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ÖZET 

GLOBAL KRİZLER SÜRECİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE 

İÇ DENETİM SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI 

          Son yıllarda hızlanan uluslar arası para ve finans piyasalarındaki serbestleĢme 

hareketi ile birlikte finansal sistemi etkileyen risklerin önemi ve boyutu da artmıĢtır. 

KüreselleĢme eğiliminin de geliĢmesi ile birlikte bu risklerin yol açtığı ekonomik 

krizlerin yayılma etkisi de hızla artmaya baĢlamıĢtır. Özellikle bankacılık ve finans 

sektörünü derinden etkileyen bu krizler, sektörü büyük ölçüde tehdit eder duruma 

gelmiĢ, banka iflasları ve konsolidasyonları hız kazanmıĢtır. ĠĢte bu global krizler 

ortamında bankaların güven ve istikrarının, sürdürülebilir karlılık ve büyüme 

ortamlarının, yatırımcılar ve piyasalar nezdinde olan güvenilirliklerinin devamının 

sağlanmasına ve korunmasına yönelik denetim sistemlerinin kurulmasının gerekliliği 

anlaĢılmıĢtır.  

         Türkiye’de de bankacılık sektöründe yıllardır yaĢanan krizler ve ekonomide 

yaĢanan olumsuz geliĢmelerin etkisiyle sektör ağır yara aldı ve sektörde birçok banka 

kriz sonrası oluĢan yeni duruma uyum sağlayamadığı için tasfiye oldu. Bütün bu 

yaĢananların sonucu olarak Türkiye’de de bankacılık sektöründe yoğun bir denetimin 

gerekliliği anlaĢılmıĢ ve 2000’li yılların baĢından itibaren bankacılık sektöründe 

yeniden düzenlemeye gidilmiĢ, mevzuat yenilenmiĢ, bankacılık sektörünün 

düzenlenmesi ve denetiminin tek çatı altında toplanması için BDDK kurularak 

denetimdeki karmaĢık yapı giderilmiĢ ve bankaların yapısı içinde iç denetim sistemi 

oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır.   

          Bu çalıĢma ile  global krizler sürecinde önemi artan denetimin Türk bankacılık 

sektöründeki uygulamasının incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda iç 

denetim ve iç kontrol kavramları açıklanmıĢ, mevzuattaki uygulamalardan bahsedilmiĢ, 

bankacılık denetimindeki uluslar arası standartlar anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma 

sonucunda, Türk bankacılık sektörünün kurmuĢ olduğu sağlam denetim yapısı 

sayesinde global krizler sürecinden en az hasarla çıkmıĢ olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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ABSTRACT 

IN THE PROCESS OF GLOBAL CRISES THE IMPORTANCE OF 

INTERNAL AUDIT SYSTEM IN BANKING SECTOR AND ITS 

APPLICATİON IN TURKEY 

          In recent years, the importance and extent of risks that affect financial system has 

increased with accelerating liberalization movements in international fund and financial 

markets. With the development of the globalization trend, the spreading effects of 

ecocomic crises caused by those risks have been increased. As a result of those crises, 

especially banking sector has been under threat and bankruptcies increased. In this 

global crises environment the requirement of substantial auditing systems has been 

understood to provide confidence and stability, sustainable growth and profit, protecting 

confidence in care of investors and markets.    

         The banking sector in Turkey has severely damaged and lots of banks had gone to 

bankrupt because of crises experienced and negative developments in Turkish economy.   

As a result of this, the requirement of substantial auditing systems has been understood 

in Turkish banking sector and in the first years of 2000, whole banking system was 

rearranged, banking legislation was renewed and to collect regulation and supervisory 

of sector in one hand BRSA has been established. By establishing BRSA, complexitiy 

of supervisory has been removed and with the encouragement of BRSA internal audit 

systems have been started to implement in banks.   

          This study aims to analyze the internal audit systems in Turkish banking sector 

whose importance has been started to increase in the process global crises.  At this aim, 

the concepts of internal audit and internal control are explained, practises in legislations 

are described and the international standards in bank auditings are exposed. As a 

conclusion of this study, it has been determined that  the Turkish banking sector had the 

minimum damage in the process of global crises thanks to its substantial auditing 

system which was established after 2000.   
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1. GİRİŞ 

              KüreselleĢme ile birlikte yirminci yüzyılın ortalarından itibaren 

uluslararası piyasaların geliĢmesi, bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki yenilikler ve 

sermayenin serbest dolaĢımı nedeniyle bir ülkede baĢlayan bankacılık krizleri tüm 

uluslar arası piyasaları kısa sürede etkilemeye baĢlamıĢtır, adeta yerel krizler tüm 

dünyaya ihraç edilir hale gelmiĢtir. Giderek artan bir hızla büyüyen küreselleĢme oranı 

ile birlikte sorunlar ve krizler de büyümekte ve aynı oranda bu sorun ve krizlerin etkisi 

de artmaktadır. 

      KüreselleĢme beraberinde rekabeti getirmekte, artan rekabet ortamı da aynı 

oranda riskler doğurabilmektedir. Uluslararası mali piyasalarda meydana gelen bu 

değiĢim daha etkin bir sermaye dağılımı ile birlikte ekonomik büyümeyi hızlandırırken, 

bankaları kendi aralarında artan rekabetle birlikte, diğer mali kurumların rekabetiyle de 

karĢı karĢıya bırakmaktadır. Bu geliĢme bankaları verimi artırmak, daha az maliyetle 

daha fazla performans elde etmek için risk almaya ve riskli yatırımlara 

yönlendirmektedir. Bu nedenle bankalarda iç denetim her zamankinden daha önemli 

hale gelmiĢtir. 

      Ġç denetim özellikle 2000’li yıllardan itibaren dünyada meydana gelen bazı 

kurumsal ve mali skandallar sonrası önemi artmaya baĢlayan bir kavramdır. Amerika 

gibi geliĢmiĢ, büyük piyasalarda yaĢanan bu skandallar sonrası iç denetim fonksiyonu 

ve iç denetçilerin önemleri oldukça artmıĢtır. YaĢanan küresel krizler ile birlikte de 

bankalarda güçlü bir iç denetim sisteminin ne kadar önemli olduğu bir kez daha 

görülmüĢtür. 2000 yılından itibaren aldığı önlemler ve kurduğu yasal altyapı ile birlikte 

güçlü ve etkin bir denetim sistemine sahip konuma gelen Türkiye, küresel rekabet ve 

küresel kriz ortamından minimum hasarla çıkarak böyle bir denetim sistemine sahip 

olmanın ne denli önemli olduğunu en iyi Ģekilde göstermiĢtir. 

       Bu çalıĢmada, öncelikli olarak denetim kavramı üzerinde durulmuĢ, 

ardından iç kontrol ve iç denetim kavramları detaylı olarak ele alınmıĢ, bankacılık 

sektöründe iç denetim sistemi, iç denetimin önemi anlatılarak Türkiye’de bankacılık 

sektöründe iç denetim uygulamalarından bahsedilmiĢtir.    
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2.  DENETİM KAVRAMI VE DENETİM TÜRLERİ 

              2.1 Denetim Kavramı 

       Denetim kavramının Anglo-Sakson Ülkelerindeki karĢılığı “Auditing” dir. 

Auiting kavramının kökeni latince “iĢitme veya dinleme” anlamına gelen “Audire” 

fiiline dayanmaktadır. Bunun anlamı, eski tarihlere dayanan toplumlarda seçilmiĢ 

uzmanların, görevli kiĢilerin yaptıkları iĢleri dinleyerek, doğruları bulmaya 

çalıĢmalarıdır.
1
 

Genel olarak denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden 

saptanmıĢ ölçütlere uygunluk derecesini araĢtırmak ve sonuçları ilgi duyanlara 

bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir 

süreçtir.
2
 Bundan yola çıkarak denetimin unsurlarını aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 Denetim, ekonomik faaliyet ve olaylara ait bilgilere uygulanır. Ekonomik 

faaliyetler ve olaylar ile bunlara iliĢkin bilgiler arasındaki bağlantıyı örgütün 

bilgi sistemi sağlar. Bu nedenle denetimin konusu; bilgi sistemini ve muhasebe 

kayıt ortamı ile mali tablolarda, iç raporlarda ve vergi beyannamelerinde yer 

alan bilgileri kapsar.
3
 

 Denetim, önceden saptanmış ölçütlerle karşılaştırma sürecidir. 

Denetimin amacı, kayıt iĢlemlerinin doğruluğunu araĢtırmak birinci unsur, 

iĢletme personelince tutulmuĢ kayıtlardır. Ölçütler ise, yetkililerce koyulmuĢ 

prosedürler, yöntemler ve yasal yükümlülüklerdir.
4
 

 Denetim, bir kanıt toplama ve değerleme sürecidir. Kanıt, denetlenen 

bilgilerin önceden saptanmıĢ ölçütlere uygunluk derecesini belirlemede, 

denetçinin kullandığı her türlü bilgidir.
5
 Denetçinin kanıt toplarken ve 

değerlerken tarafsız olması, bir önyargıya dayanmadan bağımsız ve uzman bir 

kiĢi olarak davranması demektir.
6
 

                                                 
1 YURTSEVER, Gürdoğan, Bankacılığımızda Ġç Kontrol, TBB Yayınları, Nisan 2008, s.9 
2 Auditing Concepts Committee: Report of the Committee on Basic Auditing Concepts, The Auditing 

Review. Vol. 47, 1972, s.18 
3 KEPEKÇĠ,  Celal, Bağımsız Denetim, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2000, s.1 
4 GÜRBÜZ, Hasan, Muhasebe Denetimi, Bilim Teknik Yayınevi, Ġstanbul, 1995, s.6 
5 ATAMAN AKGÜL, BaĢak, Türk Denetim Kurumları, Türkmen Kitapevi, Ġstanbul, 2000, s.2 

6 KEPEKÇĠ Celal, s.2 
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 Denetim çalışmaları sonucunda bir rapor düzenlenir. Rapor düzenleme 

denetim sürecinin son evresidir. Genelde yazılı bir biçimde düzenlenen 

denetim raporu, denetimin türüne ve yararlananların niteliğine göre çeĢitli 

biçimlerde olabilmektedir.
7
 

       2.1.1 Denetimin Önemi 

        Etkin bir denetim sistemi, iĢletmelerin faaliyetlerinin tam ve güvenli 

olarak sürdürülmesi için gerekli bir yapıdır. Güçlü bir denetim sistemi iĢletmenin 

amaçlarına ulaĢılması, uzun dönemli hedeflerinin gerçekleĢtirilmesi ve güvenilir mali ve 

idari raporlamanın sürdürülmesi için gereklidir. Denetim sistemi aynı zamanda 

iĢletmelerin hem ilgili yasa ve yönetmeliklere hem de kendi politika ve yöntemlerine 

uyumlu olarak faaliyet göstermesine ve iĢletmenin ticari itibarını olumsuz 

etkileyebilecek beklenmedik risklerin en aza indirilmesine yardımcı olur. 

Denetimin iĢletmeler açısından önemi Ģöyle sıralanabilir; 

 ĠĢletmede iç ve dıĢ tehlikelerin tespit edilmesi ve muhtemel zararın ortadan 

kaldırılması denetim ile sağlanmaktadır. 

 Denetleme yapmakla denetlenen birim içinde mevcut duruma oranla daha iyi ve 

yararlıya ulaĢılmaktadır. 

 Denetlenen birimler arasında uygulama farklılıklarını gidermek için denetim 

yapmak yararlıdır. 

 Denetim neticesinde etkin iĢletme kararları alınmaktadır. 

 Uygulamada gerçekleĢen birtakım olumsuzlukları ortaya çıkarmak ancak 

denetimle gerçekleĢir.
8
 

Denetimin önemini artıran diğer faktörler ise Ģöyledir; 

 ĠĢletmelerin ortalama büyüklüklerinin artması 

 Devlet müdahalelerinin çoğalması 

 ĠĢletme ile ilgili çıkar gruplarının çoğalmaları ve kuvvetlenmeleri 

 Rekabetin hız kazanması 

 Ekonomide insan faktörünün önem kazanması.
9
 

                                                 
7 BOZKURT, Nejat, Muhasebe Denetimi, 3. Baskı, Alfa Yayınları, Ġstanbul, 2000, s.24 
8 AKTUĞLU, Mehmet Ali, Denetleme ve Revizyon, Ġzmir: Bilgehan Basımevi, 1986, s. 7. 

9 AKTUĞLU, s. 13-14. 
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       2.2 Denetim Türleri 

       Denetim türlerini 3 ana baĢlık altında toplamak mümkündür; 

 Konusuna ve amacına göre, 

 Denetçinin statüsüne göre, 

 YapılıĢ nedenine göre 

       2.2.1. Konusuna ve Amacına Göre Denetim Türleri 

Denetimin konusuna göre ve amacına göre denetim üçe ayrılır: 

 Mali Tablolar Denetimi (Finansal Denetim) 

 Uygunluk Denetimi (Usul Denetimi) 

 Faaliyet Denetimi (Performans Denetimi) 

       2.2.1.1 Mali Tablolar Denetimi 

       Mali Tabloların denetimi (audit of financial statements), iĢletmenin mali 

tablolarının, mali durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst, genel kabul görmüĢ 

muhasebe ilkelerine ve yasal düzenlemelere uygun olarak yansıtıp yansıtmadığı 

konusunda bir görüĢ oluĢturma çalıĢmasıdır.
10

  

       Denetçi, finansal tabloları denetlerken, bu tabloların değiĢik gruplarca 

değiĢik amaçlar için kullanılacağı hususunu göz önünde tutar.
11

 Ancak mali tabloları 

denetleyen denetçi, iĢletmeden veya herhangi bir gruptan ayrı bağımsız bir kiĢiliğe 

sahiptir.
12

 

       2.2.1.2 Uygunluk Denetimi 

      Uygunluk denetimi (compliance audit), belli bir otorite tarafından 

konulmuĢ olan kurallara, uygulayıcıların uyma derecelerinin belirlenmesine yöneliktir. 

