olarak ifade edilmiştir.) 

  GÖRÜŞME YAPILAN BANKA 
AKTİF 

BÜYÜKLÜĞÜ 
ÖDENMİŞ 

SERMAYESİ  MEVDUAT  KREDİ  
1 EUROBANK TEKFEN 4.150.912,00 447.585,00 1.888.752,00 1.711.965,00 
2 ALTERNATİF BANK 4.258.727,00 300.000,00 2.441.621,00 3.245.700,00 
3 TEKSTİL BANK 2.573.174,00 420.000,00 1.790.625,00 1.871.014,00 
4 AKBANK 113.182.614,00 4.000.000,00 67.166.898,00 52.895.532,00 
5 DENİZ BANK 27.660.161,00 716.100,00 15.793.412,00 18.458.715,00 

6 YAPI VE KREDİ BANKASI 92.814.058,00 4.347.051,00 55.207.002,00 56.500.754,00 
7 HALK BANK 73.026.879,00 1.250.000,00 54.554.415,00 44.296.487,00 
8 İŞBANK 131.796.494,00 4.500.000,00 88.260.157,00 64.231.678,00 
9 ING BANK 17.299.293,00 1.899.462,00 9.329.834,00 12.183.535,00 
10 VAKIF BANK 73.961.687,00 2.500.000,00 47.701.275,00 44.861.019,00 
11 FİNANSBANK 39.253.924,00 2.205.000,00 24.010.334,00 25.073.200,00 

12 
KUVEYT TÜRK KATILIM 
BANKASI 9.727.117,00 850.000,00 7.381.473,00 6.971.527,00 

13 HSBC BANK 17.737.319,00 2.700.069,00 10.703.454,00 9.671.663,00 
14 TEB BANKASI 19.031.105,00 1.100.000,00 11.999.150,00 11.753.255,00 
15 TURKİSH BANK 1.029.583,00 80.000,00 643.039,00 414.460,00 
16 TÜRKİYE FİNANS BANKASI 10.691.860,00 800.000,00 8.397.896,00 7.975.316,00 
17 GARANTİ BANKASI 123.963.432,00 4.200.000,00 72.658.419,00 64.827.310,00 
18 ASYABANK 14.513.419,00 900.000,00 11.166.582,00 10.954.796,00 
19 ANADOLUBANK 4.488.740,00 600.000,00 2.636.693,00 3.026.845,00 
20 CİTİBANK 6.283.740,00 33.753,00 4.339.014,00 2.301.942,00 
21 ŞEKERBANK 11.705.024,00 750.000,00 7.770.993,00 7.154.733,00 
22 ALBARAKA TÜRK 8.406.301,00 539.000,00 6.881.590,00 6.270.895,00 
  TOPLAM 807.555.563,00 35.138.020,00 512.722.628,00 456.652.341,00 

  GÖRÜŞME YAPILMAYAN BANKA 
AKTİF 

BÜYÜKLÜĞÜ 
ÖDENMİŞ 

SERMAYESİ  MEVDUAT  KREDİ  
23 ZİRAAT BANKASI 151.159.708,00 2.500.000,00 125.796.472,00 57.443.453,00 
24 BANK MELLAT 1.834.652,00 53.655,00 462.709,00 1.119.411,00 
25 DEUTSCHE BANK 3.051.268,00 135.000,00 1.790.087,00 168.584,00 

26 **HABİB BANK LİMİTED 73.830,00 30.000,00 16.615,00 17.520,00 

27 JP MORGEN CHASE BANK NA. 701.594,00 100.000,00 502.168,00 61.930,00 

28 MİLLENNİUM BANK A.Ş. 902.239,00 202.535,00 750.268,00 640.000,00 
29 ***SOCİETE GENERALE 719.000,00 91.000,00 184.000,00 180.000,00 

30 
THE ROYAL BANK OF 
SCOTLAND N.V. 1.137.196,00 108.000,00 484.996,00 250.894,00 

31 TURKLAND BANK A.Ş. 1.509.774,00 170.000,00 1.143.081,00 1.003.222,00 
32 WESTLB AG. 1.194.551,00 54.029,00 58.536,00 50.171,00 
33 ARAP TÜRK BANKASI 1.140.559,00 240.000,00 318.837,00 495.724,00 
  TOPLAM 163.424.371,00 3.684.219,00 131.507.769,00 61.430.909,00 

  GENEL TOPLAM 970.979.934,00 38.822.239,00 644.230.397,00 518.083.250,00 

  
GÖRÜŞME YAPILAN BANKA 
TOPLAMI /GENEL TOPLAM 83% 91% 80% 88% 
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* Listeye Adabank ve Birleşik Fon Bankası mevduat toplayan, kredi veren 

kurum olmamaları nedeniyle eklenmemiştir.  

** Habib Bank finansal tablo bilgilerinde 2010 yılı dördüncü çeyrek bilgilerine 

kendi sayfasından ulaşılamadığı için 3. çeyrek bilgileri kullanılmıştır. 

*** TBB sayfasından 2010 Mart ayı bilanço bilgileri alınmıştır.  

Görüşme yapılan mevduat ve katılım bankaları, mevduat ve katılım 

bankalarının toplam aktif büyüklüğünün %83’ünü, ödenmiş sermayelerinin %91’ini, 

topladıkları mevduatın %80’ini ve piyasaya açılan kredi toplamının %88’ini temsil 

etmektedirler.  

 

Tablo 10: Bankacılık Sektörü ve Milli Gelirdeki Yeri 

YILLAR MİLLİ GELİR TOPLAM MEVDUAT
Toplam Mevduat/     

Milli Gelir(%)
2009 952.559.000.000,00 514.620.000.000,00 54,03
2010 1.105.101.000.000,00 617.037.000.000,00 55,84

2011 (HAZİRAN) 1.201.519.000.000,00 659.406.000.000,00 54,88

YILLAR MİLLİ GELİR TOPLAM KREDİLER
Toplam Krediler/ 

Milli Gelir (%)
2009 952.559.000.000,00 392.600.000.000,00 41,22
2010 1.105.101.000.000,00 525.900.000.000,00 47,59

2011 (HAZİRAN) 1.201.519.000.000,00 620.400.000.000,00 51,63

YILLAR MİLLİ GELİR

BANKACILIK 
SEKTÖRÜ TOPLAM 

VARLIKLARI
Toplam Varlık / 
Milli Gelir (%)

2009 952.559.000.000,00 834.000.000.000,00 87,55
2010 1.105.101.000.000,00 1.007.000.000.000,00 91,12

2011 (HAZİRAN) 1.201.519.000.000,00 1.146.000.000.000,00 95,38  
 

2009, 2010 ve haziran 2011 dönemleri TÜİK191verilerine göre milli gelirin 2009 

yılında %54,03’ü, 2010 yılında %55,84’ü ve 2011 yılı haziran ayı verilerine göre 

%54,88’ünü toplam mevduat oluşturmaktadır. Milli gelirin 2009 yılında %41,22’sini, 

2010 yılında %47,59’unu ve 2011 yılı haziran ayı verilerine göre %51,63’ünü 
                                                
191 TÜİK, Veri Tabanlarında Dinamik Sorgulama ve İstatistiksel Tablolar, 2011, 

http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=35&ust_id=10, (19.11.2011). 
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bankacılık sektörü kredileri oluşturmaktadır. Yine, milli gelirin 2009 yılında 

%87,55’ini, 2010 yılında %91,12’sini ve 2011 yılı haziran ayı verilerine göre % 95,38 

gibi önemli bir yüzdesini bankacılık sektörü toplam varlıkları temsil etmektedir. 

 

Tablo 11: Görüşme Yapılan Bankaların Aktif Büyüklük, Mevduat ve Kredi 

Toplamları Olarak Milli Gelirdeki Yerleri 

GÖRÜŞME YAPILAN 
BANKA

AKTİF 
BÜYÜKLÜĞÜ

2010 YILI 
MİLLİ 

GELİRİ/ 
AKTİF 

BÜYÜKLÜĞÜ 
(%) 

MEVDUAT 

2010 YILI 
MİLLİ 

GELİRİ/ 
MEVDUAT 

BÜYÜKLÜĞÜ 
(%) 

KREDİ 

2010 YILI 
MİLLİ 

GELİRİ/ 
KREDİ 

BÜYÜKLÜĞÜ 
(%) 

1 EUROBANK TEKFEN 4.150.912,00 0,38 1.888.752,00 0,17 1.711.965,00 0,15
2 ALTERNATİF BANK 4.258.727,00 0,39 2.441.621,00 0,22 3.245.700,00 0,29
3 TEKSTİL BANK 2.573.174,00 0,23 1.790.625,00 0,16 1.871.014,00 0,17
4 AKBANK 113.182.614,00 10,24 67.166.898,00 6,08 52.895.532,00 4,79
5 DENİZ BANK 27.660.161,00 2,50 15.793.412,00 1,43 18.458.715,00 1,67

6 YAPI VE KREDİ 
BANKASI

92.814.058,00 8,40 55.207.002,00 5,00 56.500.754,00 5,11

7 HALK BANK 73.026.879,00 6,61 54.554.415,00 4,94 44.296.487,00 4,01
8 İŞBANK 131.796.494,00 11,93 88.260.157,00 7,99 64.231.678,00 5,81
9 ING BANK 17.299.293,00 1,57 9.329.834,00 0,84 12.183.535,00 1,10
10 VAKIF BANK 73.961.687,00 6,69 47.701.275,00 4,32 44.861.019,00 4,06
11 FİNANSBANK 39.253.924,00 3,55 24.010.334,00 2,17 25.073.200,00 2,27

12 KUVEYT TÜRK 
KATILIM BANKASI

9.727.117,00 0,88 7.381.473,00 0,67 6.971.527,00 0,63

13 HSBC BANK 17.737.319,00 1,61 10.703.454,00 0,97 9.671.663,00 0,88
14 TEB BANKASI 19.031.105,00 1,72 11.999.150,00 1,09 11.753.255,00 1,06
15 TURKİSH BANK 1.029.583,00 0,09 643.039,00 0,06 414.460,00 0,04

16 TÜRKİYE FİNANS 
BANKASI

10.691.860,00 0,97 8.397.896,00 0,76 7.975.316,00 0,72

17 GARANTİ BANKASI 123.963.432,00 11,22 72.658.419,00 6,58 64.827.310,00 5,87
18 ASYABANK 14.513.419,00 1,31 11.166.582,00 1,01 10.954.796,00 0,99
19 ANADOLUBANK 4.488.740,00 0,41 2.636.693,00 0,24 3.026.845,00 0,27
20 CİTİBANK 6.283.740,00 0,57 4.339.014,00 0,39 2.301.942,00 0,21
21 ŞEKERBANK 11.705.024,00 1,06 7.770.993,00 0,70 7.154.733,00 0,65
22 ALBARAKA TÜRK 8.406.301,00 0,76 6.881.590,00 0,62 6.270.895,00 0,57

TOPLAM 807.555.563,00 73,08 512.722.628,00 46,40 456.652.341,00 41,33

GÖRÜŞME 
YAPILAMAYAN BANKA

AKTİF 
BÜYÜKLÜĞÜ

2010 YILI 
MİLLİ 

GELİRİ/ 
AKTİF 

BÜYÜKLÜĞÜ 
(%) 

MEVDUAT 

2010 YILI 
MİLLİ 

GELİRİ/ 
MEVDUAT 

BÜYÜKLÜĞÜ 
(%) 

KREDİ 

2010 YILI 
MİLLİ 

GELİRİ/ 
KREDİ 

BÜYÜKLÜĞÜ 
(%) 

24 BANK MELLAT 1.834.652,00 0,17 462.709,00 0,04 1.119.411,00 0,10
25 DEUTSCHE BANK 3.051.268,00 0,28 1.790.087,00 0,16 168.584,00 0,02
26 HABİB BANK LİMİTED 73.830,00 0,01 16.615,00 0,00 17.520,00 0,00

27
JP MORGEN CHASE 
BANK NA.

701.594,00 0,06 502.168,00 0,05 61.930,00 0,01

28
MİLLENNİUM BANK 
A.Ş.

902.239,00 0,08 750.268,00 0,07 640.000,00 0,06

29 SOCİETE GENERALE 719.000,00 0,07 184.000,00 0,02 180.000,00 0,02

30
THE ROYAL BANK OF 
SCOTLAND N.V.

1.137.196,00 0,10 484.996,00 0,04 250.894,00 0,02

31 TURKLAND BANK A.Ş. 1.509.774,00 0,14 1.143.081,00 0,10 1.003.222,00 0,09
32 WESTLB AG. 1.194.551,00 0,11 58.536,00 0,01 50.171,00 0,00
33 ARAP TÜRK BANKASI 1.140.559,00 0,10 318.837,00 0,03 495.724,00 0,04

TOPLAM 163.424.371,00 14,79 131.507.769,00 11,90 61.430.909,00 5,56
GENEL TOPLAM 970.979.934,00 87,87 644.230.397,00 58,30 518.083.250,00 46,89

31.12.2010 KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO BİLGİLERİNE GÖRE (Tutarlar Bin-TL olarak ifade edilmiştir.)
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Görüşme yapılan bankaların 2010 yılı verilerine göre aktif büyüklükleri toplamı 

2010 yılı milli gelirinin %73,08’ini, mevduat büyüklükleri toplamı milli gelirin 

%46,40’ını ve kredi büyüklükleri toplamı milli gelirin %41,33’ünü temsil etmektedir. 

 

Görüşme Yapılan Banka İç Denetçilerinin Özellikleri;  

Görüşme yapılan iç denetçilerin; %69’u Lisans, %24’ü Yüksek Lisans, %7’si Doktora 

ve üstü eğitim seviyesine sahiptir. 

 

Tablo 12: Görüşmecilerin Eğitim Durumu 

GÖRÜŞMECİLERİN EĞİTİM DURUMU  Kişi Sayısı 
LİSANS 20 
Y.LİSANS 7 
DOKTORA VE ÜSTÜ 2 
TOPLAM 29 

 

 

Görüşme yapılan iç denetçilerin %55’i denetim alanında 10 yılın üzerinde tecrübeye 

sahiptir. 

Tablo 13: Görüşmecilerin Tecrübe Dağılımı 

GÖRÜŞMECİLERİN TECRÜBE DAĞILIMI Kişi Sayısı 
1-9 YIL 13 
10-19 YIL 12 
20-30 YIL 4 
TOPLAM 29 

 

Görüşülen iç denetçilerin yarısı iç denetim yapısında teftiş biriminde yarısı ise iç 

kontrol biriminde çalışmaktadır. 

Tablo 14: Görüşmecilerin Görev Dağılımı 

GÖRÜŞMECİLERİN GÖREV DAĞILIMI Kişi Sayısı 
TEFTİŞ 15 
İÇ KONTROL VE MEVZUAT UYUM 14 
TOPLAM 29 
 

 



276 
 

Görüşülen iç denetçilerin %41’i bankaların iç denetim birimlerinde yönetici, başkan, 

müdür gibi unvanlar alan yönetici konumundadır veya denetim komitesi başkanıdır. 

Kalan %59’u ise müfettiş veya uzman unvanını almış yetkililerdir. 

 

Tablo 15: Görüşmecilerin Kurumlardaki Yetki Seviyesi 

GÖRÜŞMECİLERİN KURUMLARINDAKİ YETKİ SEVİYESİ 
Kişi 

Sayısı 
YÖNETİCİ (BÖLÜM BAŞKANI, MÜDÜR, YÖNETİCİ) 12 
YETKİLİ (MÜFETTİŞ+ UZMAN) 17 
TOPLAM 29 

 

4.4. Görüşmecilerden Elde Edilen Sonuçlar ve Sonuçların Değerlendirilmesi 

Yapılan görüşmelerde sorulan sorular tezin ekler bölümünde yer almaktadır. 

Görüşmecilerden alınan cevaplar piyasa düzenleyici ve denetleyicileri ile bankaların iç 

denetim birimi çalışanları şeklinde iki başlık altında toplanmış ve bu grupların görüşleri 

aşağıda yer aldığı şekilde özetlenmiştir. Sorulan sorulara esas olan başlıklar altında 

cevaplar belirli kıstaslar dahilinde toplanmış, genel ifade yüzdesi sonuç olarak 

belirtilmiş ve daha sonra önce BDDK kanun ve eklerine daha sonra SPK mevcut 

düzenlemelerine atıfta bulunularak öneri ve eleştiriler getirilmiştir. BDDK yanında SPK 

düzenlemelerine atıfta bulunulmasının nedeni aynı eksiklerin sermaye piyasası 

düzenlemelerinde de var olduğunu göstermektir. Böylece, bu esaslar model haline 

getirildiğinde, oluşturulan modelin sermaye piyasası alanında aracı kurumlara da 

uygulanabileceği gösterilmek istenmiştir. 

1. Denetçi özlük haklarında düzenleme  

1.1. Denetçiyi işe alma, işten çıkarma ve özlük haklarını belirleme süreci 

ve organizasyondaki yeri;  

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; 

çoğulcu bir yönetim varsa, yani yönetim tek ana ortağa bağlı değilse, Genel Kurulun 

belirlemesi daha uygun olabilir. Ancak, denetçinin Yönetim Kurulu’nda bağlı olduğu 
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kişinin ya da denetim komitesine seçilen yönetim kurulu üyelerinin hiçbirinin icrai 

karara imza atmaması gerekmektedir.  

Görüşülen sermaye piyasası yetkililerine göre; denetçilerin özlük haklarını 

belirleyen kurumdan bağımsız bir öz düzenleyici kuruluş veya tek kişi yönetiminde 

olmayan (çoğulcu) bir genel kurul olmalıdır.  

Mevduat ve Katılım bankalarından 22 tanesinin iç denetim birimlerinde çalışan 

29 kişi ile görüşülmüştür. Görüşülen banka iç denetçilerinin; %52’si iç denetçi özlük 

haklarını belirlemede banka yönetiminin etkisi veya kararı olduğunu, %37’si Yönetim 

Kurulu’nun belirlediğini söylerken, %11’i görüş belirtmeyerek Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenmemesi yüzdesini artırmaktadır. Bu durum da denetçileri şirket 

yönetimine bağlı hale getirerek denetçi bağımsızlığını ve dolayısıyla da objektif ve verimli 

çalışmasını olumsuz etkilemektedir.  

Görüşmecilerin %44’ü iç denetim çalışanlarının haklarının objektif ve günün 

şartlarına uygun olarak ve banka üst yönetiminden bağımsız olarak belirlenmesi 

gerektiğini belirtirken, %52’si Yönetim Kurulu’nun belirlemesi gerektiğini söylemektedir. 

Ancak kalan %4’ü haklarının objektif olarak belirlediğini ifade etmektedir.  

Sonuç olarak; özlük haklarını Yönetim Kurulu belirlemelidir, ancak bu 

belirlemede kurumun belirli esasları olmalıdır. Bu esasların bankalar tarafından 

uygulanmasının mevzuat düzenlemesi ile zorunlu hale getirilmesi bir gerekliliktir. 

Denetçinin maddi bağımsızlığının sağlanması objektif çalışması yani manevi 

bağımsızlığı için ön şartlardandır, bu nedenle ücret ve ikramiye, jestiyon gibi adlarla 

verilen yan haklarını bağımsız bir noktadan alması sağlanmalıdır.  

BDDK kanununda ve 01 Kasım 2006 tarih ve 2633 sayılı “Bankaların İç 

Sistemleri Yönetmeliği”nde de bu konuya değinilmemektedir. Denetçiyi işe alanın, 

performansını ölçenin, ücretini belirleyenin Yönetim Kurulu’nda icrai faaliyette 

bulunmayan ve icrai (Kredi Komitesi kararları gibi) kararları almayan, bağımsız bir üye 

veya ana ortak olmayan şirketlerde Genel Kurulda bağımsız bir kişi olması ve banka ve 
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aracı kurumlarda denetçi özlük haklarının nasıl belirleneceği konusunda mevzuatta 

düzenleme getirilmesi bir ihtiyaçtır.  

Yürürlükte olan SPK mevzuatı iç denetim tebliğinde Madde 17 – ücret ve 

özlük haklarına göre “Müfettişlerin ücret ve diğer özlük hakları yönetim kurulu 

tarafından belirlenir.” denilmektedir, ancak uygulamada görüşmecilerden de edinilen 

bilgilere göre bunun sağlanamadığı görülmektedir. Çünkü, şirket bütçesini yapan 

şirketin mali işler birimi iken iç denetçi ücretini ve verilme şartlarını da proforma bütçe 

ile şirket yönetimi sağlamaktadır.  

Banka ortaklık yapılarına bakıldığında kurumun ortaklık dağılımında ana ortak 

bulunmayıp çoğulcu bir yapıya sahipse, objektiflik açısından ve denetçinin kendini 

mevcut yönetime bağlı hissetmemesi açısından iç denetçiyi Genel Kurul’un seçmesi, 

işten ayrılmasına onun karar vermesi ve özlük haklarını onun belirlemesi sağlanmalıdır. 

Yönetim yapısı ana ortaklık özelliği gösteriyor ise Yönetim Kurulu’nda gözüken ancak 

hiçbir icrai faaliyeti veya icrai faaliyette imzası olmayan bağımsız dışarıdan atanan bir 

kişinin denetim sürecini yürütmesi ve Yönetim Kurulu’na sunması sağlanmalıdır.  

Ayrıca, kurumda iç denetçilerin özlük haklarını belirleyen (işe alma, işten 

çıkarma, maddi hakları (ücret, ikramiye, ünvan tazminatı, özel sağlık sigortası, sosyal 

haklar vs.)) mevzuatla yazılı olması zorunlu tutulmuş bir prosedür olmalı, prosedürdeki 

asgari şartlar ve özlük haklarında asgari değerlerin nasıl belirleneceği mevzuatla 

dönemsel olarak belirlenmelidir. 

BDDK, İç Sistemler Yönetmeliği, madde-4’de, 3. bendinde “…iç sistemler 

kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin, banka organizasyon yapısında genel müdürle 

hiyerarşik bağı bulunmayan ve performans ile mali ve özlük haklarına ilişkin 

değerlendirmeleri yönetim kurulu ya da denetim komitesi tarafından yapılan genel müdür 

yardımcısı veya dengi ünvanda bir üst yönetici vasıtasıyla yönetim kuruluna bağlı olması, 

bu birimlerin doğrudan yönetim kuruluna bağlı olmadığı sonucunu doğurmaz.” 

denilmektedir. İç sistemler yöneticisi de organizasyon şemasında yönetsel olarak Yönetim 

Kurulu’na bağlı olmalıdır ve banka yönetimine bu maddede belirtildiği gibi şeklen de olsa 

bağımlılığı olmamalıdır.  
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1.2. Denetçi özlük haklarında asgari şartların belirlenmesi;  

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; banka 

ve aracı kurumların iç sistemlerine müdahale etmek olacağı düşünülerek özlük 

haklarında asgari şartların belirlenmesi istenmemektedir. 

Görüşülen sermaye piyasası yetkililerine göre; Kurul tarafından her yıl ya da 

dönemsel olarak iç denetçilerin almaları gereken özlük hakları konusunda çalışma 

sonuçları ilan edilebilir.  

Görüşülen 29 banka iç denetçisinin %81’ne göre denetçi özlük haklarındaki 

asgari şartlar mevzuat tarafından belirlenmelidir, %7’sine göre buna gerek yoktur, kalan 

%11’i ise yorum belirtmemiştir.  

Sonuç olarak; iç denetçilerin özlük haklarında piyasada genel bir seviyenin 

yakalanması için asgari şartların belirlenmesi istenilmekte ve gerekli görülmektedir. 

Piyasada banka ve aracı kurumların denetçilerinin özlük hakları arasında 

yaşanan uçurumların önüne geçilmesi ve kurumdaki ücret dağılımına göre iç denetimde 

çalışanlara sağlanacak hakların (ücret, ikramiye, özel sağlık sigortası, sosyal yardımlar 

vs.) görev ve sorumlulukları ile bağdaşması gerekmektedir. Bankacılık Kanunu’nun iç 

sistemler yönetmeliğinde iç denetimin üst yönetimle iletişimini hangi esaslarla kuracağı 

bile belirlenmektedir. İç Sistemler Yönetmeliği’nde birçok noktada sistemin nasıl 

işlemesi gerektiği belirtildiği için denetçilerin özlük haklarında iç denetçilerin 

kurumdan kuruma farklılıklar gösteren uçurumların önüne geçilmesi ve her kurumun iç 

denetimde aynı maliyetlere katlanmasının sağlanması açısından iç denetçilerin özlük 

haklarında asgari şartların Kurul tarafından belirlenmesi iç sistemine müdahale 

olmayacaktır.  

SPK yetkililerine göre bu konuda dönemsel çalışmalar Kurul tarafından 

yapılabilecektir. Bu nedenlerle, iç denetçilerin denetim birimindeki ünvanı, piyasadaki 

kıdem süresi, eğitim durumları gibi özellikleri de dikkate alınarak, özlük haklarında 

sağlanması gereken asgari esaslar tarafsız bir kurumca belirlenmeli (bu asgari haklar 
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maktu yerine oransal olarak belirlenebilir, örneğin; şirket ücret düzeylerinde üçte birlik 

üst diliminden düşük ücret alamazlar, şirket yöneticilerine tanınan özel sağlık sigortası 

paketinden yararlanırlar gibi) ve her yıl yapılan çalışmalar sonucunda denetçilerin özlük 

haklarındaki asgari limitler açıklanmalıdır. Bu bağımsız kurum, bankalarda BDDK ya 

da BDDK’ nın görev vermesi ile TBB’de bir birim olabileceği gibi, aracı kurumlarda 

SPK veya SPK’ nın görevlendireceği TSPAKB’de bir birim de olabilecektir.  

Bunun yanı sıra,  banka ve aracı kurumların Yönetim Kurul’larının iç 

denetçilerin özlük haklarını belirlemede şirket politika ve prensiplerinin olması ve bu 

hakların belirlenmesinde hangi esaslara uyulması gerektiği mevzuatsal olarak 

düzenlenmelidir ve şirketlerin bu esasları yazılı prosedürler haline getirmeleri 

mevzuatsal zorunluluk haline gelmelidir. 

 

1.3. Denetçi özlük haklarına kamu desteğinin sağlanması;  

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu ve sermaye piyasası kurulu 

yetkililerine göre; kamunun böyle bir uygulaması halinde diğer kesimler de benzer 

uygulamalar isteyecektir ve vergi adaleti açısından uygun bulunmamaktadır. 

Görüşülen banka iç denetçilerinin %44’ü iç denetçilerin ücretlerinde vergi 

indirimini olumlu ve uygulanabilir bir politika olarak görürken, %7’si yorum belirtmemiş, 

%48’i ise bu politikayı uygulanamaz ve vergi adaletine aykırı bulmaktadır. Dolayısıyla bu 

uygulamanın gerçekleşebilmesinde görüşmeciler ikiye ayrılmışlardır.  

Denetçilerin görevlerini objektif olarak yerine getirmesi hem kurum, hem 

yatırımcılar ve dolayısıyla piyasa sağlığı için zorunludur, bu nedenle denetçiler kamusal 

bir hizmet de sunmaktadır. Denetçi ücretlerinde belirli standardın sağlanması için 

ücretlerin devlet tarafından desteklenmesi kurumlardaki denetçi ücretlendirme yükünü 

paylaşmaları ve bu alanı desteklemeleri sağlanabilir. Kamu desteği olarak örneğin 

denetçi ücretlerinden daha düşük vergi alınması sağlanarak banka ve aracı kurumların 

yeterli denetçi çalıştırmaları sağlanabilir. Sonuç olarak; denetimin sağlıklı işlemesi, 
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finansal manipülasyonu engelleme ve piyasalarda güveni sağlamada en önemli 

unsurlardandır. 

 

1.4. İç denetim bütçesinin oluşturulması ve izlenmesi;  

Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; bir yandan banka 

düzenine müdahale olarak görülürken, diğer yandan böyle bir bütçenin etkin 

belirlenmesi ve kullanılması halinde olması gerektiği düşünülmektedir. 

Sermaye piyasası yetkililerine göre; denetimin etkin ve bağımsız çalışmasını 

destekleyecek ise sağlanabileceği düşünülmektedir. 

Görüşülen banka iç denetçilerinin %70’i kurumun finansal ve yapısal 

özellikleri dikkate alınarak Kurul tarafından asgari şartlarının belirlenerek zorunlu hale 

getirildiği bir bütçe uygulamasına geçilmesini olumlu bulmaktadır. %7’si yorum 

belirtmezken, %22’si bütçe şartının getirilmesini gerekli görmemekte ve bunu kısıt ve 

bankaya müdahale saymaktadır.  

Sonuç olarak; bankalar arasında denetim için bütçe oluşturan ve bunu 

kullanan şirketler bulunmaktadır ve çoğunluk, böyle bir bütçeyi kullanmanın denetimin 

daha bağımsız hareket etmesinde gerekli olduğunu savunmaktadır.  

Bir diğer düzenleme olarak banka ya da aracı kurumun (sermaye yapısı, 

şube/irtibat bürosu sayısı, personel sayısı gibi) özelliklerine göre sene başlamadan denetim 

için belirlenecek bir bütçenin asgari şartlarının nasıl oluşturulacağının piyasa 

düzenleyicileri tarafından belirlenmesi şartının getirilmesi iç denetimin etkin çalışmasında 

önemli bir düzenleme ve işleyiş olacaktır.  

Denetim bütçesinin etkin hazırlanması ve diğer birimlerin bütçelerinde olduğu 

gibi denetim olağanüstü harcama yapması gerektiği fakat bütçenin buna izin vermediği 

durumlarda denetim biriminin bağlı olduğu yönetim kurulu üyesine gerekçeleri ile ek 

ödenek çıkartılma talebi iletilerek Yönetim Kurulu’nun onayı ile ek harcama çıkartılabilir 

ve denetimin harcama kısıtına girerek olumsuz etkilenmesi önlenebilir. Ayrıca, bu tür 
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olağanüstü durumlarda gerekecek harcamalarda bütçesinin fazla verdiği dönemlerdeki 

hakkını da kullanabilmelidir. Bunun için de bağlı olduğu yönetim kurulu üyesinin onayı 

yeterli olmalıdır. Finansal yenilikler beraberinde yeni riskleri getirir. Yeni risklerin 

denetimde aksama yaratmayacak şekilde teknolojiye yatırım yapılarak risk odaklı 

denetimde yer alması gerekmektedir. Bu alana yeterli bütçe ayrılmadan sağlıklı ve yeterli 

bir denetim sağlanması beklenemez. Bu nedenle denetim bütçesinin Yönetim Kurulu’nda 

bağlı olan üye ile denetçi veya denetim komitesinin bir araya gelerek etkin olarak 

oluşturması ve izlenmesi gerekecektir. Ayrıca, burada belirtilen asgari denetim bütçesi 

denetime bütçe desteği verilmesi amacıyladır.  

 

2. İç denetçiler ve gelişimleri ile ilgili yapılması gereken düzenlemeler; 

2.1. Denetçi seçilecek kişinin yönetime yakınlığı ve denetçinin eğitim 

durumu ile ilgili düzenlemeler ve mevzuatta belirtilen yeterli sayıda denetçi 

çalıştırılması esasının açık kriterlere bağlanması; 

Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; iç denetçilerin 

niteliklerinin düzenlemelerle belirlenmesi gerekmektedir, ancak bankanın yeterli sayıda 

müfettiş çalıştırması konusunda asgari müfettiş sayısının banka bazında belirlenmesi 

çalışmasını yapmak kolay olmayacaktır. 

Sermaye piyasası yetkililerine göre; mevzuatta iç denetçi olacak kişilerde 

bulunması gereken özellikler yeterli belirlenmemiştir. İç denetçilerin nitelikleri konusu 

daha spesifik belirlenmeli ve kurumun asgari kaç müfettiş çalıştırması gerektiği 

konusunda düzenleme getirilmelidir.  

Bankaların iç denetçilerinin %67’si iç denetçilerin hangi anabilim dalından 

mezun olması gerektiği, sertifikasyon standardının getirilmesi, yeterli sayıda müfettiş 

çalıştırmanın şartlarının belirlenmesi ve açık kriterler haline getirilmesini gerekli 

görmekte, %4’ü yorum belirtmez iken, %30 gibi küçük bir yüzde ise bu düzenlemeleri 

gerekli bulmamaktadır. Bu alanda düzenleme getirilmesini gerekli görmeyenler, genelde 
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sertifikasyon zorunluluğu getirilmesini istememeleri nedeniyle olumsuz cevap 

vermişlerdir.  

Sonuç olarak; genel cevaplama oranına göre iç denetçilerin yeter sayıda 

olması esası açık kriterlere bağlanmalıdır. İç denetçilerin SPK lisanslama sınavları gibi 

kademeli olarak sertifikasyon tabi olmaları zorunlu hale getirilmeli ve iç denetim 

alanında belirli kalite düzeyinin sağlanıp bu işin profesyonel olarak gerçekleştirilmesi 

için mevzuatta banka yöneticilerinde belirtildiği gibi iç denetçi olacakların eğitim 

nitelikleri açık olarak belirlenmelidir. 

a. Denetçi seçilecek kişinin yönetime yakınlığı ve iç denetçinin eğitim 

durumu ile ilgili düzenlemeler; 

1. Denetçi olarak seçilecek kişilerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı esas olmalıdır. 

Bu durumu etkileyebilecek, zedeleyebilecek ve hatta ortadan kaldırabilecek, denetçiler 

ile şirket ya da şirket yöneticileri arasında bulunabilecek ticari, idari, akrabalık vs. 

ilişkileri açıkça belirtilerek, bu tarzda ilişkisi olan denetçilerin seçilmesini engelleyecek 

hem BDDK hem de SPK kanuni düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir. Bu 

konuyla ilgili olarak BDDK’nda, “İç denetim sistemi” isimli madde-32’de “İç denetim 

faaliyetleri, tarafsız ve bağımsız bir şekilde, gerekli mesleki özen gösterilerek, yeterli 

sayıda müfettiş tarafından yerine getirilir. Ana ortaklık niteliğindeki bankanın iç 

denetiminde görev alanlar konsolidasyona tâbi ortaklıklarda iç denetim görevini ifa 

edebilir….” şeklinde ifade edilirken, tarafsız ve bağımsız olması genel standardı 

getirilmiştir. Ancak, göreve başlayacak veya görev sırasında müfettişlerle yönetim 

arasındaki doğacak olan çıkar ilişkisini engelleyecek herhangi bir düzenleme 

yapılmamıştır.  

BDDK, İç Sistemler Yönetmeliği madde-6, f bendinde denetim komitesi 

üyeleri için “Eş ve çocuklarının bankada veya konsolidasyona tabi ortaklıklarında genel 

müdür, genel müdür yardımcısı ve dengi pozisyonda yönetici olmaması…..” istenmektedir. 

Ayrıca, madde-22’de “(2) Müfettişler, bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını zedeleyici 

nitelikteki hususların bulunması halinde bunları denetim öncesinde iç denetim birimi 

yöneticisine ve denetim komitesine bildirir ve görevden çekilir….” denilmektedir. Burada 
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müfettişin banka üst yönetimi ile çıkar çatışmasını önleyecek esaslar belirlenmelidir, 

örneğin banka yöneticileri ile birinci ve ikinci dereceden akrabalık ilişkisi olmaması esası 

getirilebilir. SPK Seri V, No:68, “Tarafsızlık” isimli Madde 18’de, “Müfettişler 

görevlerini tarafsız olarak yerine getirmelerini engelleyecek görev ya da ilişkiler içinde 

yer alamazlar, bu sonuca yol açabilecek görev ve sorumlulukları kabul edemezler….” 

denilmektedir.  