Uygunluk denetiminde önceden saptanmıĢ ölçütler olarak kabul edilen kurallar 

uygulamada iki farklı grup tarafından oluĢturulmaktadır. Bunlar, iĢletme tepe 

yönetimleri ve devlet kurumlarıdır.
13

 

       Uygunluk denetiminde ulaĢılan sonuçlar geniĢ bir kitleye değil, iĢletme 

içindeki yetkili kiĢilere raporlanır. Bu kiĢiler genellikle iĢletmedeki tepe 

                                                 
10 BOZKURT, Nejat, s.27 

11 GÜREDĠN, Ersin, Denetim, Beta Basım Yayım, 8. Baskı, Ġstanbul, 1998, s.14 

12 BOZKURT, Nejat, s.28 

                   13 BOZKURT, Nejat, s.28 
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yöneticileridir.
14

 Bu denetim türünün sonuçları iĢletmenin kendi içerisinde 

raporlandığından, uygunluk denetimleri büyük ölçüde iĢletme içindeki denetçiler 

tarafından yürütülür. 

       2.2.1.3 Faaliyet Denetimi    

       Faaliyet denetimi (operational audit), denetlenen kurumun 

sorumluluklarını yerine getirirken kullandığı kaynakların etkinliğinin, verimliliğinin ve 

tutumluluğunun denetimidir. 
15

 

       Faaliyet denetimi bir örgütün faaliyetlerinin verimliliği ve etkinliğini 

değerlemek amacıyla bu faaliyetlerle iliĢkili usul ve yöntemlerin uygulanıĢının gözden 

geçirilmesini kapsar. Faaliyet denetiminde, denetçilerden tarafsız gözlemlerde 

bulunulması ve belirli faaliyetlerin ayrıntılı analizini yapması beklenir.
16

 

       Faaliyet denetimi iĢletme politikası ve belirlenmiĢ stratejiler ıĢığında 

amaçlara ne derecede ulaĢılmıĢ olduğunu, yöneticilerin kiĢisel baĢarılarının derecesini 

ve faaliyetlerle ilgili finansal nitelikli olmayan her türlü konuları araĢtırır.
17

 

       Faaliyet denetimi, salt muhasebe iĢlemleri ile sınırlı olmayıp, iĢletmenin 

diğer iĢlevlerini de içermektedir. Bu nedenle uygulama alanı oldukça geniĢtir. Faaliyet 

denetiminin uygulama alanına, iĢletmenin örgüt yapısı, üretim yöntemleri, pazarlama 

politikaları, bilgi iĢlem faaliyetleri girebilmektedir.
18

 

       Faaliyet denetimi her türde denetçi tarafından yapılabilirse de, uygulamada 

bu faaliyetin genellikle iç denetçiler ve devlete bağlı kamusal denetçiler tarafından 

sürdürüldüğü görülmektedir.
19

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 GÜREDĠN, Ersin, s.14 
15 Sweden INTOSAI, Handbook in Performance Auditing Theory and Practice, Sweden INTOSAI Publish, 

Stockholm, 1999, s.5 
16 KEPEKÇĠ, Celal, s.3 
17 Kaval, Hasan, “Muhasebe Denetimi”, YaklaĢım Yayınları, Ankara, 2003, S.24 
18 BOZKURT, Nejat, s.29 
19 GÜREDĠN, Ersin, s.15 
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Tablo 1. 

Denetim Türleri 

Denetim Türü Bağlı Bulunulan Ölçüt Kullanma 

Mali Tablolar 

Denetimi 

Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkeleri 

Ortaklar, Kredi 

Verenler, Resmi Kurumlar ve 

Devlet 

Uygunluk 

Denetimi 
Ġlgili Politika veya SözleĢmeler 

Politika veya 

SözleĢmelerle ilgili Taraflar 

Faaliyet 

Denetimi 

Yönetim Tarafından HazırlanmıĢ 

Bütçeler  

ve/veya Diğer Performans Ölçüleri Yönetim 

Kaynak: GÜREDİN, Ersin, Denetim, Beta Basım Yayım, 8. Baskı, İstanbul, 

1998, s.18       

       2.2.2. Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri 

        Bu açıdan yapılan sınırlandırmalar, temelde denetçinin iĢletmenin çalıĢanı 

olup, olmamasına ve iĢletme dıĢında ise denetçi ile iĢletmeyi bir araya getiren hukuki 

bağa göre oluĢturulmaktadır.
20

 

       2.2.2.1 İç Denetim 

       Ġç denetim (Internal Auditing), kurumun her türlü etkinliğini geliĢtirmek, 

iyileĢtirmek ve kuruma değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir Ģekilde güvence 

ve danıĢmanlık hizmeti vermektir.
21

  

       Ġç denetim, örgüt faaliyetlerinin, yönetim politikalarına, planlarına, 

programlarına ve yasalara uygunluğunu ölçerek, iç kontrol sisteminin kurulduğu gibi 

iĢleyip iĢlemediğini değerler.
22

 Ancak, iç kontrol sisteminin yeterlilik ve etkinliğinin 

ölçülebilmesi için önceden saptanmıĢ kıstaslara ihtiyaç vardır. Bu kıstaslar genel kabul 

görmüĢ muhasebe kavramları, yönetim tarafından hazırlanan planlar, genelgeler ve 

yönetimin oluĢturduğu kurallardır.
23

 

Ġç denetimin amacı,  kuruluĢun sorumluluklarını etkin olarak yerine 

getirmesinde, kuruluĢ personeline yardımcı olmaktır. Ġç denetimin yardımcı olduğu 

personel arasında kuruluĢ yönetiminde olanlar ve yönetim kurulu üyeleri 

                                                 
20 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Denetim İlke ve Esasları, 2.Baskı, 1999, s.8 
21 Institute of Internal Auditors, http://www.theiia.org, (IIA) 
22 KEPEKÇĠ Celal, s.3 
23 KEPEKÇĠ, Celal, ĠĢletmelerde Ġç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada Ġç Denetimin Rolü, ĠTĠA Yayınları, 

EskiĢehir, 1982. s.38 
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bulunmaktadır.
24

 Ancak, iç denetimin yönetime destek fonksiyonu, iç denetimin 

yardımcıl bir iĢidir.
25

 

Ġç denetçilerin faaliyetleri sonucunda ulaĢtıkları bulgular doğrudan doğruya o 

iĢletmenin yöneticileri ve yönetim kurulları tarafından kullanılır.
26

  

        2.2.2.2 Bağımsız Denetim        

       Bağımsız denetim (independent auditing), serbest meslek sahibi olarak 

kendi adına çalıĢan veya bir denetim Ģirketinin ortağı olan, denetimini yaptıkları 

iĢletmeyle iĢçi-iĢveren iliĢkisi olmayan denetçilerin, iĢletmenin talebiyle ve bir denetim 

sözleĢmesi çerçevesinde, iĢletmelerin mali tablolarının genel kabul görmüĢ muhasebe 

ilkelerine uygunluk derecesini belirlemek amacıyla yaptıkları denetim çalıĢmasıdır.
27

 

3568 sayısı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve 

Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu’nun 2. maddesinde, gerçek ve tüzel kiĢilere ait 

teĢebbüs ve iĢletmelerin mali tablolarının denetimini yapma yetkisi, serbest muhasebeci 

mali müĢavirlere (SMMM) ve yeminli mali müĢavirlere (YMM) verilmiĢtir.
28

 

Bağımsız denetim, iĢletmeyle iĢçi-iĢveren iliĢkisi olmayan denetçiler tarafından 

yapıldığı için bu tür denetim DıĢ Denetim olarak da tanımlanmaktadır. 

Sermaye piyasası mevzuatı, bağımsız denetim çalıĢmalarını, denetimin 

konusuna göre sürekli denetim, sınırlı denetim ve özel denetim olarak 

sınırlandırmaktadır.
29

 

             2.2.2.3. Kamu Denetimi        

      Kamu denetimi,  görev ve yetkilerini yasalardan alan ve kamu adına, 

kamunun ihtiyaçlarına cevap vermek üzere denetim yapan kiĢilerce gerçekleĢtirilen mali 

tablo, uygunluk ve faaliyet denetimlerin ifade etmektedir.
30

 

       Kamu denetçileri, kamu ve özel iĢletmelerin yasalara, yönetmeliklere, 

devletin ekonomik politikasına ve kamu yararına bağlılık derecesini izler ve denetler.
31

 

       Denetim yapan devlet kurumları; Devlet Denetleme Kurulu, SayıĢtay ve 

BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’dur. Ayrıca kamu ve özel kesimdeki iĢletmeleri 

                                                 
24 ÖZSEREN, Baran, Ġç Denetim; Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları, SayıĢtay Yayınları, 2000, 

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/aras08icdenetimstandart.pdf, EriĢim: 12.05.2009, s.1 
25 ATAMAN AKGÜL, BaĢak, s.11 
26 GÜREDĠN, Ersin, s.10 
27 ATAMAN AKGÜL, BaĢak, s.11 
28 KEPEKÇĠ,  Celal, Bağımsız Denetim, s.7 
29 SPK Seri X, No: 12 sayılı Tebliğ, m.1 
30 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, s.9 
31 GÜREDĠN, Ersin, s.10 



8 
 

denetleyen veya bağlı olduğu kurum ve kuruluĢun iĢlem ve hesaplarını denetleyen kamu 

kurum ve kuruluĢlarına bağlı denetim kurulları bulunmaktadır.
32

       

      2.2.3 Yapılış Nedenine Göre Denetim Türleri 

      2.2.3.1 Zorunlu (Yasal) Denetim        

       Yürürlükte olan kanunlar gereğince yapılması zorunlu olan denetim 

çalıĢmalarıdır. Bu denetim türünde yapılacak olan denetimin kimler tarafından ve ne 

zaman yapılacağı kanun ve yönetmeliklerle ortaya konulmuĢtur.
33

     

      2.2.3.2 İsteğe Bağlı Denetim        

       Yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen, iĢletmeyle ilgili çeĢitli çıkar 

gruplarının isteği üzerine yapılan denetim çalıĢmalarıdır. Bu denetimin boyutu, iĢletme 

yönetimi tarafından belirlenmektedir.
34

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                 
32 KEPEKÇĠ Celal, s.4 
33 ATAMAN AKGÜL, BaĢak, s.11 
34 ATAMAN AKGÜL, BaĢak, s.11 
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3. İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL 

         3.1 İç Denetimin Tanımı ve Tarihi Gelişimi 

             3.1.1 İç Denetimin Tarihi Gelişimi 

              Dünyada iç denetim kavramı 1941 yılında özel sektörde Uluslararası 

Ġç Denetim Enstitüsünün kurulmasıyla kullanılmaya baĢlanmıĢ, Angola Sakson 

ülkelerde, 25-30 yıl önce kamu idarelerine uyarlanma çalıĢmaları baĢlatılmıĢ ve 

günümüzde yönetim açısından vazgeçilmezliğini pekiĢtirmiĢtir. 

       Türkçeye denetim olarak tercüme edilen auditing veya meslek unvanı 

olarak “auditor” ilk defa 1289 yılında Ġngiltere’de kullanılmıĢtır. Bu kelime Latince 

“audire” kelimesinden türetilmiĢ olup, dinlemek anlamına gelmektedir. Eski Mısır ve 

Roma’da iĢyeri adına yapılan tahsilat ve ödemeler bir uzman, bilge kiĢiye okunur, 

anlatılırdı. Bu kiĢi tahsilat ve ödemeleri tek tek dinler ve onların uygun olup olmadığına 

karar verir, audit ederdi. Profesyonel denetçiliğin ilk örgütü de Venedik’te 1581 yılında 

kurulmuĢtur. 1850’li yıllarda “Ġskoçya Fermanlı Muhasebeciler Enstitüsü” ile modern 

muhasebe standartları yazılı hale getirilmiĢtir. 

Ġngiltere’den Amerika’ya göç eden muhasebeciler 1886 yılında New York’ta 

Diplomalı Kamu Muhasipleri Kanunu’nun çıkarılmasını sağlamıĢtır. Sanayi devrimiyle 

birlikte iĢ hayatındaki geliĢmeler profesyonellere yetki devrini uygulamaya sokmasıyla 

birlikte iç denetim mesleğinde önemli geliĢmelerin sağlamasını beraberinde getirmiĢtir. 

Önceleri sadece muhasebe ve iĢletme varlıklarının korunması ile görevlendirilen iç 

denetçiler, sonraki yıllarda uygunluk denetimi, risk değerlemesi gibi alanlarda da görev 

alarak mesleğin çalıĢma alanının gittikçe geniĢlemesine yol açmıĢ ve kurumsallaĢmıĢ 

iĢletmelerin ayrılmaz bir parçası halini almıĢlardır.
35

 

       Amerika’da 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nda ve 1934 yılında 

Menkul Kıymet Borsaları Yasası’nda halka arz edilmiĢ menkul kıymetlere iliĢkin 

yapılan düzenlemelerde yoğun olarak muhasebeden ve denetimden yararlanılması, 

iĢletmelerce muhasebe kayıtlarının doğruluğunun incelenmesi ve muhasebe kontrolleri 

ile uyum sağlanması için yalnız dıĢ denetimle yetiĢilemeyeceğinin anlaĢılmasına yol 

açmıĢtır. Bu yüzden iĢletmeler iç denetim birimlerini kurmuĢlardır. DıĢ denetim 

                                                 
35 Uzun, Ali Kamil, “Organizasyonlarda Ġç Denetim Fonksiyonu ve Önemi”, Active Finans 

veBankacılık Dergisi, Nisan-Mayıs 1999, S.2 
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mesleğinin geçmiĢinin çok eski olmasına rağmen, iç denetim türü 1940’lı yıllardan 

sonra önem kazanmaya baĢlamıĢtır.
36

 

       Bu yıllardan sonra iĢ hayatında ortaya çıkan çeĢitli geliĢmeler nedeniyle iç 

denetim mesleği hızla geliĢmiĢ, denetim alanında uluslar arası nitelikte örgütlenme 

ihtiyacı doğmuĢ ve baĢta 1941 yılında ABD’de kurulan Ġç Denetim Enstitüsü ile 

kurumsal kimlik kazanmıĢtır. Ardından Uluslararası Yüksek Denetleme KuruluĢları 

Örgütü (INTOSAI) ve The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway 

Commission COSO ile bu süreç hızlanmıĢtır. 

AĢağıda iç denetim alanında dünya ve Türkiye’de önemli sayılabilecek 

kilometre taĢları sıralanmıĢtır
37. 

 1941- IIA KuruluĢu 

 1974 - CIA Sınavı 

 1978 - Uluslararası Ġç Denetim Standartları 

 1982 - ECIIA KuruluĢu 

 1995 - Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü KuruluĢu 

 1997 - Ġlk Ulusal Mesleki Kongre 

 1998 - Uluslararası Ġç Denetim Standartlarının Türkçe Yayınlanması 

 2000 - Sertifika Sınavlarının Türkiye’de Yapılmaya BaĢlanması 

 2001 - Bankacılıkta Ġç Denetim ve Risk Yönetimi Yönetmeliği 

 2002 - Yeni Uluslararası Ġç Denetim Standartları 

 2002 - Sarbanes-Oxley Act 

 2002 - SPK’ nın Denetim Komitesi Uygulamasını BaĢlatması 

 2003 - Denetim Komitesi Üyelerinin Atanmaya BaĢlanması 

 2003 - SPK’ nın Kurumsal Yönetim Ġlkelerini Yayınlaması 

 2004 - Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarının Yayınlanmaya BaĢlanması 

 2004 - Kamuda Ġç Denetim Ġle Ġlgili Yasal Düzenlemelerin Yapılması 

 2005 - ECIIA- Konum Raporu / Avrupa’da Ġç Denetim 

 2005 - Sertifika Sınavının Türkçe Yapılmaya BaĢlanması 

 2005 - Yeni Bankacılık Kanunu 

                                                 
36 Gürbüz, Hasan, s.50 
37 Deloitte, Ġç Denetim Üzerine Kariyer Fırsatları Geleceğin Yönetiminde BaĢarı Faktörleri, Mayıs 2006, 

http://www.sbe.yildiz.edu.tr/Yeni%20Trend.pdf (23.12.2009), s.39. 
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 2006 - Türk Ticaret Kanunu Yenilenme ÇalıĢmaları 

 2006 - Ġç Sistemler Hakkında Yeni Yönetmeliğin Yayınlanması 

 2006 - Bankalarda Bağımsız Denetim KuruluĢlarınca GerçekleĢtirilecek Bilgi 

             Sistemleri Denetimi Hakkında Yönetmeliğin Yayınlanması 

 2008 - Uluslararası Ġç Denetim Standartlarının ( Kırmızı Kitap ) Türkiye Ġç 

Denetim Enstitüsü Tarafından Yenilenerek Yayınlanması 

       3.1.2 İç Denetimin Tanımı 

       Uluslar arası Ġç Denetçiler Enstitüsü’nün (IIA) tanımlamasına göre iç 

denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliĢtirmek ve onlara değer katmak amacını güden 

bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danıĢmanlık faaliyetidir.  

       Ġç denetim, kurumun risk yönetimi, iç kontrol ve yönetiĢim süreçlerinin 

etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir 

yaklaĢım getirerek kurumun amaçlarına ulaĢmasına yardımcı olur.
38

 

Ġç denetim tanımının unsurları: 

 Objektif olunması, 

 Güvence ve danıĢmanlık hizmeti verilmesi, 

 Kurumun faaliyetlerini geliĢtirmek ve değer kazandırmak, 

 Kurumun hedeflerinin geliĢtirilmesine yardımcı olunması, 

 Risk yönetimi, iç kontrol süreçleri ve yönetsel süreçlerin 

denetimi, 

 Sistematik ve disiplinli çalıĢma oluĢudur. 

Ġç Denetimin Ġçeriği
39

  

 Risk yönetim süreçlerinin denetimi 

 Ġç kontrol süreçlerinin denetimi 

 Kurum içinde üretilen her türlü bilginin bütünlüğü, doğruluğu 

ve güvenilirliği, 

 Operasyonların etkinliği ve verimliliği, 

 Hukuka ve iç mevzuata uyum, 

 Kurum varlıklarının korunması, 

                                                 
38 Uluslararası Ġç Denetim Mesleki Uygulama Standartları”,IIA-TĠDE , s.27 
39 Özbek,Çetin, TC MALĠYE BAKANLIĞI Ġç Denetim Genel Müdürlüğü Twinning Projesi-BaĢlangıç 

Toplantısı Dedeman Hoteli 30.3.2005 http://www.bumko.gov.tr/proje/proje4/TSunum/Ingilizce/COzbek.ppt 
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 Yönetsel süreçlerin denetimi 

       Ġç denetim, bir organizasyon yapısı içinde bağımsız bir değerlendirme 

fonksiyonu için kurulan ve kurumun faaliyetlerini kontrol ve değerlendirme hizmetlerini 

sunan bir birimdir.
40

 Bu açıdan bakıldığında iç denetim; organizasyon içinde bağımsız 

olarak kurulan ve iĢletme faaliyetlerini bağımsızca inceleyen, analiz eden ve 

değerlendiren bir fonksiyondur. Ġç denetimin amacı gözden geçirilen faaliyetlerle ilgili 

nesnel analizler, değerlendirmeler, tavsiyeler ve yorumlar yaparak yönetimin tüm 

üyelerine sorumluluklarını etkili bir biçimde yerine getirmede yardımcı olmaktır. Ġç 

denetim yönetsel bir kontroldür; diğer kontrollerin etkinliğini ölçer ve değerlendirir. Ġç 

denetim yönetim hedeflerinin gerçekleĢme yolunda olduğu konusunda yeterli güvence 

sağlamada yararlanılan bir yönetim aracıdır.
41

 

 

3.2 İç Denetim Sisteminin Önemi ve Uygulanma Nedenleri 

       3.2.1 İç Denetimin Önemi 

              Ġç denetim iĢletmeye denetim sonucunda elde edeceği verilerle 

güvence ve danıĢmanlık sağlar. Denetim sonucunda iĢletme yönetimi, iĢletmenin amaç 

ve hedeflerine uygun kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılıp 

kullanılmadığı, faaliyetlerin mevzuata uygunluğu, iĢletme varlıklarının korunması ve 

iĢletme içinde var olan iç kontrollerin yeterli olup olmadığı ve iĢletmenin ürettiği 

bilgilerin güvenilirliği konularında güvence ve danıĢmanlık elde eder. Bu güvence ve 

danıĢmanlık faaliyeti aynı zamanda devlete, topluma ve iĢletme ile ilgili kiĢilere ve 

araĢtırmacılara karĢı da sağlanır.
42

 

       Ġç denetim, bir iĢletmenin amaç ve hedeflerine ulaĢmasına dönük olarak 

iĢletmeye değer katmaya çalıĢır. Bu amaçla iĢletmenin amaçlarına yönelik yeni hedefler 

belirlemesinde ve geliĢtirmesinde yardımcı olur.
43

 

       Ġç denetçiler yönetimin dıĢında ve yönetim fonksiyon ve iĢlem sürecinden 

ayrı olarak iĢletme üst yönetimine danıĢmanlık yapmak amacıyla, düzenlediği 

raporlarda iyileĢtirici ve geliĢtirici önerilere yer verir. Ġç denetim sürekli ve disiplinli, 

risk değerlemesine dayanan bir deneyim anlayıĢı benimsediğinden bir iĢletmede etkin 

                                                 
40 Ġç Denetim Enstitüsü, Ġç Denetim Mesleki Uygulama Standartları, Ġç Denetim Enstitüsü Yayınları 

No:2, ĠMKB’nin katkılarıyla, Tasarım Matbaacılık, Ġstanbul, Mart 1998, s.8 
41 UZUN,Ali Kamil, s.68 
42 AKSOY, Tamer, Tüm Yönleriyle Denetim, Ankara: Yetkin Hukuk Yayınları, 2002, s. 62. 
43 AKSOY, a.g.e., s. 62. 
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bir risk yönetiminin kurulmasına yardımcı olur.
44

 Yani kısaca iç denetim yöneticilerin 

gece rahat uyumasına yardımcı olur.
45

 

       Ayrıca Uluslar arası Ġç Denetim Enstitüsü Standartlarında belirtilmiĢ olan 

iç denetimin kapsamına iliĢkin maddeler de incelendiğinde, iç denetimin iĢletmeler 

açısından önemi açıkça görülebilmektedir. Uluslararası Ġç Denetim Enstitüsü 

Standartlarına göre iç denetimin kapsamı Ģu konulardan oluĢmaktadır: 

 Uygulamanın örgütsel politikalara, planlara ve yordamlara uygun olması 

 Varlıkların korunmasının değerlendirilmesi 

 Kaynakların etkin ve ekonomik kullanımının değerlendirilmesi 

 Faaliyetler ve programlarda hedeflere ulaĢmanın değerlendirilmesidir
.46 

       

       3.2.2 İç Denetimin Uygulanma Nedenleri 

              ĠĢletmelerde iç denetim faaliyetlerine ihtiyaç duyulmasının nedenleri 

Ģunlardır:
47

  

 Sorumluluk ve Hesap Verebilme,  

 Vekalet SözleĢmesi,  

 Yönetime DanıĢmanlık ve Yardım,  

 Tasarruf Ġhtiyacı 

 Hatalı ve Hileli ĠĢlemlere KarĢı Korunmadır. 

  

                                                 
44AKSOY, a.g.e., s. 62.  
45 Turan, Prof.Dr.A.Kadir;Sağlar, Dr.Jale. “Ġç Denetçinin Örgüt Ġçindeki Yerinin Denetim Faaliyetleri 

Açısından Önemi”, Muhasebe ve Denetime Bakış.  Y.4, Sayı 11:1-15, Ocak 2004 
46 UZAY, ġaban, ĠĢletmelerde Ġç Kontrol Sistemini Ġncelemenin Bağımsız DıĢ Denetim Karar 

Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir AraĢtırma, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu 

Yayınları, 1999, ss. 5-6. 
47KORKMAZ,Umut, Kamuda Ġç Denetim Bütçe Dünyası dergisi, sayı 25, yıl 2007 

http://www.debud.org/Html/dergi/25/ukorkmaz.pdf, EriĢim tarihi, 10.04.2010, 

http://www.debud.org/Html/dergi/25/ukorkmaz.pdf
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       3.2.2.1. Sorumluluk ve Hesap Verebilme 

             Her iĢletmede, yöneticiler sahip oldukları yetki ve sorumluluklarının 

bir kısmını kendilerine bağlı olarak çalıĢan kiĢilere devrederler. Tüm yöneticilerin, 

çalıĢanların görevlerini etkin ve verimli bir biçimde yerine getirip getirmediklerini ve 

iĢletmenin hedeflerinin de bir parçasını oluĢturan bireysel hedeflere ulaĢıp 

ulaĢmadıklarını öğrenmesi gereklidir. Söz konusu bilgilenme faaliyetinde ne 

yöneticilerin kiĢisel çabaları, ne de astların kendi faaliyetlerini raporlamaları mevcut 

olan çıkar çatıĢması nedeniyle beklenen yararı sağlar. Bu nedenle sistemlerin, usullerin, 

kontrollerin değerlendirilmesi ve verimliliği ile hedeflere ulaĢılıp ulaĢılmadığının 

belirlenmesinde, iç denetçiler bilgi toplama, Ģartları analiz etme ve problemleri 

tanımlama konularındaki mesleki yeterlikleri nedeniyle belirtilen iĢlemleri yöneticilere 

vekaleten yaparlar. Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri, çoğu zaman üst yönetimin kararları 

ya da teklifleri hakkında değerlendirme yapabilecek bilgiden yoksundurlar. Yönetim 

kurulu üyelerinin gerek ortaklara gerekse kamuya karĢı sorumlulukları dikkate 

alındığında, iĢletmenin faaliyetleri hakkında elde edecekleri nesnel ve güvenilir bilgiler 

ıĢığında üst yönetimin kararlarını ya da tekliflerini değerlendirebilmeleri gereklidir. ĠĢte 

bu aĢamada iç denetçiler gerekli incelemeleri yapar, bilgileri bir araya getirir ve sonuçta 

hazırladıkları raporlar ile yönetim kurulunun nesnel ve güvenilir bilgi alma ihtiyacını 

karĢılarlar. 

       3.2.2.2 Vekalet Teorisi 

              Yöneticiler, görevleri karĢılığında uzun vadede daha fazla ücret alma 

temel güdüsüyle hareket eden ve bu yüzden çoğu zaman iĢletme sahiplerininkiyle 

çatıĢabilecek kiĢisel amaç ve hedefleri bulunan kiĢilerdir. Bu nedenle, iĢletme sahipleri 

yöneticilere emanet ettikleri kaynakların etkin ve verimli olarak kullanımı hususunda 

endiĢe duyarlar. Ancak, iĢletme sahiplerinin yöneticilerin görevlerini yerine getirip 

getirmedikleri hususlarında yeterli değerlendirmeleri yapacak zamanları ya da teknik ve 

metodolojik yetenekleri yoktur. ĠĢletme sahipleri ile yöneticiler arasındaki bu iliĢki 

vekalet akdine benzetilmiĢtir. Bu kapsamda bir vekil olarak görev yapan yöneticinin söz 

konusu iliĢkiden doğan borçlarını yerine getirmesi sırasında ortaya çıkabilecek 

düzensizlikler hakkındaki iĢletme sahibinin Ģüphelerini ortadan kaldıracak en önemli 

kontrollerden biri yapılacak olan iç denetimlerdir. Bağımsız ve nesnel bir biçimde 

gerçekleĢtirilen ve tatmin edici sonuçlar veren denetimler, yöneticilerin taĢıdıkları 
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sorumlulukları yerine getirdikleri hususunda iĢletme sahiplerini daha kolay ikna 

etmelerini sağlar. Bu kapsamda iç denetçiler finansal ve finansal olmayan iĢlem ve 

olayları konu alan denetimler ile iĢletme sahibi ve yöneticiler arasındaki potansiyel 

çıkar çatıĢmasını önler. 

       3.2.2.3 Yönetime Danışmanlık ve Yardım 

              Ġyi yetiĢmiĢ bir iç denetçi yönetime yardımcı olacak nitelikte eğitim ve 

deneyime sahiptir. Mesleklerinde ehil olan iç denetçiler iĢletmedeki hata ve hileleri 

açığa çıkarmak yanında, ileride benzer sorunlarla karĢılaĢılmaması için yöneticilere 

danıĢmanlık ve eğitim hizmeti de verebilirler. Ġç denetçilerin belirtilen nitelikte bir 

faaliyeti yerine getirebilmeleri için planlama, organizasyon, yönetim ve kontrol 

konularında bilgi sahibi olmaları ve olayları profesyonel bir yönetici gözüyle 

değerlendirebilmeleri gerekmektedir. 