Uluslararası iç denetim standartlarında “Bağımsızlık ve Objektiflik” isimli 

madde-1100 alt maddelerinde bireysel objektiflik açısından her türlü çıkar 

çatışmasından kaçınması gerektiği belirtilmekte ve bağımsızlık ve objektifliği bozan 

etkenler sıralanmaktadır. Kurumsal bağımsızlık için iç denetim faaliyetlerinde 

sorumluluklarını yerine getireceği makama raporlama yapması gerektiği, bireysel 

tarafsızlık için denetçinin çıkar çatışmalarından uzak durması gerektiği ve bağımsızlık 

ve tarafsızlığını bozacak görevlerde bulunmaması gerektiği belirtilmektedir. SPK ve 

BDDK düzenlemelerinde denetçi bağımsızlığı ve objektifliğini bozacak, çıkar çatışması 

yaratacak asgari şartlar ve ilişkiler belirtilerek, bu şartların ve banka ve aracı kurumların 

faaliyetlerini esas alarak oluşturacakları şartların yönetmeliklerinde yer alması şartı 

getirilmelidir. 

2. BDDK kanununda madde-25’de banka Genel Müdür ve Genel Müdür 

Yardımcısı olacak kişilerde eğitim durumu ile ilgili olarak mezun olmaları gereken 

anabilim dalları tek tek sayılmıştır, gerektiğinde yönetime öneriler sunarak danışmanlık 

yapacak ve risk yönetimine destek verecek olan denetçilerin de mezun oldukları 

okullardan başlayarak sistemin çerçevesi çizilmelidir. Ancak, sistemde alaylı tabir 

edilen, aslında anabilim dalı olarak finans veya ekonomi dallarından lisansı olmayan 

fakat piyasada geçirdiği uzun yıllar nedeniyle denetimde görev almış kişiler de 

düşünülerek, bu düzenleme yapıldıktan sonra göreve başlayacak denetçiler için bu 

düzenleme getirilmelidir. Keza, piyasada bu şekilde görev yapanların itirazına neden 

olabilecek bir düzenlemedir. Müfettişlerin ve iç denetçilerin mezuniyet durumu 4 yıllık 

lisans eğitimi veren ekonomi anabilim dallarından biri olarak belirlenerek sistemin 

standartları oluşturularak daha profesyonel bir çerçeve çizilmelidir. Eğer lisans bu 

dallardan birine ait değil ise yüksek lisansını ekonomi dallarından birinde yapmış olma 
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şartı aranmalı yani mezun olduğu okulun çerçevesi çizilmelidir. Bunun üzerine 

mevzuatta istenilen tecrübe şartları getirilmelidir. 

SPK mevzuatında madde-16’da, “Mesleki Yeterlilik” başlığı altında müfettişin 

eğitimi “Müfettiş olarak atanacaklarda en az 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan 

mezun olma şartı aranır. Yüksek öğrenim yanında sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, 

banka ve kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu, denetimi 

veya hukuk konularında en az 3 yıllık mesleki tecrübe şartı aranır.” şeklinde ifade 

edilmektedir. 

3. Ayrıca, denetçinin bağlı olduğu Yönetim Kurulu üyesinin en az 10 -15 yıl 

gibi belirli süre denetim faaliyetinde bulunmuş kişilerden seçilmiş, mevzuat hakimiyeti 

olan kişiler olması sağlanmalıdır. BDDK’da bu belirtilmekte, ancak SPK’da bağlı 

olunacak yönetim kurulu üyesinin tecrübe şartı aranmamaktadır. 

b. Mevzuatta belirtilen yeterli sayıda denetçi çalıştırılması esasının açık 

kriterlere bağlanması; BDDK ve SPK ’na göre, işlemlerin mevzuata uygunluğunu 

denetlemek üzere yeteri kadar müfettiş çalıştırmaları zorunluluğu getirilmektedir. 

Ancak bu ifade, gri bir yorum alanıdır, açık hale getirilmesi ya da bu alanda asgari 

şartların belirlenmesi denetimin sağlıklı yürütülmesi için gereklidir. 

BDDK, Madde-29’a göre bankalar maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, 

kontrolünün sağlanması, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen 

koşullara uygun, tüm şube ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan yeterli ve 

etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmekle 

yükümlüdürler. 

BDDK, İç Sistemler Yönetmeliğinde madde-6, birinci bendinde “Yönetim 

kurulu denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kendisine yardımcı olmak 

üzere üyeleri arasından seçeceği icrai görevi bulunmayan asgari iki üyesini banka denetim 

komitesi üyeleri olarak görevlendirir.” denilmektedir. Burada asgari denetim komitesi üye 

sayısı belirlenirken, BDDK, madde-32’ye göre “İç denetim faaliyetleri, tarafsız ve 

bağımsız bir şekilde, gerekli mesleki özen gösterilerek, yeterli sayıda müfettiş 

tarafından yerine getirilir.” denilmektedir. BDDK, İç Sistemler Yönetmeliğinde madde 
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22’ye göre, “(1) Bankalarda iç denetim görevi, iç denetim birimi tarafından yürütülür. İç 

denetim biriminde bankanın büyüklüğüne, faaliyetlerinin karmaşıklığına, yoğunluğuna, 

kapsamına ve risklilik düzeyine bağlı olarak, Kanun ve ilgili mevzuat ile banka içi 

düzenlemelerde öngörülen denetim hizmetlerinin aksatılmadan ve bu hizmetlerin 

gerektirdiği seviyede yerine getirilmesi amacıyla yeterli sayıda müfettiş ve iç denetim 

elemanı çalıştırılır.” denilmektedir.   

SPK, Madde-12’ye göre “Aracı kurumların bünyelerinde bir teftiş birimi 

oluşturmaları ve bu birimde münhasıran çalışmak üzere yeter sayıda müfettiş istihdam 

etmeleri zorunludur.”  

Madde-4’e göre “Aracı kurumlar, bünyelerinde faaliyetlerinin kapsam ve 

yapısıyla uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte iç 

denetim sistemlerini kurmak, idame ettirmek ve geliştirmek zorundadırlar.” 

Yani, yapının kurulma standartları banka ve aracı kuruma bırakılmıştır. 

İstenilen sadece sağlıklı denetim yapacak bir yapının kurulmasıdır.  

Kurum büyüklüğüne (aktif toplam büyüklüğü, sermaye yapısı, işlem hacmi, 

şube/irtibat bürosu sayısı ve personel sayısına vs.) göre uygun sayıda yeterli denetçi 

olması sağlanmalıdır. Bu kriterlere göre bir matriks oluşturularak BDDK’da asgari 

denetçi sayısının belirlenmesi gibi her banka ya da aracı kurumda bulunması gereken 

asgari denetçi sayısı da belirlenmelidir. Gerek BDDK, gerek SPK tarafından piyasada 

denetim yapısı sağlıklı işleyen ve işlemeyen kurumlar bilinmekte ve izlenmektedir. 

Böyle düşünüldüğünde bir aracı kurum ya da bankanın yukarıda özelliklerine göre 

asgari kaç iç denetçi çalıştırması gerektiğini belirlemek zor olmayacaktır. Ancak, burada 

da şirketler maliyetlerini düşük tutmak için çok sayıda fakat mesleki yeterliliği düşük 

denetçi çalıştırılabilir, bunun engellenmesi için denetçilerin niteliklerine ve özlük 

haklarına yukarıda belirtilen asgari standartlar getirilmelidir. Böylece banka ve aracı 

kurumlarda sağlıklı bir iç denetim yapısı kurulması için asgari şartları sağlanmış 

olacaktır. Asgari şartların belirlenmesi piyasa düzenleyicinin denetlediği bankaları ne 

kadar iyi tanıdığını göstereceği ve sağlıklı bir işleyiş için bankalardan istenen asgari 

yapının nasıl olması gerektiği görüleceği için bu tarz bir uygulama banka bünyesine 
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müdahale olarak görülemez. Ayrıca, BDDK İç Sistemler Yönetmeliği madde-11’de 5. 

bendinde “Bankaların bilgi sistemlerinin unsurları ile kontrolüne ilişkin asgari usul ve 

esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.” denilerek ya da banka mutad denetimlerinde 

müfettiş sayısı yetersiz görülmesi halinde zaten olması gereken sayı ve olması gereken 

iç denetim yapısı hakkında denetim raporunda piyasa düzenleyicinin görüşleri yer 

almaktadır. Asgari şartların belirlenmesi müdahale olarak görülüyor ise bu da bir 

müdahale halidir. Bu nedenle, sağlıklı bir banka işleyişi için olması gereken asgari 

unsurlar daha açık olarak ortaya koyularak, gri noktalardan faydalanarak yapılan 

uygulamalar ile iç denetim etkinliği ve objektifliğine müdahale önlenmelidir. 

 

2.2. İç denetçilerin ülkedeki mesleki standardını gösteren uluslararası 

denkliği sağlanmış yetki belgelerini almaları ve dönemsel eğitimlere katılmalarının 

sağlanması;  

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; 

sistemde denetim biriminde çalışanlarda belirli bir kalitenin sağlanması için gerekli 

görülmektedir. 

Görüşülen sermaye piyasası yetkililerine göre; iç denetçilerde belirli donanım 

ve niteliksel yeterlilik ile belirli bir kalite düzeyinin sağlanmasında yetki belgelerinin 

alınması gereklidir. 

Görüşülen banka iç denetçilerinin %85’i iç denetçilerin mesleki standartları 

gösteren belgeleri almalarının standart hale getirilmesi gerektiğini savunmaktadır. %4’ü 

yorum belirtmezken, %11’i bunu gerekli görmemektedir.  

Sonuç olarak; alınan cevaplarda genel görüş iç denetçilerin SPK lisanslama 

sınavları sonucunda sermaye piyasasında çalışanlara uygulandığı gibi belge 

standartlaşmasının sağlanması yönündedir. 

BDDK, İç Sistemler Yönetmeliği madde-5, f bendinde Yönetim Kurulu’nun 

sorumlulukları arasında “ İç sistemler kapsamındaki birimlerde görev yapan personelin 

mesleki yeterlilik ve gelişimlerini teminen ulusal ve uluslararası düzeyde konuları ile 
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ilgili alanlarda sertifika edinmelerine yönelik eğitim programlarına katılımlarını 

sağlamak,” yer almaktadır. Ancak, bu konuda herhangi bir açıklama ve uygulama esası 

veya zorunluluk yer almamaktadır. Genelde bu tarzdaki zorunluluklar bankaya belirli 

maliyet getirdiği için de zorunlu olması istenmemektedir. 

ECIIA, iç denetçilerine mesleki olarak kalifiye hale gelmeleri için IIA’nın 

gerçekleştirdiği CIA tarzındaki eğitimlere katılmalarını ve yetişmelerini tavsiye eder. 

Bu belgeler alındığında dönemsel eğitimlere katılmak ve her yıl belirli eğitim puanını 

toplamak da zorunlu hale gelmektedir.  

Ülkemizde de uluslararası denetim sertifikalarına denk olarak kabul görecek, 

ülkemizdeki banka ve aracı kurumlarda denetim birimlerinde görev almak için şart 

koşulacak ek bir sınavın yapılarak sertifika alınması gereklidir. Bu sınavların ülkemizde 

bankaların denetçileri için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve aracı kurumların 

denetçileri için Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB) gibi 

kurumsal bir yapı tarafından sınav yapma yetkisinin alınması, organize edilerek 

dönemsel olarak yapılması bir ihtiyaçtır. Ayrıca, iç denetimde uluslararası denkliği 

sağlayacak, denetimde günün gereklerine cevap verecek ve sürekli gelişim şartını 

sağlayacak eğitimlerin yine bu kurumlarca dönemsel olarak verilmesi sağlanmalıdır.  

Böylece, SPK’nın 2002 yılında sermaye piyasasında çalışacak kişiler için 

başlattığı lisans alma zorunluluğu gibi bir çalışma ile on yıl gibi bir süre sonunda piyasa 

çalışanlarında belirli bir kalite düzeyi sağlanmış olacaktır. SPK’nın sınavlara katılma, 

lisans yetki belgesini almada zorunluluk ve muafiyet esasları, belirli geçiş süreci 

esasları, iç denetçilere de uluslararası denkliği olan bir belgenin verilmesinde aranan 

şartlar olarak uygulanabilir.  

 

2.3. Denetçiye yetki verilmeden önce tüm birimlerde rotasyona tabi 

tutulması ve denetçi yıllık eğitim planı yapılmasının zorunlu hale getirilmesi;  

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; 

Uluslararası denkliği olan belirli sertifikaların alınması ardından zaten yoğun olarak 
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eğitim faaliyetleri veren TBB tarafından verilecek dönemsel eğitimlerle ülkemizde 

belirli iç denetim kalitesi sağlanabilecektir. 

Görüşülen sermaye piyasası yetkililerine göre; TSPAKB gibi bağımsız bir 

kurum tarafından mevcutta zorunlu koşulan lisans yenileme eğitimleri gibi denetçiler 

için de alınacak iç denetçi yetki lisanslarından sonra yıllık belirli sayıda eğitimin 

alınması gerekli görülmektedir. 

Görüşülen banka iç denetçilerinin %93’ü iç denetçilerin yıllık eğitim 

planlarının yapılması ve günün koşullarına göre belirli nitelik ve sayıda eğitim 

almalarının sağlanması yönündedir. %7’si ise bunu gerekli görmemektedir.  

Sonuç olarak; uluslararası iç denetim sertifikalarının alınmasını yabancı 

ortaklı kurumların yönetimleri tarafından zorunlu tutmakta ve alınan sertifika 

sonrasında yıllık olarak belirli asgari sayıda zorunlu eğitimlerin alınması gerekli 

görülmektedir. Görüşmeler sonunda alınan cevapların geneli iç denetimde belirli 

kalitenin sağlanıp, ölçülüp, ardından bu kalitenin güncellenerek sürdürülmesi için yıllık 

belirli sayıda ve ihtiyaçları karşılayan eğitimlerin alınması ve bunun için planlama 

yapılmasını gerekli görmektedir. 

a. Denetçiye yetki verilmeden önce tüm birimlerde rotasyona tabi 

tutulması; Küresel kriz ve öncesinde tüm dünyada finansal kurumlarda yaşanan 

skandalların en büyüklerinde (Ocak 2008’de yaşanan Societe General skandalında 

Jerome Kerviel veya 1995 yılında yaşanan Barings Bank skandalında Nick Leeson 

olayında olduğu gibi) dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştirenlerin back-office denilen 

operasyonel faaliyetlere hakim kişilerden oluştuğunu görmekteyiz. Bu nedenle iç 

denetçinin denetlediği faaliyetin sadece mevzuat tarafına değil, işleyişine de hakim 

olması gerektiği düşünülerek, denetlediği işlemleri izlemiş hatta denetleme döneminden 

önce bizzat işlemleri yapmış olması gerekmektedir. Denetçilere yetki verilmeden önce 

tüm banka ya da aracı kurum ana işlem servislerinde belirli sürelerle faaliyeti görmüş ve 

gerçekleştirmiş olması şartı bir iç denetim sistemleri mevzuat zorunluluğu haline 

getirilmelidir. İç denetçinin sadece hata ve yanlış uygulamaları ortaya çıkaran değil, 

aynı zamanda süreçleri geliştiren, danışmanlık hizmeti veren birimler olduğu da 
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düşünülürse bu tarz bir süreçten geçen iç denetçinin mevcut yapıyı daha sağlıklı 

değerlendireceği söylenebilir. 

b. Denetçi yıllık eğitim planı yapılmasının zorunlu hale getirilmesi;  

IIA’in Uluslararası iç denetim standartlarında madde-1230’da iç denetçiler için 

sürekli mesleki gelişim esası getirilmiştir. İç denetçiye Yönetim Kurulu tarafından 

eğitim desteği verilmelidir. Bu amaçla denetçinin bağlı olduğu Yönetim Kurulu üyesi 

ile birlikte zorunlu ve isteğe bağlı eğitim konu başlıklarından oluşan yıllık eğitim planı 

yapması sağlanmalıdır. Bu faaliyetler mevzuat düzenlemeleri ile gerekli hale 

getirilmelidir. 

BDDK’da bu esas alınmış ve denetçilerin aldıkları eğitimlerin yönetim 

kuruluna raporlanması gerekmektedir. BDDK, İç Sistemler Yönetmeliği, madde-7’de 

denetim komitesi, İç sistemler kapsamındaki birimlerde görevli yönetici ve personelin 

mesleki eğitim düzeylerini ve yeterliliğini değerlendirmek ile görevlidir. 

Ancak, bu konuda çerçevenin nasıl belirleneceği ve yeterliliğinin nasıl 

ölçüleceği belirli değildir. Bu nedenle bankalar için TBB’de  ve aracı kurumlar için 

TSPAKB’de bir birim, sistemdeki banka ve aracı kurumlardan gelen talepleri 

değerlendirip, uluslararası alanda oluşan gelişmeleri ve yeni finansal ürünleri izleyerek 

eğitim ihtiyaçlarını belirlemeli, eğitimleri düzenlemeli ve eğitim kalitelerini geliştirerek 

daha sonraki eğitimlerde eğitim kalitesini daha da artırmalıdır. Bu konuda da bu 

kurumlar BDDK ve SPK ile işbirliği içinde olmalı ve piyasa düzenleyicilerine rapor 

verilerek izlenmelidir.  
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3. İç denetçi ile bağlı olduğu üst düzey arasında sürekli iletişimin 

sağlanması;           

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; bu 

konuda gerekli düzenlemeler Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmeliği’nde 

yeterince düzenlenmiştir. 

Görüşülen sermaye piyasası yetkililerine göre; denetimle iletişimin kurum 

içinde sağlanması ve kurumun bunun için gerekli düzenlemeyi yapması gerekir. Eğer, 

uyarı ve önerileri gerekli iken dikkate alınmıyorsa SPK’ya konuyu iletmesi 

sağlanmalıdır. 

Görüşülen banka iç denetçilerinin %56’sı iç denetim ile bağlı olduğu Yönetim 

Kurulu üyesi arasında sürekli iletişimin sağlanması için rutin ve periyodik toplantılar 

yapılması, dönemsel belirli sayıda raporlama standardı getirilmesi ve bu düzenlemenin 

mevzuat tarafından yapılması gerektiğini belirtmektedir. %26’sı bu tarz bir düzenlemeyi 

gerekli görmezken, %19’u bizde zaten bu tarz uygulamalar ile gerekli iletişim 

kurulmaktadır demektedir.  

Sonuç olarak; gerekli iletişim kanalları açık tutulmalıdır. Bunun için 

mevzuatta bunun yapılması gerekliliğini belirtmek yetmez, rutin toplantılar ve 

raporlama sayılarının belirtilmesi şeklen var olan iç denetim yapılarının oluşmasını 

önleyecek, iç denetçi ile bağlı olduğu Yönetim Kurulu arasındaki iletişim kurulmayan 

yapıları ortadan kaldıracak ve Yönetim Kurulu ile iç denetim arasındaki iletişim 

sayesinde zamanında bilgilendirilen Yönetim Kurulu banka yönetiminde iç denetçi ile 

sorumluluğu anında ve daha fazla paylaşabilecektir. 

İç denetim çalışanları ile bağlı olduğu yönetim kurulu üye ya da üyeleri 

arasında sürekli sağlıklı iletişim sağlanmalı, hatta dönemsel toplantılar ve bilgi alışverişi 

ile bu ortam desteklenmelidir. İç denetçi için yaptığı çalışmayı destekleyen ve 

bağımsızlığını koruyarak çalışmasını sağlayacak olan ortamı yaratan bağlı olduğu 

Yönetim Kurulu üye ya da üyeleridir. İç denetimle sürekli iletişim kuran bağlı olduğu 

bir üst yönetimin olması, Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini şeklen yerine getiren 

kurumlarda iç denetimi sürekli izleyen ve denetim sistemine destek veren bir yönetim 
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yapısı oluşturulabilir. Bu konuda bankaların iç sistemler yönetmeliği BDDK madde 7, c 

bendinde denetim komitesinin yetki ve sorumluluklarında “İç sistemler kapsamındaki 

birimlerin personelinin doğrudan kendisine ulaşabilmesini sağlayacak iletişim kanallarını 

oluşturmak” da yer almaktadır. Bu düzenlemelerin SPK mevzuatında da yer alması 

oluşturulan bu modelin bir parçası olarak gereklidir. Dönemsel ve sürekli sunulan 

raporlar, toplantılar ile bu ortam sağlanabilir. Ayrıca, Dönemsel revize edilen esnek iç 

denetim planlarının zorunlu hale getirilerek bu iletişimin sürekli hale getirilmesi 

sağlanabilir. İç denetçilerin denetim planları değişen kurum stratejilerine, üst yönetimin 

istek ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esneklikte olmalıdır. Böylece, değişen yapının 

denetim ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Denetim planlarının esnek olması nedeniyle 

ihtiyaca uygun olarak düzenlenmesi sırasında yine bağlı olunan Yönetim Kurulu üyesi 

ile iletişime geçilecektir. Böylece, iç denetim standartlara iç denetim planlarına cevap 

veren rutin çalışmalardan çıkıp, yönetim faaliyetlerini izleyen, risk odaklı çalışmaya 

başlayacaktır. 

 

4. Dönemsel denetim faaliyeti sonuçlarının Genel Kurul’da 

değerlendirilmesi;  

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; ana 

ortaklı banka Genel Kurul’larında etkin bir uygulama olmayacaktır. 

Görüşülen sermaye piyasası yetkililerine göre; bu uygulama gereklidir. Genel 

Kurul’da denetimin yıl içindeki tespitleri ve sonucunda sunduğu öneriler ile önerilerin 

ne ölçüde dikkate alındığı raporlanmalıdır. 

Görüşülen banka iç denetçilerinin %59’una göre dönemsel denetim sonuçları 

Genel Kurul’da değerlendirilmelidir. %7’si yorum belirtmezken, %33’ü bu uygulamayı 

gerekli görmemektedir.  

Sonuç olarak; iç denetçilerin geneli yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen 

tespitlerin ve belirtilen önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul’un şirket gidişatında iç 

denetim tarafından belirlenen önemli konularda bilgilendirilmesi gerektiği yönündedir. 
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Dönemsel denetim sonuçlarının ve denetim raporlarında getirilen önerilerin 

yönetim tarafından uygulanmama durumu varsa Denetim Komitesi eşliğinde Genel 

Kurul’da görüşülmelidir. Denetimin riskli görerek yönetime getirdiği öneri ve uyarıların 

yönetim tarafından dikkate alınma düzeyi ve gerekçeleri değerlendirilmeli ve Genel 

Kurul’da görüşülmesi zorunlu bir gündem maddesi haline getirilmelidir. Böylece, 

Yönetim Kurulu düzeyinde yaşanacak bir zafiyetin de önüne geçilecek ve Yönetim 

Kurulu çalışmasının denetim gözüyle durumu hakkında görüşme sağlanacaktır. Diğer 

taraftan, iç denetimin yıl içinde yaptığı tespitler ve/veya kritik konuların Genel Kurul’da 

görüşülmesi sağlanarak denetimin kurum içindeki önemini artırılacaktır. Ayrıca, şirket 

yönetimi, Yönetim Kurulu ve oradan Genel Kurul düzeyine kadar denetim faaliyetinin 

dikkate alınması sağlanarak, küçük yatırımcılar açısından da şeffaflık düzeyinin artması 

sağlanacaktır. Ancak, bu uygulanmanın getirilmesi konusunda denetim tarafının 

cesaretsiz olduğu görülmektedir. 

 

5. İç denetçinin görev çerçevesinin mevzuatta ve kurum görev 

tanımlarında belirlenmesi; 

5.1. Yönetimin ve denetçinin sorumlulukları mevzuat ve şirket 

prosedürlerinde iyi belirlenmeli;  

Banka iç denetçilerinin hepsi iç denetim biriminde bulunanların operasyonel 

işlemde bulunmaması gerektiğinde birleşmektedir. Ancak, uygulamada bu şekilde 

olmayan durumların oluştuğu, örneğin iki aşamalı onay işlemlerinde ikinci onay 

yetkisinin iç kontrol uzmanına verildiğini belirtenler olmuştur. İç kontrol uzmanları 

kontrol dışında faaliyette bulunmamalı ve bankaların kurum prosedürlerinde ve 

işleyişinde açıkça belirtilmelidir. 

Şirketlerin mali tablolarının istenen raporlama standartlarına uygun olarak 

hazırlanması şirket yöneticilerinin sorumluluğundadır. Denetçi sadece, yönetimin 

hazırladığı finansal tablolar üzerinde görüş vermekten sorumludur. Yönetim, politika ve 

prosedürleri yerleştirerek yol gösterir, bu politika ve prosedürlere uygun olarak icra 

oluşturur; iç denetim ise, politika ve prosedürlere uyum ve kontrol mekanizmalarının 
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etkinliğini sağlayan ve bu konuda görüş veren bağımsız bir birimdir. İç denetimin görev 

tanımı ve organizasyondaki yeri, işleyişi ve sorumluluklarının mevzuatta ve kurum 

prosedürlerinde bu çerçevede yazılı hale getirilmesi zorunlu tutulmalıdır. 

Yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrolden kurum yönetimi sorumludur ve iç 

denetimi sorumlu tutamaz. Bir işlemin hem operasyon, hem de kontrolünü aynı kişinin 

yapması denetim etiğine uymamaktadır. İç kontrol elemanı operasyonun bir elemanı 

değil, sürecin bir parçasıdır. İç denetim sisteminin bir parçası olan iç kontrol çalışanları 

için BDDK İç Sistemler Yönetmeliği madde 9’da “ İç kontrol sisteminden beklenen 

amacın sağlanabilmesi için;  

a) Banka bünyesinde işlevsel görev ayrımının tesis edilmesi ve sorumlulukların 

paylaştırılması, “ istenilmektedir. Ayrıca, madde 20’de “İç kontrol personeli, iç kontrol 

faaliyetleri dışında bir faaliyette bulunamazlar.” denilmektedir. Buna göre, operasyonel 

bir işlemde onay aşaması sürecinde iç kontrolün onay veren bir basamak olması da 

operasyonun bir parçası olması demektir. Bu nedenle operasyonel faaliyette 

bulunamayacağı ve faaliyetlerin sadece anlık kontrol ve izlemesinden sorumlu olacağı 

belirtilmelidir. Her iki mevzuatta (BDDK ve SPK) da iç denetim çalışanlarının kurum 

faaliyetlerinin işleyişinde sorumluluk ve onay yetkisinin olamayacağı açık olarak 

belirtilmelidir. İç denetçilerin danışmanlık hizmetlerinin çerçevesi çizilerek operasyonel 

faaliyetlerde yer alması engellenmelidir. 

 

5.2. MASAK uyum görevlisi gibi farklı konularda da iç denetçilerin 

görevlendirilmesi;  

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; 

önemli olan yeterli sayıda müfettiş çalıştırılmasıdır. 

Görüşülen sermaye piyasası yetkililerine göre; bu tarz uygulamaların nedeni 

ilgili kanunun çıkarılmasına neden olan kurum ile sermaye piyasası düzenleyicisi 

arasında gerekli işbirliklerinin kurulmamış olmasıdır. 
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Görüşülen banka iç denetçilerinin %44’ü iç denetçilerin denetim yanında 

Masak Uyum görevlisi gibi başka göreve atanmasını olumsuz bularak sadece denetim 

görevini yerine getirmelidir, demiştir. %22’si yorum belirtmezken, %11’i denetim 

görevi uzun süre yapılamaz, denetim görevi sonrasında başka şirket içi göreve 

atanabilmelidir demiştir. %22’si ise iç denetçinin denetim görevi yanında başka 

faaliyetle de görevlendirilmesini olumlu bulduğunu belirtmiştir.  

Sonuç olarak; iç denetçi MASAK uyum görevlisi gibi farklı görevlerle 

görevlendirilmemelidir, çünkü onun da faaliyeti itibariyle denetlenmesi gereklidir, bu 

nedenle iç denetçi dışında biri olmalıdır. Ancak, maliyetli bulunarak MASAK 

konusunda genelde iç denetçiler görevlendirilmiştir. Denetçinin, iç denetim dışında 

başka düzenlemelerle başka görevlere de atanması ancak, bu görevden ayrılması ile 

mümkün olmalıdır. 

İç denetimi sağlıklı işlemeyen kurumun MASAK görevini de sağlıklı olarak 

yerine getirememesi riski unutulmamalıdır. Yani, müfettiş sağlıklı bir çalışma 

sunamadığında zaten hile ve yolsuzlukla mücadele edemeyeceğinden uyum görevlisinin 

sağlaması gereken bilgi ve çalışma da tehlikeye girecektir. Diğer yandan MASAK 

düzenlemesine uyum açısından da denetlenmesi gerekmektedir. Böyle düşünüldüğünde 

iç denetçiler dışında birinin görevlendirilmesi gereklidir. Üstelik özellikle tek müfettiş 

olan kurumlarda uyum programını yazanın, uygulayanın ve yılsonunda denetleyenin tek 

müfettiş olması da sağlıklı ve etik bir uygulama olmamaktadır. BDDK, İç Sistemler 

Yönetmeliği madde-22’de “Müfettişler, daha önce bulunduğu görevler nedeniyle 

sorumluluğu bulunan işlemlerin denetiminde yer alamazlar.” denilmektedir.  

Uluslararası iç denetim standartlarında objektifliği ve bağımsızlığı bozan 

etkenlere göre, bir yıl içinde denetçi sorumluluğunda olan bir hizmet hakkında denetçi 

değerlendirme yapmaktan kaçınmalıdır. Bu nedenlerle MASAK uyum görevlisinin kim 

olacağı ve kimlerin olamayacağı çerçevesi yasal olarak daha kesin çizilmesi 

gerekmektedir. Özellikle tek müfettiş çalışan kurumlarda MASAK uyum görevlisinin 

bu tek müfettiş olması halinde, müfettişin kendi faaliyetini denetleyeceğini de 

düşünürsek denetim etiğine uygun olmayacaktır. 
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Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin 

Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik madde-4’de uyum programı 

oluşturacak yükümlüler “ a) Bankalar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kalkınma 

ve yatırım bankaları hariç), b) Sermaye piyasası aracı kurumları, c) Sigorta ve emeklilik 

şirketleri, ç) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (Bankacılık faaliyetiyle sınırlı 

olmak üzere), “ olarak belirtilmektedir. Madde -16’da Masak görevlisi olarak atanacaklar  

belirtilirken, “4 üncü maddenin birinci fıkrasının; (a), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan 

yükümlülerin atayacakları uyum görevlilerinin uhdesinde satış, pazarlama ve iç denetimle, 

(b) bendinde sayılan yükümlülerin atayacakları uyum görevlisinin uhdesinde ise satış ve 

pazarlamayla ilgili olmamak şartıyla, uyum programının yürütülmesini aksatmayacak 

diğer görevler bulunabilir.” denilmektedir.   

Ancak, madde-17’de “ 4. maddenin birinci fıkrasında sayılan finansal 

kuruluşlardan (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kalkınma ve yatırım bankaları 

dahil) herhangi birisi nezdinde idareci, uzman veya denetim görevlerinde veya Kanunun 2. 

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan denetim elemanlığı görevlerinde ya da 

Başkanlık nezdinde idareci veya uzman görevlerinde en az beş yıl süreyle çalışmış olmak,” 

denilmektedir. Böyle bir açık kapı ile iç denetim çalışanları Masak görevlisi 

yapılabilmektedir. Ayrıca, bankalarda madde-16’da iç denetçiler uyum görevlisi yapılmaz 

iken sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılabilmektedir. Burada esas olan iç denetimin 

öncelikle olarak bankada denetim görevini sağlıklı olarak yerine getirmesidir. 

 

6. Risk odaklı iç denetim faaliyetine geçilmesi;  

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; risk 

odaklı denetim bankalarımızda yeterince uygulanamamaktadır. 

Görüşülen sermaye piyasası yetkililerine göre; iç denetim konusunda belirli 

sıkıntıları olan aracı kurumların risk odaklı iç denetimi sağlamaları beklenemez. Ancak, 

risk odaklı iç denetime geçiş sağlanması ve bu konuda gerekli mevzuatsal düzenlemeler 

de sağlanmalıdır. 
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Görüşülen banka iç denetçilerinin %63’ü risk odaklı denetim faaliyetinin 

ülkemizde yeterli olmadığını, hala gelişmekte olduğunu belirtirken, %15’i yorum 

belirtmemiş ve kalan %22 gibi düşük oranlı kesimi ise ülkemiz bankalarındaki risk 

odaklı denetimi yeterli bulmuştur.  

Sonuç olarak; bankalarda risk odaklı iç denetim yapıldığını söyleyen kesim 

çok düşük bir oranda kalırken, mevzuatsal olarak risk odaklı denetim süreci 

geliştirilmeli ve bankalara bu konuda eğitim verilmesi sağlanmalıdır şeklinde ifade eden 

kesim geneli temsil etmektedir. 

Günümüzde İç denetimin risk odaklı çalışması üzerinde durulmaktadır. Yani, 

günümüzde mevcudu denetleyen ve rapor yazan yapıdan çok uzak bir denetim yapısı 

gereklidir. Denetim, alınacak kararlar için yönetime danışmanlık da sunan bir birim 

olarak çalışmalıdır. Bu nedenle iç denetimin danışmanlık işlevinin yerine getirilmesinde 

risk yönetimi ile denetim arasında çalışan kişi, kişiler veya bir birim görevlendirilerek 

bu görev çalışır hale getirilmelidir. Risk odaklı denetimde iç ve dış denetçilerle durum 

değerlendirmesi yapılması önemlidir. Bunun için denetim otoritesi iç ve dış denetimi 

düzenli aralıklarla bir araya getirilerek iletişim sürekli hale gelmeli ve denetim risk 

odaklı hale getirilmesi teşvik edilmelidir. Bu konuda kurumun çalıştığı bağımsız 

denetim şirketindeki yetkili denetçi ile şirket iç denetçisi ve denetçinin bağlı olduğu 

Yönetim Kurulu üyesi arasında rutin toplantılar oluşturulması sağlanmalıdır ve bu 

işleyiş yasal zorunluluk haline getirilmelidir. Bankaların iç sistemler yönetmeliğinde bu 

konuda detaylı düzenlemeler yer alsa da iç denetim sisteminde sorunlar olduğu ve etkin 

çalışamadığından risk odaklı iç denetimin oturtulamadığı görülmektedir.  Aracı 

kurumlar için ise mevzuatsal olarak bile risk odaklı denetim konusunda daha düzenleme 

bile yapılmamış durumdadır. 

 

7. İç denetim kalitesinin ölçülmesi ve izlenmesi;  

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; 

bankaların murakıplar tarafından denetlenmesi sırasında denetim yapıları görüldüğü için 

denetimin kalite değerlendirmesi yapılmaktadır, ancak bu sistemik bir yapıda 
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yapılmamaktadır. Böyle bir sürecin başlatılması faydalı bir uygulama olacaktır. Ancak, 

denetimin kalitesi ölçüldüğünde bu bir denetim olarak görülmemeli ve yaptırıma 

gidilmemelidir. 

Görüşülen sermaye piyasası yetkililerine göre; denetim yapıldığında ilgili aracı 

kurumun denetim kalitesi ölçülerek gerekli yapılanmanın oluşturulmasında önlemler 

alınmaktadır. Öncelikle iç denetimin tüm aracı kurumlarda etkin çalışması sağlanmalı, 

ardından kalite ölçme ve izleme çalışmaları yapılmalıdır. Hatta bu çalışmalar sonucunda 

elde edilen bilgilere göre iç denetçilere ve/veya kurumlara yaptırımlar bile getirilebilir.  

Görüşülen banka iç denetçilerinin %89’u bankalarda iç denetim kalitesinin 

ölçülmesi çalışması yapılmalıdır derken, %4’ü yorum belirtmemiş, %7’si ise kendi 

bankalarında zaten yapıldığını belirtmişlerdir.  

Sonuç olarak; iç denetim çalışmaları, sistem, yapı ve işleyiş olarak bu model 

esasları ile düzenlendikten sonra kalite ölçüm çalışmalarının yapılması gerektiği görüşü 

genel görüş olmaktadır. Ancak, kalite ölçümünün yapılması için görüşmeciler ölçüm 

kriterlerinin tüm şirketler için objektif olarak iyi belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir. 

İç denetçilerin faaliyetlerinin kalitesini ölçen bağımsız bir kurum olmalıdır. 

Sözleşmelerle ücretleri banka ya da aracı kurumlar tarafından ödenen bağımsız denetim 

tarafından yapılmasının objektif görüş yansıtarak denetimde gerekli kalitenin 

sağlanmasında istenilen sonuçları vermeyecektir. Denetçileri organize eden resmi bir 

kurum bu işlemi yerine getirebilir.  

Kalite ölçümü sayesinde iç denetim alanında nereden nereye gelindiği 

görülecek ve gelişme gerektiren konular, zayıf olunan noktalar belirlenerek gerekli 

önlemler alınacaktır. Aracı kurumlarda iç denetimin etkin olarak kurulması ve işlemesi 

sonrasında kalite ölçümü yapılması sağlanmalıdır. Kalite ölçüm faaliyetlerine bu model 

kapsamında yapılacak çalışmalar tamamlandıktan sonra başlamak faydalı olacaktır.  

Finans sektöründe çalışan her banka ve aracı kurumda çalışan denetçilerden en 

az bir kişinin senede bir ya da ihtiyaca göre birden fazla defada kalite ölçümünü 

yapacak bağımsız kurum tarafından toplanması; ancak öncesinde belirlenen kalite 
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standardı sorunlarının yanıtlanıp, denetim çalışmaları yapılarak iç denetim sistemlerinin 

değerlendirilmesi ve ardından alınan kararlar ve kararların şirketlerde uygulanmasının 

raporlanması ve sonrasında denetlenmesi şeklinde kalite ölçüm süreci sağlanabilecektir. 

Ancak, bu ölçümler ve değerlendirmeler sonucunda kurumlara yaptırım uygulanmaması 

gereklidir. Kalite ölçümü, kurumun denetiminin sağlıklı işlemesi ve böylece kurumunu 

koruması için nerede olduğunu görmesi ve kendini geliştirmesi için verilen bir reçete 

niteliğindedir.  

Uluslararası iç denetim standartlarında, iç denetim faaliyet ve biriminin 

bağımsızlığını, etkinliğini ve verimliliğini izlemeye yönelik periyodik iç ve dış kalite 

değerlemesi ve devamlı iç denetimin izlenmesi esası vardır. Dış kalitenin değerlemesi 

amacıyla IIA’nın geliştirdiği QA (Quality Audit) denilen bir kalite değerlemesinin her 5 

yılda bir yapılması istenir. QA ekibi denetim ekibi ve denetçi hakkında fikir ve 

görüşlerini, denetim için en iyi uygulamaları ve geliştirme tavsiyeleri hakkında 

inceleme ve değerlemeyi içeren bir rapor hazırlar. Organizasyonun yönetim kalitesini 

ölçmede önemlidir, ISO kalite standardında anahtar unsurlardandır. Bizde böyle bir 

denetim kalitesini ölçme uygulaması bulunmamaktadır. Bu ölçüme ve sonucunda 

oluşacak önerilere ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü, piyasada zaman zaman belirli banka 

ve aracı kurum denetçilerinin kendi aralarında organize olarak toplantılar yaparak 

durumlarını istişare ettikleri görülmektedir. Bu toplantıların bir amacı da banka ve aracı 

kurum denetçilerinin kendilerini sistemdeki konumları ve kaliteleri açısından 

değerlendirme istekleridir. Kalite ölçümü bu açığı kapatarak piyasadaki yerlerini 

görmelerini sağlayacaktır. 

 

8. Denetim yapısı ve işleyişi iyi olan banka veya aracı kurumun reyting 

notunun daha yüksek olması;  

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; 

bankaların piyasa düzenleyicisi tarafından denetimlerinde onlara belirli notlar 

verilmekte ve bu notun verilmesinde denetimin değerlendirme notu önemli etkide 

bulunmaktadır. BDDK’nın o banka hakkında verdiği not, reyting şirketinin vereceği 
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notta kullanılabilir. Böylece, denetimi iyi çalışan banka ödüllendirilmiş olacak ve 

bankanın denetime vereceği önem artacaktır. 

Görüşülen sermaye piyasası yetkililerine göre; iç denetime verilecek bir 

değerlendirme notu o kurumun notuna etki edebilir, ancak piyasa düzenleyici reyting 

vermemelidir, verilen not da piyasa düzenleyicinin o kurum hakkındaki 

değerlendirmesini değiştirmeyecektir.  

Görüşülen banka iç denetçilerinin %93’üne göre iç denetim kalitesi piyasa 

düzenleyen otorite tarafından ölçüldüğünde ona verilen not bankaya verilen reyting 

notunda yer almalıdır. Ancak, ölçüm yapılan ve reyting verilmeye esas olan kriterler 

objektif, açık ve net olarak belirlenmelidir. Görüşmeciler arasında notlar piyasaya 

açıklanmaması ve reyting şirketinin derecelendirmesi gerektiğini belirtenler de 

bulunmaktadır. Kalan %7’lik orandaki görüşmecilerin yarısı yorum belirtmezken, diğer 

yarısı banka reyting notunda denetime verilen notun olmaması gerektiğini belirtmiştir.  

Sonuç olarak;  görüşmecilerin neredeyse tamamı denetim kalite ölçümüne 

verilen notun banka reyting notunda bulunması gerektiğini ve bunun kriterlerinin açık 

olarak belirlenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Böylece, iç denetime 

kurumlarda verilen önem artırılacaktır.  

Reyting kuruluşları banka veya aracı kuruma not verirken iç denetim 

sistemlerinin sağlıklı işleyip işlemediği konusunda piyasa düzenleyicinin belirleyeceği 

ana kriterleri sağlayıp sağlamadığına göre kalite değerlendirme sonuçlarını 

değerlendirerek ve piyasa düzenleyicinin denetimleri sırasında verdiği değerlendirmeler 

esas alınarak not verilebilir. İç denetim sistemine verilen notun reyting notuna etki 

ettiğini düşünürsek akla şu soru gelecektir. Batan finans kurumlarının iç denetimleri 

mükemmel idiyse neden bu batışlar yaşanmıştır? Yani, iç denetimin reyting notuna etki 

etme gücü nedir? Denetimi sağlıklı olan bir şirketin notu daha yüksek olmalıdır. Bu 

nedenle derecelendirme notlarında denetimin kalitesinin etkisi artırılarak denetimin 

önemi güçlendirilmelidir. Bunu sağlamak için 12. maddede belirttiğimiz kalite ölçüm 

sonuçlarından da kurum bazında faydalanılarak bankalar ve aracı kurumlar için reyting 

sistemi işletilebilecektir. Böylece, kurumunun yüksek reyting notu almasını isteyen 
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banka ya da aracı kurum denetimine bu modeldeki esasların uygulanmasına ve bu 

modelin işletilmesine azami dikkati gösterecektir. Diğer taraftan kamuya şeffaflık esası 

ile ilan edilen reyting notları kurumun sağlıklı işlediğini de yansıtması nedeniyle 

yatırımcılar için de bir değerlendirme aracı olacaktır. Daha çok müşteri çekmek isteyen 

banka ya da aracı kurum sisteminin daha sağlıklı işlemesine daha çok özen 

gösterecektir. Sistemde her uygulama mevzuat veya yaptırımlarla sağlanamayacaktır. 

Piyasa düzenleyicilerinin amaçladığı düzenlere ulaşmak için bunun gibi ödüllendirme 

sistemlerinin de oluşturulması gerekmektedir. 

 

9. Piyasa düzenleyiciler ile iletişimin sürekliliğinin sağlanması;                                        

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; iç 

denetim planlarında yer verilerek BDDK yetkilileri ile iç denetim yöneticileri arasında 

dönemsel bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır. 

Görüşülen sermaye piyasası yetkililerine göre; dönemsel toplantılar ve zorunlu 

dönemsel eğitimlerle gibi düzenlemelerle bu sağlanmalıdır. 

Görüşülen banka iç denetçilerinin %56’sına göre piyasa düzenleyiciler ile 

periyodik toplantılar, web ortamında düzenlemeler ve düzenli ve periyodik raporlamalar 

sayesinde iletişim sağlanabilir. %22’si iletişim için mevzuat düzenlemesi getirilmesini 

gerekli görerek iletişim yolunu belirtmezken, %7’si yorum belirtmemiş, %15’i BDDK 

denetimi sırasında mevcut iletişimin sağlandığını belirterek bunu yeterli bulmuştur.  

Sonuç olarak; bankalardan dönemsel raporlar alınabilir ve tüm bankalarda 

belirlenen ortak konuları BDDK’nın bankalarla paylaşması sağlanabilir. Görüşmecilerin 

%78’i piyasa düzenleyicileri ile bankalar arasındaki iletişimin geliştirilmesini gerekli 

görmektedir. Ayrıca, dönemsel ve gerekli görüldüğünde piyasadaki denetçilerle görüş 

alışverişinin olduğu toplantıların düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

BDDK ve SPK ile iç denetçiler arasında sürekli iletişim sağlayan inter aktif 

platformlar oluşturularak piyasada yoruma açık olan ve belki de yanlış uygulanan 

konularda cevap bulmak imkanı bulunacaktır. Ayrıca, günün gelişmelerine uygun 
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olarak piyasa çalışanlarının aydınlatılması gereken konularda dönemsel toplantılar 

dışında görüşmeler yapılması bir gereklilik ve piyasadaki kurumların beklentisidir. 

Böylece düzenleyiciler ile piyasa banka ve aracı kurumları arasında daha sağlıklı 

iletişim ve organize hareket sağlanabilecektir. Sıkıntı ve sorunlar daha kısa sürede ve 

buzdağı olmadan çözüme kavuşabilecektir. Regülatör kurumlara sorulan sorular daha 

kısa sürede cevap bulacak ve piyasanın işleyişinde denetim tarafının nabzı daha kolay 

tutulacaktır. Bu toplantılar dönemsel olarak banka ve aracı kurum yöneticileri ile de 

düzenlenerek piyasanın sağlıklı işlemesi sağlanabilecektir. Dönemsel ve ihtiyaç halinde 

yapılacak toplantılar, seminerler ve bilgilendirme eğitimleri piyasadaki banka ve aracı 

kurumların da beklentisinde olduğu bir uygulama olacaktır. 

 

10. Değişen piyasa şartlarına bağlı olarak ihtiyaçlara uygun olarak etkin 

denetim için mevzuatın sürekli güncellenmesi;  

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; web 

sayfası tarzındaki platformlardan sözlü görüş alınamaz. Ancak denetçilerin edinmek 

istedikleri genel bilgilere, bankalardan gelen ve sistem, gündem, mevzuat gibi 

konularda süreklilik arz eden soruların cevaplarına ulaşmalarında bir web sayfasının 

oluşturulması onlar tarafından düşünülmektedir. 

Görüşülen sermaye piyasası yetkililerine göre; iç denetçilerin belirli konularda 

bilgi ve deneyimlerini artıracak süreçlerden sürekli geçerek bilgilerini tazelemeleri ve 

profesyonel iletişim araçları sayesinde bu tür soru ve sorunlarına cevap bulabilecekleri 

veri tabanları ve platformları kurulabilir. 

Görüşülen banka iç denetçilerinin hepsi piyasa düzenleyiciler ile bankalar 

arasında iletişimi sağlayan web ortamını gerekli görmektedir.  

Sonuç olarak; piyasada sorulan genel sorulara verilecek cevaplara ulaşmada 

faydalı ve gerekli bir uygulamadır. İletişimi artıracaktır. Ancak, web ortamında her 

denetçi rahatça soru soramayacağı için dönemsel toplantıların yapılması ile bu iletişim 

kanalı desteklenmelidir. 
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Mevzuattaki yoruma tabi gri alanlar konusunda ortak platformlarda banka ve 

aracı kurumlarla piyasa düzenleyicilerin kullandığı web sayfalarında ve toplantılarda 

soru – cevaplar ile sorunlar paylaşılmalı ve dönemsel olarak mevzuatta ihtiyaçlar 

doğrultusunda güncellemeler sağlanmalıdır. Yani, denetim daha şeffaf hale 

getirilmelidir. Böylece, mevzuat esaslarının uygulayıcısı piyasa aktörlerinde ilgili 

mevzuat maddelerinin çok farklı yönlerinin tartışılması ve birçok kombinasyon soruya 

cevap bulunma imkanı olacaktır.  

 

11. Finansal Gelişmelere bağlı olarak gerçekleştirilen düzenlemelerle 

oluşan uluslararası yol haritasında iç denetimin yeri;  

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; iyi bir 

bankacılık sistemi düzenlemesine sahibiz, ancak kriz sonrası düzenlemeler izlenerek 

gereken gelişimler sistemimize uygulanmalıdır. 

Görüşülen sermaye piyasası yetkililerine göre; böyle bir modelin kurulması ve 

mevzuatsal olarak desteklenmesi ile yapı kurulup, denetimin bağımsız çalışması 

sağlanmalıdır, ardından denetimin kurumlar için ne kadar gerekli olduğu anlaşılmalıdır. 

 Görüşülen banka iç denetçilerinin %56’sına göre denetim ve gözetimle 

ilgili uluslararası uyumlandırma çalışmalarını BDDK yapmalıdır. %19’una göre 

uluslararası düzenlemelere uyum çalışmalarında bankaların iç denetçilerinin de 

görüşleri alınmalı, çalışma komiteleri oluşturularak komitelerin bünyesine 

alınmalıdırlar. %15’i yorum belirtmez iken kalan %11’lik kısmı ise bankaların yeterli 

düzenlemelere sahip olduğunu belirtmektedir.  

Sonuç olarak; uluslararası alandaki denetimle ilgili değişim ve gelişimler 

izlenerek ülkemizde nasıl uygulanacağı, yeni finansal ürünlerin denetim esasları 

belirlenmeli, bu konuda piyasa düzenleyicilerin kurumlardan beklentileri paylaşılmalı, 

bu ortam denetçilerin sürekli eğitim ve gelişimi ile desteklenmeli ve risk odaklı iç 

denetime geçiş sağlanmalıdır. 
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Dünyada küresel finans krizi olmadan önce bölgesel genel denetim standartları 

bulunmaktaydı (denetim alanındaki başlıca uluslararası kuruluşlardan; IIA ABD’de 

kuruldu, ardından ECIIA Avrupa’da kuruldu. INTOSAI, birleşmiş milletlere ya da 

birleşmiş milletlerin uzmanlık kuruluşlarına üye ülkelerin yüksek denetim kuruluşlarının 

bir teşkilatıdır. COSO, mali raporlamanın iş ahlakı, etkili iç kontroller ve kurumsal 

yönetim aracılığıyla kalitesinin artırılmasını amaç edinmiş gönüllü kuruluşların bir araya 

gelmesi ile oluşturulmuştur. IFAC, uluslararası muhasebeciler federasyonudur), şimdi 

bunlar küresel standartlar haline dönüşme yolundadır. Genel denetim standartlarının 

ülkemiz piyasa ve kurumlarında uygulanmasında piyasa düzenleyici kurumlarca yol 

haritaları oluşturulmalı ve bu yol haritasında iç denetimin gerçekleştireceği aşamalar 

belirlenmelidir. Böylece, uluslararası reformlara uyum süreci daha hızlı, kısa sürede ve 

sağlıklı olarak gerçekleştirilecektir. Bu konuda piyasa düzenleyiciler, denetim alanında 

banka ve aracı kurumlarla ortak çalışma komiteleri oluşturup yeni yapılanmalara organize 

olarak gitmeli ve banka ve aracı kurumlardan uluslararası piyasalara entegrasyonda ne 

beklediğini zaman ve süreç esasıyla bir yol haritasında anlatılarak paylaşılmalıdır. 

 

12. Yeni finansal ürünlerin denetimi;  

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; 

bankaların iç sistemler yönetmeliği ile bu konuda gerekli düzenleme yapılmıştır, ancak 

yeni finansal ürünlerin denetimi konusu denetçilerin eğitimi ile desteklenmelidir. 

Görüşülen sermaye piyasası yetkililerine göre; önce piyasa düzenleyici yeni 

finansal ürünlerle ilgili riskleri belirlemeli, sonra yeni ürün konusunda eğitimler 

alınmalı ve ardından piyasa düzenleyici ile aracı kurumlar arasında denetim konusunda 

sürekli işbirliği kurulmalıdır. 

Görüşülen banka iç denetçilerinin %85’ine göre yeni finansal ürünlerin 

denetimi yeterli görülmemektedir, yeni finansal ürünlerin denetiminde gerekli eğitimin 

verilmesi, bütçe ayrılması ve yeterli mevzuat düzenlemesi yapılması istenmektedir. 

%4’ü yorum belirtmezken, %11’i ise yeni finansal ürünlerin denetiminde kendilerini 

yeterli bulmaktadır.  
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Sonuç olarak; Yeni finansal ürünlerin denetimi konusunda öncelikle genel 

toplantılar yapılmalı ve kurumların hazine, risk yönetimi ve bilişim teknolojilerini çok 

iyi bilen denetçiler haline gelinmelidir. Bu alandaki denetçi eğitimleri, ve genel 

bilgilendirilmeleri zorunlu hale getirilmelidir. 

Banka ve aracı kurumların piyasada aracılık yapacağı her yeni finansal 

enstrüman, piyasada işleyişe girmeden önce iç denetim prosedürü ve risk yönetimi 

oluşturularak piyasada yatırıma konu olmalıdır. Denetim ve risk yönetiminde o aracın 

yeri belirlendi ise piyasada işleyişi konusunda o finansal araçla ilgili soru işareti 

kalmamış demektir. Bu da piyasa işleyişinde şeffaflığı sağlayacaktır. Türev 

enstrümanların işleyişi ve mortgage ile oluşturulan yeni ürünlerle bağlantısı zamanında 

iyi oturtulabilse ve risk yönetimi açısından doğru ele alınabilse idi, işlemler olurken 

denetimi ve sonucunda kurumların yüklendiği risk ve kriz olduğunda zararlar 

hesaplanabilecekti. 

Örneğin De Larosiere raporunun ikinci kısmında; Kurum ve enstrümanların 

derecelendirme notları AAA veya A+ gibi sembollerle gösterilirken, yapılandırılmış 

ürünlere yönelik derecelendirmede, bu ürünlerin karmaşık olduğuna dikkati çekmek için 

farklı kodlar kullanılmalıdır, denilmektedir. Yani, yeni bir finansal enstrümanın daha 

piyasa işleyişine girmeden önce derecelendirmede farklı kod kullanılarak piyasada 

uyarısı yapılmaktadır. Bu uygulama piyasanın bilinçli davranması için bir önlemdir, 

bunun gibi iç denetim açısından da yeni finansal ürünlerin nasıl ele alınacağı konusunda 

ürünler piyasada kullanılmadan önce küresel piyasalardaki riskleri de ele alarak denetim 

standartları oluşturularak yeterli eğitim alınıp, piyasanın daha sağlıklı izlenmesi 

sağlanmalıdır. 

 

13. İç denetim tarafından yönetim kurulu üyesine, iç denetim riskini 

azaltmada finansal tabloların sigortalanması teklifinin sunulması;  

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; 

uygulanması mümkün değildir. 
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Görüşülen sermaye piyasası yetkililerine göre; şirketin iyi yönetilmediğinin 

itirafı olur, önemli bir karardır. 

Görüşülen banka iç denetçilerinin %41’i finansal tabloların sigortalanması 

konusunda yönetim kuruluna teklif etmesini olumlu bulmazken, %30’u olumlu 

bulmakta ve %30’u da kararsız olup fikir beyan etmemektedir. 

Sonuç olarak; görüşme yapılan iç denetçilerin üçte birinin görüş 

belirtmemesinde genel sebep finansal tabloların sigortalanması konusunda gerekli 

bilgiye sahip olunmamasıdır. Piyasamızda henüz uygulaması olmayan bu yöntemle 

ilgili uygun bilgilendirme sonrasında iç denetimin de finansal tabloların sigortalanması 

konusunda Yönetim Kurulu’na teklif sunması uygun görülebilecektir. 

İç denetçinin denetimde karşılaşacağı riskler şunlardır;192 

 işletme bilgileri ve mali bilgiler güvenilmez, yanlış veya eksik olabilir; mali 

aktifler ve diğer aktifler, yani bilgi veya insan varlıkları manipüle edilmiş veya 

işletmeden çıkartılmış olabilir;  

 işletme faaliyetleri verimsiz ve etkisiz olabilir;  

 kurum cari kanunları, yönetmelikleri veya iç politikaları ihlâl edebilir ve 

 etik kültür yasadışı eylemleri veya usulsüzlükleri destekliyor olabilir. 

Denetçinin bu öneriyi getirmesi, kurumu ciddi bir risk altında olması halinde 

mümkündür. Bu nedenle iç denetimin kurumun riskli bir konumda olduğunu belirtmesi 

en son adım olacaktır. Ülkemizde henüz sigorta edecek bir şirket bulunmaması ve 

dolayısı ile kullanılan bir yöntem olmasa da finansal tablolar sigorta ettirilerek iç 

denetim ve yatırımcı riski en aza indirilebilir. İç denetim, yüksek risk taşıyan finansal 

tabloların finansal sigorta yapılması yönündeki bir önerinin bağlı olduğu yönetim 

kurulu üyesi kurul toplantısında karara bağlanması sağlarsa, yukarıda belirtilen riskler 

konusunda önlem alınması sağlanabilecektir. İç denetçinin bu şekildeki bir öneriyi 

                                                
192 Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu, a.g.e., s.28. 
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sunması en son adımdır. İç denetimin kurumun sigortası olduğu düşünülerek Yönetim 

Kurulu’na şirket hakkında gerekli uyarıları yaptığı halde eğer yeterli önlem ve kararlar 

alınmıyorsa, Genel Kurula da bu öneriyi götürme hakkı olmalıdır. 

 

14. Yukarıdaki esasların oluşturulması sonrasında gerekli denetim 

yapısını kurmayan ve etkin denetim yapmayanlara, denetim sonuçlarına göre 

gereken önlemleri almayan kurumlara caydırıcı yaptırımların uygulanması ve 

İhtisas mahkemelerinin kurulmasının sağlanması;  

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; ihtisas 

mahkemelerinin kurulması ve yasal düzenlemelerin birbirine uyumu sağlanması ile 

bankacılık alanında işlenecek suçlarda denetim otoritesinin gücü artacaktır. 

Görüşülen sermaye piyasası yetkililerine göre; ihtisas mahkemeleri kurulursa 

sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan ihlaller daha hızlı ve doğru bir şekilde 

sonuçlandırılabilir. Otoritelerin caydırıcı gücü artar. 

Görüşülen banka iç denetçilerinin %37’si mevcut yaptırım düzenlemelerini 

yeterli bulurken, %33’ü yeterli bulmamaktadır, kalan %30’u ise yorum 

belirtmemektedir. Yorum belirtmeyenler, bankacılık alanında uygulanan yaptırımların 

yeterliği konusunda yoruma yeterli bilgileri olmayanlardır.  

Görüşmecilerin %48’i ihtisas mahkemeleri kurulmasını gerekli görürken, %4’ü 

gerekli görmemektedir. %48’i ise yorum belirtmemektedir.  

Sonuç olarak; ihtisas mahkemelerinin kurulması ve cezaların caydırıcılığının 

sağlanması ile piyasa işleyişine ve denetime olan inanç artacağından denetimin gücü 

artacaktır. 

Bu modelde, yasalar ve ağır cezaların yaptırım gücü denetleyiciler yanında 

olmadığı sürece, etkin bir denetim gerçekleştirilemez ve iç denetim gücü sağlanamaz. 
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Cezaların caydırıcı olmasının sağlanması; Sermaye piyasasındaki cezaların 

gücü elde edilen fayda ile orantılı olmalı ki denetimin söyledikleri daha çok dikkate 

alınsın, aksi takdirde sağlanacak kazanca karşın ödenecek ceza ufak görülerek gözden 

çıkarılabilecek düzeyde olursa denetim etkinliği sağlanamayacaktır. SEC, verdikleri 

cezaların cezayı alanın elinden, kazanılan tüm kazancın alınması şeklinde 

değerlendirilmekte ve cezanın caydırıcılık derecesi böyle gösterilmektedir. Caydırıcı 

ceza, mevzuat dışı hareketten kaçınmayı sağlayan cezadır. Mevzuat dışı hareketten 

kaçınmak ise denetimin gücünü artıracaktır. İç denetimin sağlıklı kurulması adına bazı 

kurumlarda bu amaçla bütçeler hazırlanıp, personel ve kaynak ayrılırken, bazı 

kurumlarda ise mevzuat gereği denetim yapısı oluşturulmaktadır. Bu durum da piyasada 

haksız rekabete neden olmaktadır. Bunun önlemenin her kurumda sağlıklı bir iç 

denetimin kurulmasını destekleyen yollardan biri de iç denetimi sağlıklı, etkin ve yeterli 

işlemeyen kurumlara caydırıcı nitelikte kesilecek cezaların belirlenmesi ve bu cezaların 

tavandan kesileceğinin belirtilmesidir. 

İhtisas mahkemelerinin kurulmasının sağlanması; Denetim eksikliğine 

bağlanan skandallarla ilgili davalara, banka ve aracı kurumlarda faaliyetleri nedeniyle 

açılan davalara bakan ihtisas mahkemeleri kurulmasının gerekli olup, önemli bir ihtiyaç 

olduğu, piyasa düzenleyicilerin, finansal aracı olan banka ve aracı kurumlardaki 

yöneticilerin ve iç denetçilerin ortak görüşüdür. Her skandaldan çıkarılan ders ulusal ve 

uluslararası denetim standartlarında birer önlem olarak karşılık bulmalıdır. Yani, 

denetim yapısını güçlendirmede kullanılmalıdır. Bunun sağlanması için de ancak bu 

alanda uzman kişiler tarafından davaların görülmesi, en etkin zamanda sonuçlanması ve 

dava sonuçlarının da denetimin gelişmesinde kullanılan vak’alar olması gerekir. 

Aşağıda yer alan tablo 2005-2010 dönemine ait son altı yılda gerçekleşen 

bankacılık alanındaki davaları, davaların kesinleşme ve devam sayılarının dağılımıı 

göstermektedir. Davalar; idari davalar, ceza davaları ve hukuk davaları olarak 

sınıflanmakta ve davalar ve davaların derdest sayılarında yıllar itibariyle önemli değişim 

görülmemiştir.  
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Tablo 16: Bankacılık Alanındaki Davaların 2005-2010 Döneminde Dağılımı 

 

Taraf Olunan                
Dava Türleri 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % 

İdari Davalar 24.302 98,06 24.512 98,6 26.151 98,7 26.201 98,6 25.306 94,6 25.339 98,6 
T. İmar Bankası 
T.A.Ş. 23.087 95 23.249 94,8 23.900 91,4 23.902 91,2 23.723 93,7 23.723 92,3 

Demirbank T.A.Ş. 1.069 4,4 1.031 4,2 1.921 7,4 1.973 7,5 1.173 4,7 1.173 4,6 

Diğer İdari Davalar 146 0,6 232 1 330 1,2 326 1,3 410 1,6 443 1,7 

                          

Ceza Davaları 154 0,6 154 0,6 162 0,6 168 0,6 171 0,7 160 0,6 

                          

Hukuk Davaları 356 1,2 191 0,8 210 0,7 206 0,8 209 0,7 197 0,8 

                          

Derdest Dava Sayısı 24.812 100 24.836 100 26.474 100 26.454 99,5 25.686 95,9 24.482 95,3 

                          
Kesinleşen Dava 
Sayısı 34 0,1 21 0,1 49 0,1 121 0 1.104 4,3 1.214 4,7 

                          

Toplam 24.846 100 24.857 100 26.523 100 26.575 100 26.790 100 25.696 100 

 

Kaynak: BDDK, “Yıllık Faaliyet Raporları”, www.bddk.gov.tr., 01.04.2011. 

   

BDDK’nın 2006 yılı faaliyet raporuna göre193 “kurumun taraf olduğu davaların 

%98’ini idari davalar oluşturmaktadır. Kamuoyunca da yakından bilindiği üzere bu 

durum, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan T. İmar 

Bankası T.A.Ş tarafından gerçekleştirilen hazine bonosu satışı ve mevduat işlemleri 

nedeniyle uğranıldığı iddia edilen zararların tazmini talebiyle açılan tam yargı davaları 

ile temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen Demirbank 

T.A.Ş. hissedarları tarafından açılan iptal ve/veya tam yargı davalarından 

kaynaklanmaktadır. Bunlar dışında kalan idari davalar ise gerek bankacılık mevzuatı, 

gerekse de genel mevzuat uyarınca Kurul ve Kurum tarafından tesis edilen değişik 

türdeki idari işlemlere karşı açılmış iptal ve tam yargı davalarından oluşmaktadır. Diğer 

taraftan, Kurum tarafından yapılmış olan suç duyuruları neticesinde açılan ceza davaları 

                                                
193 BDDK, Yıllık Faaliyet Raporu, Mart 2007, http://www.bddk.org.tr. (04.01.2011), s.55. 
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ile Kurum aleyhine ya da Kurum tarafından açılmış olan hukuk davaları da takip 

edilmektedir.” 

2007 yılı faaliyet raporuna göre194  “BDDK’nın taraf olduğu davaların yüzde 

98,7 sini idari davalar oluşturmaktadır. Kamuoyunca da yakından bilindiği üzere bu 

durum, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan T. İmar 

Bankası T.A.Ş tarafından gerçekleştirilen hazine bonosu satışı ve mevduat işlemleri 

nedeniyle uğranıldığı iddia edilen zararların tazmini talebiyle açılan tam yargı davaları 

ile Demirbank T.A.Ş küçük hissedarlarının açmış olduğu davalardan 

kaynaklanmaktadır. Bunlar dışında kalan idari davalar ise gerek bankacılık mevzuatı, 

gerekse de genel mevzuat uyarınca Kurul ve Kurum tarafından tesis edilen değişik 

türdeki idari işlemlere karşı açılmış iptal ve tam yargı davalarından oluşmaktadır. Diğer 

taraftan, Kurum tarafından yapılmış olan suç duyuruları neticesinde açılan ceza davaları 

ile Kurum aleyhine ya da Kurum tarafından açılmış olan hukuk davaları da takip 

edilmektedir.”  

2008 yılı faaliyet raporuna göre195 “2008 yılında kurumun taraf olduğu 

davaların yüzde 98,6’sını idari davalar oluşturmaktadır. Kamuoyunca da yakından 

bilindiği üzere bu durum, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 

kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş tarafından gerçekleştirilen hazine bonosu satışı ve 

mevduat işlemleri nedeniyle uğranıldığı iddia edilen zararların tazmini talebiyle açılan 

tam yargı davaları ile Demirbank T.A.Ş küçük hissedarlarının açmış olduğu davalardan 

kaynaklanmaktadır. Bunlar dışında kalan idari davalar ise gerek bankacılık mevzuatı, 

gerekse de genel mevzuat uyarınca Kurul ve Kurum tarafından tesis edilen değişik 

türdeki idari işlemlere karşı açılmış iptal ve tam yargı davalarından oluşmaktadır. 

Ayrıca, Kurum tarafından yapılmış olan suç duyuruları neticesinde açılan ceza davaları 

ile Kurum aleyhine ya da Kurum tarafından açılmış olan hukuk davaları da takip 

edilmektedir.”  

                                                
194 BDDK, Yıllık Faaliyet Raporu, Mart 2008, http://www.bddk.org.tr. (04.01.2011), s.45. 
195 BDDK, Yıllık Faaliyet Raporu, Mart 2009, http://www.bddk.org.tr. (04.01.2011), s.38. 
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2009 yılı faaliyet raporuna göre196 “BDDK’nın taraf olduğu davaların 

%94,6’sını idari davalar oluşturmaktadır. Bu durum, bankacılık işlemleri yapma ve 

mevduat kabul etme izni kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş tarafından gerçekleştirilen 

hazine bonosu satışı ve mevduat işlemleri nedeniyle uğranıldığı iddia edilen zararların 

tazmini talebiyle açılan tam yargı davaları ile Demirbank T.A.Ş küçük hissedarlarının 

açmış olduğu davalardan kaynaklanmaktadır. Bunlar dışında kalan idari davalar ise 

gerek bankacılık mevzuatı, gerekse de genel mevzuat uyarınca Kurul ve Kurum 

tarafından tesis edilen değişik türdeki idari işlemlere karşı açılmış iptal ve tam yargı 

davalarından oluşmaktadır. Diğer taraftan, Kurum tarafından yapılmış olan suç 

duyuruları neticesinde açılan ceza davaları ile Kurum aleyhine ya da Kurum tarafından 

açılmış olan hukuk davaları da takip edilmektedir.”   

2010 yılı faaliyet raporuna göre197 “Kurumun taraf olduğu davaların %98,6’sını 

idari davalar oluşturmaktadır. Bu durum bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul 

etme izni kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. tarafından gerçekleştirilen hazine bonosu 

satışı ve mevduat işlemleri nedeniyle uğranıldığı iddia edilen zararların tazmini talebiyle 

açılan tam yargı davaları ile Demirbank T.A.Ş. küçük hissedarlarının açmış olduğu 

davalardan kaynaklanmaktadır. Bunlar dışında kalan idari davalar ise gerek bankacılık 

mevzuatı, gerekse genel mevzuat uyarınca Kurul ve Kurum tarafından tesis edilen 

değişik türdeki idari işlemlere karşı açılmış iptal ve tam yargı davalarından 

oluşmaktadır. Öte yandan, Kurum tarafından yapılmış olan suç duyuruları neticesinde 

açılan ceza davaları ile Kurum aleyhine ya da Kurum tarafından açılmış olan hukuk 

davaları da takip edilmektedir.” 

 

 

 

 

                                                
196 BDDK, Yıllık Faaliyet Raporu, Mart 2010, http://www.bddk.org.tr. (04.01.2011), s.43. 
197 BDDK, Yıllık Faaliyet Raporu, Mart 2011, http://www.bddk.org.tr. (04.01.2011), s.60. 
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Tablo 17: Sermaye Piyasası Alanındaki Davaların 2005-2010 Döneminde Dağılımı 

 

YIL 
SUÇ 

DUYURUSU 
SAYISI 

KONULARINA GÖRE DAĞILIMI YARGILAMA AŞAMASINA GÖRE DAĞILIMI 
İÇERİDEN 

ÖĞRENENLERİN 
TİCARETİ 

MANİPÜLASYON DİĞER SAVCILIK 
İNCELEMESİNDE 

YARGILAMASI 
SÜREN 

KARARA 
BAĞLANAN 

2005 65 1 38 26 6 35 24 

2006 63 3 48 12 0 28 35 

2007 42 4 23 15 0 26 16 

2008 72 2 28 42 7 49 16 

2009 56 1 33 22 8 38 10 

2010 69 1 53 15 42 25 2 
 

Kaynak: SPK, “Yıllık Faaliyet Raporları”, www.spk.gov.tr., 01.04.2011. 