       3.2.2.4 Tasarruf İhtiyacı    

       Profesyonel olarak yürütülen denetimler sonucunda tespit edilen 

eksikliklerin düzeltilmesi sayesinde iĢletmeler maddi açıdan da büyük tasarruflar 

sağlayabilmektedir. Maddi kayıpların ortaya çıkarılması ve düzeltilmesi bazen iç 

denetim biriminin iĢletmeye olan yıllık maliyetini karĢılayacak nitelikte dahi 

olabilmektedir. Ġç denetçiler, bir gemide mevcut olan deliklere yama yapan geminin 

batmaması için mevcut durumu kaptana raporlayan ve neler yapılması gerektiği 

noktasında çözüm üretip öneriler sunan kiĢiler gibi de görülebilir. Dolayısıyla armatöre 

olan maliyetleri gerçekten önemsiz olup kazandırdıkları ise yeri geldiğinde bir gemi 

olabilmektedir. 

3.2.2.5 Hileli İşlemlere Karşı Korunma İhtiyacı        

       Hileli eylem ve iĢlemler iĢletmenin çıkarı ya da zararı için iĢletme içinden 

kiĢilerce gerçekleĢtirilmiĢ olabileceği gibi iĢletme dıĢından kiĢilerce de 

gerçekleĢtirilebilir. Bununla birlikte, giderek kompleks hale gelen finansal araçlar ve 

finansal pazarlara bağlı olarak, Ģirket dıĢından kiĢilerin yapmıĢ oldukları incelemeler ile 

bu tür usulsüzlükleri ve hileli eylem ve iĢlemleri tespit etmeleri olasılığı azalmakta ve 

daha maliyetli hale gelmektedir. 

3.3 Uluslar arası Kabul Görmüş İç Denetim Standartları 

       Ġç denetim alanında bugün oldukça önemli bir noktada bulunan ve iç 

denetim mesleğinin geliĢimi konusunda dinamik ve sistemli çalıĢmalar yapan ve 
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uluslararası bir nitelik taĢıyan Ġç Denetçiler Enstitüsü (IIA),  iç denetim mesleğine 

yönelik olarak tüm dünyada kabul edilen  “Ġç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartları”nı belirlemiĢtir.
48

 Tüm iç denetçiler çalıĢmalarını bu standartlara uygun 

olarak yapmakla yükümlüdürler. 

       IIA tarafından belirlenen ve sürekli olarak güncellenen iç denetim mesleki 

standartları 5 genel ve 25 özel (spesifik) standarttan oluĢmaktadır. Bu beĢ genel 

standart; genel standartlar; bağımsızlık, mesleki uzmanlık, faaliyet alanı, iç denetim 

çalıĢması ve iç denetim biriminin yönetilmesidir. Ġlk standarda göre iç denetçiler 

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

anlayıĢla ve profesyonel bir itina ile gerçekleĢtirilmelidir. Üçüncü standart yani faaliyet 

alanı; genel denetim çevresinin görünen sorumluluklarını yerine getirirken çalıĢmanın 

kalitesinin ve iç denetim organizasyon sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin 

incelenmesini kapsar. Dördüncü genel standart olan iç denetim çalıĢmasının 

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

bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, denetim sonuçlarının iletilmesidir. Son 

genel standartta ise iç denetim departmanının yönetilmesinde dikkat edilmesi gerekli 

olan hususlar tespit edilmiĢtir.
49

  

3.4 İç Kontrol 

      3.4.1 İç Kontrolün Tanımı ve Amacı 

       Ġç kontrol kiĢilere göre farklı anlamlar taĢımaktadır. Bu durum, 

iĢletmeciler, kanun koyucular, düzenleyiciler ve diğerleri arasında bir karıĢıklığa yol 

açmaktadır. YanlıĢ iletiĢim ve farklı beklentiler bir iĢletmede birçok problemin 

doğmasına neden olmaktadır. Kavramlar yasal düzenleme veya kurallarda açık bir 

Ģekilde tanımlanır.
50

 

       En geniĢ anlamıyla tanımlamak gerekirse iç kontrol, iĢletmenin yönetim 

kurulu, üst yönetimi ve diğer personeli tarafından etkilenen;
51

 

 Faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği, 

 Finansal raporlamanın güvenilirliliği ve 

                                                 
48 AKÇA, AyĢe, BANKALARDA ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠ ve TÜRKĠYE’DEKĠ UYGULAMALAR, Master Tezi, 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,Türkiye,(2008), s.24 
49 AKÇA, AyĢe,s.24  
50 YURTSEVER, Gürdoğan, s.30 
51 YURTSEVER, Gürdoğan, s.31 
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 Ġlgili yasalara ve düzenlemelere uygunluk hususlarında amaçlara ulaĢılıp 

ulaĢılmadığı konusunda makul güvence sağlamak amacıyla tasarlanmıĢ bir 

süreçtir. 

       Bir yönetim fonksiyonu olan iç kontrolün asıl amaçlarını su Ģekilde 

sıralamak mümkündür.
52

 

• Muhasebe bilgilerinde doğruluğun ve güvenilirliğin sağlanması, 

• ĠĢletme varlıklarının korunması, 

• Kaynakların ekonomik ve etkin bir biçimde kullanılması, 

• Planlara, politikalara, yordamlara, kanun ve düzenlemelere uygunluğun 

sağlaması, 

• Programlar veya diğer isler için belirlenmiĢ olan amaçların gerçekleĢtirilmesidir. 

 

 Şekil 1: Ġç Kontrol Sisteminin Amaçları 

 

Kaynak: PwC, “Sirketlerde ĠçKontrol ve ĠçDenetim Fonksiyonu”, Çevrimiçi: 

http://www.pwc.com/Tr/tur/about/events/training/icdenetim.pdf, EriĢim Tarihi:07.05.2010, s.7. 

       Etkin bir iç kontrol sisteminin baslıca elemanları; zamanında bilgiyi 

ulaĢtırabilen iyi bir muhasebe sistemi, yazılı politika ve yordamlar, faaliyetlerin 

etkinliğini ölçmek için iyi bir Ģekilde düzenlenmiĢ bütçeler ve iç denetim sistemidir.
53

 

                                                 
52

 UZAY, s.13 
53

 UZAY, s.6-7 



18 
 

       ĠĢletmeler, muhasebe sistemlerinde ve muhasebe verilerinde 

güvenilirliliğin oluĢturulması noktasında iç kontrol uygulamalarına ihtiyaç 

duymaktadırlar. Ġç kontrol sistemi maddi varlıkların çalınmasını veya yanlıĢ 

kullanılmasını engellemekle birlikte muhasebe kayıtlarının kaybolmasını veya yanlıĢ 

kullanılmasını da engellemektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü isletmelerin bünyesinde iç 

sistemlerin kurulmasından, devam ettirilmesinden ve bu sistemin etkinliğinin 

sağlanmasından yönetim sorumludur. Ġç kontrol sistemini sürekli denetim altında 

tutmak ve gerekli görüldüğü durumlarda sistem üzerinde değiĢikliklerin yapılması da bu 

sorumluluğun devamı olarak gösterilebilir.
54

 

 3.4.2. İç Kontrolün Unsurları  

         Ġç kontrol bir iĢletmenin faaliyetleri ve yönetim süreciyle iliĢkili olmak 

üzere beĢ ana unsurdan oluĢmaktadır. COSO raporuna göre bir iç kontrol sisteminin 

etkili olduğunun söylenebilmesi için bu sistemin birbiriyle iliĢkili beĢ unsuru içermesi 

gerekmektedir.
55

 Bu beĢ unsur;  

• Kontrol Çevresi, 

• Kontrol Prosedürleri 

• Gözetim(Ġzleme), 

• Risk Değerlendirme, 

• Bilgi ve ĠletiĢim’dir. 

      3.4.2.1 Kontrol Çevresi 

       Bir organizasyonun is görme biçimini, kalitesini, istenilen ve olması 

gereken durumunu tanımlar. Bir organizasyonun kontrol çevresi aĢağıdaki unsurları 

içermektedir; 

• Dürüstlük ve ahlaki değerler, 

• Kesin karar ile yetki kullanımı, 

• Yönetim ve denetim kurulu, 

• Yönetim felsefesi ve yönetimin çalıĢma tarzı, 

• Organizasyon yapısı, 

• Yetki ve sorumlulukların dağıtımı, 

• Rol ve sorumlulukların belirlenmesi, 

                                                 
54 UZAY, s. 13-16 
55 YAVUZ, Salih Tanju,“Ġç Kontrol Fonksiyonun BileĢenleri” ,Bankacılar Dergisi ,S:42,2002,s.42 



19 
 

• Ġnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları.
56

        

      3.4.2.2 Kontrol Prosedürleri 

       Ġç kontrol yapısının ikinci unsurunu kontrol prosedürleri oluĢturmaktadır. Kontrol 

prosedürleri, iĢletmenin amaçlarına ulaĢabilmek için yürütülen faaliyetlerde, 

güvenilirliği sağlayabilmek için yönetim tarafından oluĢturulan çeĢitli politika ve 

prosedürlerdir
57

. Genellikle, kontrol prosedürleri aĢağıdaki konulara iliĢkin usul ve 

yöntemler olarak sınıflandırılabilir
58:  

• ĠĢlemlerin yürütülüĢünün uygun yetkilere dayandırılması,  

• Hata ve yolsuzlukların yapılmasını ve gizlenmesini azaltmak amacıyla iĢ 

bölümünün yapılması,  

• ĠĢlemlerin uygun Ģekilde kaydedilmesini sağlayacak, gerekli belgelerin tasarım 

ve kullanımı,  

• Varlıkların ve kayıtların yeterli düzeyde korunması için varlıkların kullanılması 

yetkisinin sınırlandırılması,  

• Sorumluluk kayıtlarının, mevcut varlıklarla karĢılaĢtırılması.  

     3.4.2.3 Gözetim (İzleme)    

       Ġç kontrol sisteminin kendisinden bekleneni zaman içerisinde sağlayıp 

sağlamadığının değerlendirilmesidir. Gözetim, sürekli izleme, periyodik 

değerlendirmeler ve ikisinin birleĢimi yoluyla mümkündür. 

    3.4.2.4 Risk Değerlendirme      

       Risklerin tanımlanması ve bunların gerçekleĢme olasılıklarında 

oluĢabilecek etkilerin analiz edilmesini ve bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiğini 

içeren bir süreçtir.Etkin bir risk değerlemesi riskleri belirleme, kontrol etme ve 

yönetmeye imkan vermelidir.Risk değerlemesinin ön koĢulu kuruluĢ amaçlarının net ve 

tutarlı bir Ģekilde belirlenmesidir.
59

 

                                                 
56 DEMĠR,Volkan,“Ġç Kontrol Yapısı Ve SAS55 ile SAS78’in KarsılaĢtırılması”, Muhasebe- Finansman Dergisi, 

Yıl:8,Sayı:11,Aralık 1999,s. 99 
57 BOZKURT,Nejat, s.26 
58 KEPEKÇĠ, Celal, s.70.  
59 DEMĠRBAġ, Mahmut,“Ġç Kontrol ve Ġç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen DeğiĢimler”, 

Ġstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi ,Yıl:4, S:7, Bahar 2005/1,s.169 
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3.4.2.5 Bilgi ve İletişim       

       Uygun nitelikte bilgi, iç ve dıĢ bilgiye eriĢim, uygun kontrol faaliyetlerini 

mümkün kılmak için gerekli bilgi akısının sağlanması.
60

 

3.5 İç Denetim ve İç Kontrol İlişkisi 

       Ġç denetim ve iç kontrol kavramları ikisi arasındaki farka tam olarak hakim 

olunmadan sıklıkla bir arada kullanılmaktadır. Ġç kontrol sistemi ve iç denetim arasında 

yakın bir iliĢki söz konusudur. Ancak bilinmesi gereken iç kontrol ve iç denetim 

kavramlarının birbirinden farklı kavramlar olduğudur. 

      Ġç kontrol iĢlemlerin her aĢamasında uygulanan ve iĢlemlerin doğruluğu ile 

finansal tabloların güvenilirliği konusunda makul bir güvence sağlamayı amaçlayan 

geriye dönük bir faaliyettir. Ġç denetim ise benzer amaçları gerektiğinde ya da periyodik 

olarak sağlamayı amaçlayan geriye dönük bir faaliyettir. Ġç denetim belli standartlara 

uygun profesyonel iç denetçilerce yerine getirilirken, iç kontrol her aĢamadaki iĢletme 

personeli tarafından yapılan bir faaliyet olmaktadır.
61

 

      Ġç denetim, iç kontrolün önemli ancak farklı bir boyutunu oluĢturmaktadır. 

Ġç kontrol, bir kurumun, kuruma ait politikaların ve hükümet programlarının istenilen 

sonuçlara ulaĢması; bu programlar için kullanılan kaynakların, belirlenen amaç ve 

organizasyon hedefleriyle uyumlu olması; programların israf, hile ve kötü yönetimden 

korunması; güvenilir ve zamanında bilginin elde edilmesi, korunması, rapor edilmesi ve 

gerektiğinde karar alma mekanizmalarında kullanılması amacıyla oluĢturulan 

organizasyon, politika ve prosedürler bütünüdür. Etkin bir iç kontrol sisteminin 

oluĢturulması, bu sistemin gerektiği Ģekilde iĢletilmesi ve izlenmesi yönetimin 

sorumluluğundadır. Ne kadar ayrıntılı ve özenli bir biçimde tasarlanmıĢ olursa olsun, 

hiçbir iç kontrol mekanizması hataların ortaya çıkarılması ve önlenmesi bakımından 

yüzde yüz güvence sağlamaz. Bu nedenle, yönetimin iç kontrol yapısının etkinliğini 

düzenli bir biçimde izlemesi ve gözden geçirmesi gerekir. Yöneticiler iç kontrollerin 

kalitesi hakkında bilgiyi, iç kontrol yapısının bir parçası olarak oluĢturulan iç denetim 

                                                 
60 ESKĠ, Emrah, Türk Bankacılık Sektöründe Ġç Denetim Sisteminin Avrupa Birliği’ndeki iç 

Denetim Sistemiyle Uyum Süreci, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü YayınlanmamıĢ Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara, 2006, sf.15. 
61 KAYA, Aslan ve DEMĠRAL, Halit “Vergi Ġncelemelerinde ĠĢletmelerin Ġç Kontrol Sistemlerinden 

Yararlanma Olanakları”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı 3 (Ocak 2001), s. 83. 
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biriminin raporlarından edinebilirler. BaĢka bir deyiĢle iç denetim iç kontrollerle ilgili 

olarak yönetime bilgiler sağlar, değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.
62
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4. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İÇ DENETİM 

 

      4.1 Bankalarda İç Denetim Sistemi 

       Geleneksel anlamda iç denetim faaliyetlerinin hedefi, her türlü riski 

bulmak ve ortadan kaldırmaktır. BaĢka bir ifadeyle, iç denetim birimi, iĢletme içerisinde 

faaliyetlerin önceden belirlenen standartlara, politikalara ve hedeflere uygun bir Ģekilde 

yerine getirilip getirilmediğini kontrol eden bir birimdir. Ġç denetim, üst yönetim için 

aynı zamanda müĢavirlik ve danıĢmanlık hizmeti vermekte ve yönetimin bilgiye 

dayanan kararlarını almasını sağlamaktadır. Ġç denetim raporlarında ise faaliyetlerin 

etkinliği ve verimliliği araĢtırılarak, bu konuda yönetime tavsiyelerde 

bulunulmaktadır.
63

 

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

zamanda bankacılık faaliyetlerinin tam ve güvenli olarak sürdürülmesi için gerekli bir 

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

hedeflerinin gerçekleĢtirilmesi ve güvenilir mali ve idari raporlamanın sürdürülmesi için 

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

yönetmeliklere hem de kendi politika ve yöntemlerine uyumlu olarak faaliyet 

göstermesine ve bankanın ticari itibarını olumsuz etkileyebilecek beklenmedik risklerin 

en aza indirilmesine yardımcı olur.64 Bankalarda iç denetim fonksiyonu TeftiĢ Kurulu, Ġç 

Kontrol Departmanı ve Risk Yönetim Departmanından oluĢan üçlü yapı tarafından 

gerçekleĢtirilir. 

       Bankaların ülke ekonomisinde oynadıkları rolün önemi ve mevduat 

sahiplerine ait fonları kullanmakta oluĢları, gerek kendi yapılarının bütünlüğü ve 

sağlamlığının sağlanabilmesi, gerekse mevduat sahiplerinin haklarının korunabilmesi 

nedeniyle, kendi bünyelerinde kurmuĢ oldukları denetim organları vasıtasıyla iç 

denetimlerini gerçekleĢtirmektedirler.
65

  

                                                 
63 GÜREDĠN, s.15 
64 YURTSEVER, Gürdoğan “Türk Bankacılığının Kontrol ve Denetim Yapısı Ġçinde Ġç Kontrol 

Merkezinin Yeri”, Active Finans ve Bankacılık Dergisi, Sayı 33 (Kasım-Aralık 2003), s. 52 
65 ĠSPĠR, Eda; “ Banka Ġsletmelerinin Denetim ve Türkiye Uygulaması”( YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans 

Tezi, Ġstanbul Teknik Üniversitesi SBE.,1995), s.45. 
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4.2 Bankalarda İç Denetimin Önemi ve Amaçları 

              Ġç 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.
66

 

       Ġç denetimin performansa iliĢkin amaçları, banka kaynaklarının etkin ve 

verimli olarak kullanılması ve olası zararların önlenmesidir. Ġç denetim iĢlevi ile tüm 

banka personelinin banka çıkarlarını kiĢisel ya da diğer her türlü çıkarın üstünde tutarak, 

birlik ve beraberlik içinde banka amaçları doğrultusunda etkin olarak çalıĢması 

amaçlanır.
67

 

       Ġç denetimin temel amacı; mali tablo hazırlama ile ilgili denetimler de 

dâhil bankanın iç denetim sistemlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla banka 

içinde oluĢturulmuĢ bağımsız bir değerlendirmedir.
68

 

       Bilgi sistemlerine iliĢkin temel amaç, banka karar organlarına güvenilir ve 

doğru bilgi ile raporların zamanında temin edilmesidir. Aynı zamanda yılsonu bilanço 

verileri ve diğer mali rakamların ve hissedarlara, gözetim ve denetim otoritelerine ve 

diğer üçüncü kiĢilere verilen raporların doğru ve güvenilir olması amaçlanmaktadır. 

            

Ġç denetimin amaçlarını aĢağıdaki Ģekilde sıralayabiliriz
69

: 

• Faaliyetlerin verimliliği ve etkinliği (performansa iliĢkin amaçlar): Banka 

kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılması ve olası zararların 

önlenmesidir. Ġç denetim ile tüm banka personelinin banka çıkarlarını kiĢisel ya da diğer 

her türlü çıkarların üstünde tutarak, birlik ve beraberlik içinde banka amaçları 

doğrultusunda etkin olarak çalıĢması amaçlanır. 

• Mali ve idari konulara ait bilgilerin güvenirliliği, bütünlüğü ve zamanlaması 

( bilgi sistemlerine iliĢkin amaçlar): Bankanın karar organlarına güvenilir ve 

doğru bilgi ve ile raporların zamanında temin edilmesidir. Aynı zamanda yılsonu 

                                                 
66 Bankaların Ġç Sistemleri Hakkında Yönetmelik, Md.21/ 1 
67 Türkiye Bankalar Birliği, “Bankalarda Ġç Denetim Sistemleri”, s. 7, (Çevrimiçi) 

http://www.tbb.org.tr/turkce/basel/denetim.doc,(16.12.2009) 
68 Erol, Ahmet ve Ertuğrul Avcı; “Bankalarda Denetim- Tanımlar, Prensipler ve Bankacılık Düzenleme 

Kurulu ile iliĢkiler”, Mükellefin Dergisi, Sayı:108 (Aralık 2001), s.212. 
69 Basel Committee, Framework for Internal Control Systems in Banking Organization, September   

1998,s.7. 
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bilânço verileri ve diğer mali rakamların hissedarlara, gözetim ve denetim otoritelerine 

ve diğer üçüncü kiĢilere verilen raporların doğru ve güvenilir olması amaçlanmaktadır. 

• Mevcut yasalara ve düzenlemelere uygunluk: Tüm banka faaliyetlerinin ilgili 

yasal düzenlemelere, gözetim ve denetim otoritelerinin belirlediği standartlara 

ve bankanın politika ve yöntemlerine uygun olması amaçlanır. Bankanın 

itibarının korunması için söz konusu esaslara uygunluk önemlidir. 

       Özetlemek gerekirse; bir iç denetim sisteminin organizasyona sağladığı iki 

yarar vardır. Bu yararlardan ilki, iç denetim sisteminin organizasyona sağlayacağı 

finansal sistemlerin kontrol kolaylığı ikicisi de, ekonomik kaynakların daha etkili ve 

verimli bir Ģekilde kullanılmasıdır.
70

 

 

4.3. Bankacılıkta İç Denetimin İlke ve Esasları 

       Basel Bankacılık Gözetim Komitesi Temmuz 2000’de yayımladığı 

“Bankalarda Ġç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin Ġç ve DıĢ Denetçiler ile 

ĠliĢkisi” konulu danıĢma belgesinde iç denetimin ilkelerini Ģu Ģekilde sıralamıĢtır:
71

 

 Daimi ĠĢlev-Süreklilik 

 Bağımsız ĠĢlev 

 Denetim Tüzüğü 

 Yansızlık 

 Profesyonel Yeterlilik 

 Faaliyetin Kapsamı 

 Bankanın Ġç Sermaye Değerlendirme Usulü 

       4.3.1. Daimi İşlev – Süreklilik 

       Bir bankadaki iç denetim daimi bir iĢlev olmalıdır. Üst yönetim görev 

ve sorumluluklarını yerine getirirken, bankanın büyüklüğüne ve faaliyetlerinin 

niteliğine uygun ve yeterli bir iç denetim iĢlevine sürekli itibar edebilmesini sağlamak 

                                                 
70 Abdulrahman A.M. Al-Twaijry, John A. Brierley ve David R. Gwilliam, “The Development of 

Internal Audit in Saudi Arabi: An Institutional Theory Perspective,” Critical Perspectives on 

Accounting,14, 2003, s. 507–531. 
71 Bankalarda Ġç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin Ġç ve DıĢ Denetçiler ile ĠliĢkisi, 

Bankacılık Gözetimine ĠliĢkin Basel Komitesi Tarafından Yayımlanan DanıĢma Belgesi, Temmuz 

2000 
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için gerekli bütün tedbirleri almalıdır. Bu tedbirler, iç denetim bölümüne hedeflerine 

ulaĢması için gerekli olan uygun kaynakların ve personelin sağlanmasını içerir. 

       4.3.2.Bağımsız işlev     

       Bankanın iç denetim bölümü, denetlenen faaliyetlerden bağımsız 

olmalıdır. Bölüm aynı zamanda gündelik iç kontrol sürecinden de bağımsız olmalıdır. 

Bu, iç denetim bölümüne banka içinde uygun bir konum verilmesi ve görevlerini nesnel 

ve tarafsız bir biçimde yerine getirmesi anlamına gelir. 

       Ġç denetim bölümü, bankanın bütün bölümleri, kuruluĢları ve iĢlevlerindeki 

görevlerini kendi inisiyatifiyle yerine getirebilmelidir. Bulgularını ve 

değerlendirmelerini bildirmekte ve bunları banka içinde açıklamakta serbest olmalıdır. 

Bağımsızlık ilkesi, iç denetim bölümünün, kurumsal denetim yapısına göre, bankanın 

baĢ yürütme görevlisi veya yönetim kuruluna veya (varsa) denetim komitesine bağlı 

olarak çalıĢması anlamına gelir. 

       Ġç denetim bölümünün baĢkanı, her bankanın kendi denetim tüzüğünde 

tanımlanan kurallara göre, yönetim kuruluyla, yönetim kurulu baĢkanıyla, (varsa) 

denetim komitesi üyeleriyle veya uygun durumlarda dıĢ denetçilerle kendi inisiyatifiyle 

doğrudan doğruya iletiĢim kurabilmelidir. Vereceği raporlar, örneğin, banka 

yönetiminin yasal veya düzenleyici hükümlere aykırı kararlarını da kapsayabilir. 

       Ġç denetim iĢlevi bağımsız bir incelemeye tabi olmalıdır. Bu inceleme dıĢ 

denetçi gibi bağımsız bir kuruluĢ tarafından veya varsa denetim komitesi tarafından 

yapılabilir. 

       4.3.3.Denetim Tüzüğü       

       Denetim tüzüğü, iç denetim bölümünün banka içindeki konumunu ve 

yetkisini garantiye alır. Denetim tüzüğü en azından
72

:  

 Ġç denetim iĢlevinin hedeflerini ve kapsamını; 

 Ġç denetim bölümün kuruluĢ içindeki konumunu, yetkilerini ve sorumluluklarını; 

ve 

 Ġç denetim bölümünün baĢkanının hesap verme sorumluluğunu belirler. 

                                                 
72 Bankacılar Dergisi, TBB Yayınları, Sayı 34, Ġstanbul, Eylül 2000, S.102 
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Tüzük iç denetim bölümü tarafından hazırlanmalı ve düzenli aralıklarla gözden 

geçirilmelidir; üst yönetim tarafından gözetim rolünün bir parçası olarak onaylanmalı ve 

daha sonra teyit edilmelidir. Varsa denetim komitesi de bu teyidi yapabilir. 

Tüzükte, bankanın üst yönetimi iç denetim bölümüne inisiyatif hakkı tanır ve 

görevlerinin ifası ile ilgili olduğu her durumda herhangi bir çalıĢanla doğrudan iletiĢim 

kurmaya, bankanın herhangi bir faaliyetini veya birimini incelemeye ve yönetim 

bilgileri ile bütün danıĢma ve karar verme kurullarının tutanakları dahil olmak üzere 

bankanın bütün kayıt, dosya ve verilerini görmeye yetkili kılar. Denetim tüzüğünde, iç 

denetim bölümünden hangi Ģartlarla danıĢmanlık veya müĢavirlik hizmetleri veya baĢka 

özel görevler istenebileceği hükme bağlanmalıdır. Denetim tüzüğü bütün personele 

verilmelidir. 

      4.3.4.Yansızlık       

       Ġç denetim bölümü nesnel ve yansız olmalı, yani görevlerini müdahaleye 

uğramaksızın ve önyargısız olarak yapabilecek bir konumda olmalıdır. Nesnellik ve 

yansızlık iç denetim bölümünün kendisinin her türlü çıkar çatıĢmasından kaçınması 

gerektiği anlamına gelir. Bu amaçla, mümkün olan durumlarda iç denetim bölümü 

personeli görevlerinde rotasyona tabi tutulmalıdır. Kurum içinden iĢe alınan denetçiler 

yakın geçmiĢte yaptıkları faaliyet veya iĢlevleri denetlememelidir. Yansızlık, iç denetim 

bölümünün bankanın faaliyetlerine ve iç kontrol tedbirlerinin seçimine karıĢmamasını 

gerektirir. Aksi takdirde iç denetim bölümü bundan sorumlu olur, bu ise bağımsız 

takdirde bulunma yeteneğini etkiler. Bununla birlikte, yansızlık gereği üst yönetimin, iç 

denetim bölümünden, riayet edilecek iç kontrol ilkelerine iliĢkin belirli konularda görüĢ 

isteme olasılığını ortadan kaldırmaz. Örneğin, üst yönetim, önemli yeniden 

yapılandırma, önemli veya riskli yeni faaliyetlere girmeyi, riskli faaliyetler içeren yeni 

kuruluĢlar kurmayı ve risk kontrol sistemlerini, yönetim bilgi sistemlerini veya bilgi 

teknolojisi sistemlerini düĢünürken verimlilik açısından görüĢ isteyebilir. Bununla 

birlikte, bu tedbirlerin nihai olarak geliĢtirilmesi ve uygulamaya konması yönetimin 

sorumluluğu olarak kalmalıdır. Aslında, böyle bir danıĢma iĢlevi, iç denetim bölümünün 

asıl görevlerini ve sorumluluğunu hiçbir Ģekilde etkilememesi gereken tali bir görev 

teĢkil eder. 
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Müteakip iç denetim raporları, eksiklikler ve zayıf noktalara iliĢkin tavsiyeler 

ve iç kontrollerin artırılmasına yönelik öneriler içerebilir
73

.  

      4.3.5.Profesyonel Yeterlilik        

       Her iç denetçinin ve bir bütün olarak iç denetim bölümünün profesyonel 

yeterliği, bankanın iç denetim iĢlevinin uygun biçimde iĢleyiĢi açısından vazgeçilmez 

önem taĢır. Her iç denetçinin profesyonel yeterliği ile motivasyonu ve sürekli eğitimi, iç 

denetim bölümünün etkililiğinin ön Ģartlarıdır. Profesyonel yeterlik, bu görevin niteliği 

ve denetçinin bilgi toplama, inceleme, değerlendirme ve aktarma kapasitesi dikkate 

alınarak değerlendirilmelidir. Bu bakımdan, bankaların faaliyetlerinin karmaĢıklığının 

gittikçe artığı ve mali sektördeki geliĢmelerin bir sonucu olarak iç denetim bölümünün 

yapması gereken görevlerin gittikçe çeĢitlendiği dikkate alınmalıdır. 