 

Yukarıda yer alan tablo 2005-2010 dönemine ait son altı yılda gerçekleşen 

sermaye piyasası alanındaki davaları, davaların kesinleşme ve devam sayılarının 

dağılımıı göstermektedir. Karara bağlanan dava sayısına karşılık yargılaması süren dava 

sayılarının yüksekliği dikkat çekmektedir. 

 

15. İç denetçinin işten ayrılması konusunda ilgili piyasa düzenleyicisine 

bilgi vermesi;  

Görüşülen bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yetkililerine göre; 

denetçi piyasada çalışmayı sürdürecekse doğruyu söylemesi beklenemeyeceğinden, 

bankalarda bu konuda ihbar mekanizması uygulanmaktadır. 

Görüşülen sermaye piyasası yetkililerine göre; bu düzenleme denetçi için 

istenilen korumayı sağlamadığı gibi şirket sırdaşı olan o piyasada çalışmaya devam 

edecek denetçinin gerçek durumu belirtmesi de beklenemez. 

Görüşülen banka ve aracı kurum iç denetçilerinin %48’i işten ayrılan iç 

denetçinin piyasa düzenleyiciye işten ayrılması hakkında yazılı bilgi vermesinin etkin 
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çalışmadığını belirtirken, %45’i yorum belirtmemiş, %7’si ise bu yöntemin olması ve 

etkin çalışacağını belirtmiştir.  

Sonuç olarak; iç denetçinin işten ayrılması halinde yazılı bilgi vermesi 

uygulaması mevcut uygulama itibariyle bekleneni vermemektedir, ancak yine de 

denetçiye piyasa düzenleyicinin gerekli korumayı getirmesi halinde mekanizmanın 

işletilmesi istenmektedir.  

BDDK İç Sistemler Yönetmeliği’nde madde 43’de “(1) Bankalar, iç sistemler 

sorumlusu üye ya da komite üyeleri ve denetim komitesi üyeleri ile bu sistemler 

kapsamındaki birimlerin üst düzey yöneticilerinin görevlendirilmelerini ve görevden 

ayrılmalarını, bu konudaki kararların alınmasını izleyen yedi iş günü içinde Kuruma yazılı 

olarak bildirmek zorundadır.” denilmektedir. Ancak, kurum müfettişleri için böyle bir 

uygulama bulunmamaktadır. Oysaki, piyasa düzenleyici ve denetleyici tarafından 

bankalardaki iç denetim yapısının bir bütün olarak izlenebilmesi için banka müfettişlerine 

de sermaye piyasası aracı kurumlarında tanındığı gibi yazılı olarak durumunu Kurula 

bildirme hakkı verilmelidir. Kurumdan ayrılma konusunda doğru bilgi akışı sağlanamasa da 

bir bankadaki müfettiş sirkülasyonundaki yoğunluk o bankanın sağlıklı bir işleyişe sahip 

olup olmadığı konusunda önemli bir gösterge olacaktır. 

SPK, iç denetim mevzuatında madde 15’e göre “İç kontrolden sorumlu 

yönetim kurulu üyesi ile müfettişin herhangi bir nedenle görevden alınması ya da istifa 

etmesi durumunda, görevden alınmanın veya istifa etmenin gerekçesi, aracı kurum ile 

ayrılan yönetim kurulu üyesi ve  müfettiş tarafından 15 gün içinde Kurul’a yazılı olarak 

bildirilir.” şeklinde ifade edilmektedir.  

Ancak, bu uygulama ile ilgili banka denetçileri için aynı veya benzer bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Banka tarafında daha çok ihbar mekanizmasının çalıştığı 

belirtilmektedir. 

Yazılı beyanın gerçeği yansıtması için işten ayrıldıktan sonra İç denetimden 

sorumlu yönetim kurulu üyesi ve/veya müfettiş 15 gün içinde bağlı olduğu piyasa 

düzenleyici Kurula gitmeli ve Kurul yazılı beyanı şahsen almalıdır. Aracı kurum ise, 

istifa veya işten çıkarma kararından sonra bir hafta içinde yazılı beyanda bulunmalı, 
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yani önce kurum daha sonra denetçinin beyanı alınmalıdır. Denetçi beyanları piyasaya 

hiçbir şekilde açıklanmamalı ve iç denetçilerin beyanları nedeniyle korunması 

sağlanmalıdır. Yoksa, denetçi yine aynı piyasada çalışmak zorunda olduğundan yazılı 

ve/veya sözlü beyan almanın hiçbir işlerliği ve faydası olmayacaktır. 

 

4.5. Araştırma Sonucu: Bankalarda İç Denetimin Yapılanma Esasları 

Araştırma ve görüşmeler sonucunda bankalarda iç denetimin yeniden 

yapılandırılmasına ilişkin şu temel ilkeleri içeren bir yapı önerilebilir; 

1. İç denetçiler, şirketin diğer çalışanlarından farklı olarak çalıştıkları değil, 

çalışmadıklarında şirkete getiri sağlayıp sağlamadıkları belli olan çalışanlardır. Bu 

nedenle iç denetçilerin özlük haklarına esas olan asgari şartların neler olması gerektiği 

ve nasıl belirleneceği yasal düzenlemelerde belirtilmelidir. Her bankanın bu asgari 

şartların altına inmemek üzere iç denetçilerinin özlük haklarını belirleyen yazılı kurum 

politika ve prosedürleri olması mevzuat tarafından gerekli hale getirilmelidir. 

 

2. İç denetçilerin özlük haklarını belirleyen şirket yönetimi değil, bağlı 

olduğu Yönetim Kurulu üyesi olmalıdır ve Yönetim Kurulu üyesi yukarıdaki 

maddedeki asgari esasları dikkate alarak belirlemelidir. 

 

3. İç denetçinin özlük haklarını belirleyen Yönetim Kurulu olduğu gibi işe 

alırken, işten çıkarırken kararı veren de Yönetim Kurulu olmalıdır. Böylece, iç denetçi 

gerek mevzuat, gerek mevzuatın şart koştuğu şirket prosedürleri ve Yönetim Kurulu’na 

bağlı olarak çalışma esasları mevzuat tarafından belirlenmesi sayesinde banka 

yönetiminden bağımsız, tarafsız ve objektif olarak çalışabilecektir. 
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4. BDDK, madde-24’e göre banka Yönetim Kurullarına bağlı olarak 

yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerin getirilmesine yardımcı 

olacak en az iki üyeden oluşan denetim komiteleri oluşturulur ve bu üyelerin icrai 

görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçileceği belirtilir. İcrai görev 

tanımı açılmalıdır. Çünki, yönetim kurulunda kredi verilmesi kararına onay veren 

imzayı atma yetkisine sahip olmak o üyenin icrai faaliyette bulunduğunu gösterir, bu 

uygulamanın sistemde olduğu bilinmektedir ve kredi kararını onaylayan üyenin o işlemi 

denetlemesi veya denetleyen ekibe başkanlık etmesi etik olmayan bir durumdur. Bu 

ortamda sağlıklı bir denetim sisteminden söz edilemez.  

 

5. Kriz döneminde yeni mezunları işe alan şirketlere gelir vergisinde 

kolaylıklar sağlayan kamu, para ve sermaye piyasalarında çalışıp belirli sayının altında 

personel çalıştıran küçük ölçekli kurumlardaki iç denetçiler için de bu tarz kolaylıklar 

sağlayabilir. Sonuçta, iç denetim kurumda sağlıklı bir işleyişin olması, mevzuata 

uygunluk gibi alanlarda kurumun sağlıklı çalışmasını sağlayarak bu kurumlara 

güvenerek yatırımlarını yönlendiren yatırımcılara da doğru bilgilerin ulaşmasını 

sağlamaktadır. 

 

6. Denetçilerin etkin bir bütçe oluşturup kullanmalarına imkan verilerek  

denetim ve eğitim gibi alanlarda yapacakları harcamalarda daha hızlı ve bağımsız 

hareket etmeleri sağlanmalıdır. Bütçeleri konusunda hesap verdikleri yer Yönetim 

Kurulu olmalıdır. Böyle olmazsa, yine kullandığı bütçe nedeniyle denetlediği yönetime 

bağımlı hale gelecektir. 

 

7. İç denetçinin bağımsız çalışması için etki altında olmaması gerekir, etki 

altında olan kişi genelde bunu kabul etmek istemez. Bu nedenle denetçi seçilecek 

kişinin banka veya aracı kurum yönetimiyle maddi ve/veya manevi herhangi bir ilişkisi 

olmaması gerekir. Bunu sağlamanın yollarından biri, iç denetçi arayan banka veya aracı 
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kurumlara, bankalar için TBB bünyesinde oluşturulacak işgücü havuzundan, aracı 

kurumlar için TSPAKB bünyesinde oluşturulacak işgücü havuzundan aday 

yönlendirmesi yapılmasıdır. Görüşmelerde, İnsan Kaynakları Komitesi, iç denetçinin 

bağlı olacağı Yönetim Kurulu üye veya üyeleri olmalıdır. İnsan Kaynakları Komitesi, 

yine banka üst yönetimine bağlıdır, ancak iç denetçinin banka yönetimi ile çalışacağı 

düşünülerek ve personel alımında profesyonel çalışanlar olacağı da düşünülerek iç 

denetçinin işe alımında uzman görüşleri yer almalıdır denebilir. Ancak, iç denetçi işten 

çıkarılırken de iç denetçinin ve banka yönetiminin savunması alınarak yine Yönetim 

Kurulu tarafından gereken karar verilmelidir. Tüm bunlar uygulanması için mevzuata 

düzenleme getirilmelidir. 

 

8. İç denetçi olarak çalışacak kişilerin aranan eğitim niteliklerinde lisans ve 

yüksek lisans olarak hangi anabilim dallarından olmaları gerektiği konusunda banka ve 

aracı kurumların mevzuatında yasal düzenlemesi yapılmalıdır. Böylece iç denetimde 

çalışacak kişilerin daha profesyonelce seçilmesi sağlanacak ve piyasada iç denetim 

kademesinde çalışanlarda belirli çıtayı geçmek esas olacaktır. 

 

9. İç denetçilerin, denetledikleri birim, iş süreci ve işlemlerin inceliklerini, 

zorluk ve kolaylıklarını ve olması gerekeni bilmesi şarttır. İç denetçi gerektiğinde iş 

geliştirme uzmanı, gerektiğinde risk yönetiminde iç kontrol uzmanı, soruşturmalarda bir 

savcı gibi karar vermesi gerektiğinden, denetlediği alanda uzman görüşünden yararlansa 

bile, işlemleri bir dönem kendinin izlemesi ve hatta gerçekleştirmesi yani back-office’i 

mevzuat kadar iyi bilmesi gerekmektedir. Denetim yetersizliğine bağlanan birçok 

skandalda işlemlerin arka işlemlerini bilmediği için denetçinin zamanında gerekli 

uyarıları yapmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle, iç denetçi, denetçi yetkisini almadan önce 

tüm birimlerde rotasyona tabi olarak işlemleri bir dönem bizzat kendinin yapması veya 

izlemesi esastır. Ayrıca, işlemlerdeki ve şirket işleyişindeki değişim ve gelişimi 

izleyebilmesi için de denetçilerin zorunlu ve isteğe bağlı eğitimlerden oluşan yıllık yeter 

sayıda eğitim alması sağlanmalıdır. 
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10. Uluslararası alanda iç denetçiler belirli konularda eğitimlerden geçmekte, 

yeterlilikleri ölçülmekte ve sonunda sınavlara tabi tutularak sertifikalar almaktadırlar. 

Sertifikalar alınması ile sınırlı kalınmamakta, dönemsel eğitimlerle bilgilerin güncelliği 

ve sürekliliği ile sürekli gelişim sağlanmaktadır. Ülkemizde Sermaye piyasası alanında 

çalışanlara SPK’nın yapılmasını öngördüğü (Temel Düzey Lisanslama, İleri Düzey 

Lisanslama, Türev Piyasalar Lisanslama gibi) sınavlar sonucunda belirli belgelerin 

alınmasını zorunlu tutması gibi. Bankalar ve aracı kurumlarda denetçi olacak kişilerin 

de bu tarzda, ancak ülkemiz piyasa şartlarında gerekli olan ve uluslararası sınavlar 

sonucunda alınan belgelerle denkliği sağlanmış sertifikaları almaları yasal olarak 

zorunlu hale getirilmelidir. Bu konuda SPK’nın lisanslama belgelerindeki gibi belirli bir 

geçiş süreci esası olmalıdır. Böylece, bu süreçten belirli bir dönem sonra finans 

sektöründeki denetim kalitesinde belirli düzey sağlanmış olacaktır. Aracı kurumlarda 

sertifika uygulamasının esaslarını ve sürecini belirleyen SPK ve sınavları yürüten 

TSPAKB kurumu olduğu gibi bankalar için sertifika uygulamasının esaslarını ve 

sürecini belirleyen BDDK ve sınavları yürüten TBB  olabilecektir. 

 

11. Bankaların ve aracı kurumların mevzuatında kurumların sağlıklı bir iç 

denetim için asgari yani en az kaç denetçi çalıştırmaları gerektiğine yönelik herhangi bir 

esas belirtilmemiştir. Bu da, bir kurumda denetime gereken önem verilip belirli 

maliyetlere katlanılırken, diğerinde önemsenmeyip, yeterli denetçiye kaynak 

ayrılmaması nedeniyle kurumlar arasında haksız rekabete neden olmaktadır. Kurumların 

sermayesi, personel sayısı, şube sayıları, IT gelişmişlik düzeyi gibi niteliklerine göre 

asgari kaç denetçi çalıştırmaları gerektiği yönünde mevzuat düzenlemesi yapılması 

gerekmektedir. Bu durum, kurumların iç yönetimlerine karışmak değil, sağlıklı ve 

yeterli bir denetim için asgari şartların neler olması gerektiğinin piyasa düzenleyici 

kurum tarafından belirlemiş olmasıdır. Ayrıca, yasal düzenleyici, kuruma kaç denetçi 

değil, en az kaç denetçi çalıştırması gerektiğini belirteceğinden, denetim yapıları 

kurulurken piyasa genel yapısının belirli yeterlilik ve kalite altına düşmesi önlenecek ve 

kurumlar arasında haksız rekabet önlenecektir. 
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12. İç denetçinin bağlı olduğu yönetim kurulu arasında dönemsel ve 

gerektiğinde hemen iletişim kurulabilmelidir. Dönemsel olarak, örneğin her rapor 

sunumu öncesinde denetçi ile bağlı olduğu yönetim kurulu arasında bir toplantı 

yapılmalı ve genel değerlendirme sağlanmalıdır. Görüşmeler, denetçinin kendini ve 

raporu örneklerle daha iyi ifade etmesini sağlayacağı, Yönetim Kurulu üyesine raporu 

kurulda daha iyi ifade etmesini ve daha verimli bir toplantı olmasını sağlayacağı gibi 

denetçiye de banka çalışma ortamında güven ortamı yaratacaktır. Ayrıca, iç denetçinin 

kurumda yeri de değer kazanacaktır. Yönetim Kurulu üyesi ulaşılamaz pozisyonda 

olmamalıdır. Bu toplantıların yasal zorunluluk haline getirilmesi tek başına etkinlik 

sağlamayacağından denetçi, Yönetim kurulu üyesine sunduğu rapor için bağlı olduğu 

yönetim kurulu üyesinin mutabakatını almalıdır şeklinde bir düzenleme getirilerek 

toplantılar yasal zorunluluk nedeniyle yapılan verimsiz toplantılar olmaktan 

çıkarılmalıdır. Böylece, denetim zamanında yönetimi ve yönetim kurulunu bilgilendirip, 

uyarmadı ve öneri getirmedi, yönetim savunmasının önüne geçilecektir.  

 

13. Denetimde yıllık denetim planının yapılması ve bu plana uyulması etkin 

bir denetim için yeterli değildir. Denetim planı, ihtiyaca uygun olarak şekillendirilmeli 

yani esnek iç denetim planlarının oluşturulması sağlanmalıdır. Denetim sırasında sorun 

görülen bir sürece daha fazla vakit ayrılması gerekebilir, bu durumda yapılan yıllık 

plana birebir uyulması halinde sorun yaşanabilecektir. Bu nedenle yapılan planlarda 

esnek denetim planları olması sağlanmalıdır. Denetim planında belirli süreçlere denetim 

yoğunlaşması sağlanmasına, nedenleri belirtilerek bağlı olunan Yönetim Kurulu üyesi 

görüşü de alınarak karar verilmelidir. Böylece, bağlı olunan yönetim kurulu üyesi ile 

yapılan dönemsel görüşmelerde yönetim kurulu üyesinin de bankanın hassas konuları 

ve taşınan riskler konusunda daha ayrıntılı ve sürekli bilgi sahibi olması 

sağlanabilecektir. 

 

14. Denetim raporlarında özellikle riskli konularda getirilen önerilerin 

yönetim tarafından uygulanmama, dikkate alınmama durumu oluştuğunda, denetimin 
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bağlı olduğu Yönetim Kurulu üyesi veya Denetim Komitesi eşliğinde, eğer bu kişi veya 

kişilerin etkin çalışmadığı görülüyorsa, gerektiğinde iç denetçi talebi ile ilgili konular 

Genel Kurul’da görüşülmelidir. Genel Kurul’da, kurum için hayati olan ve denetimin bu 

nedenle riskli görerek yönetime getirdiği öneri ve uyarıların yönetim tarafından dikkate 

alınmama düzeyi ve gerekçeleri değerlendirilmelidir. Haklı nedenler görülmesi halinde 

bu durum Yönetim Kurulu’nun değiştirilmesi kararına kadar önemli kararların 

alınmasına neden olacaktır. Böylece, Yönetim Kurulu düzeyinde yaşanacak bir zafiyetin 

de önüne geçilecektir. İç denetimin yıl içinde yaptığı tespitler ve/veya kritik konuların 

Genel Kurul’da görüşülmesi sağlanarak bazı kurumlarda sadece raporlama yapan birim 

olmaktan çıkacak denetimin kurum içindeki önemi artırılacaktır. Ayrıca, şirket 

yönetimi, Yönetim Kurulu ve oradan Genel Kurul düzeyine kadar denetim faaliyetinin 

dikkate alınması sağlanarak, küçük yatırımcılar açısından da şeffaflık düzeyinin artması 

sağlanacaktır. 

 

15. İç denetçinin sadece, yönetimin hazırladığı finansal tablolar üzerinde 

görüş vermekten sorumlu olduğu; finansal tablolara esas olan tüm operasyon, süreç ve 

işlemlerin yönetim sorumluluğunda olduğu; yönetimin, politika ve prosedürleri 

yerleştirerek yol gösteren, bu politika ve prosedürlere uygun olarak icra oluşturan 

olduğu; iç denetimin ise, politika ve prosedürlere uyum ve kontrol mekanizmalarının 

etkinliğini sağlayan ve bu konuda görüş veren bağımsız bir birim olduğu, banka ve aracı 

kurumların yasal mevzuatlarında belirtilerek iç denetçilerin görev çerçevesi çizilmelidir. 

Ayrıca, bu durumun kurum politika ve prosedürlerinde belirtilmesi gerekliliği mevzuat 

ile zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Böylece, iç denetimin asıl işi olan denetim 

dışında MASAK Uyum görevi gibi ek iş yükleri alarak denetim dışında dolaylı olarak 

görevlendirilmesi ve denetim dışına kaydırılması ve etkin denetimin bozulması 

önlenecektir. 

 

16. Klasik denetim mevcudu denetleyen, sorunları belirleyen ve bu konuda 

rapor yazan anlayışa hakim olan denetimdir. Ancak, günümüzde denetimden bundan 
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daha fazlası beklenmektedir. Denetimden beklenen sadece mevcut sorunları tespit edip, 

bunları raporlaması değil, sorunları ve karşı karşıya kalınan risklerin ölçülmesi ve 

giderilmesi için ne yapılması gerektiğine yönelik önerilerde bulunulması yani 

danışmanlık görevini de yerine getirmesidir. Bu nedenle risk yönetiminden şirket ve 

piyasa risk analizleri hakkında alınan bilgiler denetim tarafında belirlenen sorunlarla 

birleştirilerek çözüm sunan önerilerle birleştirilerek yönetim ve yönetim kurulu 

bilgilendirilmelidir. Böylece, risk odaklı denetim sağlanmış olacaktır. Örneğin; 

mevzuata göre banka ya da aracı kurum sermayesinin karşılığında müşterilerine açması 

gereken kredi limitinin tümünü kullanıma açtıysa, aynı zamanda risk yönetiminden 

alınan bilgilere göre Para Piyasası Kurulu’nda alınması beklenen yüksek faiz artırımı 

kararına göre kredilerin geri dönüşünde sorun yaşanacaksa, bu durum kurumun yeni 

kredi kullanımına izin vermemesi gerektiğini gösterecektir. Yada, kurum yeni şubeler 

açmakta ve kredi verme yasal limitlerini doldurduysa, sermayesinden fazla kredi 

kullanımına yeni müşteriler nedeniyle izin verecektir. Eğer bu örnekte kullandığımız iki 

durumu bir arada kullanmazsak olayın bu kadar önemli olduğu görülmeyecektir. 

Sonuçta denetim raporunda, sermayesine karşı yasal mevzuatı içinde kurumun kredi 

kullandırdığı bilgisi mevcuttur. Ancak, bu durumu risk yönetiminden gelen bilgi ile 

birleştirdiğimizde yasal kredi kullanımı limitlerinin gelecek aylarda aşılacağı veya geri 

dönüşlerinde sorun yaşanacağı bilgisine ulaşılacaktır. Bu nedenle artık denetim, geçmiş 

bilgi ve belgelerin incelenmesinden ve sorun var olup olmadığı tespitinden daha 

fazlasını ifade etmektedir.  

Risk odaklı denetimde sadece risk yönetimi değil, dış denetim dediğimiz 

bağımsız denetim ile banka iç denetçisi ve denetçinin bağlı olduğu Yönetim Kurulu 

üyesinin de katılacağı dönemsel toplantılar yapılması ve görüşlerin paylaşılması da 

önemlidir. Bankalar kanunu ile çıkarılan iç sistemler yönetmeliğinde risk odaklı 

denetimin oturtulması için ayrıntılı düzenlemeler yapılmış olsa da yapılan 

görüşmelerden de anlaşıldığı üzere bankaların genelinde bu konunun yeterince 

anlaşılarak uygulanmadığı veya uygulanamadığı görülmektedir. Bankalarda genel 

olarak görülen durum, risk odaklı denetimin nasıl uygulanacağı konusunda anlayışın 

oturmamış olmasıdır. Aracı kurumlarda ise daha mevzuatsal bir düzenleme bile mevcut 

değildir. Ülkemizdeki denetim kalitesinin sağlanmasında risk odaklı denetimin ne 
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olduğu, bu denetimin nasıl sağlanacağı ve işletileceği ve risk odaklı denetimden ne 

beklendiği gibi sorunların cevaplanmasında yani, risk odaklı denetimden herkesin aynı 

şeyi anlaması ve uygulamalarda sağlıklı bir yapının kurulması adına gerekli yasal 

düzenlemeler oluşturulması ve gerekli eğitim ve iletişim kanallarının işletilmesi 

gereklidir. 

 

17. İç denetimde, iç denetim yapı, işleyiş ve sisteminin yüksek kalitede 

oluşturulması yetmez, sonrasında oluşturulan yapının aynı kaliteden sürekliliğini 

sağlamak için dönemsel olarak izlenmesi, sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 

oluşan duruma göre bu yapıda gelişimin sağlanması da esastır. Bu da ancak dönemsel 

olarak sisteme sorulacak sorulara alınacak cevapların yani feedback’lerin 

değerlendirilip, gerekli iletişimin kurulması yani, kalite ölçümü ve değerlendirilmesi ile 

sağlanabilecektir. Bu nedenle denetimin kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi 

önemlidir. Ülkemizde bu konuda banka veya aracı kurumlarda ya da bunlar için yapılan 

bir çalışma bulunmamaktadır.  

Uluslararası iç denetim standartlarında, iç denetim faaliyet ve biriminin 

bağımsızlığını, etkinliğini ve verimliliğini izlemeye yönelik periyodik iç ve dış kalite 

değerlemesi ve devamlı iç denetimin izlenmesi esası vardır. Dış kalitenin değerlemesi 

amacıyla IIA’nın geliştirdiği QA denilen bir kalite değerlemesinin her 5 yılda bir 

yapılması istenir. QA ekibi, denetim yapısı ve denetçi hakkında fikir ve görüşlerini, 

denetim için en iyi uygulamaları ve geliştirme tavsiyeleri hakkında inceleme ve 

değerlemeyi içeren bir rapor hazırlar. Bu rapor mevcut durumu ortaya koyduğu gibi 

yapılması gerekenlere de ışık tutmaktadır. 

Kalite ölçüm çalışmalarına tüm banka ve aracı kurumların katılması 

sağlanmalı, yapılan çalışma bu grup içinde değerlendirilmeli ve grup oluşan çalışmaya 

göre yönlendirilmelidir. Bu kalite çalışması sonucunda hiçbir banka ya da aracı kuruma 

yaptırım uygulanmayacağı kurumlar tarafından bilinmelidir. Ancak, böyle bir ortam 

oluşturulursa istenilen bilgiler objektif olarak sağlanabilecek ve iç denetim sistemi 
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işleyişinin sağlıklı ve istenilen kalitede çalışması için gereken cevaplar elde 

edilebilecektir.  

Kalite ölçüm çalışmasında önemli olan diğer iki noktadan biri bu çalışmayı 

kimin yapacağı ve nasıl yapılacağıdır. Bu noktada kalite ölçüm çalışmasını bağımsız bir 

kurumun yapması esas olmalıdır. Bu noktada yapılan görüşmelerde yöneticilerden 

alınan cevaplar bağımsız denetim şirketleri olmalı şeklinde olmuştur. Finans sektöründe 

ve finans sektörü dışındaki sektörlerde yaşanmış skandallar (çalışmamın ikinci 

bölümünde de yer almaktadır) ve son küresel kriz sonrasında bağımsız denetim 

şirketlerinin bağımsız ve objektif olmaları konusunda soru işaretlerinin doğmasına 

neden olmuştur. Bu nedenle bankalar için bankalar ve BDDK arasında bağımsız faaliyet 

gösteren TBB ve aracı kurumlar için aracı kurumlar ve SPK arasında bağımsız faaliyet 

gösteren TSPAKB gibi bir bağımsız öz düzenleyici kurum tarafından bu çalışma 

dönemsel olarak yapılmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. Bu kurumların bünyesinde 

uzman kişilerden oluşan birer birim oluşturularak kalite ölçümü ve değerlendirmesi 

sağlanabilecektir.  

Bir diğer nokta, kalite ölçüm ve izleme çalışmasının nasıl yapılacağıdır. Bu 

çalışma kurulurken, ne zaman kalite ölçümlerine başlanacağı, kalite ölçümü yapılırken 

nelerin cevaplanacağı gibi soruların tüm banka ve aracı kurumlara ayrıntılı olarak 

açıklanması gerekir. Daha sonra kalite ölçüm dönemi geldiğinde, başta belirtilen kalite 

değerlemesine esas olan sorular bankalara gönderilecek, belirlenen kalite standardı 

sorunları yanıtlanacak, yanıtlar için bankalardan denetim amaçlı destek evrak 

istenebilecek, yerinde denetim yapılabilecektir. Yanıtlamalar tamamlandıktan sonra 

genel değerlendirme yapılmak üzere her bankada çalışan denetçilerden en az bir kişinin 

kalite ölçümünü yapan bağımsız kurum tarafından toplanması sağlanacaktır.  

Toplantıda iç denetim sisteminde kalite ölçümüne esas olan dönemde elde 

edilen ölçüm sonuçlarına göre elde edilen bilgilerden elde edilen genel sorunlar 

görüşülerek iç denetçilerin bilgileri alınacaktır. Toplantının nedeni, kalite ölçümüne 

esas olan soruların doğruluğu ve yeterliliğini değerlendirmeyi sağlayabileceği gibi 

ölçüm sonucunda tespit edilen sorunlara daha fazla cevap bularak denetim alanındaki 

sorunlara doğru teşhis koyabilmektir. Toplantı ya da ihtiyaca göre toplantılar sonrasında 
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iç denetim alanında uygulanması istenen esaslar belirlenecektir. Bu esaslara uyulup 

uyulmadığı ve uygulamalar sonrasında iç denetimin kalite ölçümü bir sonraki dönemde 

aynı süreç ve prosedür ile uygulanacaktır.   

Böylece, iç denetimde bu modelde kurulan yapının önce oturması ve ardından 

kalite ölçümleri ile izlenmesi sağlanacaktır. Piyasada, dış kalite ölçümü için bu konuda 

başka kurumlara bu ölçümü yaptıran ve gerekli olduğuna inanan bankalar 

bulunmaktadır. Ayrıca, zaman zaman belirli aracı kurum denetçilerinin kendi aralarında 

organize olarak toplantılar yapıp durumlarını istişare ettikleri görülmektedir. Bu 

toplantıların bir amacı da aracı kurum denetçilerinin kendilerini sistemdeki konumları 

ve kaliteleri açısından değerlendirme ihtiyaçlarından ileri gelmektedir. Böyle bir süreç 

oluşturularak her iki ihtiyaca da cevap verilecektir. 

 

18. İç denetimi sağlıklı işleyen bir şirketin reyting notu daha yüksek 

olmalıdır. Bu nedenle derecelendirme notlarında denetimin kalitesinin etkisi artırılarak 

iç denetimin önemi güçlendirilmelidir. Bunu sağlamak için bir önceki maddede yapılma 

esasları yer alan kalite ölçüm sonuçlarından da kurum bazında faydalanılarak bankalar 

ve aracı kurumlar için reyting sistemi işletilebilecektir. Böylece, kurumunun yüksek 

reyting notu almasını isteyen banka ya da aracı kurum yönetimi iç denetiminde bu 

modeldeki esasların uygulanmasına ve bu modelin işletilmesine azami dikkati 

gösterecektir.  

Diğer taraftan kamuya şeffaflık esası ile ilan edilen reyting notları kurumun 

sağlıklı işlediğini de yansıtması nedeniyle yatırımcılar için de bir değerlendirme aracı 

olacaktır. Daha çok müşteri çekmek isteyen banka ya da aracı kurum sisteminin daha 

sağlıklı işlemesine daha çok özen gösterecektir. Sistemde istenilen her uygulamanın 

mevzuat veya yaptırımlarla sağlanamayacağı düşünüldüğünde, piyasa düzenleyicilerin 

amaçladığı düzenlere ulaşmak için bu tarzda ödüllendirme sistemlerinin de 

oluşturulması gerekmektedir. 
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19. Banka iç denetçileri ile yapılan görüşmeler sonucunda da görülen önemli 

noktalardan biri de, piyasa düzenleyicilerle banka ve aracı kurum yönetici ve iç 

denetçileri arasında iletişim sürekliliğinin sağlanması ihtiyacıdır. Günün gelişmelerine 

uygun olarak piyasa çalışanlarının aydınlatılması gereken konularda toplantılar 

yapılması dışında dönemsel görüşmeler yapılması bir gereklilik ve piyasadaki 

kurumların beklentisidir. Regülatör kurumlara sorulan sorular daha kısa sürede cevap 

bulacak ve piyasanın işleyişinde denetim tarafının nabzı özellikle yeni uygulamalarla 

ilgili olarak daha kolay tutulacaktır. Bu toplantılar dönemsel olarak banka yöneticileri 

ile de düzenlenerek piyasanın sağlıklı işlemesi sağlanabilecektir. Dönemsel ve ihtiyaç 

halinde yapılacak toplantılar, seminerler ve bilgilendirme eğitimleri piyasadaki banka ve 

aracı kurumların da beklentisinde olduğu bir oluşumdur. Piyasa düzenleyiciler ile banka 

ve aracı kurum yönetici ve denetçileri arasındaki iletişim sürekliliği sadece toplantılar 

değil, BDDK ve SPK’nın banka ve aracı kurum çalışanları arasında iletişimi sağlayan 

web sayfasının oluşturulması şeklinde de sağlanabilecektir. Böyle bir oluşum sayesinde 

gündemin soru ve sorunlarına daha hızlı ve kolay cevap bulanabilecek piyasa 

düzenleyicilerle daha kolay diyalog sağlanabilecektir. 

 

20. İç denetimin en önemli dayanak noktalarından biri piyasa 

düzenleyicilerin oluşmasını sağladıkları mevzuat esaslarıdır. Mevzuat, sistem 

ihtiyaçlarına cevap vermediğinde sistem tehlike altına girecektir. Bu nedenle zamanında 

revize edilmesi önem arz etmektedir. Piyasa düzenleyicilerle sürekli iletişimin 

toplantılar ve web sayfası gibi iletişim kanalları ile sağlanması sayesinde sistemde 

mevzuat tarafında yoruma tabi olan, ihtiyaçlara cevap vermeyen, gelişen piyasa ve yeni 

finansal ürünler nedeniyle risk taşımayı engellemeyen noktalar belirlenebilecektir. 

Böylece, sistem gözetimi yakından sağlanarak zamanında güncellemesi sağlanarak 

ihtiyaçlara cevap verecek mevzuat güncellemeleri sağlanacak ve finans sistemi 

mevzuata bağlı nedenlerle tehlike altında olmayacaktır. 
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21. Uluslararası çalışmalar ile oluşturulan standartlar, esaslar ve kriz 

sonrasında yapılan çalışmalar ve uygulamalar izlenerek ülkemiz finans piyasası ve 

kurumlarında uygulanmasında piyasa düzenleyici kurumlarca yol haritaları 

oluşturulması gereklidir. Denetim alanında yaşanan gelişmelere uyum sağlanması 

amacıyla oluşturulacak bu yol haritasında iç denetimin uluslararası standartlara uyum ve 

gelişmeleri yakalamak amacıyla gerçekleştirmesi gereken aşamalar belirlenmelidir. 

Böylece, uluslararası reformlara uyum süreci daha hızlı, kısa sürede ve sağlıklı olarak 

gerçekleştirilecektir. Bu konuda piyasa düzenleyiciler, denetim alanında banka ve aracı 

kurumlarla ortak çalışma komiteleri oluşturup yeni yapılanmalara gitmeli ve banka ve 

aracı kurumlardan uluslararası piyasalara entegrasyonda ne beklediğini ve ne kadar 

zaman sürecinde gerçekleştirilmesini istediğini Basel II’ye uyum sürecinde olduğu gibi 

bir yol haritasında anlatarak paylaşmalıdır. 

 

22.  Türev piyasası enstrümanlarının işleyişi ve mortgage ile oluşturulan yeni 

ürünlerle bağlantısı zamanında iyi oturtulabilse ve risk yönetimi açısından doğru ele 

alınabilse idi, işlemler olurken denetimi ve sonucunda kurumların yüklendiği risk ve 

kriz olduğunda zararlar hesaplanabilecekti. Bunun gibi iç denetim açısından da yeni 

finansal ürünlerin nasıl ele alınacağı konusunda ürünler piyasada kullanılmadan önce 

küresel piyasalardaki riskleri de ele alarak denetim standartları oluşturularak yeterli 

eğitim alınıp, piyasanın daha sağlıklı izlenmesi sağlanmalıdır. Denetim ve risk 

yönetiminde ilgili finansal aracın yeri belirlendi ise piyasada işleyişi konusunda finansal 

araçla ilgili soru işareti kalmamış demektir. Banka ve aracı kurumların piyasada aracılık 

yapacağı her yeni finansal enstrüman, piyasada işleyişe girmeden önce iç denetim 

prosedürü ve risk yönetimi oluşturularak piyasada yatırıma konu olmalıdır. Buradaki en 

önemli rol, ilgili piyasada yeni finansal ürünün işleme başlamasından önce, piyasa 

düzenleyici kurum tarafından finans piyasasında mevzuat, denetim ve risk yönetimi 

bacaklarının işleyişinin doğru oturmasının öncelikle sağlanmasıdır. 
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23.  Ülkemizde henüz finansal tabloları sigorta edecek bir sigorta şirketi 

bulunmamaktadır. Ancak, eğer ilgili piyasa oluşturulursa, bu modelde belirtilen iç 

denetim işleyişi ve yapısı kurulduktan sonra hala kurumun risk altında olduğu konularda 

iç denetimin uyarı ve önerileri dikkate alınmadığında, iç denetçi bağlı olduğu Yönetim 

Kurulu üyesi aracılığıyla banka veya aracı kurum için finansal tablolarının sigorta 

edilmesi önerisini Yönetim Kurulu’na sunabilmelidir. Böylece, kurumu risk altında 

bırakan konu veya konularla ilgili atması gereken en son adımı atmış olacaktır. 

Mevzuatta yer alsa bile iç denetçi böyle bir durumda BDDK veya SPK’ya durumu 

iletmede çekimser kalabilecektir. Ancak, böyle bir teklifin Yönetim Kurulu veya Genel 

Kurul’a sunulması bir kurum için ancak ciddi risk altında kalması halinde gerçekleşen 

bir durum olduğundan gerekli uyarıyı bu teklifi gördüğünde almış olacaktır. Finansal 

Tabloların sigortalanması teklifini Genel Kurul gündem maddesi olarak ele alabilecek, 

ancak oylama sonucu kabul etmeyebilecektir. Bu durumda iç denetçi, kurum için 

gerekli son adımı atmış olacaktır.  

Böyle bir önerinin Genel Kurul’a sunulması önemli bir sorumluluk olduğundan 

genelde iç denetim bu konuda risk üstlenmek istemeyecektir. Diğer taraftan, yönetim 

tarafı da iç denetime böylesi bir yetkinin verilmesini aşırı yetkilendirme olarak 

değerlendirecektir. Ancak, her yetki beraberinde sorumluluk getireceğinden bu öneriyi 

getiren iç denetimin gerekli tüm incelemesi ile önerisinin arkasında durması 

gerekeceğinden iç denetimin görevi bir kat daha önemli olacaktır. 

 

24. Bir sistemin işlemesinde o sistemin izlenmesi, işleyiş içinde 

ödüllendirmeler kadar işleyişe hakim olan esaslar yerine getirilmediğinde yaptırımlarla 

karşı karşıya olunduğu da bilinmelidir. Yaptırımların olması yeterli değildir. Aynı 

zamanda, uygulanan yaptırımların suçla doğru orantılı, suç işlendiğinde sağlanan 

menfaati, menfaat sağlayanın elinde alacak kadar ağır yani caydırıcı olduğu kadar, 

zamanında ve doğru uygulanması da önemlidir.  

Banka ve aracı kurumların faaliyet gösterdiği para ve sermaye piyasalarına bu 

bakış açısıyla bakarak ele aldığımızda; öncelikle bu alanda piyasada ilk ihtiyaç olan 



327 
 

unsur ihtisas mahkemelerinin kurularak yaptırımların zamanında uygulanması, 

zamanaşımlarına uğramasının önlenmesi ve adaletin zamanında işlediğine güvenin 

sağlanması gereklidir.  

Diğer bir nokta ise, banka ve aracı kurumlarda gerçekleştirilen faaliyetler 

nedeniyle, hem yatırımcılara hem de banka ve aracı kurum sahiplerine uygulanacak 

yaptırımlar o suçları işleyerek sağladıkları menfaatleri ortadan kaldıracak mahiyet 

taşımalıdır. Bu yaptırımlar açık ve net olarak belirlenmelidir. Yönetimin mevzuat dışı 

hareketten kaçınmak isteği iç denetimin gücünü artıracaktır.  

İç denetimin sağlıklı kurulması adına bazı kurumlarda bu amaçla bütçeler 

hazırlanıp, personel ve kaynak ayrılırken, bazı kurumlarda ise mevzuat gereği denetim 

yapısı oluşturulmaktadır. Bu durum da piyasada haksız rekabete neden olmaktadır. 

Bunu önlemenin ve her kurumda sağlıklı bir iç denetimin kurulmasını destekleyen 

yollardan biri de iç denetimi sağlıklı, etkin ve yeterli işlemeyen kurumlara caydırıcı 

nitelikte kesilecek cezaların belirlenmesidir. 

Piyasada işlenen suçlara karşı adalet sisteminin bu şekilde etkin ve yeterli 

görülmesi halinde iç denetim görevini yerine getirdiğinde adaletin uygulanacağını 

bilmesi yanında piyasadaki yatırımcı, tasarrufunu güven ortamında kullanabilecek ve 

ilgili piyasalarda değerlendirebilecektir. Finans piyasalarında bu yapının kurulması ile 

piyasa düzenleyicilerin çalışmaları da nihayetsiz kalmayacaktır. 

 

25. Sermaye piyasası kurumlarında yani aracı kurumlarda çalışan denetçiler 

için mevzuat gereği görevden herhangi bir nedenle ayrılması veya alınması halinde 

SPK’ya 15 gün içinde yazılı olarak sebebiyle birlikte bildirmesi gerekmektedir. 

Bankalardaki denetçiler için ise bu esasın gerekli bilgiyi sağlamadığı düşünülerek böyle 

bir düzenleme yoktur.  

BDDK madde-25’e göre herhangi bir nedenle görevden ayrılan genel müdür ve 

genel müdür yardımcılarının görevden ayrılma nedenleri, ilgili banka ve görevden 
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ayrılan tarafından yedi iş günü içerisinde Kuruma bildirilirken, iç denetçiler için böyle 

bir uygulama yoktur.  

Burada iki önemli nokta bulunmaktadır; birincisi, piyasada belki başka bir 

kurumda çalışmaya devam edecek olan iç denetçinin muhbir olarak görülmesini 

istemediği için gereken yazıyı yazmada baskı altında kalacağıdır.  Diğer nokta ise, 

piyasa düzenleyicinin ayrılma nedeninde gerçekleri yazan denetçiyi örneğin ilgili 

kurumda gerekli inceleme sonunda haklı görerek işine iadesini sağlaması gibi ne kadar 

koruduğunun belirtilmemesidir. Ya da bu yazının ne kadar kurum ile paylaşılacağı gibi 

noktalar açık olmamasıdır.  

Bankalar için ise bu alanda kullanılan yöntem ihbar mekanizmasıdır. Bu 

durumda uygulanabilecek en iyi yöntem denetçinin işten ayrılma nedenini işten 

ayrıldıktan sonra yine 15 gün için piyasa düzenleyiciye şahsen beyan etmesi olabilir. 

Beyan hallerinin hiçbirinden gerçek bilginin alınamayacağı düşünülse bile bu bildirim 

mekanizması sayesinde üst yönetimi ve iç denetçilerinde işten ayrılma sayısı yüksek 

olan bankaların yakından izlenmesi ile piyasa düzenleyici Kurullar önemli bir izleme 

sinyali alabilecektir. 

 

Yukarıda yer alan 25 maddelik bir modelin uygulanmasıyla birlikte mevcut 

sistemdeki aksaklık ve sorunların en aza indirilmesi, banka yöneticilerinin objektif 

bilgilerden yararlanabilmesi mümkün olacaktır. Böylelikle, denetçilerin objektif, yetkin, 

etkin, bağımsız ve verimli çalışma şartlarına kavuşması sağlanacaktır. Bu ortamda 

zamanla iç denetim fonksiyonu banka yöneticileri tarafından hak ettiği konuma 

getirilecek, iç denetime önem veren bir kültür yaratılacaktır. 
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SONUÇ                                                                  

Küresel ekonomide her an yeni krizlerin yaşanması mümkündür. Hatta yaşanan  

son krizin etkileri ve dalgaları hala sürmektedir ve kolayca da atlatılamayacaktır. Krizler 

önlenemez, ancak etkileri azaltılıp daha kısa sürede atlatılması sağlanabilir. Krizlerin 

öngörülebilmesinde krizlerde ortaya çıkan zararların sınırlandırılmasında iç denetime 

önemli roller düşmektedir. Bu nedenle güçlü bir bankacılık yapısına sahip olmak ve 

sürdürmek için uluslararası iç denetim standartlarında da istendiği gibi etkin, objektif, 

bağımsız ve yeterli çalışmaları için gerekli düzenlemelerin yapılması, sistem ve yapının 

kurulması ve işletiminin sağlanması gerekmektedir. 

Tüm dünyada ekonomik ve finansal krizlerin doğduğu ve yaşandığı piyasalar, 

reel piyasalar ve finans piyasaları olarak ikiye ayrılabilir. Her iki piyasada da, hem kriz 

öncesi, hem kriz sonrası yaraların sarılması hem de uygulanacak reformlarla benzer 

krizlerin yeniden nüksetmemesi için birtakım tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu 

amaçla,  bu kriz sonrası, finans piyasalarının hem para hem sermaye piyasası özelinde 

reformlara konu olacağını  söylemek mümkündür. Böylelikle, bankalara ilişkin yeni 

düzenlemeler gündeme gelecektir.  

İç denetime ilişkin bankalarda gerekli düzenlemelerin yapılması için yeni bir 

modelin geliştirilmesini amaçlayan bu çalışmada deneyimlerinden yararlanılması 

gerekli görülen yetkililerle yüzyüze ve yazışma yoluyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda, piyasa düzenleyici kurumlardan BDDK ve SPK’da iki yönetici ve 

bankaların iç denetim sistemi yetkilileri ile beş aydan daha uzun süren görüşmeler 

yapılmıştır. Bu çalışmada şu temel sonuçlara ulaşılmıştır: 

- İç denetçilerin özlük haklarında asgari unsurların nasıl belirleneceği 

mevzuatsal olarak belirtilmeli ve iç denetçiyi işe alan, çıkaran ve özlük haklarını 

mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu yerine getirmelidir. 

- Özellikle küçük ölçekli bankalarda denetçi ücretlerine kamusal 

düzenlemelerle destek verilerek yeterli denetçi çalıştırılmalıdır. 
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- İç denetçilerin denetimlerindeki çalışmaları ve gelişimlerini planlamaları için 

etkin bir denetim bütçesi oluşturup kullanmaları sağlanmalıdır. 

- İşe alınacak denetçinin banka yönetimi ile maddi ve/veya manevi ilişkisi 

bulunmamalıdır. Bu nedenle bağımsız bir kurumda oluşan denetçi havuzundan istenilen 

aday nitelikleri belirtilerek talep edilip, işe alımlar yapılabilir. 

- İç denetçi olacak kişilerin mevzuatta eğitim esasları açık olarak 

belirtilmelidir. 

- İç denetçiler, kurumda yetki almadan önce arka ofis işlemlerini öğrenmek için 

rotasyona tabi olmalı, daha sonra denetim yetkilerini almalıdırlar.  

- İç denetçiler uluslararası denkliği olan denetim sertifikaları almaları 

zorunluluğu getirilmeli ve daha sonrasında gerekli ve yeter sayıda zorunlu ve isteğe 

bağlı konulardan oluşan ve yıllık eğitim planına göre oluşturulan eğitimler almalıdırlar. 

- Bankaların sermayeleri, personel sayıları, şube sayıları gibi niteliklerine göre 

asgari kaç denetçi çalıştırmaları gerektiği yönünde mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. 

- İç denetçinin bağlı olduğu yönetim kurulu arasında dönemsel ve gerektiğinde 

hemen iletişim kurulabilmelidir. Bu amaçla, özellikle dönemsel mutabakat uygulamaları 

kullanılabilir. 

- İç denetimin yıllık denetim planları, denetim dönemi ihtiyaçlarına cevap 

verebilmesi için esnek yapıda oluşturularak kullanılmalıdır. 

- Denetim raporlarında özellikle riskli konularda getirilen önerilerin yönetim 

tarafından uygulanmama, dikkate alınmama durumu oluştuğunda, denetimin bağlı 

olduğu Yönetim Kurulu üyesi veya Denetim Komitesi eşliğinde, eğer bu kişi veya 

kişilerin etkin çalışmadığı görülüyorsa, gerektiğinde iç denetçi talebi ile ilgili konular 

Genel Kurul’da görüşülmelidir. 

- İç denetimin görev ve sorumlulukları mevzuatta açık olarak belirtilerek 

kurum prosedürlerinde de yazılı hale getirilmelidir. 
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- İç denetimin banka ve aracı kurumlarda klasik denetimden risk odaklı 

denetim haline getirilmesi bir yeni yapılanmaya destek verilmelidir. 

- İç denetim sisteminde bu yapının kurulması sonrasında iç denetim kalitesi 

ölçülmeli ve izlenmelidir. 

- İç denetimi sağlıklı işleyen bir şirketin reyting notu daha yüksek olmalıdır. 

Böylece, kurumunun yüksek reyting notu almasını isteyen banka yönetimi iç 

denetiminde bu modeldeki esasların uygulanmasına ve bu modelin işletilmesine azami 

dikkati gösterecektir.  

- Piyasa düzenleyicilerle banka yönetici ve iç denetçileri arasında iletişim 

sürekliliğinin sağlanması için dönemsel toplantılar, ortak web sayfası vs. sağlanmalıdır. 

- Banka mevzuatı günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde revize edilmeli, bu 

konuda piyasadaki uygulayıcıların ihtiyaçları ve yorumları dikkate alınmalıdır. 

- Uluslararası çalışmalar ile oluşturulan standartlar, esaslar ve kriz sonrasında 

yapılan çalışmalar ve uygulamalar izlenerek ülkemiz finans piyasası ve kurumlarında 

uygulanmasında piyasa düzenleyici kurumlarca yol haritaları oluşturulmalı, banka ve 

aracı kurumlara bu yol haritasında yapmaları gerekenler konusunda yol gösterilmelidir. 

Yani, uluslararası alandaki finans piyasasında gelişmeler için birlikte hareket 

edilmelidir. 

- Yeni finansal ürünün piyasada işleme başlamasından önce, piyasa düzenleyici 

kurum tarafından finans piyasasında mevzuat, denetim ve risk yönetimi birimlerinin 

işleyişinin doğru çalışması sağlanmalıdır. 

- Kurumun ciddi risk altında kaldığı konular varsa, iç denetçinin bağlı olduğu 

Yönetim Kurulu üyesi aracılığıyla banka finansal tablolarının sigorta edilmesi önerisini 

Genel Kurul’a sunabilmelidir. 

- Banka ve aracı kurumların faaliyet gösterdiği para ve sermaye piyasalarında 

uygulanan yaptırımlar caydırıcı olmalı ve ihtisas mahkemeleri kurulmalıdır. 
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- İç denetçi işten ayrılma nedenini işten ayrıldıktan sonra yine 15 gün için 

piyasa düzenleyiciye tercihen şahsen beyan etmelidir.  

Bu yapı ve işleyişin kurulması sayesinde mevcut sistemdeki aksaklık ve 

sorunlar önleneceği gibi, iç denetimin bağımsız, etkin, objektif, verimli ve yeterli 

çalışması sağlanabilecektir.  

Bu çalışmada sadece banakacılık sektörü ele alındığı için diğer para ve 

sermaye piyasasında faaliyet gösteren aracı kurumlar, emeklilik şirketleri, portföy 

yönetim şirketleri, faktoring, forfaiting, leasing vb. şirketler için de benzer çalışmaların 

yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bundan sonraki çalışmalarda bu konuların ele 

alınması uygun olabilir. 

Ülkemizde 2001 krizi sonrasında bankaların denetim ve gözetimi adına yapılan 

reformlarla mevzuat ve iç sistemler yönetmelikleri ile önemli yol kat edilse de 

bankalarda yukarıdaki modeli destekleyen bir denetim sisteminin kurulması için gerekli 

mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve işletilmesi önemlidir. Bu sistemin temel işlevi 

mevcut yapıya daha sağlıklı bir işleyiş kazandırmak ve yatırımcıların gereksinim 

duyduğu güven ortamının yaratılmasıdır. Etkin denetim, piyasa işleyişini aksatan değil, 

sağlıklı işlemesinin devamını sağlayan denetimdir. Sayılan etkin ve sağlıklı yatırım 

ortamını sağlayan denetim yapısı da ancak yukarıda belirtilen iç denetim yapısının 

kurulması ile sağlanabilecektir. 
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EKLER 

 

Ek 1: İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları 

A. Niteliksel Standartlar 

1000 – Amaç, Yetki ve Sorumluluk 

İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluğu açıkça bir tüzükle 

belirlenmeli, Standartlarla uyumlu olmalı ve yönetim kurulu tarafından onaylanmalıdır. 

1000.A1 – Kuruma sağlanan güvence faaliyetlerinin özellikleri denetim 

tüzüğünde tanımlanmalıdır. Eğer güvence kurum dışında yer alanlara sağlanacaksa bu 

güvencelerin özellikleri de tüzükte tanımlanmalıdır. 

1000.C1 – Danışmanlık hizmetlerinin özellikleri denetim tüzüğünde 

tanımlanmalıdır. 

1100 – Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

İç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç denetçiler işlerini yaparken tarafsız 

olmalıdır. 

1110 – Kurumsal Bağımsızlık 

İç denetim birim yöneticisi, kurumun iç denetim faaliyetlerinin 

sorumluluklarını yerine getirmeye izin verecek bir makama rapor vermelidir. 

1110.A1 – İç denetim, faaliyetine müdahale olmaksızın iç denetim kapsamını 

belirlemeli, çalışmalarını yürütmeli ve sonuçları bildirmelidir. 

1120 – Bireysel Tarafsızlık 

İç denetçiler, tarafsız, yansız bir tutuma sahip olmalı ve çıkar çatışmalarından 

kaçınmalıdır. 
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1130 – Bağımsızlığın veya Tarafsızlığın Bozulması 

Eğer bağımsızlık ya da tarafsızlık görünüşte veya gerçekten bozulursa, 

bozulmanın detayları, ilgili taraflara açıklanmalıdır. Açıklamanın niteliği, bozulmaya 

bağlı olacaktır. 

1130.A1 – İç denetçiler, daha önce sorumlu oldukları belirli işlemleri 

değerlendirmekten kaçınmalıdırlar. Eğer iç denetçi, önceki yıl sorumluluk üstlendiği bir 

faaliyet için güvence hizmeti sağlarsa tarafsızlık bozulmuş sayılır. 

1130.A2 – İç denetim birim yöneticisinin sorumluluk üstlendiği fonksiyonlara 

ilişkin güvence görevleri, iç denetim faaliyeti dışında yer alan bir kişi tarafından 

yönetilmelidir. 

1130.C1 – İç denetçiler, daha önce sorumluluk üstlendikleri işlemlerle ilgili 

danışmanlık hizmeti sağlayabilirler. 

1130.C2 – Eğer iç denetçilerin, önerilen danışmanlık hizmetleri ile ilgili olarak 

bağımsızlığını veya tarafsızlığını bozucu bir durum söz konusu ise görev kabul 

edilmeden önce durum müşteriye bildirilmelidir. 

1200 – Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Özen 

Görevler, mesleki yeterlilik ve mesleki özenle yerine getirilmelidir. 

1210 – Mesleki Yeterlilik 

İç denetçiler, bireysel sorumluluklarını yerine getirebilmek için ihtiyaç 

duydukları bilgi, beceri ve diğer yeteneklere sahip olmalıdırlar. İç denetim faaliyeti 

sorumluluklarını yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve diğer yeteneklere 

bir bütün olarak sahip olmalı veya elde etmelidir. 

1210.A1 – İç denetim personelinin görevinin tamamını veya bir kısmını yerine 

getirirken ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri veya diğer yeteneklerin eksikliği durumunda, iç 

denetim birim yöneticisi yeterli tavsiye ve desteği sağlamalıdır. 
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1210.A2 – İç denetçi, yolsuzluk göstergelerini tespit edecek yeterli bilgiye 

sahip olmalıdır, ancak ondan, birincil sorumluluğu yolsuzluğu bulmak ve soruşturmak 

olan bir kişinin uzmanlığı beklenmez. 

1210.A3 – İç denetçiler, görevlendirildikleri işleri yapmak için temel bilgi 

teknolojisi riskleri ve kontrollerine ve mevcut teknoloji bazlı denetim tekniklerine 

ilişkin bilgiye sahip olmalıdırlar. 

1210.C1 – İç denetim personelinin danışmanlık görevinin tamamını veya bir 

kısmını yerine getirirken ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri veya diğer yeteneklerin eksikliği 

durumunda, iç denetim birim yöneticisi danışmanlık görevini geri çevirmeli veya yeterli 

tavsiye ve destek sağlamalıdır.  

1220 – Mesleki Özen 

İç denetçiler, makul bir düzeyde tedbirli ve yeterli olan bir iç denetçiden 

beklenen özen ve beceriyi göstermelidirler. Mesleki özen hatasızlık anlamına gelmez. 

1220.A1 – İç denetçi aşağıda sayılanları göz önünde bulundurarak mesleki 

özeni yerine getirmelidir: 

 Görev hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan çalışma düzeyi, 

 Güvence sağlama yöntemlerinin uygulanacağı konuların göreceli 

karmaşıklığı, önemi veya anlamı, 

 Risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin uygunluğu ve etkililiği, 

 Önemli hata, düzensizlik veya uygunsuzluk olasılıkları, 

 Potansiyel faydalarla ilişkili olarak güvence sağlamanın maliyeti 

1220.A2 – İç denetçi, mesleki özeni yerine getirirken bilgisayar destekli 

denetim araçlarının ve diğer veri analiz tekniklerinin kullanımını dikkate almalıdır. 
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1220.A3 – İç denetçi, amaçları, işlemleri veya kaynakları etkileyebilecek 

önemli risklere karşı tetikte olmalıdır. 

1220.C1 – İç denetçi, danışmanlık görevini yürütürken aşağıda sayılanları göz 

önünde bulundurarak mesleki özeni yerine getirmelidir: 

 Görev sonuçlarının özelliği, zamanlaması ve sunulması da dahil olmak 

üzere müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri, 

 Görevin amaçlarına ulaşması için ihtiyaç duyulan çalışmanın göreli 

karmaşıklığı ve düzeyi, 

 Potansiyel faydalarla ilişkili olarak denetim görevinin maliyeti. 

1230 – Sürekli Mesleki Gelişim 

İç denetçiler, sürekli mesleki gelişim aracılığıyla bilgi, beceri ve diğer 

yeteneklerini artırmalıdırlar. 

1300 – Kalite Güvence ve Gelişim Programı 

İç denetim birim yöneticisi, iç denetim faaliyetini tüm yönleriyle kapsayan bir 

kalite güvence ve gelişme programı geliştirmeli ve korumalı ve programın etkililiğini 

sürekli izlemelidir. Bu program, iç ve dış kalite değerlendirme ve sürekli iç izlemeyi 

içerir. Programın her bölümü, iç denetim faaliyetinin, kurumun işlemlerine değer 

katmasına ve geliştirmesine yardımcı olmak ve Standartlar ve Etik Kurallar ile uyumlu 

olmasını güvence altına almak amacıyla tasarlanmalıdır. 

1310 – Kalite Programı Değerlendirmeleri 

İç denetim faaliyeti, kalite programının etkililiğini kapsamlı olarak izleyen ve 

değerlendiren bir süreç benimsemelidir. Bu süreç hem iç hem de dış değerlendirmeleri 

içermelidir. 

1311 – İç Değerlendirmeler 

İç değerlendirmeler aşağıda sayılanları içermelidir: 



337 
 

 İç denetim faaliyetinin performansına ilişkin sürekli gözden geçirmeler, 

 Kendi kendini değerlendirme yoluyla yapılan veya iç denetim 

uygulamaları ve Standartlar konusunda bilgili, kurum içinden diğer kişilerce yürütülen 

periyodik gözden geçirmeler 

1312 – Dış Değerlendirmeler 

Kalite güvence gözden geçirmeleri gibi dış değerlendirmeler, kurum dışından 

nitelikli, bağımsız bir gözlemci veya gözlem grubu tarafından her beş yılda en az bir kez 

gerçekleştirilmelidir. 

1320 – Kalite Programına İlişkin Raporlama 

İç denetim birim yöneticisi, dış değerlendirme sonuçlarını yönetim kuruluna 

iletmelidir. 

1330 – “Standartlara Uygun Yürütüldü” İbaresinin Kullanılması 

İç denetçilerin, faaliyetlerinin “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartlarına uygun yürütüldüğünü”  raporlamaları teşvik edilir. Bununla birlikte iç 

denetçiler, bu ifadeyi ancak kalite gelişim programına ilişkin değerlendirmelerin iç 

denetim faaliyetinin Standartlarla uyumlu olduğunu göstermesi durumunda 

kullanabilirler. 

1340 – Uyumsuzluğun Açıklanması 

Her ne kadar iç denetim faaliyeti Standartlarla, iç denetçiler de Etik Kurallarla 

tam uyumu sağlamalılarsa da tam uyuma ulaşamayan bazı örnekler olabilir. 

Uyumsuzluk, iç denetim faaliyetinin tüm kapsamını ve işlemlerini etkilediğinde üst 

yönetime ve yönetim kuruluna bildirimde bulunulmalıdır. 
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B. Çalışma Standartları 

2000 – İç Denetim Faaliyetinin Yönetilmesi 

İç denetim birim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, kuruma değer katmasını 

sağlamak için etkili bir şekilde yönetmelidir. 

2010 – Planlama 

İç denetim birim yöneticisi, kurumun hedefleriyle uyumlu olarak iç denetim 

faaliyetinin önceliklerini belirlemek için risk bazlı planlar oluşturmalıdır. 

2010.A1 – İç denetim faaliyetinin görev planı, en az yıllık olarak yapılan bir 

risk değerlemesine dayanmalıdır. Üst yönetimin ve yönetim kurulunun düşünceleri bu 

aşamada göz önünde bulundurulmalıdır. 

2010.C1 – İç denetim birim yöneticisi, önerilen danışmanlık görevini bu 

görevin riskleri yönetme, kuruma değer katma ve kurumun işlemlerini geliştirme 

potansiyelini göz önünde bulundurarak kabul etmelidir. Kabul edilen görevler plana 

dahil edilmelidir. 

2020 – Bilgilendirme ve Onay 

İç denetim birim yöneticisi, önemli geçici değişiklikleri de içeren iç denetim 

faaliyet planını ve kaynak ihtiyaçlarını üst yönetime ve yönetim kuruluna, gözden 

geçirme ve onay için, sunmalıdır.  İç denetim birim yöneticisi, ayrıca kaynak 

sınırlamalarının etkilerini bildirmelidir. 

2030 – Kaynak Yönetimi 

İç denetim birim yöneticisi, onaylanmış planı uygulamak için, iç denetim 

kaynaklarının uygun, yeterli ve etkili bir biçimde dağıtıldığından emin olmalıdır. 

2040 – Politikalar ve Yöntemler 

İç denetim birim yöneticisi, iç denetim faaliyetine rehberlik etmek için 

politikalar ve yöntemler oluşturmalıdır. 
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2050 – Koordinasyon 

İç denetim birim yöneticisi, uygun kapsamın sağlanması ve çabalardaki 

bozulmanın minimize edilmesi için içeriden ve dışarıdan güvence ve danışmanlık 

hizmeti sağlayanlarla bilgi paylaşmalı ve faaliyetleri koordine etmelidir. 

2060 – Yönetim Kuruluna ve Üst Yönetime Rapor Verme 

İç denetim birim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin planla ilişkili amaç, yetki, 

sorumluluk ve performansını periyodik olarak üst yönetime ve yönetim kuruluna 

raporlamalıdır. Raporlama ayrıca, maruz kalınan önemli riskleri ve kontrol konularını, 

kurumsal yönetim konularını ve yönetim kurulu veya üst yönetim tarafından ihtiyaç 

duyulan veya talep edilen diğer konuları kapsamalıdır. 

2100 – Çalışmanın Özellikleri 

İç denetim faaliyeti, risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin sistematik 

ve disiplinli bir yaklaşımla, geliştirilmesini değerlendirmeli ve buna katkıda 

bulunmalıdır. 

2110 – Risk Yönetimi 

İç denetim faaliyeti, maruz kalınan önemli riskleri tanımlayarak ve 

değerlendirerek ve risk yönetimi ile kontrol sistemlerinin geliştirilmesine katkıda 

bulunarak kuruma destek olmalıdır. 

2110.A1 – İç denetim faaliyeti, kurumun risk yönetim sisteminin etkililiğini 

izlemeli ve değerlendirmelidir. 

2110.A2 – İç denetim faaliyeti, aşağıdaki hususlara ilişkin olarak kurumun 

yönetiminin, işlemlerinin ve bilgi sistemlerinin maruz kaldığı riskleri 

değerlendirmelidir. 

 Mali ve işlemsel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu 

 İşlemlerin etkililiği ve verimliliği 
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 Varlıkların korunması 

 Kanunlar, yönetmelikler ve sözleşmelerle uyumluluk 

2110.C1 – Danışmanlık görevini yerine getirirken iç denetçiler, görev 

hedefleriyle tutarlı riskleri belirlemeli ve diğer önemli risklerin varlığına karşı tetikte 

olmalıdır. 

2110.C2 – İç denetçiler, danışmanlık görevi sırasında elde ettikleri risk 

bilgilerini, kurumun maruz kaldığı önemli risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi 

sürecine dahil etmelidir. 

2120 – Kontrol 

İç denetim faaliyeti, kontrollerin etkililiğini ve etkinliğini değerlendirerek ve 

sürekli gelişimi destekleyerek kurumun etkili kontroller oluşturmasına destek olmalıdır. 

2120.A1 – İç denetim faaliyeti, risk değerlendirmesinin sonuçlarına dayanarak 

ve kurumun yönetimini, işlemlerini ve bilgi sistemlerini içine alacak şekilde, 

kontrollerin uygunluğunu ve etkililiğini değerlendirmelidir. Bu değerlendirme aşağıdaki 

hususları içermelidir:  

 Mali ve işlemsel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu 

 İşlemlerin etkililiği ve verimliliği 

 Varlıkların korunması 

 Kanunlar, yönetmelikler ve sözleşmelerle uyumluluk 

2120.A2 – İç denetçiler, çalışma ve plan amaç ve hedeflerinin ne dereceye 

kadar oluşturulacağını belirlemeli ve kurumunkilerle uyumunu sağlamalıdır. 

2120.A3 – İç denetçiler, işlemlerin ve programların istendiği gibi uygulanıp 

uygulanmadığına karar vermek için oluşturulan amaç ve hedeflerle sonuçların ne derece 

uyumlu olduğunu tespit etmek için işlem ve programları gözden geçirmelidirler. 
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2120.A4 – Kontrolleri değerlendirmek için uygun kriterlere ihtiyaç vardır. İç 

denetçiler, yönetimin, amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına karar vermek için 

yeterli kriterleri ne ölçüde oluşturduğunu tespit etmelidir. Eğer kriterler yeterli ise iç 

denetçiler değerlendirmede bunları kullanmalıdırlar. Eğer kriterler yeterli değilse iç 

denetçiler, yönetimle birlikte çalışarak uygun değerlendirme kriterlerini 

geliştirmelidirler. 

2120.C1 – İç denetçiler, danışmanlık görevi sırasında, görev hedefleriyle 

uyumlu kontrolleri işaret etmeli ve herhangi bir önemli kontrol zayıflığına karşı dikkatli 

olmalıdır.  

2120.C2 – İç denetçiler, danışmanlık görevi sırasında elde ettikleri kontrol 

bilgilerini, kurumun maruz kaldığı önemli riskleri tanımlama ve değerlendirme 

süreçlerine dahil etmelidirler. 

2130 – Yönetim 

İç denetim faaliyeti, aşağıdaki hedefleri yerine getirirken yönetim sürecinin 

geliştirilmesi için değerlendirme yapmalı ve uygun önerilerde bulunmalıdır. 

 Kurum içinde, uygun ahlaki kuralları ve değerleri teşvik etmek, 

 Etkin kurumsal performans yönetiminin ve hesap verilebilirliğin 

sağlanması, 

 Kurumun uygun bölümlerine risk ve kontrol bilgilerinin etkili bir şekilde 

iletilmesi, 

 Faaliyetlerin etkili bir şekilde koordine edilmesi ve yönetim kurulu, dış 

ve iç denetçiler ile yönetim arasında bilginin iletilmesi. 

2130.A1 – İç denetim faaliyeti, kurumun ahlaki kuralları ile ilişkili hedef, 

program ve faaliyetlerinin tasarımını, uygulanmasını ve etkililiğini değerlendirmelidir. 

2130.C1 – Danışmanlık faaliyetinin hedefleri, kurumun tüm değer ve 

hedefleriyle uyumlu olmalıdır. 
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2200 – Görev Planlaması 

İç denetçiler, her görev için kapsam, hedefler, zamanlama ve kaynak tahsisini 

içeren bir plan geliştirmeli ve yazılı hale getirmelidir. 

2201 – Planlama Faktörleri 

İç denetçiler, planlama yaparken aşağıda sayılan faktörleri göz önünde 

bulundurmalıdırlar: 

 Gözden geçirilen faaliyetin hedefleri ve faaliyetin performansını 

kontrol etme yöntemleri, 

 Faaliyete, hedeflere, kaynaklara ve işlemlere yönelik önemli riskler ile 

risklerin potansiyel etkilerini kabul edilebilir bir düzeyde tutma 

yöntemleri, 

 İlgili kontrol çerçeveleri veya modellerine kıyasla, faaliyetin risk 

yönetimi ve kontrol sistemlerinin uygunluğu ve etkililiği, 

 Faaliyetin risk yönetim ve kontrol sistemlerinde önemli geliştirmeler 

yapma fırsatları 

2201.A1 – İç denetçiler, kurum dışında yer alanlar için bir görev planlarken, 

kurum dışındaki taraflarla, görev sonuçlarının dağıtımı ile ilgili sınırlamalar ve görev 

kayıtlarına erişimi de kapsayacak şekilde, hedefler, kapsam, sorumluluklar ve diğer 

beklentilere ilişkin yazılı bir anlaşma yapmalıdırlar. 

2201.C1 – İç denetçiler, danışmanlık hizmetinin müşterileri ile hedefler, 

kapsam, sorumluluklar ve müşterilerin diğer beklentilerine ilişkin bir anlaşma 

yapmalıdırlar. Önemli çalışmalarda bu anlaşma yazılı olmalıdır. 

2210 – Görev Hedefleri 

Hedefler her görev için belirlenmelidir. 
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2210.A1 – İç denetçiler, gözden geçirilecek faaliyete ilişkin riskleri bir ön 

değerlendirmeye tabi tutmalıdır. Görev hedefleri, bu değerlendirmenin sonuçlarını 

yansıtmalıdır. 

2210.A2 – İç denetçi, görev hedeflerini geliştirirken önemli hata, düzensizlik, 

uyumsuzluk ve diğer bozulma ihtimallerini göz önünde bulundurmalıdır. 

2210.C1 – Danışmanlık görevi, hedefleri, müşteri ile anlaşıldığı düzeyde 

riskleri, kontrolleri ve yönetim süreçlerini işaret etmelidir. 

2220 – Görevin Kapsamı 

Belirlenmiş olan kapsam, görevin hedeflerini karşılamaya yeterli olmalıdır. 

2220.A1 – Görevin kapsamı, üçüncü kişilerin kontrolünde olanlar da dahil 

olmak üzere, uygun sistemlerin, kayıtların, personelin ve fiziki özelliklerin 

kararlaştırılmasını içermelidir. 