       Ġç denetim bölümündeki profesyonel yeterlik, özellikle de bilgi ve tecrübe, 

üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. Bundan çıkarılacak baĢlıca sonuç, bir 

bütün olarak bölümün, bankanın faaliyet gösterdiği bütün alanları inceleme yeterliğine 

sahip olması gerektiğidir. Sürekli olarak benzer görevler veya rutin iĢler yapması bir iç 

denetçinin eleĢtirel değerlendirme kapasitesini etkileyebilir. Dolayısıyla mümkün olan 

her durumda iç denetim bölümü içindeki personelin rotasyona tabi tutulması tavsiye 

edilir. Bu rotasyon, iç denetçilerin bağımsızlığını tehlikeye düĢürmeyen bir biçimde 

yapılmalıdır. 

Profesyonel yeterlik, her elemanın sistematik olarak sürekli eğitime tabi 

tutulması yoluyla sürdürülmelidir. Ġç denetim bölümündeki bütün personel, denetim 

teknikleri ve bankacılık faaliyetleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır
74

. 

      4.3.6.Faaliyetin Kapsamı        

       Bankanın her faaliyeti ve her birimi iç denetimin kapsamına girmelidir. 

ġube veya bağlı kuruluĢlar ile dıĢ kaynaklardan temin edilen faaliyetler de dahil olmak 

üzere bankaların hiçbir faaliyeti ve birimi iç denetim bölümünün tahkikat kapsamı 

dıĢında tutulamaz. Ġç denetim bölümü, görevlerinin ifası ile ilgili olduğu her durumda 

bankanın herhangi bir faaliyetini veya birimini incelemeye ve yönetim bilgileri ile bütün 

                                                 
73 Gürbüz; a.g.e.,S.18 
74 Bankalarda Ġç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin Ġç ve DıĢ Denetçilerle ĠliĢkisi, 

Bankacılık Gözetimine ĠliĢkin Basel Komitesi Tarafından Yayımlanan DanıĢma Belgesi, Temmuz 2000 
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danıĢma ve karar verme kurullarının tutanakları dahil olmak üzere bankanın bütün 

kayıt, dosya ve verilerini görmeye yetkili olmalıdır. 

       Genel bir perspektiften, iç denetimin kapsamı, iç kontrolün uygunluğunun 

ve verilen görevlerin yerine getirilme biçiminin incelenmesi ve değerlendirilmesini 

içermelidir. Birçok bakımdan bu bankanın iç kontrol sisteminin bir risk analizini temsil 

eder. 

Ġç denetim bölümü özellikle Ģunları değerlendirmelidir: 

 Bankanın politikalara ve (nicel olan ve olmayan) risk kontrollerine riayeti; 

 DıĢ raporlama dahil olmak üzere finans ve yönetim bilgisinin (bütünlük, 

doğruluk ve kapsam dahil) güvenilirliği ve zamanındalığı; 

 Elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenilirliği; ve Bölümlerin iĢleyiĢi.     

       Ġç denetim bölümü, bankaların teĢkilatlanma ve yönetim biçimine iliĢkin 

olarak gözetim otoritesi tarafından yayımlanan politikalar, ilkeler, kurallar ve esaslar 

dahil olmak üzere bankanın faaliyetlerinin tabi olduğu yasal ve düzenleyici hükümleri 

yeterince dikkate almalıdır. Bununla birlikte, bu husus iç denetim bölümünün bir riayet 

iĢlevi üstlenmesi gerektiği anlamına gelmez. Bazı bankalar, bankanın belirli bir 

faaliyetini veya birimini kontrol etmek veya izlemek için ayrı bölümler kurmuĢlardır. 

Bu bölümler iç kontrol sisteminin bir parçasını oluĢturduğundan varlıkları iç denetim 

bölümünü bu belirli faaliyet veya birimleri inceleme sorumluluğundan kurtarmaz. 

Bununla birlikte, iç denetim bölümü görevlerini yerine getirirken çeĢitli kontrol 

bölümleri tarafından bildirilen bilgileri verimlilik açısından kullanabilir. Ne var ki, iç 

denetim bölümü, bankanın faaliyetlerinin veya ilgili birimin iç kontrolünün yeterli 

biçimde iĢlediğini incelemekten ve değerlendirmekten tek baĢına sorumlu olmaya 

devam eder. Bankanın yurt dıĢında önemli bir Ģubesi varsa, iç denetim bölümü 

çalıĢmasının verimliliği ve sürekliliğini garantiye almak için yerel bir ofis kurmayı 

düĢünmelidir. Bu yerel ofis bankanın iç denetim bölümüne bağlı olmalı ve bu belgede 

öngörülen ilkelere uygun Ģekilde teĢkilatlandırılmalıdır.  

Ayrı hukuki varlıklar olarak bankacılık alanındaki ve diğer sektörlerdeki bağlı 

kuruluĢlar kendi iç kontrollerinden ve kendi iç denetim iĢlevlerinden bu belgenin 

hükümlerine göre kendileri sorumludurlar. Bu bağlı kuruluĢlarda, iç denetim iĢlevi ana 

Ģirketin iç denetim bölümü tarafından gerçekleĢtirilebilir. Kendi iç denetim bölümleri 
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olan bağlı kuruluĢlar ana Ģirketin iç denetim bölümüne rapor vermelidir. Bu durumda, 

yerel yasal veya düzenleyici hükümler ve talimatlar saklı kalmak kaydıyla, ana Ģirket 

kendi iç denetim bölümünün bağlı kuruluĢların bütün faaliyetlerini ve birimlerini 

sınırlama olmaksızın inceleyebilmesini ve yeterli aralıklarla yerinde denetim yapmasını 

sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almalıdır. 

     Gerek yurt dıĢı Ģubeler gerek bağlı kuruluĢlar için, iç denetim ilkeleri ana 

banka tarafından merkezden tesis edilmelidir. Ana banka tüm grup için denetim 

talimatları hazırlamalıdır. Ancak bankanın iç denetim bölümü yerel iç denetim 

elemanlarının iĢe alınması ve değerlendirilmesine katılmalıdır. 

       Yukarıda tanımlanandan daha karmaĢık grup yapıları söz konusu 

olduğunda, iç denetim iĢlevi bu belgede öngörülen ilkelere uyacak Ģekilde 

teĢkilatlandırılmalıdır
75

. 

      4.3.7.Bankanın İç Sermaye Değerlendirme Usulü        

       Banka iç sermaye değerlendirme sürecinin çerçevesinde, bankanın iç 

denetim bölümü, bankanın karĢı karĢıya olduğu çeĢitli riskleri ölçme sistemini, 

bankanın riskleri ile sermaye düzeyini iliĢkilendirmek için geliĢtirdiği sistemi ve iç 

sermaye politikalarına riayeti izlemek için tesis edilen yöntemi düzenli olarak ve 

bağımsız bir biçimde incelemelidir. 

      Bir bankanın risk kabul ve sermaye değerlendirme süreci, tipik olarak daha 

çok bankanın farklı alanlardaki risk/ödül mübadelesini en yüksek düzeye çıkarmak 

üzere geliĢtirilmiĢ olan ticari stratejilerin incelenmesi üzerinde odaklanmıĢ olan risk 

yönetim sürecinden farklıdır. Risk yönetimi süreci de iç denetim tarafından 

incelenmelidir. 

      Ġç denetçiler ve dıĢ denetçiler görevlerini bu amaçla iyi bir biçimde yerine 

getirmiĢlerse, gözetim merci bankanın sermaye yeterliğini ve mevzuattaki sermaye 

oranlarına uyumunu, iç ve dıĢ denetçilerin yaptığı incelemelere dayandırabilir
76

. 

4.4.Bankalarda İç Denetimin Kapsamı 

       Bankalarda iç denetimin kapsamı Ģu hususlardan oluĢmaktadır:
77

 

                                                 
75 Bankalarda Ġç Denetim Sistemleri, Basel Bankacılık Gözetim Komitesi Raporu, Eylül 1998 
76 Bankacılar Dergisi, TBB Yayınları, Sayı 28, Ġstanbul, Mart 1998, S.153 
77 Erol, Ahmet ve Ertuğrul Avcı; s.212. 
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• Ġç denetim sisteminin yeterliliğinin ve etkinliğinin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi, 

• Risk yönetim yöntemlerinin ve risk değerlendirme metodolojilerinin 

uygulanmasının ve etkinliğinin incelenmesi, 

• Elektronik bilgi sistemi ile elektronik bankacılık hizmetleri dahil olmak üzere 

yönetim ve mali bilgi sistemlerinin gözden geçirilmesi, 

• Muhasebe kayıtları ile mali tabloların doğruluğunun ve güvenirliliğinin 

incelenmesi, 

• Bankanın, risk tahmini ile bağlantılı olarak kendi sermayesini değerlendirme 

sisteminin incelenmesi, 

• Hem iĢlemlerin hem de belirli iç denetim yöntemlerinin isleyiĢinin sınanması, 

• Yasal koĢullar ile düzenleyici otoritelerin koĢullarına, etik kurallara, politikalara 

ve yöntemlerin uygulanmasına uygunluk ve uyum, 

• Düzenleyici raporlamanın doğruluğu, güvenirliliği ve zamanlılığının sınanması, 

• Özel soruĢturma ve sorgulamaların yapılması. 
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5. GLOBAL KRİZLER VE TÜRKİYE’DE BANKACILIK 

SEKTÖRÜNDE İÇ DENETİM 

 

       Bu bölümde global krizler süreci nedenleri ve sonuçları ile birlikte kısaca 

anlatılıp Türk bankacılık sektörünün son durumu hakkında özet bilgi verildikten sonra 

sektörde iç denetim uygulamalarının son durumu, güncel uygulamalara ulaĢıncaya 

kadar geçilen süreç hakkında değerlendirme yapılacaktır. 

5.1 Global Finansal Krizler Süreci ve Nedenleri 

        2008 yılında yaĢanan ekonomik kriz; artan petrol fiyatları, büyük ölçüde 

buna bağlı olarak artan gıda fiyatları, birçok ülkede yükselen enflasyon oranları ve 

önemli uluslararası bankaların batmasına sebep olacak kadar derin bir Ģekilde yaĢanan 

likidite krizi ile ĢekillenmiĢ olup, resesyon dünyanın bir çok ülkesine yayılmıĢtır. 

       2008 yılı ABD’de düĢük teminatlı ipotek krizi sebebiyle konut piyasasında 

olumsuz hareketler ile baĢlamıĢtır. Aylık iĢ kayıpları ġubat 2008’de önceki beĢ yılın en 

yüksek rakamı olan 63,000 iken Eylül’de bu sayı 159,000’e yükselerek ortalama aylık iĢ 

kaybını 84,000’e yükseltmiĢtir. Konut piyasasındaki hareketlere bu geliĢme de 

eklenince ipoteklerin çözülmeye baĢlaması ve teminatsız kalan ipotek kredileri 

kullanılmak suretiyle oluĢturulmuĢ türev ürünler banka bilançolarında onulmaz 

kayıplara sebebiyet vermiĢtir. Bear Stearns’in zora girmesi ile baĢlayan süreç, domino 

etkisi ile Ekim 2008’e kadar Asya piyasalarına yayılmıĢtır. 

Önceki FED BaĢkanı Greenspan Mart 2008’de yaĢanan geliĢmeleri 2.Dünya 

SavaĢı sonrası en büyük finansal kriz olarak nitelemiĢ ve yaĢanmakta olan resesyonun 

çok Ģiddetli olabileceğini dile getirmiĢtir. 

       YaĢanan likidite krizi özellikle uluslararası bankaların gerçekleĢtirmiĢ 

oldukları iĢlemlerden doğan ve/veya doğabilecek yükümlülükleri ile bunlara karĢı elde 

tuttukları mevcutları değerlemeleri sonucunda çözümsüz finansal bir darboğaz 

yaratmıĢtır. Bilindiği üzere, bazı bankalar veya bazı bankaların bazı aktifleri diğer 

bankalara devredilmiĢ, devletler likidite darboğazını aĢmak için piyasaya nakit 

pompalamakla kalmamıĢ, bazı bankalar da kamuya devredilmiĢtir. YaĢanan bu 

geliĢmeler sonucunda, mantıklı bir fiyatlamanın çok zor olduğu dönemlerde finansal 
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aktif ve pasiflerin değerlenmesi süreci finansal analistler ve muhasebe uzmanlarınca 

tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır.
78

 

5.2. Uluslararası Piyasalarda Yaşanan Finansal Krizin Nedenleri 

       Amerika BirleĢik Devletleri’nde  2007 yazında meydana gelen finansal 

piyasalardaki sorunlar Eylül 2008’de küresel bir krize dönüĢmüĢtür. Kredi piyasalarında 

iĢlemler durmuĢ, borsalar çökmüĢ ve birçok firmanın ödeme güçlüğüne düĢmesi tüm 

uluslar arası finans piyasalarını tehdit eder hale gelmiĢtir.  

       Finansal kriz geliĢmiĢ ülkelerde baĢlamıĢ olmakla birlikte Kasım 2008 

ortalarından itibaren geliĢmekte olan ülkeleri de etkilemeye baĢlamıĢtır. Birçok 

geliĢmekte olan ülke borsalarında ciddi değer kayıpları olmuĢ, ülke paraları değer 

yitirmiĢ, ülke tahvilleri ve ticari bonolarda risk primleri artmıĢ, aynı zamanda bu 

ülkelere olan yabancı sermaye akımları ve banka borçlanmaları önemli oranda 

düĢmüĢtür. Düzenleme otoriteleri ve merkez bankaları hızlı kredi büyümesi ve aktif 

fiyatlarında oluĢan balonun neden olduğu sistemik riskleri görememiĢ ya da gerekli 

önlemleri yeterli oranda ele alamamıĢtır. Uluslararası piyasalarda yaĢanan geliĢmeler 

karĢısında finansal sisteme olan güveninin tekrar artırılması için ABD ve Avrupa’da 

merkez bankaları ve hükümetleri tarafından çok sayıda önlem alınmıĢ ve trilyon 

dolarları bulan kurtarma paketleri açıklanmıĢtır. 