2220.A2 – Eğer güvence sağlama görevi sırasında önemli danışmanlık fırsatları 

ortaya çıkarsa, hedefler, kapsam, sorumluluklar ve diğer beklentilere ilişkin yazılı bir 

anlaşmaya varılmalı ve danışmanlık görevinin sonuçları danışmanlık standartlarına 

uygun olarak sunulmalıdır. 

2220.C1 – İç denetçiler, danışmanlık görevini yürütürken, görevin kapsamının, 

önceden üzerinde anlaşılan hedefleri karşılamaya yeterli olmasını sağlamalıdır. Eğer iç 

denetçiler görev sırasında kapsama ilişkin çekinceler öne sürerlerse, göreve devam edip 

etmemeye karar vermek için bu konuda müşteri ile görüşülmelidir. 

2230 – Görev Kaynak Tahsisi 

İç denetçiler, görevin hedeflerine ulaşması için uygun kaynaklara karar 

vermelidir. Eleman temini, her görevin kendi özelliklerine ve karmaşıklığına, zaman 

sınırlamalarına ve mevcut kaynaklara göre yapılmalıdır.  

2240 – Görev Çalışma Programı 
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İç denetçiler, görevin hedeflerini karşılayacak çalışma programları 

geliştirmelidir. Bu çalışma programları yazılı olmalıdır. 

2240.A1 – Çalışma programları, görev sırasında elde edilen bilgilerin 

tanımlanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve kayıt altına alınması süreçlerini 

düzenlemelidir. Çalışma programı, uygulanmadan önce ve tüm değişiklikler derhal 

onaylanmalıdır. 

2240.C1 – Danışmanlık görevine ilişkin çalışma programları görevin 

özelliklerine bağlı olarak şekil ve içerik yönünden değişiklik gösterebilir. 

2300 - Görevin Yerine Getirilmesi 

İç denetçiler, görevin hedeflerine ulaşmak için yeterli bilgiyi tanımlamalı, 

analiz etmeli, değerlendirmeli ve kayıt altına almalıdır. 

2310 – Bilginin Tanımlanması 

İç denetçiler, görev hedeflerine ulaşmak için yeterli, güvenilir, uygun ve yararlı 

bilgileri tanımlamalıdır. 

2320 – Analiz Etme ve Değerlendirme 

İç denetçiler, kanaatlerini ve görev sonuçlarını uygun analiz ve 

değerlendirmelere dayandırmalıdır. 

2330 – Bilgilerin Kaydedilmesi 

İç denetçiler, kanaatlerini ve görev sonuçlarını destekleyecek uygun bilgileri 

kayıt altına almalıdır. 

2330.A1 – İç denetim birim yöneticisi, görev kayıtlarına erişimi kontrol 

etmelidir. İç denetim birim yöneticisi, bu tür kayıtları üçüncü kişilere uygun biçimde 

açıklamak için üst yönetimin ve/veya buna yetkili avukatların iznini almalıdır. 
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2330.A2 – İç denetim birim yöneticisi, görev kayıtları için alıkoyma koşulları 

geliştirilmelidir. Bu alıkoyma koşulları, kurumun yönergesi ve ilgili düzenleyici veya 

diğer koşullarla uyumlu olmalıdır.  

2330.C1 – İç denetim birim yöneticisi, görev kayıtlarının iç ve dış taraflara 

açıklanmasının yanı sıra bunların muhafazasına ve alıkonmasına hakim olan politikalar 

geliştirmelidir. Bu politikalar, kurumun yönergesi ve ilgili düzenleyici veya diğer 

koşullarla uyumlu olmalıdır.  

2340 – Görevin Denetimi 

Görevler, amaçlara ulaşılmasını, kalitenin sağlanmasını ve personelin 

geliştirilmesini temin etmek amacıyla düzenli olarak denetlenmelidir. 

2400 – Sonuçların Bildirilmesi 

İç denetçiler, görev sonuçlarını bildirmelidir. 

2410 – Bildirim Kriterleri 

Bildirimler, uygulanabilir sonuçların, tavsiyelerin ve eylem planlarının yanı 

sıra görev hedeflerini ve kapsamı içermelidir. 

2410.A1 – Görev sonuçlarına ilişkin nihai bildirim, uygun olması durumunda 

iç denetçinin genel fikrini ve veya sonuçlarını içermelidir. 

2410.A2 – İç denetçiler, görev bildirimlerinde tatmin edici performans 

göstermeleri için teşvik edilir. 

2410.A3 – Görev sonuçların kurum dışı taraflara açıklanmasında, bildirim, 

sonuçların dağıtımı ve kullanımı konularında sınırlamalar içermelidir. 

2410.C1 – İlerlemenin bildirimi ve danışmanlık görevinin sonuçları, görevin 

özellikleri ve müşterinin ihtiyaçlarına göre, şekil ve içerik açısından farklılık 

gösterecektir. 

2420 – Bildirimlerin Kalitesi 
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Bildirimler, doğru, tarafsız, açık, öz, yapıcı, eksiksiz ve uygun zamanda 

yapılmış olmalıdır. 

2421 – Hata ve İhmaller 

Eğer son bildirim önemli bir hata veya ihmal içeriyorsa iç denetim birim 

yöneticisi, orijinal bildirimi alan tüm taraflara düzeltilmiş bilgiyi ulaştırmalıdır. 

2430 – Standartlarla Uyumsuzluğun Açıklanması 

Standartlarla uyumsuzluk belli bir görevi etkilediğinde sonuçların bildirimi 

aşağıdaki hususları açıklığa kavuşturmalıdır: 

 Tam uyum sağlanamayan standart(lar) 

 Uyumsuzluğun sebebi 

 Uyumsuzluğun göreve etkisi 

2440 – Sonuçların Yayınlanması 

İç denetim birimi yöneticisi, sonuçları uygun taraflara sunmalıdır. 

2440.A1 – İç denetim birim yöneticisi, nihai sonuçların, bunlara gereken 

önemin verilmesini sağlayabilecek taraflara bildirilmesinden sorumludur. 

2440.A2 – Aksi yasal veya düzenleyici kurallarla zorunlu tutulmamışsa, iç 

denetim birim yöneticisi, sonuçları kurum dışında yer alan taraflara sunmadan önce 

aşağıda sayılanları yerine getirmelidir: 

 Kurumun potansiyel risklerini değerlendirmek, 

 Üst yönetim ve yetkili avukatlarla görüşmek, 

 Sonuçların kullanımını kısıtlayarak yayınlanmasını kontrol altına 

almak 



347 
 

2440.C1 – İç denetim birim yöneticisi, danışmanlık faaliyetine ilişkin nihai 

sonuçların müşterilere iletilmesinden sorumludur. 

2440.C2 – Danışmanlık görevi sırasında risk yönetimi, kontrol ve yönetim 

konuları tanımlanabilir. Bu konular, kurum için önemli hale geldiğinde, üst yönetime ve 

yönetim kuruluna sunulmalıdır. 

2500 – İzleme Süreci 

İç denetim birim yöneticisi, yönetime sunulan sonuçların kullanılmasını 

izlemek için bir sistem kurmalı ve geliştirmelidir. 

2500.A1 – İç denetim birim yöneticisi, yönetimin eylemlerinin etkili bir şekilde 

uygulandığını veya üst yönetimin harekete geçmeme riskini göze aldığını izlemek ve 

değerlendirmek üzere bir izleme sistemi kurmalıdır. 

2500.C1 – İç denetim faaliyeti, danışmanlık görevinin sonuçlarının müşteri ile 

anlaşılan düzeyde kullanılmasını, izlemelidir. 

2600 – Yönetimin Riskleri Göze Alma Kararı 

İç denetim birim yöneticisi, üst yönetimin göze aldığı risk düzeyinin kurum 

için kabul edilir olamayabileceğini düşündüğünde, konuyu üst yönetim ile tartışmalıdır. 

Eğer söz konusu riske ilişkin bir karara varılamazsa, iç denetim birim yöneticisi ve üst 

yönetim konuyu yönetim kuruluna raporlamalıdır. 
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Ek 2: Görüşmelere Esas Olan Sorular 

Görev: 

Tarih:  

Tecrübe:  

Aşağıda yer alan sorular iç denetimin bağımsız, yetkin ve tarafsız çalışması adına 

mevcut durum değerlemesi ve bu ortamın sağlanmasında getirebileceğiniz görüşünüzü 

almak amacıyladır; 

Bu tez çalışmasında sorularıma verdiğiniz cevaplar ve değerli yorumlarınızla 
katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim… 

 

1. Denetçi özlük hakları  

1.1. Denetçi özlük haklarını (ücret, sosyal imkanlar(özel sağlık sigortası 

paketleri ve sosyal yardımlar gibi), ikramiye, tazminat vs.) belirleyen mevzuata 

göre Yönetim Kurulu olsa da uygulamada böyle midir? Size göre iç denetçinin 

objektif çalışması için özlük hakları konusunda nasıl bir düzenleme olmalıdır? 

 

 

1.2. Denetçi ücretinin aracı kuruma yük oluşturduğunu düşünürsek, iç 

denetimin aynı zamanda kamunun doğru bilgilendirilmesi ve çalışması adına 

kamusal bir hizmet de sunduğu düşünülerek iç denetçi ücretlerinde vergi 

indirimine ve muafiyetine gidilmesi sağlanamaz mı? 

 

 

 1.3. Aracı kurumlarda iç denetimin görünüşten ibaret olmayan etkin çalışan 

bir yapı olması için aracı kurumun finansal ve yapısal özellikleri de dikkate 

alınarak asgari bir denetim bütçesinin olması ve asgari şartlarını her yıl (ya da 

dönemsel olarak) Kurulun belirlediği bir mevzuat düzenlemesi getirilmesi 

konusunda yorumunuz ne olur? 

 

 

1.4. Denetçi özlük haklarında asgari şartların Kurul tarafından belirlenmesini 

nasıl yorumlarsınız?   
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2. Dönemsel denetim faaliyeti sonuçlarının Genel Kurul’da değerlendirilmesi 

uygulaması getirilse nasıl yorumlarsınız? 

 

 

3. Mevzuatta İç denetçilerin nitelikleri ile ilgili düzenlemeyi yeterli buluyor 

musunuz? (hangi anabilim dalından lisans sahibi olacağı konusunda netlik 

olmaması, sadece lisans mezunu olması şartını) sizce nasıl düzenlenmeli? 

 

 

4. Denetçinin Eğitimi;  

4.1.Uluslararası alanda iç denetim üzerine alınan sertifikalardan sonra yıllık 

zorunlu belirli sayıda eğitim alınması zorunlu koşuluyor. Bizde böyle bir iç 

denetçi yıllık eğitim planı oluşturulması konusunda düşünceniz nedir? 

 

 

4.2.İç denetçilerin ülkedeki mesleki standardını gösteren belgeleri almalarının 

standart hale getirilmesi konusunda yorumunuz nedir? (Uluslararası denkliği 

olan Türkçe yapılan sınav sonucu verilen bir SPK lisansı gibi.) 

 

 

4. İç denetçi ile bağlı olduğu üst düzey arasında sürekli iletişimin sağlanması 

için sizce mevzuatta nasıl bir destekleyici düzenleme yapılabilir? 

 

 

5. İç denetimin operasyonel faaliyette bulunmasında yorumunuz nedir? 

 

 

6. Risk odaklı iç denetim faaliyetinde aracı kurumlardaki uygulamaları nasıl 

değerlendiriyorsunuz?  
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7. Masak görevlisinin müfettiş olması gibi çıkarılan başka bir kanun ile başka 

göreve de atanması konusunda ne düşünüyorsunuz? 

 

 

8. Aracı kurumlardaki iç denetim kalitesinin ölçülmesi ve izlenmesi konusunda 

mevcutta bir ölçme ve değerleme çalışması yapılmadığını biliyorum, böyle bir 

çalışma yapılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl bir düzenleme 

olabilir? 

 

 

9. Regülatör olarak SPK ile aracı kurumlardaki iç denetim sorumluları arasında 

sürekli iletişim nasıl sağlanabilir? 

 

 

10. Küresel finans krizi sonrası tüm dünyada finans sektörünün denetim ve 

gözetimi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Uluslararası çalışmalara göre 

ülkemizde izlenecek çalışmalarda iç denetimin gelişimi nasıl sağlanabilir? 

 

 

11. Finansal piyasalara her geçen gün yeni bir finansal ürün katılmaktadır. Yeni 

finansal ürünlerin denetimi konusunda aracı kurumları yeterli buluyor 

musunuz? Ne/neler yapılabilir? 

 

 

12. İç denetimin riskini azaltmada finansal tabloların sigortalanması konusunda 

Yönetim Kurulu’na öneri sunma yetkisi verilmesi konusunda yorumunuz 

nedir?  

 

 

13. Mevzuattaki yoruma tabi maddeler konusunda iç denetim birimlerinin 

sorularını sunacakları ve önceden alınmış kararlara ulaşıp bilgi edinme 
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şartlarını sağlayan interaktif bir web sayfasının SPK tarafından sadece aracı 

kurumlarda çalışan iç denetçilere açık olması konusunda düşünceniz nedir?  

 

 

14. Mevzuattaki mevcut yaptırımların caydırıcılığın konusunda ne 

düşünüyorsunuz? İhtisas mahkemeleri kurulmalımıdır? Konuyla ilgili 

yorumunuz nedir? 

 

 

15. SPK iç denetimin kalitesini ölçtüğünde ona bir not verse ve bu not da o aracı 

kurumun reyting notuna etki etse bu konudaki değerlendirmeniz nasıl olur?  

 

 

16. İç denetçi işten ayrıldığında mevzuata göre kendinden işten ayrılma nedeni 

hakkında yazılı bilgi istenmektedir. Bu düzenlemenin gerçekleri yansıtan 

şekilde etkin çalıştığını düşünüyor musunuz? Bu konuda yorumunuz var 

mıdır? 

 

 

*** 
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Ek 3: Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik 

(01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır198.)  
 
BİRİNCİ KISIM  
Başlangıç Hükümleri  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  
Amaç ve kapsam  
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların kuracakları iç kontrol, iç denetim ve 
risk yönetim sistemlerine ve bunların işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  
Dayanak  
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 23 
üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 24, 29, 30, 31,32 ve 93 üncü maddelerine dayanılarak 
hazırlanmıştır.  
Tanımlar  
MADDE 3- (1) (Değişik Madde: RG-01/06/2010-27598) Bu Yönetmelikte yer alan;  
a) Acil ve beklenmedik durum planı: Faaliyetlerde ani ve planlanmamış bir kesintiye, iş 
kaybına veya krize neden olması muhtemel bir durumda risklerin ve sorunların 
yönetilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin ve gerçekleştirilecek öncelikli eylemlerin 
belirlendiği, iş sürekliliği planının bir parçası olan planı,  
b) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,  
c) Bilgi sistemleri süreklilik planı: Faaliyetlerin sürdürülmesini sağlayan bilgi sistemleri 
servislerinin, bir kesinti durumunda sürekliliğinin sağlanmasına yönelik hazırlanan ve iş 
sürekliliği planının bir parçası olan planı,  
ç) Birincil sistemler: Bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesini ve Kanunda, Kanuna ilişkin 
alt düzenlemelerde ve ilgili diğer mevzuatta bankalar için tanımlanan tüm sorumlulukların 
yerine getirilmesi açısından gerekli olan bütün bilgilerin, elektronik ortamda güvenli ve 
istenildiği an erişime imkan sağlayacak şekilde kaydedilmesini ve kullanılmasını sağlayan 
altyapı, donanım, yazılım ve veriden oluşan sistemin tamamını,  
d) Felaket: Faaliyet veya sistemlerde uzun süreli kesintiye sebep olabilecek düzeyde insan, 
doğa veya diğer faktörlerden kaynaklanan olayı,  
e) İcrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyesi: Kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet 
gösteren bir birim bulunmayan yönetim kurulu üyesini,  
f) İcrai mahiyette faaliyet gösteren birim: Doğrudan gelir getirici faaliyetlerin icra edildiği 
birimi,  
g) İç sistemler: İç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerini,  
ğ) İkincil sistemler: Birincil sistemler aracılığı ile yürütülen faaliyetlerde bir kesinti olması 
halinde, bu faaliyetlerin iş sürekliliği planında belirlenen kabul edilebilir kesinti süreleri 
içerisinde sürdürülür hale getirilmesini ve Kanunda, Kanuna ilişkin alt düzenlemelerde ve 
ilgili diğer mevzuatta bankalar için tanımlanan tüm sorumlulukların yerine getirilmesi 

                                                
198 Bu Yönetmelik, 14 Haziran 2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların İç 
Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 30 Kasım 2008 tarih ve 
27070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 1 Haziran 2010 tarih ve 27598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 
değiştirilmiştir.  
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açısından gerekli olan bütün bilgilere kesintisiz ve istenildiği an erişilmesini sağlayan 
birincil sistem yedeklerini,  
h) İş etki analizi: İş süreçlerinin ve bir faaliyet kesintisinin iş süreçleri üzerinde 
yaratabileceği etkilerin analiz sürecini,  
ı) İş sürekliliği planı: İş sürekliliği yönetiminin bir parçası olan ve bir kesinti durumunda 
bankanın öncelikleriyle uyumlu olarak faaliyetlerin sürdürülmesine ve mevzuata uyum 
sağlanmasına yönelik politika, standart ve prosedürlerden oluşan yazılı plan veya planlar 
bütününü,  
i) İş sürekliliği yönetimi: Felaket, kriz veya kesinti durumunda etkin önlem alınabilmesi; 
itibarın, marka değerinin, değer yaratan faaliyetlerin ve paydaşların çıkarlarının 
korunabilmesi amaçlarıyla belirlenen operasyonların sürekliliğinin temin edilmesi veya 
hedeflenen zaman diliminde kurtarılabilmesinin sağlanması ve kriz öncesi duruma 
dönülmesine yönelik, potansiyel risklerin belirlenmesini de içeren politika, standart ve 
prosedürleri içeren bütünsel yönetim sürecini,  
j) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,  
k) Kesinti: Bir bankanın faaliyetlerinde veya bir sistemin fonksiyonlarında sürekliliğin, 
planlı geçişler haricinde mücbir sebeplerle sekteye uğramasını,  
l) Kredi: Kanunun 48 inci maddesinde sayılan işlemleri,  
m) Kredi riski: Kredi müşterisinin yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü 
kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı bankanın maruz 
kalabileceği zarar olasılığını,  
n) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,  
o) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,  
ö) Likidite riski: Bankanın nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam 
olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine 
sahip bulunmaması nedeniyle ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirememe 
riskini,  
p) Operasyonel risk: Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve 
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan operasyonel riski, 
r) Piyasa riski: Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine 
İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan piyasa riskini,  
s) Risk: Bir işleme ya da faaliyete ilişkin bir parasal kaybın ortaya çıkması veya bir giderin 
ya da zararın oluşması halinde ekonomik faydanın azalması ihtimalini,  
ş) Üst yönetim: Banka yönetim kurulu ile üst düzey yönetimi,  
t) Üst düzey yönetim: Banka genel müdür ve genel müdür yardımcıları, iç sistemler 
kapsamındaki birimlerin yöneticileri ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, 
danışmanlık birimleri dışındaki birimlerin, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür 
yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri  
ifade eder.  
İKİNCİ BÖLÜM  
İç Sistemlerin Kurulması ve Üst Yönetimin Sorumlulukları  
İç sistemlerin kurulması  
MADDE 4- (1) Bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması 
amacıyla, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm şube 
ve birimleri ile Kanuna istinaden yürürlüğe konulan düzenlemelere göre konsolidasyona 
tâbi tutulan ortaklıklarını kapsayan, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde 
yeterli ve etkin iç sistemler kurmak ve işletmekle yükümlüdürler.  
(2) İç sistemler kapsamındaki birimler banka organizasyon yapısı içerisinde yönetim 
kuruluna bağlı olarak kurulur. Yönetim kurulu iç sistemler kapsamındaki görev ve 
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sorumluluklarını kısmen veya tamamen iç sistemler sorumlusuna devredebilir. Görev ve 
sorumlulukları iç sistemler kapsamında yer alan birimler bazında ayrıştırılmak kaydıyla, 
birden fazla iç sistemler sorumlusu da belirlenebilir. İç sistemler sorumluluğu görevi ancak 
icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyelerinden birine veya bu nitelikteki yönetim 
kurulu üyelerinden oluşan komitelere ya da denetim komitesine verilebilir. İç sistemler 
sorumlusu olan üyenin veya üye sayısının ikiden az olması sonucunu doğurması kaydıyla iç 
sistemler sorumlusu olan komite üyesinin görevden ayrılması, görevden alınması ya da 
aranan nitelikleri kaybetmesi durumunda onbeş gün içinde yerine aynı nitelikleri haiz bir 
yönetim kurulu üyesinin atanması zorunludur.  
(3) (Ek Fıkra:RG-24/2/2011-27856) İkinci fıkranın uygulaması bakımından, iç sistemler 
kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin, banka organizasyon yapısında genel müdürle 
hiyerarşik bağı bulunmayan ve performans ile mali ve özlük haklarına ilişkin 
değerlendirmeleri yönetim kurulu ya da denetim komitesi tarafından yapılan genel müdür 
yardımcısı veya dengi unvanda bir üst yönetici vasıtasıyla yönetim kuruluna bağlı olması, 
bu birimlerin doğrudan yönetim kuruluna bağlı olmadığı sonucunu doğurmaz.  
(4)199(Değişik Fıkra Numarası: RG-24/02/2011-27856) Bu Yönetmelik hükümlerine 
aykırı olmamak kaydıyla bankalar, kendi faaliyetlerinin kapsamını ve yapısal özelliklerini 
de dikkate alarak iç sistemlerinin organizasyon yapısına ve işleyişine ilişkin usul ve esasları 
belirler.  
Yönetim kurulunun sorumlulukları  
MADDE 5- (1) İç sistemlerin bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
oluşturulması, etkin, yeterli ve uygun bir şekilde işletilmesi, muhasebe ve finansal 
raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin güvence altına alınması, banka içindeki yetki ve 
sorumlulukların belirlenmesi nihai olarak yönetim kurulunun sorumluluğundadır.  
(2) Banka yönetim kurulu, birinci fıkra çerçevesinde;  
a) Bankanın organizasyon yapısını ve insan kaynakları politikasını oluşturmak, üst düzey 
yönetimin atanmasında aranılacak kriterleri belirlemek,  
b) İç sistemler sorumlusunun görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde yazılı olarak 
belirlemek ve faaliyetlerini izlemek,  
c) İç sistemler kapsamındaki birimlerin faaliyetlerine ilişkin strateji ve politikalar ile 
uygulama usullerini yazılı olarak belirlemek, bunların etkin bir şekilde uygulanmasını ve 
idame ettirilmesini, birbirleri ile koordinasyonunu sağlamak,  
ç) İç sistemler kapsamındaki birimlerin ve yöneticilerinin görev, yetki ve sorumluluklarını 
açık ve görev çatışmaları olmayacak şekilde belirlemek ve bu birimlerde görevlendirilen 
personelin çalışma usul ve esaslarını onaylamak, gerekli kaynakların tahsisini sağlamak,  
d) İç sistemlere ilişkin uygulamalar ile ilgili olarak Kurumca ya da bağımsız denetçilerce 
tespit edilen veya banka denetim komitesince yönetim kurulu gündemine getirilen hata veya 
eksiklikleri zamanında dikkate alarak gidermek için gerekli önlemleri almak; tespit edilen 
eksiklik ve hataları değerlendirerek aynı veya benzer eksiklik ve hataların oluşabileceği 
alanlara ilişkin iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin yönlendirilmesini sağlamak,  
e) İç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin seçimine ve görevden alınmasına 
karar vermek,  
f) İç sistemler kapsamındaki birimlerde görev yapan personelin mesleki yeterlilik ve 
gelişimlerini teminen ulusal ve uluslararası düzeyde konuları ile ilgili alanlarda sertifika 
edinmelerine yönelik eğitim programlarına katılımlarını sağlamak,  

                                                
199 24/2/2011 tarihli ve 27856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere üçüncü 
fıkra eklenmiş, aynı maddenin mevcut üçüncü fıkrası ise dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.  
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g) Bankanın maruz kaldığı riskler ve bu risklerin ölçüm yöntemleri ile yönetimi konusunda 
bilgi sahibi olmak,  
ğ) Bankanın genel olarak ve her bir risk türü itibarıyla risk yönetimine ilişkin politika ve 
stratejilerini, alabileceği risk seviyesini ve bunlara ilişkin uygulama usullerini yazılı olarak 
belirlemek, birimler ve yöneticileri ya da bu birimlerde çalışan personel itibarıyla azami risk 
limitleri tahsis etmek,  
h) Bankanın gelir ve giderlerini önemli ölçüde etkileyecek risklerin alınmasına, 
izlenmesine, yönetilmesine ve raporlanmasına ilişkin politikaları ve bu politikalardaki 
değişiklikleri onaylamak ve bunların uygulanmasını gözetmek,  
ı) Bankanın, üstlenilen risk düzeyi ile ilişkili özkaynak seviyesini belirleyen bir sürece ve 
özkaynak yönetim stratejilerine sahip olmasını temin etmek,  
i) Üst düzey yönetimin bankanın karşı karşıya olduğu önemli riskler konusunda kendisine 
zamanında ve güvenilir raporlamalar vermesini sağlamak,  
j) Risk yönetim sistemlerinin etkinliğini izlemek,  
k) Müşterilerin şikayetlerinin araştırılmasını ve sonucu hakkında ilgililere cevap verilmesini 
sağlayacak bir sistem geliştirilmesini ve bunların belirlenecek hususları ihtiva edecek 
şekilde kendisine düzenli raporlanmasını sağlamak  
ile yetkili ve sorumludur.  
Denetim komitesi üyelerinin nitelikleri  
MADDE 6- (1) Yönetim kurulu denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde 
kendisine yardımcı olmak üzere üyeleri arasından seçeceği icrai görevi bulunmayan asgari 
iki üyesini banka denetim komitesi üyeleri olarak görevlendirir. Bu üyelerin;  
a) Atamanın yapıldığı tarihten önceki son iki yıl da dahil olmak üzere;  
1) Bankada icrai görevi bulunan yönetim kurulu üyelerinden olmaması,  
2) İç sistemler ile mali kontrol ve muhasebe birimlerinde görev yapanlar hariç, bankanın ve 
konsolidasyona tabi ortaklıklarının personeli olmaması,  
3) Bankanın ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetimini ya da 
derecelendirmesini veya değerlemesini yapan kuruluşların ya da bu kuruluşlar ile hukuki 
bağlantısı bulunan yurt dışındaki kuruluşların ortağı veya personeli olmaması veya 
bağımsız denetim, derecelendirme ya da değerleme sürecinde yer almaması,  
4) Bankaya ve konsolidasyona tabi ortaklıklarına danışmanlık veya destek hizmeti veren 
kuruluşların ortağı veya personeli olmaması veya bu hizmeti veren kişilerden olmaması,  
b) Bankada ve konsolidasyona tabi ortaklıklarda nitelikli pay sahibi olmaması,  
c) Hakim ortağın, icrai görevi bulunan yönetim kurulu üyelerinin veya genel müdürün eşi 
veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhrî hısımı olmaması,  
ç) Aralıklı veya sürekli olarak, dokuz yıldan fazla bir süreyle aynı bankanın denetim 
komitesinde görev yapmamış olması,  
d) Ana sözleşme hükmüne veya genel kurul kararına dayalı olarak tüm personele kârdan 
yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bankadan ve konsolidasyona tabi ortaklıklardan, 
bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad altında ücret veya benzeri bir gelir 
sağlanmaması,  
e) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve bankacılık veya finans alanında en az 
on yıllık deneyime sahip olması,  
f) (Değişik Bent: RG-14/06/2007-26552) Eş ve çocuklarının bankada veya konsolidasyona 
tabi ortaklıklarında genel müdür, genel müdür yardımcısı ve dengi pozisyonda yönetici 
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olmaması ve (1) ve (2) numaralı alt bendi hariç olmak üzere birinci fıkranın (a) bendi ile 
aynı fıkranın (b) bendinde aranan nitelik ve şartları haiz olması200 

g) (Ek Bent:RG-24/2/2011-27856) Aşağıda belirtilen kuruluşlar dışında başka bir ticari 
kuruluşta görev almaması;  
1) Yönetim kurulu üyeliği görevi ile sınırlı olmak üzere konsolide denetime tabi ortaklıklar,  
2) Bankada doğrudan ya da dolaylı pay sahibi olan yurt içinde ya da yurt dışında kurulu 
tüzel kişiliğe sahip ortaklıklar,  
3) Bankanın gerçek kişi ortaklarının ya da (2) numaralı alt bentte belirtilen ortaklarının 
birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız 
sorumlulukla katıldıkları yurt içinde ya da yurt dışında kurulu kredi kuruluşları ile finansal 
kuruluşlar  
şarttır. (Ek Cümle:RG-14/06/2007-26552) Bu fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendi, 
denetim komitesi üyesinin aynı zamanda iç sistemler ile mali kontrol ve muhasebe 
birimlerinde görev yapabileceği anlamına gelmez.  
(2)201 (Değişik Fıkra:RG-24/2/2011-27856) Denetim komitesi üyelerinin seçiminde aranan 
nitelikler üyelerin söz konusu görevleri süresince aranır. Atanacak denetim komitesi 
üyelerinden en az bir tanesinin, hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi 
ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde; mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim 
görmüş ise belirtilen alanlarda lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş ve komite üyelerinden 
en az birinin yurt içinde yerleşik olması zorunludur.  
(3) Türkiye’de şube olarak faaliyet gösteren bankalarda ise kendisine bağlı icrai mahiyette 
faaliyet gösteren bir birim bulunmayan müdürler kurulu üyelerinden biri denetim 
komitesinde görevlendirilir. Bu üyede, birinci fıkranın (a) bendinin (3) ve (4) numaralı alt 
bentleri ile (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen nitelikler aranır. Bu üyenin eş ve 
çocuklarının; bankada kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim 
bulunmayan müdürler kurulu üyesi, merkez şubesi müdürü, merkez şubesi müdür 
yardımcısı ve dengi pozisyonda yönetici olmaması, atamanın yapıldığı tarihten önceki son 
iki yıl da dahil olmak üzere, bankanın bağımsız denetimini, derecelendirmesini ya da 
değerlemesini yapan kuruluşların ortağı veya personeli olmaması veya bağımsız denetim, 
derecelendirme ya da değerleme sürecinde yer almaması, atamanın yapıldığı tarihten önceki 
son iki yıl da dahil olmak üzere danışmanlık veya destek hizmeti veren kuruluşların ortağı 
veya personeli olmaması veya bu hizmeti veren kişilerden olmaması şarttır.  
(4) Denetim komitesi üye sayısının herhangi bir nedenle ikinin altına düşmesi halinde, 
yönetim kurulu en geç onbeş gün içerisinde bu maddede aranan nitelikleri haiz yeter sayıda  

                                                
200 (Değişiklik öncesi hali) f) Eş ve çocuklarının bankada veya konsolidasyona tabi ortaklıklarında genel 
müdür, genel müdür yardımcısı ve dengi pozisyonda yönetici olmaması ve (1) numaralı alt bendi hariç 
olmak üzere birinci fıkranın (a) bendi ile aynı fıkranın (b) bendinde aranan nitelik ve şartları haiz olması  
 