       Konut sahiplerinin ipotekli konut kredilerini ödeyememeleri, zayıf risk 

yönetim uygulamaları, derecelendirme kuruluĢlarının ipotekli konut finansmanına 

iliĢkin menkul kıymetler hakkında yanlıĢ derecelendirme yapmaları, yüksek kiĢisel ve 

kurumsal borç seviyeleri, para politikası uygulamaları, uluslararası ticarette yaĢanan 

dengesizlikler ve düzenlemelerdeki sorunlardan kaynaklanan eksiklikler uluslararası 

piyasalarda yaĢanan geliĢmelerin en önemli nedenlerini oluĢturmaktadır. G-20 Finansal 

Piyasalar ve Dünya Ekonomisi Konferansı Deklarasyonunda bu geliĢmelerin nedeni 

olarak Ģunlar belirtilmiĢtir: 

 Yüksek güçlü büyüme, sermaye akımlarını artması ve finansal istikrarın sürdüğü 

bir ortamda piyasa katılımcıları riskleri yeteri oranda değerlendirmeden daha 

fazla getiri elde etmek istemiĢler ve tüketiciler hakkında gerekli incelemeleri 

                                                 
78 TOPBAġ, Neslihan, Finansal Kriz Ortamında Bankaların Muhasebe Sistemlerinde Gerçeğe Uygun 

Değerleme Yönteminin Etkileri, Bankacılar Dergisi, sayı 68,2009, s.56, 
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yapmamıĢlardır. Aynı zamanda zayıf sermaye standartları, sağlam olmayan risk 

yönetim uygulamaları, karmaĢık ve Ģeffaf olmayan finansal ürünlerin artmaya 

baĢlaması ve sonucunda aĢırı kaldıraç oranları sistemde kırılganlıklar 

yaratmıĢtır. Bazı geliĢmiĢ ülkelerdeki politika yapıcılar, düzenleyiciler ve 

denetim otoriteleri finansal piyasalarda oluĢan riskleri yeterli derecede 

görememiĢ ve değerlendirememiĢler, finansal inovasyona ayak uyduramamıĢ 

veya iç düzenleme faaliyetlerinin sonuçlarını göz ardı etmiĢlerdir. 

Uluslararası piyasalarda meydana geliĢmeleri iki süreçte değerlendirmek 

mümkündür: 

Birinci süreç Temmuz 2007’de baĢlayan ve 15 Eylül 2008’e kadar finansal piyasalarda 

yaĢanan çalkantılar dönemidir. Amerika’da 2006’ya girerken ev fiyatlarındaki yükseliĢ 

ve düĢük faiz oranları ipotek kredilerinin önemli ölçüde artmasına yol açmıĢ, tüketiciler 

gelirlerine göre büyük oranda harcama eğilimi içine girmiĢlerdir. Nitekim Amerika’da 

hane halklarının kredi piyasalarından ve finansal olmayan kuruluĢlardan 

borçlanmalarının GSYĠH’e oranı 1994-2007 yılları arasında yüzde 118’den yüzde 173’e 

yükselmiĢtir. Hane halklarının kredi borçları 2000 yılından itibaren adeta sıçrama 

yapmıĢ ve 2000-2007 yılları arasında harcanabilir kiĢisel gelirin yüzde 98’inden yüzde 

136’sına yükselmiĢtir. Ucuz kredi döneminin kapanmasıyla bir çok ipotek kredisi alan 

borçlu daha yüksek aylık ödemeleriyle karĢı karĢıya kalmıĢtır. Ödeme güçlüğüne 

düĢerek borçlarını ödeyemeyenler ve icra yoluyla satıĢa çıkarılan konut sayıları 

dramatik bir Ģekilde artmıĢ, ve değiĢken faizli ipotek kredisinin faiz oranları daha da 

yükselmiĢtir. Özellikle değiĢen faiz oranlarının söz konusu olduğu kredileri (ARMS-

adjustable rate of mortgages) alanlar büyük sıkıntı içine düĢmüĢlerdir. Hacizler 

Amerika’da 2006 sonlarında hızlanmıĢ, 2007 ve 2008 yıllarında küresel bir krizin 

tetikleyici arasında yer almıĢtır.  

Kriz 2008 Eylül ayından itibaren banka ve finansal kurumların ve özellikle de 

büyük yatırım bankası Lehman Brothers’ın iflasıyla birlikte ikinci ve farklı bir sürece 

girmiĢtir. Bu iflaslarla birlikte Amerikalılar iki gün içinde yaklaĢık 150 milyar doları 

para piyasaları fonlarından çekmiĢlerdir.  

 

      Bankacılık sektöründe yaĢanan bu olumsuz geliĢmeler finansal sistemde 

konsolidasyonlara yol açtığı gibi ABD’de yatırım bankacılığı modelinin de sonu 
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olmuĢtur. Avrupa bankacılık sistemi de Ekim 2008’den itibaren krizden ciddi Ģekilde 

etkilenmeye baĢlamıĢ, büyük bir takım uluslararası Avrupa bankalarının hükümetler 

tarafından kurtarılması gerekmiĢtir. Avrupa’da bu süreç esasında Ġngiltere’de Northern 

Rock’ın ulusallaĢmasıyla baĢlamıĢtır. Küresel para piyasalarında baĢlayan bu kriz hızlı 

bir Ģekilde yayılarak ABD ve Avrupa’da kredi daralmasına neden olmuĢtur. Eylül’ün 

ikinci haftasında ABD ve dünyada bir çok finansal merkezde tahvil ve kredi piyasaları 

çökmüĢ, ticari tahvil fonlaması daralmıĢ, hisse senedi fiyatları ciddi Ģekilde düĢmüĢtür. 

Ekonomideki belirsizlikler ödemelerin güçlülüğünü artırmıĢtır. 

Ġpoteğe dayalı menkul kıymetlere yatırım yapan büyük bankalar ve finansal 

kurumlar 453 milyar dolar civarında zarar açıklamıĢlardır. Merkez bankaları likidite ve 

ödeme güçlüğü çeken finansal kurumların sorunlarına çözüm bulmak için olağanüstü 

likidite pompalamıĢlar, faiz oranlarında indirime gitmiĢler, hükümetler ise bir çok 

önlem paketi açıklamıĢlardır. Bu önlemlerle finansal piyasalarda ekonomik büyümeyi 

sağlamak ve güveni tekrar tesis etmek amaçlanmıĢtır. Ekim 2008 itibariyle Amerikan 

finansal kurumlarının uğradığı zarar 8 trilyon dolardır. Hisse senedi piyasası ve konut 

değerlerindeki düĢüĢler ekonomik büyümenin temel unsurlarından birisi olan tüketici 

harcamalarının da azalmasına yol açmıĢtır. Bu zararlar bankacılık sisteminin 

sermayesinin büyük bir kısmının erimesine ve kredi akımlarının kesilmesine yol 

açmıĢtır.
 79

  

       Özetlemek gerekirse bankacılık sektöründe denetimin önemini global 

ölçüde bir kez daha ortaya koyan küresel finansal krizin nedenlerini 5 ana baĢlıkta 

toplamak mümkündür:
80

 

      5.2.1 Likidite Bolluğu ve Özensiz Krediler 

       2000 yılından 2006 yılının sonlarına kadar finansal piyasadaki likidite 

sürekli yükselmiĢtir. Kriz öncesindeki bollaĢan bu likiditenin karlı operasyonlara 

dönüĢtürülmesi banka sisteminin karĢılaĢtığı en önemli sorunlardan birisi olmuĢtur. Bu 

operasyonların baĢında konut kredileri gelmektedir. Bankalar herhangi bir iĢi geliri veya 

varlığı olmayan kiĢilere bile kredi vermeye baĢlamıĢlardır. Kamuoyunda NINJA (No 

                                                 
79 ERDÖNMEZ, Ataman Pelin, Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi, 

Bankacılar Dergisi, sayı 68,2009, s.85-88 
80 ALANTAR, Doğan, KÜRESEL FĠNANSAL KRĠZ: NEDENLERĠ VE SONUÇLARI ÜZERĠNE BĠR 

DEĞERLENDĠRME,  

http://www.finanskulup.org.tr/assets/maliyefinans/81/Dogan_Alantar_Kuresel_Finansal_Kriz_Nedenleri_Sonuclari_

MFY81.pdf (17.02.2010) 

http://www.finanskulup.org.tr/assets/maliyefinans/81/Dogan_Alantar_Kuresel_Finansal_Kriz_Nedenleri_Sonuclari_MFY81.pdf
http://www.finanskulup.org.tr/assets/maliyefinans/81/Dogan_Alantar_Kuresel_Finansal_Kriz_Nedenleri_Sonuclari_MFY81.pdf
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income, no job, no asset) kredileri olarak bilenen bu uygulamalar varlık fiyatlarının 

özelliklede konut fiyatlarının çok hızlı bir Ģekilde artmasına yol açmıĢtır. Bir kısım 

konut kredisinde baĢlayan geri ödeme problemleri sonucunda banka portföylerindeki 

hacizli konut sayısı artmaya baĢlamıĢtır. Bankaların bu konutları piyasaya arz etmesi 

konut fiyatlarında düĢüĢe yol açmıĢtır. Bu durumda halen kredisini ödemekte olan bazı 

konut kredisi kullanıcılarının ellerindeki evlerin değeri kalan kredi ödemelerinin net 

bugünkü değerinin altında kalmıĢtır. Dolayısıyla bu kiĢiler de evlerinin anahtarlarını 

zarflara koyup (jungle mail) bankalara göndererek kredi geri ödemelerinden 

vazgeçmiĢlerdir. Burada dramatik olan Ģey kredi geri ödemelerinin bankalar tarafından 

diğer mali kuruluĢlara satılması ve bu evleri teminat olarak alan sermaye piyasası 

araçlarının yaygınlığıdır. Bu nedenle zararlar domino taĢları gibi bir mali kuruluĢtan 

diğerine sirayet ederek büyümüĢ ve mali sistemin temel taĢları niteliğindeki kuruluĢların 

iflasına yol açmıĢtır. 

      5.2.2 Menkul Kıymetleştirme 

       Menkul kıymetleĢtirmeyi kısaca nakit akıĢlarının bir havuzda toplanması 

ve yatırımcılara satılmak üzere mali bir varlık olarak menkul kıymetler üretilmesi olarak 

tanımlayabiliriz.  ABD’de likiditenin bol olduğu dönemde menkul kıymetleĢtirme 

sayesinde bireyler normalden fazla kredi kullanmıĢlardır. Risk paylaĢımı, yüksek getiri 

iĢtahı, bankaların yasal sermaye yükümlülüklerini yerine getirmelerinde kolaylık 

sağlaması, risk taĢımadan ya da daha fazla mevduata ihtiyaç duymadan bankaların yeni 

kredileri finanse etmelerinin sağlanması menkul kıymetleĢtirmeyi özendiren 

hususlardır. Menkul kıymetleĢtirmenin krizin sebeplerinden birisi olarak 

değerlendirilmesinin ana sebebi bu sayede riskin bir kurumdan diğerine aktarılmasının 

kolaylaĢmasıdır. Örneğin mortgage kredisi veren bir banka kredilerin geri ödemelerini 

menkul kıymetleĢtirerek kısmen veya tamamen bir yatırım bankasına veya bir mortgage 

kuruluĢuna satmaktadır. Bu mekanizme kriz durumunda mali sistemi kırılgan bir hale 

getirmektedir. ġöyle ki banka tarafından yapılan menkul kıymetleĢtirme sayesinde kredi 

ödemelerindeki aksama hem krediyi veren banka hem de menkul kıymeti satın alan 

diğer finansal kuruluĢlar için zarar anlamına gelmektedir.  

       5.2.3 Saydamlık Eksikliği 

       GeliĢmiĢ ülkelerde ve özellikle ABD’de neredeyse birbirinden ayrı her 

fonksiyon için ayrı bir mali kurum ve mali araç oluĢturulmuĢtur. Bu kurum ve araçlar 
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birbiri ile irtibatlı ve girift iliĢkilere sahiptir. Örneğin faiz haddi türev piyasaları forward 

swap iĢlemlerinden dalgalı swape kadar bir çok finansal araç sunmaktadır. Finansal 

araçların bu karmaĢık yapısının anlaĢılmasında önemli bir zorluk söz konusudur. 

Sıradan yatırımcılar için her gün değiĢen yenileĢen ve farklılaĢan finansal araçları takip 

etmek mümkün değildir. Hele de özellikle anlaĢılmamak istendiğinde ciddi bir 

saydamlık sorunu ile karĢılaĢılmaktadır.  

      Saydamlıktaki bir diğer eksiklik “asimetrik bilgi” diye adlandırılan 

olgudur. Bu halde, bilgi yatırımcılara firmalara ve diğer aktrörlere farklı hızlarla ve 

farklı biçimlerde ulaĢmaktadır. Örneğin “insider trading” aslında bir tür asimetrik 

bilgidir. Yasal yaptırımlarla bu tür bilgilenmenin önüne geçilse bile suç teĢkil etmeyen 

asimetrik bilgilenme/bilgilendirme problemini aĢmak çok kolay değildir. Ampirik 

araĢtırmalar finansal krizle saydamlık eksikliği arasında ters yönlü bir iliĢki olduğunu 

göstermektedir. Saydamlık arttıkça daha az finansal kriz oluĢmaktadır. Bu tür 

araĢtırmalarda geliĢmekte olan ülkeler genellikle daha az Ģeffaf olarak tanımlanmıĢtır 

ancak ironik bir biçimde son küresel kriz Ģeffaflığın en fazla olduğu düĢünülen 

“geliĢmiĢ dünya” da baĢ göstermiĢtir.  

       5.2.4 Derecelendirme Kuruluşları 

       Derecelendirme kuruluĢları ile ilgili en önemli problem çıkar çatıĢmasıdır 

(conflict of interests). Bankalarla ve diğer mali kuruluĢlarla ilgili notlar veren rating 

kuruluĢları bu firmalar tarafından finanse edilmektedir. Hal böyle olunca 

derecelendirme kuruluĢlarının objektif değerlendirme yapma kabiliyetleri azalmaktadır. 

       Diğer yandan derecelendirme kuruluĢları firmaların finansal problemlerini 

her zaman tespit edememektedirler. Bazen de sorunu kısmen veya çok gecikmeli olarak 

görebilirler. Örneğin, Enron’un iflas baĢvurusundan çok kısa bir süre öncesine kadar 

derecelendirme kuruluĢları firmanın problemli olduğunu tespit edememiĢtir. Tabi ki 

bunda Enron’un gerçeğe aykırı Ģekilde hazırladığı mali tablolarının da etkisi vardır. 