201 (Değişiklik öncesi hali) (2) Denetim komitesi üyelerinin seçiminde aranan nitelikler üyelerin söz 
konusu görevleri süresince aranır. Atanacak denetim komitesi üyelerinden en az bir tanesinin, hukuk, 
iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde; mühendislik 
alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olması 
zorunludur.  
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üyesini denetim komitesine atamak zorundadır. Yönetim kurulunda bu maddede aranan 
nitelikleri haiz üye bulunmaması halinde icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri 
geçici süreyle denetim komitesine atanabilir. Geçici süreli atamalarda, atama tarihinden 
itibaren icrai görevi bulunmayan üye niteliğini haiz olması şartı aranır. Yönetim kurulu, 
geçici görevle atanan denetim komitesi üyesi yerine bir ay içerisinde bu maddede belirtilen 
nitelikleri haiz yönetim kurulu üyesi atanabilmesi için yeni yönetim kurulu üyesi seçimi 
amacıyla genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması da dahil olmak üzere gerekli 
tedbirleri almakla yükümlüdür.  
Denetim komitesi üyelerinin yetki ve sorumlukları  
MADDE 7- (1) Denetim komitesi, yönetim kurulu adına bankanın iç sistemlerinin 
etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve 
ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, 
bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti 
kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri 
yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların 
faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Kanuna istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler 
uyarınca konsolidasyona tâbi ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak 
sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.  
(2) Denetim komitesi, birinci fıkra kapsamında;  
a) Bu Yönetmelikte yer alan iç kontrole ilişkin düzenlemelere ve yönetim kurulunca 
onaylanan banka içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığını gözetmek ve 
alınması gerekli görülen önlemler konusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,  
b) İç denetim biriminin bu Yönetmelik ve iç politikalarla belirlenen yükümlülüklerini yerine 
getirip getirmediğini gözetmek,  
c) İç sistemler kapsamındaki birimlerin personelinin doğrudan kendisine ulaşabilmesini 
sağlayacak iletişim kanallarını oluşturmak,  
ç) İç denetim sisteminin bankanın mevcut ve planlanan faaliyetlerini ve bu faaliyetlerden 
kaynaklanan risklerini kapsayıp kapsamadığını gözetmek, yönetim kurulunun onayıyla 
yürürlüğe girecek iç denetime ilişkin banka içi düzenlemeleri incelemek,  
d) İç sistemler kapsamındaki birimlerden denetim komitesine bağlananların yöneticilerinin 
seçimine yönelik yönetim kuruluna önerilerde bulunmak, yönetim kurulunun bunları 
görevden alması sırasında görüş vermek,  
e) İç sistemlere ilişkin olarak üst düzey yönetimin görüş ve önerilerini almak ve bunları 
değerlendirmek,  
f) Banka içi usulsüzlüklerin doğrudan kendisine veya iç denetim birimine ya da müfettişlere 
bildirilmesini sağlayacak iletişim kanallarının tesis edilmesini sağlamak,  
g) Müfettişlerin görevlerini bağımsız ve tarafsız şekilde yerine getirip getirmediklerini 
izlemek,  
ğ) İç denetim planlarını incelemek,  
h) Yönetim kuruluna, iç sistemler kapsamındaki birimlerde görev yapacak personelde 
aranması gereken nitelikler ile ilgili önerilerde bulunmak,  
ı) İç denetim raporlarında tespit edilen hususlar konusunda üst düzey yönetimin ve bunlara 
bağlı birimlerin aldığı önlemleri izlemek,  
i) İç sistemler kapsamındaki birimlerde görevli yönetici ve personelin mesleki eğitim 
düzeylerini ve yeterliliğini değerlendirmek,  
j) Bankanın taşıdığı risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için 
gerekli yöntem, araç ve uygulama usullerinin mevcut olup olmadığını değerlendirmek,  
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k) Müfettişler ve bankanın bağımsız denetimini yürüten bağımsız denetim kuruluşunun 
bağımsız denetçileri ile düzenli aralıklarla yılda dört defadan az olmamak üzere 
belirlenecek program ve gündemler dahilinde görüşmelerde bulunmak,  
l) Görev ve sorumlulukları kapsamındaki işlerin gereğine göre yerine getirilmesi, 
etkinliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan uygulamalar konusunda ilgili 
üst düzey yönetimin, iç kontrol ve iç denetimde çalışan personel ve bağımsız denetim 
kuruluşunun görüş ve değerlendirmeleri hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek,  
m) Bankanın muhasebe uygulamalarının Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygunluğu 
kapsamında bağımsız denetim kuruluşunun değerlendirmelerini gözden geçirmek, ilgili üst 
düzey yönetimin tespit edilen tutarsızlıklar konusundaki açıklamasını almak,  
n) Üst düzey yönetim ve bağımsız denetçiler ile birlikte, bağımsız denetimin sonuçlarını, 
yıllık ve üçer aylık mali tablolar ile bunlara ilişkin dokümanları, bağımsız denetim raporunu 
değerlendirmek ve bağımsız denetçinin tereddüt ettiği diğer konuları çözüme kavuşturmak,  
o) Bankanın sözleşme imzalayacağı derecelendirme kuruluşları, bilgi sistemleri denetimi 
yapanlar da 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 tahsis edilen kaynakların yeterliliğini 
değerlendirmek, değerlendirmelerini bir rapor ile yönetim kuruluna sunmak, hizmet 
alınması halinde de sözleşme süresince, üç aydan fazla olmamak üzere, düzenli bir şekilde 
bu işlemleri tekrarlamak,  
ö) Bankanın alacağı destek hizmetine ilişkin risk değerlendirmesi yapmak, 
değerlendirmelerini bir rapor halinde yönetim kuruluna sunmak, hizmet alınması halinde de 
sözleşme süresince, üç aydan fazla olmamak üzere, düzenli bir şekilde bu işlemleri 
tekrarlamak ve ayrıca, destek hizmeti kuruluşunun sağladığı hizmetlerin yeterliliğini 
izlemek,  
p) Bankanın finansal raporlarının gerçek ve yansıtılması gereken tüm bilgileri kapsayıp 
kapsamadığını, Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını 
gözetmek, tespit edilen hata ve usulsüzlükleri düzelttirmek,  
r) Finansal raporların, bankanın mali durumunu, yapılan işlerin sonuçlarını ve bankanın 
nakit akımlarını doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı ve Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta 
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda bağımsız 
denetçiler ile görüşmek,  
s) Altı aylık dönemi aşmamak kaydıyla, dönem içerisinde icra ettiği faaliyetleri ve bu 
faaliyetlerin sonuçlarını yönetim kuruluna raporlamak, raporda bankada alınması gereken 
önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın faaliyetlerinin güven 
içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerine yer 
vermek,  
ş) Kredi açma yetkisini haiz olanların, kendileri ile eş ve velâyeti altındaki çocuklarının 
veya bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi 
işlemlerine ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alıp almadığını takip 
etmek ve bu hususların kendilerine bildirilmesini sağlayacak iletişim kanallarını oluşturmak  
ile görevli ve yetkilidir.  
Üst düzey yönetimin görev ve sorumlulukları  
MADDE 8- (1) Üst düzey yönetim;  
a) Görev ve sorumlulukları kapsamındaki işlerin gereklerine göre yerine getirilmesi, 
etkinliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan uygulamalar konusunda 
öneriler geliştirmek,  
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b) Sorumlu oldukları birimlerde görev yapan banka personelini koordine etmek, 
yeterliliklerini gözeterek görev dağılımı yapmak ve görev ve sorumluluklarını etkin olarak 
yerine getirip getirmediklerini izlemek,  
c) Sorumlu oldukları birimlerde ortaya çıkan eksiklik veya hataları çözümlemek ve bunları 
ya da alınması gerekli görülen tedbirleri ilgili iç sistemler sorumlusuna raporlamak,  
ç) Beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde kendilerine tanınan yetki çerçevesinde 
inisiyatif kullanmak,  
d) Bankanın karşı karşıya olduğu önemli riskler konusunda yönetim kuruluna zamanında ve 
güvenilir raporlama yapmak,  
e) Yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek  
ile görevli ve sorumludur.  
(2) İç sistemler kapsamındaki birimlerin üst düzey yöneticileri, aynı zamanda birimlerine 
ilişkin 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca banka yönetim kurulu tarafından 
onaylanan strateji ve politikaları uygulamak ve ilgili iç sistemler sorumlusu tarafından 
verilen diğer görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur.  
İKİNCİ KISIM  
İç Kontrol Sistemi  
BİRİNCİ BÖLÜM  
İç Kontrol Sisteminin Amaç ve Kapsamı  
İç kontrol sisteminin amacı ve kapsamı  
MADDE 9- (1) İç kontrol sisteminin amacı, bankanın varlıklarının korunmasını, 
faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, banka içi politika 
ve kurallara ve bankacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal 
raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde 
edilebilirliğini sağlamaktır.  
(2) İç kontrol sisteminden beklenen amacın sağlanabilmesi için;  
a) Banka bünyesinde işlevsel görev ayrımının tesis edilmesi ve sorumlulukların 
paylaştırılması,  
b) Muhasebe ve finansal raporlama sisteminin, bilgi sisteminin ve banka içi iletişim 
kanallarının etkin çalışacak şekilde tesis edilmesi,  
c) (Değişik Bent: RG-01/06/2010-27598) İş sürekliliği planı ve ilgili diğer planların 
hazırlanması,  
ç) İç kontrol faaliyetlerinin oluşturulması,  
d) Bankanın iş süreçleri üzerinde kontrollerin ve iş adımlarının gösterildiği iş akım 
şemalarının oluşturulması  
zorunludur.  
(3) İç kontrol sistemi, bankanın yurt içi ve yurt dışı şubeleri ile genel müdürlük birimlerini, 
konsolidasyona tabi ortaklıklarını ve tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde yapılandırılır.  
İşlevsel görev ayırımı  
MADDE 10- (1) Banka nezdinde, hata ve sahtekarlığın, menfaat çatışmalarının, bilgi 
manipülasyonunun ve kaynakların kötüye kullanımının önlenmesi amacıyla aynı konudaki 
faaliyetlere ilişkin görev ayrıştırması yapılarak, banka içindeki tüm birimlerin, personelin 
ve komitelerin yetki ve sorumlulukları açıkça ve yazılı olarak belirlenir. Menfaat çatışması 
doğabilecek faaliyetlerin tespit edilerek mümkün olduğunca en aza indirilmesi ve risk 
doğuran bir işlemin yapılmasına karar verilmesi, işlemin muhasebeleştirilmesi ve işlemden 
kaynaklanan riskin yönetilmesi işlevlerinin farklı personelin sorumluluğuna verilmesi 
sağlanır.  
Bilgi sistemlerinin tesisi  
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MADDE 11- (1) Banka içinde tesis edilecek bilgi sistemlerinin yapısının bankanın ölçeği, 
faaliyetlerinin ve sunulan ürünlerin niteliği ve karmaşıklığı ile uyumlu olması zorunludur.  
(2) Bilgi sistemleri asgari olarak;  
a) (Değişik Bent: RG-30/11/2008-27070)202 Bankayla ilgili tüm bilgilerin yurt içinde 
elektronik ortamda güvenli ve istenildiği an erişime imkan sağlayacak şekilde 
saklanılmasına veya yedeklenmesine ve kullanılmasına203,   
b) Risk ölçüm yöntem veya modelleri kullanılarak risklerin ölçülebilmesine ve zamanında 
ve etkin bir şekilde raporlanabilmesine,  
c) Sunulan ürünler, faaliyet türleri, coğrafya veya risk doğuran gruplar bazında veri 
toplulaştırması yapılabilmesine,  
ç) Yıllık bütçe ve hedeflerden sapmaların tespit edilebilmesine,  
d) Önceden belirlenen risk limitlerine yaklaşılması halinde uyarıcı bilgiler üretilebilmesine,  
e) Belirlenen azami risk düzeylerine ilişkin aşımların ve istisnaların zamanında 
raporlanabilmesine,  
f) Risk alma düzeyine göre sunulan hizmetlere ve faaliyetlere ilişkin sermaye 
yükümlülüğünün tahsisine,  
g) Stres testi ve senaryo analizi yapılabilmesine  
ğ) (Değişik Bent:RG-24/2/2011-27856)204 Muhasebe kayıtlarının işlem bazında Tek Düzen 
Hesap Planına ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak, dördüncü fıkra uyarınca 
yurt içinde tesis edilmesi gereken birincil sistemler üzerinden ve arada başka bir muhasebe 
sistemini referans almaksızın doğrudan oluşturularak tutulabilmesine,  
imkan verecek bir yapıda tesis edilir.  
(3) Bilgi sistemlerinin güvenilirliğinin sağlanması ve düzenli olarak güncellenerek gerekli 
değişikliklerin yapılması zorunludur.  
(4) (Değişik Fıkra: RG-01/06/2010-27598) Bankaların birincil ve ikincil sistemlerini yurt 
içinde bulundurmaları zorunludur.  
(5) Bankaların bilgi sistemlerinin unsurları ile kontrolüne ilişkin asgari usul ve esasları 
belirlemeye Kurul yetkilidir.  
(6) (Ek fıkra: RG-01/06/2010-27598) Birincil ve ikincil sistemler kapsamında destek 
hizmeti alınıp alınmadığına bakılmaksızın, bu sistemler için iş sürekliliğini sağlamaya 
yetecek nitelik ve sayıda yurt içinde personel istihdam edilmesi zorunludur.  
(7) (Ek fıkra:RG-24/2/2011-27856) İkinci fıkranın (ğ) bendi uygulaması bakımından, 
yasal defterlere ilişkin mevzuat hükümleri ile bu bentte aranan diğer koşullar saklı kalmak 
kaydıyla, bankalar, işlemlerini asgari seviyede işlem türü, finansman konusu, teminat türü, 
risk derecesi, taraf türü, yerleşiklik, açılış tarihi, vade, valör, tabi olunan yasal kesintiler, 
aynı faiz oranı uygulanması, aynı ücret/komisyon gibi kesintilere tabi olma bakımından 
toplulaştırmak suretiyle muhasebeleştirebilirler. Bu durumlarda, her bir toplu 
muhasebeleştirme kaydının içerdiği işlemlerin, istenildiğinde işlem bazında 

                                                
202 Bu bentteki değişiklik, 01/04/2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Değişiklik öncesi hali) a) Bankayla ilgili tüm 

bilgilerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanılmasına ve kullanılmasına 
203 Bu bentte 01/06/2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yapılan 
değişikliğin yürürlüğü 01/05/2012 tarihine ertelenmiş olup, metni aşağıdaki gibidir:  
“a) Bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesi ve Kanunda, Kanuna ilişkin alt düzenlemelerde ve ilgili diğer mevzuatta 

bankalar için tanımlanan tüm sorumlulukların yerine getirilmesi açısından gerekli olan bütün bilgilerin, elektronik 

ortamda güvenli ve istenildiği an erişime olanak sağlayacak şekilde kaydedilmesine ve kullanılmasına,” 
204  (Değişiklik öncesi hali) Muhasebe kayıtlarının işlem bazında tek düzen hesap planına uygun olarak 

tutulabilmesine (Değişiklik öncesi halinin yürürlük tarihi:15/09/2007) 
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muhasebeleştirmeyi mümkün kılacak şekilde ve işlem bazlı muhasebe detayı da dahil her 
türlü ayrıntıları ile birlikte sorgulanma yapılabilir biçimde bilgi sisteminde tutulması şarttır.  
İletişim yapısı ve iletişim kanallarının tesisi  
MADDE 12- (1) Bankanın organizasyon yapısı içinde bilginin, bilgi güvenliği dahilinde 
ilgili yönetim kademeleri ile sorumlu personele ulaşacak biçimde dikey ve yatay akışı ve 
bankanın amaçları, stratejileri, 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.  
(2) Yatay bilgi akışının sağlanması suretiyle banka içindeki veya bankanın kontrol ettiği 
kuruluşlara ait bir birimin sahip olduğu bilginin, o bilgiye gereksinim duyan diğer birimlerle 
paylaşılması temin edilir.  
(3) Banka personelinin karşılaştığı problemlerin kendi birimlerindeki yönetim kademeleri 
ile iç kontrol birimine, mutat uygulamalara göre şüpheli gördükleri veya tereddüt ettikleri 
hususların ise problemlerin bildirildiği yönetim kademeleri ve birim ile birlikte ayrıca iç 
denetim birimine raporlamalarını sağlayacak banka bünyesinde uygun iletişim kanallarının 
tesisi ve idamesi zorunludur.  
(4) Tesis edilecek iletişim kanallarının Kanunun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında 
belirtilen sır saklama yükümlülüğüne aykırılık oluşturmaması için her türlü tedbir alınır.  
İş sürekliliği yönetimi ve planı  
MADDE 13 – (Başlığıyla birlikte değişik madde: RG-01/06/2010-27598)  
(1) Bankaların, bir kesinti anında faaliyetlerinin sürdürülmesi veya zamanında 
kurtarılmasını sağlamak üzere operasyonel, finansal, yasal ve itibari olumsuz etkileri en aza 
indirmeyi amaçlayan yönetim kurulu tarafından onaylanmış bir iş sürekliliği yönetim yapısı 
oluşturmaları zorunludur.  
(2) İş sürekliliği yönetimi kapsamında, iş sürekliliğinin gereklerini yerine getirmek üzere 
gerekli süreçler tesis edilir ve gereken tedbirler alınır.  
(3) İş sürekliliği planlamasına yönelik olarak iş etki analizi çalışmaları yapılır ve kurtarma 
stratejileri belirlenir. Bu çalışmalar ışığında bir iş sürekliliği planı oluşturulur ve bu plan 
yönetim kurulu tarafından onaylanır.  
(4) İş etki analizi kapsamında, ilgili çalışanların katılımıyla, iç ve dış bağımlılıklar belirlenir 
ve meydana gelebilecek bir kesinti durumunda gereken faaliyet düzeyini ortaya koymak 
üzere operasyonlar önem düzeyleri açısından sınıflandırılır. Farklı kesinti senaryolarının 
faaliyetler üzerinde yaratabileceği muhtemel riskler ve bunların potansiyel etkileri 
değerlendirilir.  
(5) İş etki analizini temel alan, kurtarma öncelikleri ve hedeflerini ortaya koyan bir 
kurtarma stratejisi geliştirilir. Kurtarma stratejisinin uygulanması ile ilgili detaylara iş 
sürekliliği planında yer verilir.  
(6) İş sürekliliği planının bankanın hedefleri ve öncelikleriyle uyumlu, güncel ve yeterli 
olması esastır. Risklerin açık ve net olarak tanımlandığı bu planda, faaliyet kesintilerinin 
yönetilmesi için görev ve sorumlulukların belirlenmesi, plan dâhilinde önemli göreve sahip 
personele ulaşılamaması durumunda yetki ve karar verme yapısının sürdürülebilmesi ve 
planın hangi koşullarda uygulamaya alınacağı hususlarına yer verilir. Plan geliştirilirken, 
varsa destek hizmeti alınan kuruluşlar da dikkate alınır. Personel, iş sürekliliği planı ile 
ilgileri çerçevesinde bilgilendirilir, görev ve sorumlulukları konusunda eğitilir.  
(7) Herhangi bir acil veya beklenmedik durumda öncelikli gerçekleştirilecek eylemleri ve 
alınacak tedbirleri belirlemek üzere iş sürekliliği planının bir parçası olarak acil ve 
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beklenmedik durum planı oluşturulur. Karşılaşılan durum bu plan kapsamında çözülemediği 
takdirde iş sürekliliği planının diğer kısımları devreye alınır.  
(8) Acil ve beklenmedik durum planı kapsamında, ortaya çıkabilecek sorun ya da kriz ile 
başa çıkmak amacıyla gerekli önlemler alınır, gerektiğinde kullanılmak üzere ana 
hizmetlerin verildiği ortam ile aynı risklere maruz olmayan bir yönetim ve çalışma ortamı 
tesis edilir. Acil ve beklenmedik durum planında:  
a) Muhtemel acil ve beklenmedik durumlar karşısında, her banka operasyonu için bir 
öncelik sırası, yetki devri, durumun gerektirdiği personelin teminine ilişkin düzenlemeler, 
yönetim ile personelin temas düzeni, sırası ve yöntemi açık olarak belirlenir.  
b) Ödeme ve mutabakat sistemlerine ilişkin muhtemel acil ve beklenmedik bir duruma 
yönelik olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri, bankalararası ödeme, 
mutabakat ve takas sistemleri sorumluları ve Kurum ile muhtemel haberleşme düzeni; 
halkla ve müşterilerle ilişkilere yönelik kamuya açık bir haberleşme kanalı ya da ağı tesis 
edilmesi sağlanır.  
c) Müşteriler ve yayın organlarının zamanında ve doğru haber almasının teminine yönelik 
kullanılacak iletişim yöntemlerinin belirtildiği bir haberleşme stratejisi belirlenir.  
ç) Genel müdürlük ve şubeler arasında, buna ilaveten bilgi işlem merkezi ile şubeler 
arasında özel hatlar kullanılarak çoklu haberleşme metotlarının kullanımı güvence altına 
alınır.  
d) Bankanın faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duyabileceği tüm kaynaklar dikkate 
alınır, varlıkların korunmasına yönelik tedbirler ve hasar gören varlıkların 
değerlendirilmesine yönelik usuller belirlenir.  
e) Müşterilerin ve personelin güvenliğine azami önem verilir.  
(9) İş sürekliliği planı ve bu plan kapsamındaki diğer planlar, ilgili tüm birimlere görev ve 
sorumlulukları çerçevesinde belirlenmiş bir içerikle basılı halde iletilir. Personelin plan ve 
bu plan dahilinde üstlendiği sorumluluk hakkında alternatif iletişim kanalları üzerinden 
bilgi sahibi olması sağlanır. Planda belirtilen hususların eşgüdümü için yetkili bir birim 
belirlenir.  
(10) Bilgi sistemlerinin sürekliliği, iş sürekliliği planı kapsamında hazırlanan ve yönetim 
kurulu tarafından onaylanmış bilgi sistemleri süreklilik planı ve acil ve beklenmedik durum 
planında ele alınır. İş süreklilik planı kapsamındaki planlar ayrı ayrı hazırlanabileceği gibi 
tek bir planın parçası da olabilirler.  
(11) İş sürekliliği planı kapsamındaki planları gözden geçirecek bir sistem oluşturulur. 
Bankanın iş süreçlerini veya bilgi sistemlerini etkileyecek değişikliklerden sonra planlar 
gözden geçirilerek güncellenir. Bu planlar, otomatik ve manuel işleyen süreçlerde olası kısa 
veya uzun süreli kesintiler dikkate alınarak genel müdürlük ve örnek şubeler ile diğer 
birimlerde yılda en az bir kez test edilir. Testlere varsa kritik iş süreçlerine destek veren 
bilgi teknolojileri sistemlerinin ayağa kaldırılmasında rol oynayacak destek hizmeti 
kuruluşları da dahil edilir. Test sonuçları uygun bir değerlendirmeyi müteakip üst yönetime 
raporlanır ve gerekmesi halinde planın güncellenmesinde kullanılır.  
İç kontrol faaliyetleri  
MADDE 14- (1) İç kontrol faaliyetleri asgari olarak aşağıdaki kontrolleri kapsar:  
a) Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin kontrolü,  
b) İletişim kanalları ile bilgi sistemlerinin ve finansal raporlama sisteminin kontrolü,  
c) Uyum kontrolleri.  
(2) İç kontrol faaliyetleri, bankanın günlük tüm faaliyetlerinin bir parçasını oluşturur. İç 
kontrole ilişkin yazılı politika ve uygulama usullerinin, önce faaliyeti gerçekleştiren 
personel tarafından sonra iç kontrol personeli tarafından icra edilecek bir yaklaşımla 
geliştirilmesi sağlanır ve bankanın tüm personeli gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin 
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geliştirilen iç kontrol faaliyetlerine dair politika ve uygulama usulleri hakkında 
bilgilendirilir.  
İKİNCİ BÖLÜM  
İç Kontrol Faaliyetleri Kapsamındaki Kontroller  
Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin kontrolü  
MADDE 15- (1) Bankaların faaliyetlerinin icrasına ilişkin işlemler operasyonel faaliyetleri 
oluşturur. Operasyonel faaliyetlere ilişkin kontroller ile operasyonların verimliliği ve 
etkinliğinin sağlanması amaçlanır.  
(2) Operasyonel faaliyetlere ilişkin olarak aşağıda belirtilen kontrol faaliyetlerinin bankalar 
tarafından uygulanması şarttır.  
a) Raporlama: Üst yönetime sunulmak üzere, günlük, haftalık veya aylık bazda olağanüstü 
durum, şüpheli işlem, aykırılık ve genel performans raporları hazırlanması,  
b) Fiziki kontrol: Bankaya ait veya müşteriler ve diğer taraflar adına saklanan nakit para, 
menkul kıymetler gibi finansal varlıklar da dahil olmak üzere maddi varlıklara 
erişilebilmesine, bunların kullanımına ve saklanmasına yönelik kurallar ve sınırlamalar 
konulması, tüm maddi varlıkların düzenli aralıklarla envanterinin çıkarılması,  
c) Onaylama ve yetkilendirme: Çift taraflı ve çapraz kontrol ve imza usullerinin tesis 
edilmesi, belirli limitlerin üzerindeki işlemler için onay ya da yetki alınması,  
ç) Sorgulama ve mutabakat sağlama: İşlemlerin detaylarının, faaliyetlerin ve risk yönetim 
modellerine ait çıktıların doğruluğunun sorgulanması, hesapların karşılaştırılması, düzenli 
aralıklarla mutabakatların gerçekleştirilmesi,  
d) Limitlere uygunluk incelemeleri, aşım ve aykırılıkların takibi: Genel ve özel risk 
limitlerine uyulup uyulmadığının incelenmesi ve limit aşımlarının izlenmesi.  
İletişim kanallarının ve bilgi sistemlerinin kontrolü  
MADDE 16- (1) Bankanın iletişim kanallarının ve bilgi sistemlerinin kontrolü ile, banka 
bünyesinde elde edilen bilginin güvenilir, tam, izlenebilir, tutarlı ve ihtiyacı karşılayacak 
uygun biçim ve nitelikte olması ve ilgili birim ve personel tarafından zamanında 
erişilebilmesi imkanının sağlanması amaçlanır.  
(2) İletişim kanallarına ilişkin kontroller;  
a) Banka içinde ya da konsolidasyona tabi ortaklıklarında üretilen ve Kanun ve ilgili diğer 
mevzuat ile banka yönetim kurulunca onaylanan politika ve stratejilere göre herhangi bir 
sınırlamaya tabi tutulması gereken bilgilerden ilgili birim ve personele erişim imkanı 
tanınanlar üzerinde sınırlamalar bulunup bulunmadığına,  
b) Banka, çalıştığı birim ve kendi performansı hakkında personele düzenli olarak bilgi 
verilip verilmediğine,  
c) Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta yapılan değişiklikler ile yeni ürün veya faaliyetler 
hakkında personelin bilgilendirilip bilgilendirilmediğine,  
ç) Karşılaşılan problemler, mutat uygulamalara göre tereddüt edilen hususlar hakkında ilgili 
personel tarafından kendi birimlerindeki yönetim kademelerine ve iç kontrol birimine ne 
kadar sıklıkla raporlama yapıldığına, ilişkin kontrol faaliyetlerinden oluşur.  
(3) Bilgi sistemlerine ilişkin kontroller, genel bilgi sistemi kontrolleri ve uygulama 
kontrollerinden oluşur. Genel bilgi sistemi kontrolleri, bilgi sistemi ve yönetimine ilişkin 
faaliyet ve bu faaliyetlere ilişkin süreçlerin kontrollerini kapsar. Uygulama kontrolleri, bilgi 
sistemleri içerisinde yer alan ve bankacılık faaliyetlerini yürütmek veya desteklemek için 
kullanılan finansal verilerin tanımlanması, üretilmesi, kullanılması, bütünlük ve 
güvenilirliğinin sağlanması, verilere erişimin yetkilendirilmesi gibi tüm iş süreçlerinde 
kullanılması gereken iç kontrolleri kapsar. Uygulama kontrolleri kapsamında asgari olarak 
veri oluşturma/yetkilendirme kontrolleri, girdi kontrolleri, veri işleme kontrolleri, çıktı 
kontrolleri ve sınır kontrolleri gerçekleştirilir. Kurul, genel bilgi sistemi kontrolleri ile 
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uygulama kontrolleri çerçevesinde icra edilecek asgari kontrollerin kapsamına ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye yetkilidir.  
Finansal raporlama sistemlerinin kontrolü  
MADDE 17- (1) Finansal raporlama sistemlerinin kontrolü, muhasebe ve raporlama 
sistemlerinin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin sağlanmasını hedefler. Bu kapsamda 
gerçekleştirilecek kontroller, asgari olarak;  
a) Finansal tablolara dahil edilmemesi veya finansal tablolarda yanlış ifade edilmesi 
halinde, kullanıcıların finansal tablolardaki bilgilerden yararlanarak aldıkları ekonomik 
kararları etkileme düzeyi yüksek olan bilgiler dikkate alınarak, finansal raporlarda yer alan 
bilgilerin özel kontrolü ve kontrol edilen bilgilere dayanak teşkil eden işlemlerin 
kontrolünü,  
b) İşlemlerin, varlık ve yükümlülüklerin kayda alınması ile finansal raporlara yansıtılması 
arasında uygulanan sürecin, oluşabilecek hataların ve eksikliklerin saptanabilmesine yönelik 
kontrolü,  
c) Finansal raporların Kanuna ve Kanuna istinaden yürürlüğe konulan düzenlemelere uygun 
olarak hazırlanıp hazırlanmadığının kontrolünü  
içerir.  
Uyum kontrolleri  
MADDE 18- (1) Uyum kontrolleri vasıtasıyla, bankanın gerçekleştirdiği ve 
gerçekleştirmeyi planladığı tüm faaliyetlerin ve yeni işlemler ile ürünlerin Kanuna ve ilgili 
diğer mevzuata, banka içi politika ve kurallar ile bankacılık teamüllerine uyumunun 
sağlanması hedeflenir. Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile banka içi politika ve kurallardaki 
değişiklikler hakkında, banka personelinin en kısa sürede bilgilendirilmesi sağlanır.  
(2) Uyumun kesintisiz kontrolü, iç kontrol birimi veya uyum kontrolüyle görevlendirilecek 
ve iç kontrol birimi ile aynı iç sistemler sorumlusuna bağlı olarak çalışacak bankanın diğer 
faaliyetlerinden bağımsız olarak örgütlendirilecek bir birim tarafından gerçekleştirilir.  
(3) Yeni ürün ve işlemler ile gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler için yönetim 
kurulundan onay alınmadan önce ikinci fıkra uyarınca görevlendirilen birimden görüş alınır.  
(4) Bankanın yurt dışı şubelerinde ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarında, yurt dışı 
düzenlemelere uyumu kontrol edecek asgari birer personel görevlendirilir ve ikinci fıkra 
uyarınca, uyum kontrolüyle görevlendirilmiş birime bağlı olarak raporlama yapmaları 
sağlanır.  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
İç Kontrol Birimi ve İç Kontrol Personeli  
İç kontrol birimi  
MADDE 19- (1) İç kontrol sistemi ile iç kontrol faaliyetleri ve bunların nasıl icra edileceği, 
bankanın gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin nitelikleri dikkate alınarak, iç kontrol birimi 
tarafından ilgili birimlerin üst düzey yöneticileri ile birlikte tasarlanır.  
(2) İç kontrol biriminde bir yönetici ile bankanın ölçeği, faaliyetlerinin niteliği ve 
karmaşıklığına göre yeterli sayıda ve mesleki uzmanlığa sahip iç kontrol personeli görev 
yapar. İç kontrol birimi fiziken banka genel müdürlüğünde yer alır. Türkiyede şube açarak 
faaliyet gösteren yurt dışında kurulu bankalarda iç kontrol birimi, merkez şubede tesis 
edilir.  
(3) İç kontrol faaliyetlerinin 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 personelince iç kontrol 
birimine bildirilmesi temin edilir.  



365 
 

(4) İç kontrol faaliyetlerinin, bankanın operasyonel faaliyetlerini gerçekleştiren personel ile 
iç kontrol personeli arasında dağılımına ilişkin usul ve esaslar ile her iç kontrol faaliyeti için 
tahsis edilecek iç kontrol personeli sayısı ve hangi kontrol mekanizma ve yöntemlerinin 
kullanılacağı, iç kontrol birimi yöneticisi ve ilgili üst düzey yönetim tarafından birlikte 
belirlenir. İç kontrol personelinin görev yaptığı mahaldeki bankanın faaliyetlerini yürüten 
diğer personelle eşgüdümü ve işbirliği iç kontrol birimi tarafından sağlanır.  
(5) İç kontrol birimine raporlanan kontrol sonuçları bu birim bünyesinde muhafaza edilir. 
Raporlamalar, operasyonel faaliyetleri yürüten banka personeli ve iç kontrol personeli 
tarafından yapılanlar olarak ayrıştırılır ve bunlar da niteliklerine göre sınıflandırılır. 
Belirtilen şekilde gruplandırılan raporlamalar iç kontrol birimi yöneticisi ve ilgili üst düzey 
yönetim tarafından değerlendirilir ve iç kontrol sisteminin geliştirilmesi ya da iç kontrol 
faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli görülen tedbirler alınır.  
(6) Beşinci fıkra kapsamındaki uygulamalar hakkında en fazla üçer aylık dönemler 
itibarıyla denetim komitesine bilgi verilir.  
(7) İç kontrol birimi yöneticisinin en az yedi yıllık bankacılık deneyimine sahip olması 
şarttır. İç kontrol birimi yöneticisi, iç kontrol personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının 
gerektirdiği nitelikleri haiz olup olmadıklarını değerlendirir, mesleki bilgi, beceri ve 
yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programları hazırlar ve bunların görevlerini 
icrai birimlerin etkisinde kalmaksızın tarafsız olarak icra edip etmediklerini izler.  
(8) (Ek Fıkra:RG-24/2/2011-27856) İç kontrol birimi faaliyetlerinin bir iç kontrol 
personeli ile sürdürülmesinin mümkün olduğu bankalarda iç kontrol birimi yöneticisi görev, 
yetki ve sorumluluklarını da haiz olmak üzere iç kontrol birimi faaliyetleri bu personel 
tarafından icra olunur.  
İç kontrol personelinin görev ve yetkileri  
MADDE 20- (1) İç kontrol birimine bağlı iç kontrol personeli görevlerini, operasyonel 
faaliyetlerin gerçekleştirildiği birim veya şubelerde ve genel müdürlükte yürütürler. 
Bankalar, şube faaliyetlerinin banka toplam işlem hacmi içerisindeki payı, taşıdıkları 
operasyonel riskleri, bankanın toplam risk profili içerisindeki etkisi, personel sayısı ve 
günlük faaliyetlerin merkezden kontrol edilebilme imkanları gibi hususları da dikkate alarak 
bazı şubelerde sürekli iç kontrol personeli bulundurulabilir. İç kontrol personelinin görev 
yerleri, iç kontrol birimi yöneticisi tarafından uygun görülecek sürelerde değiştirilir. İç 
kontrol personeli, iç kontrol faaliyetleri dışında bir faaliyette bulunamazlar.  
(2) İç kontrol personeli, bankanın tüm faaliyetlerinin güvenli bir biçimde icra edilmesini 
izlemek, incelemek ve kontrol etmek amacıyla ilgili birimlerden 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 birimlere tebliğ ederler. İç kontrol 
personeline, izledikleri, inceledikleri ve kontrol ettikleri hususlara ilişkin olarak banka 
personelinden ilave açıklama isteme ve bunların fikirlerine başvurma yetkileri verilir.  
(3) İç kontrol birimi tarafından hazırlanan, ilgili iç sistemler sorumlusu tarafından uygun 
görülen ve yönetim kurulu tarafından onaylanarak kabul edilen iç kontrol birimi 
yönetmeliğinde iç kontrol personelinin öğrenim durumu, deneyim, bilgi ve beceri seviyeleri 
ile diğer niteliklere yer verilir.  
ÜÇÜNCÜ KISIM  
İç Denetim Sistemi  
BİRİNCİ BÖLÜM  
İç Denetimin Amacı, Kapsamı, Organizasyonu ve Mesleki Özen  
İç denetim sisteminin amacı ve kapsamı  
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MADDE 21- (1) İç denetim sisteminin amacı, üst yönetime banka faaliyetlerinin Kanun ve 
ilgili diğer mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda 
yürütüldüğü ve iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda 
güvence sağlamaktır.  
(2) İç denetim sisteminden beklenen amacın sağlanabilmesi için, iç denetim faaliyetleriyle; 
banka içi herhangi bir kısıtlama olmaksızın bankanın tüm faaliyetleri, yurt içi ve yurt dışı 
şube ve genel müdürlük birimleri dahil diğer birimleri dönemsel ve riske dayalı olarak 
incelenir ve denetlenir, eksiklik, hata ve suiistimaller ortaya çıkarılır, bunların yeniden 
ortaya çıkmasının önlenmesine ve banka kaynaklarının etkin ve verimli olarak 
kullanılmasına yönelik görüş ve önerilerde bulunulur ve Kuruma ve üst yönetime iletilen 
bilgi ve raporlamaların doğruluğu ve güvenilirliği değerlendirilir.  
(3) Dönemsel ve riske dayalı denetimlerde;  
a) İç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin yeterliği ve etkinliği değerlendirilir.  
b) (Değişik Bent:RG-24/2/2011-27856)205 Elektronik bilgi sistemi ile elektronik bankacılık 
hizmetleri de dahil olmak üzere ve 13/1/2010 tarihli ve 27461 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve 
Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmeliğin, Bilgi Sistemleri ve Bankacılık 
Süreçleri Denetimine İlişkin Esaslar başlıklı Beşinci Bölümünde belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde bilgi sistemleri gözden geçirilir.  
c) Muhasebe kayıtları ile finansal raporların doğruluğu ve güvenilirliği incelenir.  
ç) Operasyonel faaliyetlerin, belirlenmiş olan usullere uygunluğu ile bunlara ilişkin iç 
kontrol uygulama usullerinin işleyişi test edilir.  
d) İşlemlerin, Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, banka içi strateji, politika ve uygulama 
usulleri ile diğer iç düzenlemelere uygunluğu denetlenir.  
e) Banka içi düzenlemeler çerçevesinde yönetim kurulu ve denetim komitesine yapılan 
raporlamalar ile yasal raporlamaların doğruluğu, güvenilirliği ve zaman kısıtlamalarına 
uygunluğu denetlenir.  
(4) Bankada risk ölçüm modeli kullanılması halinde, risk ölçüm modelleriyle ilgili olarak;  
a) Risk ölçüm model ve yöntemleriyle elde edilen sonuçların günlük risk yönetimine dahil 
edilip edilmediği,  
b) Bankanın kullandığı fiyatlama modelleri ile değerleme sistemleri,  
c) Bankanın kullandığı risk ölçüm modellerinin kapsadığı riskler,  
ç) Risk ölçüm modellerinde kullanılan verinin ve varsayımların doğruluğu ve uygunluğu,  
d) Risk ölçüm modellerinde kullanılan verinin kaynağının güvenilirliği, bütünlüğü ve 
zamanında elde edilebilirliği,  
e) Risk ölçüm modelleri için kullanılan geriye dönük testlerin doğruluğu,  
denetime tabi tutulur.  
(5) Bankanın konsolidasyona tabi ortaklıkları da iç denetime tabi tutulur.  
İç denetim birimi  

                                                
205 (Değişiklik Öncesi Hali) b) Elektronik bilgi sistemi ile elektronik bankacılık hizmetleri de dahil olmak 
üzere ve 16/5/2006 tarihli ve 26170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim 
Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkında Yönetmeliğin “Bilgi Sistemleri 
Denetimi” başlıklı Dördüncü Bölümünde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bilgi sistemleri gözden 
geçirilir.  
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MADDE 22- (1) Bankalarda iç denetim görevi, iç denetim birimi tarafından yürütülür. İç 
denetim biriminde bankanın büyüklüğüne, faaliyetlerinin karmaşıklığına, yoğunluğuna, 
kapsamına ve risklilik düzeyine bağlı olarak, Kanun ve ilgili mevzuat ile banka içi 
düzenlemelerde öngörülen denetim hizmetlerinin aksatılmadan ve bu hizmetlerin 
gerektirdiği seviyede yerine getirilmesi amacıyla yeterli sayıda müfettiş ve iç denetim 
elemanı çalıştırılır.  
(2) İç denetim birimi yöneticisinin en az yedi yıllık bankacılık deneyimine sahip olması 
şarttır. İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetlerini denetim faaliyetlerine yönelik 
politika ve uygulama usulleri ile iç denetim planları çerçevesinde yürütür.  
(3) İç denetim birimi yöneticisi;  
a) İç denetim faaliyetlerine yönelik politika ve uygulama usullerini belirler, denetim 
komitesinin uygun görüşünü alır ve yönetim kurulunun onayıyla uygulamaya koyar.  
b) İç denetim faaliyetlerini gözetler, denetim politika, program, süreç ve uygulamalarını 
izler ve yönlendirir.  
c) Müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarının gerektirdiği nitelikleri haiz olup 
olmadıklarını değerlendirir, mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik 
eğitim programları hazırlar ve bunların görevlerini mesleki özen ve dikkat çerçevesinde 
bağımsız ve tarafsız olarak icra edip etmediklerini izler.  
(4) Denetim faaliyetlerinin bir müfettiş ile sürdürülmesinin mümkün olduğu bankalarda iç 
denetim birimi yöneticisi görev, yetki ve sorumluluklarını da haiz olmak üzere denetim 
faaliyetleri bu müfettiş tarafından icra olunur.  
(5) Dönemsel ve riske dayalı denetimler haricinde, yönetim kurulu veya denetim 
komitesinin talebi üzerine, iç denetimin amacına uygun olarak özel denetimler de iç 
denetim birimi tarafından yerine getirilir.  
Müfettişlerin nitelikleri ve yetkileri  
MADDE 23- (1) Müfettişler görev ve sorumluluklarını tarafsız ve bağımsız olarak icra 
eder. Bu amaçla müfettişlerin iç denetim birimi yöneticisi, ilgili iç sistemler sorumlusu ve 
yönetim kurulu haricinde banka yönetiminde yer alan hiçbir kişiye karşı hesap verme 
sorumluluğu bulunmaması ve görevlerinin icrasında kişisel veya akrabalık ilişkileri ya da 
bankadaki konumu gibi hususlardan kaynaklı menfaat çatışmalarından uzak olmaları 
sağlanır.  
(2) Müfettişler, bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını zedeleyici nitelikteki hususların 
bulunması halinde bunları denetim öncesinde iç denetim birimi yöneticisine ve denetim 
komitesine bildirir ve görevden çekilir. Müfettişler, daha önce bulunduğu görevler 
nedeniyle sorumluluğu bulunan işlemlerin denetiminde yer alamazlar.  
(3) Yönetim kurulunca, müfettişlere görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine 
getirebilmeleri için, bankanın tüm bölüm ve birimlerinde inisiyatif kullanabilecek, bankanın 
herhangi bir personelinden bilgi alabilecek ve bankanın tüm kayıt, dosya ve verilerine 
ulaşabilecek yetkiyi haiz olmaları sağlanır.  
(4) İç denetim birimi tarafından hazırlanan, ilgili iç sistemler sorumlusu tarafından uygun 
görülen ve yönetim kurulu tarafından onaylanarak kabul edilen iç denetim yönetmeliğinde 
müfettişlerin yeterlilikleri için aranan öğrenim durumu, deneyim, bilgi ve beceri seviyeleri 
ile diğer niteliklere yer verilir. Müfettişlerden, bankanın bilgi teknolojilerinin denetimini 
icra edeceklerin bilgi teknolojileri ile bilgi teknolojilerine dayalı denetim teknikleri 
konularında öğrenim alanları itibariyle veya aldıkları eğitim sertifikalarıyla kanıtlanabilir 
asgari bilgi ve beceriye sahip olmaları zorunludur. Bu zorunluluk, 22 nci maddenin 
dördüncü fıkrası kapsamında bankalarda görev yapan müfettiş hakkında da uygulanır.  
İç denetimde mesleki özen  
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MADDE 24- (1) Müfettişler, görevlerini mesleki özen ve dikkat içerisinde yerine 
getirmekle yükümlüdür. Mesleki özen ve dikkat asgari olarak;  
a) Görevin gerektireceği çalışmanın kapsamını,  
b) İlgili mevzuat, iç düzenleme ve uygulama usullerini ve bunların denetlenecek alan 
bakımından önem ve gerektirdiği çalışmanın boyutunu,  
c) Denetime konu faaliyetlere ilişkin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği ve 
yeterliliğini,  
ç) Denetime konu faaliyet ve işlemlerde önemli hata, usulsüzlük ve kasıtlı aykırılıkların 
olma ihtimalini,  
d) Yararlanılabilecek bilgisayar destekli denetim teknikleri ile veri analiz tekniklerini,  
e) Denetim konusu faaliyet veya işlemden kaynaklanabilecek riskleri,  
f) Danışmanlık hizmetinde bulunulması halinde, hizmetin gerektirdiği çalışmanın 
sonuçlandırılma süresi ve raporlanması dahil bundan yararlanacak kişilerin ihtiyaç ve 
beklentileri ile bu hizmetin gerektirdiği çalışmanın kapsamı ve karmaşıklık düzeyini  
belirleme yetkinliğine sahip olmayı gerektirir.  
İKİNCİ BÖLÜM  
İç Denetim Faaliyetleri ve Çalışma Esasları  
İç denetim faaliyetleri  
MADDE 25- (1) Bankaların dönemsel ve riske dayalı iç denetim faaliyetleri, iç denetim 
planının hazırlanması, yürürlüğe konulması, çalışma programları aracılığıyla icrası, 
sonuçların iç denetim birimi yönetimine, ilgili birim yönetimine ve ilgili iç sistem 
sorumlusuna, denetim komitesine, denetim komitesi aracılığıyla yönetim kuruluna 
raporlanması ve denetim raporları çerçevesinde ilgili birim yönetimlerince alınan 
önlemlerin izlenmesi faaliyetlerini kapsar.  
Riske dayalı denetim  
MADDE 26- (1) Etkin bir iç denetim sistemi, iç denetim biriminin risk değerlendirmelerine 
dayalı olarak gerçekleştirilir. İç denetimde risk değerlendirmeleri, iç denetim birimi 
tarafından bankanın maruz kaldığı riskler ve bunlara ilişkin kontroller dikkate alınarak 
denetim çalışmalarında öncelik verilecek alanların, dikkate alınacak ayrıntıların ve 
denetimin sıklığının belirlenmesine yönelik yürütülen bir işlemdir.  
(2) Her yıl itibariyle risk değerlendirmelerinin yapılabilmesi için;  
a) Tüm işlemler, ürün çeşitleri, sunulan hizmetler ve görevler tanımlanır.  
b) Tanımlanan işlemler, ürün çeşitleri, hizmet ve görevler kapsamında icra edilen faaliyetler 
ve bunlara yönelik Kanun hükümleri ve ilgili diğer mevzuat konuları belirlenir.  
c) Önemli iş birimleri ve ürünler ile bunlara ilişkin faaliyet ve kontrol riskleri belirlenir ve 
risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin yapısına ilişkin dokümanlar tespit edilir.  
ç) Önemli iş birimleri ve ürünlere ilişkin faaliyet ve kontrol risklerinin değerlendirilmesi ve 
önem derecelerinin belirlenmesi için risk ölçüm ve derecelendirme sistemleri kullanılır.  
(3) Önemli iş birimleri ve ürünlere ilişkin faaliyet ve kontrol risklerinin değerlendirilmesi 
ve önem derecelerinin belirlenmesi, konsolidasyona dahil her kuruluşu da kapsayacak 
şekilde, ek-1’deki matris yardımıyla yapılır. İç denetim birimi tarafından yapılacak risk 
değerlendirmesinde, bankanın taşıdığı risk kompozisyonları asgari olarak ek-1’deki matriste 
belirtilen alanlar itibariyle izlenmek ve değerlendirilmek zorundadır.  
(4) Birim ve işlevlere ilişkin risk değerlendirmeleri, birim yöneticileri ile birlikte yapılır. 
Risk değerlendirmelerinde iç kontrol ve risk yönetimi birimlerinin görüşleri de alınır. Risk 
değerlendirmelerine ilişkin nihai karar iç denetim biriminin sorumluluğundadır.  
(5) Risk değerlendirmeleri düzenli olarak gözden geçirilir. Yeni ürünler, yeni sistemler, 
Kanun ve ilgili diğer mevzuattaki değişiklikler, organizasyonda veya önemli görevlerde 
bulunan personelde değişiklikler gibi risk değerlendirmelerini etkileyebilecek olaylar, birim 
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yöneticileri tarafından iç denetim birimine bildirilir. İç denetim birimi bu tür değişiklikleri 
dikkate alarak risk değerlendirmelerini gözden geçirir.  
(6) İç denetim birimi yöneticisi risk değerlendirmelerini ve değişikliklerini inceler ve 
uygunluğunu onaylar.  
İç denetim planı  
MADDE 27- (1) İç denetim planı, 26 ncı madde kapsamında yapılan risk 
değerlendirmelerine dayalı olarak oluşturulur. Plan hakkında üst düzey yönetimin görüşü de 
alınır. İlgili iç sistemler sorumlusu tarafından uygun görülen planlar yönetim kurulunun 
onayıyla yürürlüğe konulur.  
(2) İhtiyaç hasıl olması halinde, iç denetim birimi, tesis edilmiş politikalara uygun olarak 
denetim planlarını günceller ve güncellenen plan ilgili iç sistemler sorumlusuna sunulur. 
Denetim planlarında yapılan önemli değişiklikler ve güncellemeler, ilgili iç sistemler 
sorumlusunun uygun görüşü alınarak ve yönetim kurulunun onayıyla yürürlüğe konulur. 
Güncellenen planda, güncelleme tarihine kadar gerçekleştirilmiş olan denetim çalışmaları 
ile bunlara ayrılan zamana ve yapılan önemli değişikliklerin nedenlerine ilişkin 
açıklamalara yer verilir.  
(3) İç denetim planları, dönem içerisinde gerçekleştirilecek özel tahkikatlar, danışmanlık 
hizmetleri ve alınacak eğitimler de dikkate alınarak hazırlanır. İç denetim planlarında;  
a) Riske dayalı değerlendirmeler sonucunda önem ve öncelik sıralamasına da yer verilerek 
dönem içerisinde denetlenecek alanlara,  
b) Denetimin amacına,  
c) Denetlenecek her bir alan veya faaliyet ile ilgili özet risk değerlendirmelerine ve Kanun 
ve ilgili diğer mevzuata,  
ç) Planlanan denetim çalışmasının gerçekleştirileceği zamana ve denetim dönemine,  
d) Denetim faaliyetleri için gerekli olan kaynaklara ve kaynak kısıtlamalarının olası 
etkilerine,  
yer verilir.  
Denetim dönemi  
MADDE 28- (1) Denetim dönemi, denetimlerin sıklığını ifade eder. Denetim dönemini 
olağan koşullarda, denetlenecek faaliyetler ve alanlar ile müfettişler ve denetimin 
yapılabileceği zaman belirler. Risk değerlendirmeleri neticesinde daha riskli olduğu 
değerlendirilen alanlar, diğerlerine göre daha fazla sıklıkta denetlenir.  
Çalışma programları  
MADDE 29- (1) İç denetim planında belirlenen denetim alanları kapsamında verilen her bir 
denetim görevi için, bankanın denetim alanındaki tüm işlemleri, kullanılacak denetim 
teknikleri, bilgi elde etmede izlenecek yollar, belgelendirmeye ilişkin uygulamalar, ulaşılan 
sonuçlar ve denetim raporunun sunulmasını kapsayacak şekilde bir çalışma programı 
hazırlanır. Çalışma programında denetim hedefi ve bu hedefe ulaşılması için yapılacak 
çalışmalara ayrıntılı olarak yer verilir.  
(2) Denetimde kullanılan denetim usulleri çalışma kâğıtları şeklinde belgelendirilir. Çalışma 
kâğıtlarının, denetim görevinin çalışma programında öngörülen şekilde tamamlanıp 
tamamlanmadığını ve görevin icra ediliş şeklini gösterecek mahiyette tutulması ve ilgili 
müfettişin adı ve soyadı belirtilerek imzalanması esastır.  
(3) Çalışma programları olağan koşullarda asgari olarak aşağıdaki hususlara ilişkin 
uygulamaları içerir:  
a) Gerek duyulması halinde yapılacak beklenmedik denetimler,  
b) Denetlenecek kayıtların kontrolü,  
c) İç kontrol sistemlerinin, politikaların ve uygulama usullerinin incelenmesi ve 
değerlendirilmesi,  
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ç) Risk değerlendirmeleri,  
d) Kanunun ilgili maddesi ya da ilgili kanun, düzenleme ve kuralların gözden geçirilmesi,  
e) Örnekleme metot ve tekniklerinin kullanımı,  
f) Seçilmiş işlemlerin ve hesap bakiyelerinin asgari olarak aşağıdaki uygulamalar yoluyla 
teyidi;  
1) Yardımcı hesaplar, büyük defter kayıtları ve kontrol kayıtlarının birbirleriyle tutarlığının 
incelenmesi,  
2) Kayıtlara esas belgelerin incelenmesi,  
3) İstisnai uygulamaların doğrudan incelenmesi ve uygun izleme faaliyetleri,  
4) Fiziksel denetimler.  
Örnekleme metot ve teknikleri  
MADDE 30- (1) Örnekleme metot ve teknikleri denetimlerde, ilgili döneme ilişkin hesap 
bakiyelerinin, işlemlerin seçilmesi, doğrulanması ve bunlarla ilgili iç kontrol 
uygulamalarının test edilmesi amacıyla kullanılır. Çalışma programlarında, test hedefleri, 
bu hedeflere ulaşmak için uygulanacak işlemler ve inceleme kapsamına alınacak işlem ve 
hesap sayısına yer verilir.  
(2) Kullanılacak örnekleme metot ve tekniği, örneğin temsil ettiği grubun karakteristik 
özellikleri, içerdiği işlem ve hesap sayısı, söz konusu gruba ilişkin iç kontrollerin etkinliği 
ile maliyet kısıtı gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir. Seçilen örneğin temsil ettiği 
grubun karakteristik özelliklerinin örnekle benzer olması, grubun içerdiği işlem veya kalem 
sayısının yüksek olması gibi durumlarda istatistiksel metotların, aksi haller veya istatistiksel 
metotların maliyetli olması gibi durumlarda ise istatistiksel olmayan metotların kullanılması 
tercih edilir.  
(3) Müfettişler, örnekleme metot ve tekniklerinin seçimi ve uygulaması kapsamında;  
a) Örnekleme hedefinin oluşturulması,  
b) Örneklenen grubun büyüklüğü ve incelenen özellikleri,  
c) Örnek boyutunun belirlenmesi,  
ç) Örnekleme metodolojisinin seçilmesi  
hususlarına çalışma kağıtlarında yer vermek zorundadır.  
İç denetim raporları  
MADDE 31- (1) İç denetim raporları, bir birimin veya faaliyetin Kanun ve ilgili diğer 
mevzuat ile banka içi politika ve uygulama usullerine uygunluğu, işletilen süreçlerin ve iç 
kontrollerin etkinliği ve alınması gerektiği düşünülen düzeltici işlemler hakkında üst 
yönetime bilgi verecek mahiyette düzenlenir. Müfettişler bulgularını ve önerilerini ilgili 
taraflarla paylaşmak, denetim raporlarını acil bir durum öngörülmediği sürece denetim 
çalışması tamamlandıktan sonra mümkün olduğu kadar kısa süre içinde iç denetim birimi 
aracılığıyla denetim komitesine ve yönetim kuruluna ulaştırmakla yükümlüdür. 
Müfettişlerce düzenlenecek çalışma kâğıtları raporları destekler mahiyette olmak 
zorundadır. Rapor ile birlikte çalışma kağıtları da iç denetim birimine tevdi edilir.  
(2) İç denetim raporları denetlenen alan ve iç denetim gereklerine uygun olarak hazırlanır. 
Bu raporlarda;  
a) Tespit edilen sorunlar ve sonuçlara ilişkin özete,  
b) Denetimin kapsam ve amaçlarına,  
c) Detaylı denetim sonuçlarına (tespit edilen hususlar çerçevesinde denetlenen konuya 
verilen önem derecesi ve ayrıntılı nedenleri),  
ç) Varsa önerilere ve bunların faydalarına,  
d) Üst yönetim tarafından ihtiyaç duyulabilecek diğer bilgilere,  
yer verilir.  



371 
 

(3) Denetim tamamlandıktan sonra, taslak denetim raporunu müzakere etmek, yanlış 
bilgilerin düzeltilmesini sağlamak, ilgili birim yönetiminin tespitlere ve alınacak önlemlere 
ilişkin değerlendirmelerini almak üzere müfettişler ilgili birim yöneticisiyle görüşür. Bu 
görüşmeden sonra denetim raporunun nihai hali, ilgili birim yönetiminin varsa görüşleri de 
eklenerek, düzeltici önlemleri almaya yetkili yöneticilere intikal ettirilmek üzere iç denetim 
birimine sunulur.  
(4) İç denetim birimi yöneticisi, asgari üç ayda bir denetim komitesine iç denetim birimi 
tarafından icra edilmiş faaliyetlere ilişkin bir rapor sunar ve bunları denetim komitesi ile 
birlikte mütalaa eder. Denetim komitesi gelen bu raporu, mütalaası ile birlikte, en geç on iş 
günü içinde yönetim kuruluna sunar. Söz konusu raporda asgari olarak aşağıdaki hususlara 
yer verilir:  
a) Tamamlanan, devam eden, ertelenen ve iptal edilen denetim faaliyetleri ve yıllık denetim 
planına uyum düzeyi,  
b) Müfettişlerin raporlama döneminde aldıkları eğitimler,  
c) Önemli muhasebe sorunları ile Kuruma yapılan raporlamalara ve denetim bulgularına 
ilişkin tereddütlü hususlar,  
ç) Bilgi sistemlerine ilişkin yapılan denetimlerin özeti,  
d) Risk değerlendirmeleri ve bunların özeti,  
e) Denetime ve iç kontrollere ilişkin hata raporları,  
f) Düzeltici önlemleri almaya yetkili yöneticilere intikal ettirilen önemli zayıflıkların 
giderilmesine yönelik görüşler,  
g) Denetim komitesi ve iç denetim birimi tarafından yer alması uygun görülen diğer 
konular.  
(5) (Mülga Fıkra:RG-24/2/2011-27856)206 

İzleme faaliyetleri  
MADDE 32- (1) Müfettişler iç denetim raporlarında önerdikleri ve iç denetim birimince 
düzeltici önlemleri almaya yetkili yöneticilere intikal ettirilen hususlara yönelik 
uygulamaları izlerler.  
(2) Müfettişler birinci fıkra kapsamındaki izleme faaliyetlerinin sonuçlarını ve 
değerlendirmelerini denetim komitesine iletilmek üzere iç denetim birimine raporlarlar. Bu 
raporlar gelecek dönemlerde yapılacak iç denetim planlarında dikkate alınır.  
Danışmanlık hizmetleri  
MADDE 33- (1) Bankalarda yeni ürünler ve hizmetler veya politika ve uygulama usulleri 
konusunda iç denetim biriminden danışmanlık hizmeti alınabilir. Ancak verilen danışmanlık 
hizmetleri, danışmanlık konusuna giren hususlara onay verildiği anlamına gelmez.  
Konsolidasyona tabi ortaklıkların denetimi  
MADDE 34- (1) Bankalar, kendi iç denetim biriminin, konsolidasyon kapsamındaki 
ortaklıkların bütün faaliyetlerini ve birimlerini sınırlama olmaksızın inceleyebilmesini 
sağlamak için gerekli bütün tedbirleri alır.  
DÖRDÜNCÜ KISIM  
Risk Yönetimi Sistemi ve Son Hükümler  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Risk Yönetimi Sisteminin Amacı ve Kapsamı  
Risk yönetiminin amacı  
MADDE 35- (1) Risk yönetimi sisteminin amacı, bankanın gelecekteki nakit akımlarının 
ihtiva ettiği risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini 
izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak belirlenen 

                                                
206 (Yürürlükten Kalkan Fıkra) (5) İç denetim raporları ile iç denetim birimi raporları Türkçe olarak hazırlanır. 
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politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin 
tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktır.  
(2) Banka içinde uygun ve yeterli bir risk yönetim sisteminin tesis edilmesi için;  
a) Faaliyetlerden kaynaklanan risklerin farklı boyutlarını yönetmeye imkân verecek yeterli 
politikalar, uygulama usulleri ve limitler,  
b) Risk yönetimi faaliyetleri bu Kısımda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak açıkça 
tanımlanır.  
Risk yönetimi politikaları ve uygulama usulleri  
MADDE 36- (1) Bankalar, faaliyetlerinden kaynaklanan tüm risklerin her birinin 
yönetilmesi için konsolide ve konsolide olmayan bazda yazılı politika ve uygulama 
usullerini belirlerler.  
(2) Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin belirlenmesinde asgari aşağıdaki 
hususlar dikkate alınır:  
a) Bankanın faaliyetlerine ilişkin stratejiler, politikalar ve uygulama usulleri,  
b) Bankanın faaliyetlerinin hacmine, niteliğine ve karmaşıklığına uygunluk,  
c) Bankanın alabileceği risk düzeyi,  
ç) Bankanın risk izleme ve yönetme kapasitesi,  
d) Bankanın geçmiş deneyimi ve performansı,  
e) Faaliyetleri yürüten birimlerin yöneticilerinin alanları ile ilgili konulardaki uzmanlık 
düzeyleri,  
f) Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülükler.  
(3) Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin değişen koşullara uyum sağlaması 
zorunludur. Yönetim kurulu veya ilgili iç sistemler sorumlusu bunların yeterliliğini düzenli 
olarak değerlendirir ve gerekli değişiklikleri yapar.  
(4) Risk yönetimi politika ve uygulama usulleri, hedging, sigorta veya kredi türevleri gibi 
risk azaltım tekniklerinin kullanımını da kapsamalıdır.  
Risk limitleri  
MADDE 37- (1) Bankaların, faaliyetlerinden kaynaklanan kredi riski, piyasa riski, faiz 
oranı riski ve likidite riski gibi sayısallaştırılabilen riskler için yazılı limitler belirlenmesi ve 
bu limitlerin yönetim kurulunca onaylanması zorunludur. Risk limitleri, ilgili iç sistemler 
sorumlusu, risk yönetimi birimi yöneticisi ve banka genel müdürü dahil ilgili üst düzey 
yöneticiler ile birlikte belirlenir.  
(2) Risk limitleri;  
a) Bankanın alabileceği risk düzeyine, faaliyetlerine, ürünlerinin ve hizmetlerinin 
büyüklüğü ve karmaşıklığına uygun olarak,  
b) Asgari olarak personel, birim, banka geneli veya bankanın dahil olduğu grup bazında,  
belirlenir. Risk limitleri düzenli olarak gözden geçirilir ve piyasa koşullarında ve banka 
stratejisindeki değişmelere göre uyarlanır.  
(3) Risk limitlerinin ilgili birimlere iletilmesi ve ilgili personelin bunları anlaması sağlanır.  
(4) Limit kullanımları yakından izlenir, limit aşımları gerekli tedbirlerin alınması için üst 
düzey yönetime anında bildirilir.  
Yeni ürünler ve hizmetler  
MADDE 38- (1) Bankalar tarafından yeni sunulan ürün ve hizmetler dikkatli 
değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ürün ve hizmetlerin sunulması için gerekli personel, 
teknoloji ve mali kaynakların bulunduğundan ve üst yönetim tarafından yeni ürün ve 
hizmetlerden kaynaklanacak risklerin tamamıyla anlaşıldığından emin olunur.  
(2) Yeni ürün ve hizmet sunmaya ilişkin teklifler aşağıdaki unsurları içerir:  
a) Ürün veya hizmetin tanımı,  
b) Ürün veya hizmetlerden kaynaklanabilecek risklere ilişkin detaylı değerlendirme,  
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c) Ürün veya hizmete ilişkin fayda ve maliyet analizi,  
ç) Risk yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi ve yeni ürün ve hizmet için etkin bir 
risk yönetiminin yapılması için gerekli kaynakların belirlenmesi,  
d) Yeni ürün ve hizmete ilişkin gerçekleştirilecek faaliyetlerin bankanın mali bünyesi ve 
sermayesi ile ilişkilendirilmesine yönelik analiz,  
e) Yeni ürün ve hizmetten kaynaklanacak risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol 
edilmesinde izlenecek uygulama usulleri.  
(3) İlgili tüm birimlerin, yeni ürün veya hizmetin sunulmasına ilişkin görüşleri alınır.  
(4) Banka tarafından yeni ürün veya hizmetin sunulmasından sonra değerlendirme yapılır ve 
bu değerlendirme gelecekte benzer ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi halinde dikkate 
alınır.  
İKİNCİ BÖLÜM  
Risklerin Ölçülmesi, İzlenmesi, Raporlanması ve Risk Yönetimi Biriminin 
Sorumlulukları  
Risk yönetimi faaliyetleri  
MADDE 39- (1) Risk yönetimi faaliyetleri, risk yönetimi birimi ve personeli tarafından 
yürütülür.  
(2) Risk yönetimi faaliyetleri;  
a) Risk ölçümü,  
b) Risklerin izlenmesi,  
c) Risklerin kontrolü ve raporlanması  
faaliyetlerinden oluşur.  
Risk yönetimi birimi ve personeli  
MADDE 40- (1) Risk yönetimi birimine asgari olarak aşağıdaki sorumluluklar verilir:  
a) Risk yönetim sistemini tasarlamak ve uygulamak,  
b) Risk yönetim stratejileri esas alınarak, risk yönetim politikaları ve uygulama usullerini 
belirlemek,  
c) Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin uygulanmasını ve bunlara uyulmasını 
sağlamak,  
ç) Bir işleme girilmeden önce risklerin anlaşılmasını ve yeterli değerlendirmenin 
yapılmasını sağlamak,  
d) Risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay 
verilmesi sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek ve gerekli 
değişiklikleri yapmak,  
e) Bankanın kullandığı risk ölçüm modellerinden günlük raporlar üretmek ve raporları 
analiz etmek,  
f) Sayısallaştırılabilen risklerin belirlenen limitler dahilinde kalmasını sağlamak ve bu 
limitlerin kullanımını izlemek,  
g) Her bir risk için birim bazında belirlenen limitleri toplulaştırarak bankanın tümü bazında 
belirlenen limitlere uyumunu izlemek,  
ğ) Risk ölçümü ve risk izleme sonuçlarının yönetim kuruluna veya ilgili iç sistemler 
sorumlusuna ve üst düzey yönetime düzenli ve zamanında raporlanmasını sağlamak.  
(2) Risk yönetimi birimi tarafından hazırlanan, ilgili iç sistemler sorumlusu tarafından 
uygun görülen ve yönetim kurulu tarafından onaylanarak kabul edilen risk yönetimi birimi 
yönetmeliğinde risk yönetimi birimi personelinde aranan öğrenim durumu, deneyim, bilgi 
ve beceri seviyeleri ile diğer niteliklere yer verilir.  
(3) Risk yönetimi birimi yöneticisinin en az yedi yıllık bankacılık deneyimine sahip olması 
şarttır. Risk yönetimi birimi yöneticisi, birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının 
gerektirdiği nitelikleri haiz olup olmadıklarını değerlendirir, mesleki bilgi, beceri ve 
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yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programları hazırlar ve bunların görevlerini 
icrai birimlerin etkisinde kalmaksızın tarafsız olarak icra edip etmediklerini izler.  
(4) (Ek Fıkra:RG-24/2/2011-27856) Risk yönetimi birimi tarafından icra edilen 
faaliyetlerin bir personel ile sürdürülmesinin mümkün olduğu bankalarda risk yönetimi 
birimi yöneticisi görev, yetki ve sorumluluklarını da haiz olmak üzere risk yönetimi birimi 
faaliyetleri bu personel tarafından icra olunur.  
Risk ölçüm yöntemleri  
MADDE 41- (1) Bankalar sayısallaştırılabilen risklerin ölçümü ve sayısallaştırılamayan 
risklerin değerlendirilmesi için etkin sistemler oluşturur.  
(2) Risklerin ölçümü ve değerlendirilmesi için farklı ölçüm yöntemleri ve modelleri 
kullanılabilir. Risk ölçümünde kullanılacak yöntemlerin veya modellerin belirlenmesinde 
bankalar aşağıda belirtilen hususları dikkate alır:  
a) Faaliyetlerin yapısı, hacmi ve karmaşıklığı,  
b) Model veya yöntemin ihtiyaç nedeni,  
c) Yöntemin veya modelin varsayımları,  
ç) Kullanılacak verinin elde edilebilirliği,  
d) Bilgi sistemlerinin elverişliliği,  
e) Personelin deneyimi.  
(3) Yönetim kurulu veya ilgili iç sistemler sorumlusu ile üst düzey yönetim, kullanılan 
modele ilişkin varsayımları ve sınırlamaları, riskleri ölçmek için kullanılan temel 
varsayımları, veri kaynakları ve uygulama usullerinin yeterliliğini ve uygunluğunu 
değerlendirmek zorundadır.  
(4) Risk ölçüm yöntemi veya modelinin doğruluğu ve güvenilirliği, gerçekleşen sonuçlar 
kullanılarak geriye dönük testler yoluyla tespit edilir. Risk ölçüm yöntemi ve modeller 
değişen piyasa koşullarının yansıtılması için periyodik güncellemelere tabi tutulur.  
(5) Banka içinde, risk ölçüm sistemlerinin işleyişine ilişkin yazılı politika ve uygulama 
usulleri oluşturulur ve bu politika ve uygulama usullerine uyumun izlenmesine yönelik 
yöntemler geliştirilir.  
Senaryo analizi ve stres testi  
MADDE 42- (1) Bankaların, risk faktöründeki değişimin gelir ve giderlerine etkisini 
ölçebilecek kapasiteye sahip olması zorunludur.  
(2) Bankalar, beklenmeyen piyasa koşullarının temel faaliyet konularına etkisini 
değerlendirecek şekilde düzenli olarak stres testi ve senaryo analizleri uygulayacak bir 
sistem tesis ederler.  
(3) Senaryo analizi ve stres testlerinin sonuçları yönetim kurulu veya üst düzey yönetim 
tarafından düzenli olarak gözden geçirilir ve politika ve limitlere yansıtılır.  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Çeşitli ve Son Hükümler  
Bildirim yükümlülüğü  
MADDE 43- (1) Bankalar, iç sistemler sorumlusu üye ya da komite üyeleri ve denetim 
komitesi üyeleri ile bu sistemler kapsamındaki birimlerin üst düzey yöneticilerinin 
görevlendirilmelerini ve görevden ayrılmalarını, bu konudaki kararların alınmasını izleyen 
yedi iş günü içinde Kuruma yazılı olarak bildirmek zorundadır.  
(2) Bankalar, denetim komitesinin, iç sistemler sorumlusunun görev, yetki ve 
sorumlulukları ile iç denetim birimi, risk yönetimi birimi ve iç kontrol biriminin teşkilat 
yapısına, görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin iç düzenlemelerini bu Yönetmeliğin 
yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde Kuruma raporlarlar. Raporlama konusu 
hususlardaki değişiklikler, değişikliği izleyen on gün içinde Kuruma bildirilir.  
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(3) Bankalar, onaylanmış olan risk yönetimi politika ve uygulama usullerini bu 
Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde Kuruma raporlarlar.  
(4) 27 nci madde uyarınca hazırlanan iç denetim planları ile bu planda kullanılan ve 26 ncı 
madde uyarınca yapılan risk değerlendirmelerinin, iç denetim planlarının onaylanmasını 
izleyen on gün içinde Kuruma gönderilmesi zorunludur.  
(5) Bankalar, 31 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yönetim kuruluna sunulan iç 
denetim birimi raporlarından, bir yıllık devreye tekabül eden yılsonu raporunu, yönetim 
kuruluna sunulduğu tarihten itibaren on gün içinde Kuruma gönderir. Kuruma gönderilecek 
bu rapor bir yıllık devreyi esas alacak şekilde hazırlanır.  
Türkçe yapılacak uygulamalar  
MADDE 43/A – (Ek Madde:RG-24/2/2011-27856) (1) Bankalar, bu Yönetmelik 
çerçevesinde yapacakları;  
a) İç sistemler kapsamındaki birim ve bu birim personelinin üst yönetime, üst düzey 
yönetimin üst yönetime ve denetim komitesinin yönetim kuruluna yapacağı raporlamalar ile 
operasyonel faaliyetlere ilişkin kontrol faaliyetleri kapsamında üst yönetime yapılacak 
raporlar dahil her türlü raporlamalarını,  
b) Her ne ad altında olursa olsun tesis edeceği strateji, politika, uygulama usulü gibi her 
türlü iç kurallarını,  
c) İç yazışmalarını,  
Türkçe tutmak zorundadır.  
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik  
MADDE 44- (1) 8/2/2001 tarihli ve 24312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların 
İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.  
Denetim komitesi üyelerinin intibakı  
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bankalar, durumlarını 1/5/2007 tarihine kadar 6 ncı madde 
hükmüne uygun hale getirirler.  
Bilgi sistemlerinin uyumlaştırılması süreci  
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek Geçici Madde: RG-01/06/2010-27598) (1) Yönetmeliğin 11 
inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında sistemlerini yurt içine taşıması gereken 
bankalar, sistemlerini 1/5/2012 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun hale getirerek, 
yapacakları çalışmaları Kurumca belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak Kuruma 
bildirirler.  
Destek hizmeti alımına ilişkin intibak süresi  
GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek Geçici Madde: RG-01/06/2010-27598) (1) Bankaların almış 
oldukları destek hizmetleri arasından, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası 
hilafına durum teşkil edenler, Geçici 2 nci maddede belirtilen geçiş süresi içinde bu 
Yönetmeliğe uygun hale getirilir.  
İşlem bazlı muhasebeleştirmede birincil sistemlerin kullanılmasına ilişkin uyum süresi  
GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek Geçici Madde:RG-24/2/2011-27856) (1) 11 inci maddenin 
ikinci fıkrası uyarınca muhasebe kayıtlarının işlem bazında tutulmasında, aynı maddenin 
dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde tesis edilmesi gereken birincil sistemler üzerinden ve 
arada başka bir muhasebe sistemini referans almaksızın bu kayıtları doğrudan oluşturarak 
tutulabilecek yapıda bilgi sistemlerine sahip olmayan bankalar durumlarını 1/5/2012 
tarihine kadar bu yapıya uygun hale getirmek zorundadır.  
Yürürlük  
MADDE 45- (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü 
1/4/2007 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
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Yürütme  
MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu Başkanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî 
Gazete’nin  
Tarihi  Sayısı  
1/11/2006  26333  
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî 
Gazete’nin  
Tarihi  Sayısı  
1-  14/06/2007  26552  
2-  30/11/2008  27070  
3-  01/06/2010  27598  
4-  24/02/2011  27856  
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