Derecelendirme kuruluĢları finansal enstrümanları dizayn eden bankalar ve enstrümanın 

alıcıları kadar dayanak varlık hakkında enformasyona sahip olmayabilirler. Bir diğer 

sorun derecelendirme kuruluĢlarının sadece temerrüt riskini derecelendiriyor olmasıdır. 

Hâlbuki likidite riski ve rating değiĢtirme riskinin de ölçülmesi gerekmektedir. 

Derecelendirme kuruluĢlarından hizmet alanların derecelendirme hizmetlerinin bu dar 

kapsamından haberdar değildirler.  
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Son finansal kriz öncesinde de derecelendirme kuruluĢları çok etkin 

çalıĢamamıĢtır. Ancak finansal kriz baĢladıktan sonra kredi notları düĢürülmüĢtür. 

2007’nin üçüncü çeyreğinden 2008 in ikinci çeyreğine kadar geçen bir yıllık dönemde 

iki büyük derecelendirme kuruluĢu tarafından 1,9 trilyon Dolarlık mortgage destekli 

menkul kıymetin notu düĢürülmüĢtür. 

       5.2.5. Düzenleyici Denetleyici Kuruluşlar 

       Düzenleyici denetleyici kuruluĢların özellikle de FED’in değiĢen risk 

ortamına karĢı önlem almakta geciktiği söylenebilir. FED baĢkanı Mayıs 2007 de 

yaptığı bir açıklamada konut piyasasındaki sıkıntıların ekonominin geri kalanına ve 

finansal sisteme yayılacağını beklemediklerini dile getirmiĢti. Pratikte ise tam tersi oldu. 

2,5 yıl içinde konut piyasasında baĢlayan sorunlar tüm finansal sistemi ve reel 

ekonomiyi etkisi altına aldı. Daha da kötüsü baĢka ülkelere yayılarak küresel bir boyut 

kazandı. ABD’de birçok eyalet aĢırı riskli mortgage borçlarının menkul 

kıymetleĢtirilerek satıĢını önlemeye çalıĢmıĢ ancak ABD Hazinesi bazı büyük 

bankaların istekleri doğrultusunda federal yasalar çiğnendiği gerekçesiyle buna karĢı 

çıkmıĢtır. 12 BaĢka bir örnek hedge fon regülasyon talepleri ile ilgilidir. SEC (ABD 

Sermaye Piyasası Kurulu), 1 ġubat 2006 tarihi itibariyle Yatırım DanıĢmanlığı Kanunu 

kapsamında kayıt yükümlülüğü getirerek, varlıkları 25 milyon Doları veya yatırımcı 

sayısı 15’i aĢan hedge fonların yöneticilerinin kayıt altına girmesini istemiĢtir. SEC’nin 

risk esaslı bir yaklaĢımla çıkardığı bu yeni kural bir hedge fon yöneticisi tarafından 

mahkemeye taĢınmıĢ ve Bölgesel Yüksek Mahkeme Haziran 2006’da SEC’nin yeni 

düzenlemesini iptal etmiĢtir. 

5.3 Küresel Finansal Krizin Sonuçları 

       Son 10 yıl içerisinde küresel ölçekte yaĢanan krizler “bankacılık krizleri” 

olarak da adlandırılmaktadır. Küresel krizin ekonomik ve sosyal sonuçları da elbette ki 

öenmli olmakla birlikte, bu krizlerden elde edilen acı tecrübelerden çıkan en önemli 

sonuç, tezimizin de ana konusu olan “denetim ve iç denetim sisteminin” sadece kriz 

ortamında değil, sular durgun iken de gerekli ve önemli olduğudur. Yani, genelde 

finansal sistemde özelde de bankacılık sisteminde tesis edilecek makul güvence 

sağlayan iç denetim sistemi, bu tarz krizlerin yaĢanmasına engel olacak, ya da en 

azından kriz öncesi sinyalleri tespit etmeye yardımcı olarak krizin etkilerini daha hafif 

Ģekilde atlatmaya yardımcı olacaktır. 
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       Krizin sonuçlarını özetlemek gerekirse;
81

 

 Konut fiyatlarında düĢüĢ, 

 Büyüme oranlarında düĢüĢ, 

 ĠĢsizlik oranlarında artıĢ, 

 Enflasyonist etki ve 

 Müdahaleci yaklaĢımlar ve regülasyonlar 

olarak sayabiliriz. 

 

5.4 Türk Bankacılık Sektörünün Son Durumu 

            Türk bankacılık sistemi, mali yapı içerisinde fon ihtiyacının yaklaĢık %75 gibi 

önemli bir kısmını karĢılayan bir sektör durumundadır. Sektör,1980’den günümüze 

kadar, banka ve Ģube sayısı, personel istihdamı ve teknolojik alt yapı açısından önemli 

geliĢmeler göstermiĢtir. Bankacılık sisteminin toplam aktif büyüklüğü 1980’de 

GSMH’nin %28,6’sı kadar iken 2000 yılında GSMH’nin %76,9’una ulaĢmıĢtır. Toplam 

kredilerin GSMH’ya oranı yine aynı dönem içerisinde %15,4’ten %25,2’ye çıkarken, 

tasarruf mevduatı da önemli geliĢme kaydederek %6’dan %32’ye yükselmiĢtir
82

.        

Bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü, 2010 yılının Mart ayı itibarıyla 

860,5 milyar TL’ye ulaĢmıĢtır. Son bir yıllık dönemde toplam aktifler %14,2 büyürken, 

aktif kalemleri içinde en yüksek büyüme, %27,4 oranı ile menkul kıymetler kaleminde 

gözlenmiĢtir. Bankacılık sektörüne iliĢkin finansal sağlamlık göstergeleri, Mart ayı 

itibariyle olumlu görünümün sürdürdüğüne iĢaret etmektedir. BDDK Performans 

Endeksi, 2010 yılının ilk çeyreğinde yeniden yükselme eğilimine girmiĢtir. Sektörün 

yurt dıĢından borçlanma imkânlarının, 2010 yılı basından itibaren gecen yılsonuna göre 

arttığı görülmektedir. 

       Mart 2010 itibarıyla, bankacılık sektörü tarafından kullandırılan 

kredilerden doğan tahsili gecikmiĢ alacaklar, bir önceki döneme göre %1,9 azalarak 

21,4 milyar TL’ye gerilemiĢtir. Aralık 2009 itibarıyla, %5,3 olan sektörün takibe 

dönüĢüm oranı, 2010 Mart ayında %4,9 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu durum, bankacılık 

                                                 
81 ALANTAR, Doğan, (17.02.2010) 
82 ASLAN, Sinan, Türk Bankacılık Sektörün de Ġç Denetim, Ġstanbul : Avcı ol Basım-Yayın,2003,s.53 
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sektörün un 2010 yılı ilk çeyreğinde, 2009 yılı son çeyreğine göre kredi riski acısından 

daha iyi bir konumda olduğunu göstermektedir. 

       Bankacılık sektörün un sermaye yeterlilik oranı, 2010 yılının ilk 

çeyreğinde 0,6 puanlık düĢüĢ göstererek 19,9 puan olarak gerçekleĢmiĢtir. Yılın ilk 

çeyreğinde özkaynaklarda meydana gelen %4,8’lik artıĢ karsısında sektörün  risk 

ağırlıklı varlıklarının %7,5 ile daha yüksek bir oranında artması, sermaye yeterlilik 

oranının düĢmesinde etkili olmuĢtur. 

       2010 yılı ilk çeyreğinde bankacılık sektörün un dönem net karı, geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre %22,1 oranında artarak 6,3 milyar TL düzeyine ulaĢmıĢtır. 

Gecen yılın aynı dönemine göre, sektörün  hem faiz gelirleri hem de faiz giderlerinde 

düĢüĢ yaĢanmıĢ olup, sektörün  yükümlülüklerinin kısa vadeli yapısından dolayı faiz 

giderlerindeki düĢüĢ daha büyük olmuĢtur. Netice itibarıyla, sektörün  net faiz gelirleri, 

2009 yılı ilk çeyreğine göre 712 milyon TL tutarında artıĢ göstermiĢtir. Bankacılık 

sektörün un aktif ve özkaynak karlılığı, önceki çeyreğe göre önemli bir değiĢiklik 

göstermemiĢ olup, 2010 yılı ilk çeyreğinde sırasıyla %2,7 ve %20,1 düzeyindedir.
 83

 

       5.4.1 Bankacılık Sektöründe Temel Göstergelerdeki Gelişmeler 

       Bankacılık sektörün de 2006 ve 2007 yıllarında toplam 50 ve 2008 

yılından bu yana toplam 49 banka bulunmakta, Ģube sayısı ve personel acısından ise 

büyüme devam etmektedir. 2010 yılının ilk çeyreğinde sektördeki toplam Ģube sayısı 

2009 yılı sonuna göre 20 adet artmıĢ ve 9.601’e ulaĢmıĢtır. Bu dönemde personel sayısı 

2.403 kiĢi artarak genel istihdama nitelikli katkı sağlamıĢtır. Bankacılık sektörü 2010 

yılının ilk çeyreğinde sermaye yapısındaki güçlü görünümünü devam ettirmiĢtir. 

Sektörün  sermaye yeterlilik oranı yasal limitin oldukça üzerinde bulunmaktadır.  

       2009 yılı içinde artıĢ gösteren özkaynaklar, 2010 yılının ilk çeyreğinde de 

bu seyrini korumuĢtur. Sektörün likidite göstergesi istikrarlı bir yapı arz etmektedir. 

Yabancı para pozisyonu/toplam özkaynaklar çok sınırlı bir oranda seyretmekte ve düĢük 

kur riskini göstermektedir. Bilanço dıĢı iĢlemlerin toplam bilanço büyüklüğüne oranı, 

2010 yılının ilk çeyreğinde gecen yıl sonuna göre artıĢ göstermiĢtir. Sektörün takipteki 

alacaklar/brüt krediler oranında gecen yılın son çeyreğinde gözlenen duraklamanın, 

                                                 
83 Finansal Piyasalar Raporu,  Sayı 17, Mart 2010  

http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Raporlar/Finansal_Piyasalar_Raporlari/8094FPR_Mart_2010.pdf
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Mart 2010 itibarıyla gerilemeye dönüĢmesi olumlu bir geliĢme olarak 

değerlendirilmektedir. Son beĢ çeyrekte kar eden banka sayısı aynı kalırken, bu 

bankaların toplam aktiflerinin sektör toplam aktiflerine oranında 2010 yılının ilk 

çeyreğinde bir miktar gerileme olmuĢtur. Faiz gelirleri karlılık için önemini korurken, 

faiz giderlerinin toplam giderler içindeki payının azalması karlılığı olumlu etkilemiĢtir. 

Bu iki unsurun bir arada değerlendirildiği faiz gelirleri/faiz giderleri oranındaki artıĢ 

trendi, sektörün karlılığındaki istikrarlı seyrin alt yapısını oluĢturmaktadır. 2009 yılında 

azalan faiz dıĢı gelirler/faiz dıĢı giderler oranının 2010 yılının ilk üç aylık döneminde 

belirgin olarak artması dikkat çekmektedir
84

. 

5.4.2 Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Sorunlar 

       1980’li yıllardan bugünlere değin bankacılık sektörünün baĢlıca sorunları, 

ekonomik geliĢmedeki istikrarsızlık, yüksek kaynak maliyeti, haksız rekabet koĢulları, 

hızlı teknolojik geliĢme ve hizmet teknikleri karĢısında mevzuatın yetersiz kalması gibi 

hususlardan kaynaklanmaktadır. Bankacılık sektöründe yaĢanan bu sorunlar bankalarda 

etkin bir iç denetim ve risk yönetim sistemini gerekli kılmaktadır. Banka iĢletmelerinde 

etkin bir iç denetim ve risk yönetim sistemini zorunlu kılan nedenler aĢağıda maddeler 

halinde belirtilmiĢtir.
85

 

 Yüksek Kaynak Maliyeti, 

 Enflasyon ve Ġstikrar Kararlarına Bağlı Sorunlar, 

 Bankacılık Sektörünün Düzenlenmesinden Kaynaklanan Sorunlar, 

 Öz kaynak Sorunu, 

 Hızlı Teknolojik GeliĢmelere Bağlı Sorunlar, 

 Kamu Menkul Değerlerinin Konsolide Banka Bilânçosundaki Payının Artması, 

 Ticari Bankaların Kaynaklarının DönüĢüm Hızının DüĢük Olması, 

 Bankların Açık Pozisyon Sorunu, 

 Bankacılık Sektöründe Gözetim ve Denetimin Yetersiz Olması, 

 Devlet Kaynaklı Sorunlar, 

                                                 
84 Finansal Piyasalar Raporu,  Sayı 17, Mart 2010 
85 TARGAN, Ünal ve Ekrem Keskin, “Türk Banka Sisteminin Genel Görünümü” Para ve Sermaye 

Piyasası Dergisi, Ġstanbul, 1997, s.10. 
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       5.4.2.1 Yüksek Kaynak Maliyeti 

       Ticari bankaların en önemli fon kaynakları topladıkları mevduatlardır. Kaynak 

maliyeti, mevduatın yanı sıra bankacılık sisteminin diğer fon kaynakları olan repo, 

kullanılan krediler, bankalararası para piyasasından sağlanan kaynaklar ve diğer 

pasifleri de içeren bir kavramı ifade etmektedir.  

Vadesiz mevduat, ithalat transfer emirleri, bloke hesaplar gibi kaynaklar bankalar 

için bulunması zor düĢük maliyetli kaynaklardır. Alınan krediler ve vadeli mevduat ise 

maliyetli kaynakların en önemlileri olarak sıralanabilir. Ayrıca Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi, Banka ve Sigorta 

Muameleleri Vergisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu giderlerine katılma 

payı kaynak maliyetini arttıran unsurlar arasında yer alır.  

Kaynak maliyetlerinin düĢürülebilmesi için; öncelikle makro ekonomik istikrarın 

sağlanması, faiz ve kur farkı giderlerinin azaltılması gereği ortaya çıkmaktadır. Diğer 

maliyet unsurları incelendiğinde ise devletin bankacılık iĢlemleri üzerinden aldığı kamu 

paylarını düĢürmesi ve hatta bazılarını kaldırması gerekir. Ayrıca, bankaların da faaliyet 

giderlerini azaltıcı ve gelirlerini artırıcı önlemler almaları gerekmektedir.  

       5.4.2.2. Enflasyon ve İstikrar Kararlarına Bağlı Sorunlar 

       Türk ekonomisi 1980’den beri serbest piyasa mekanizmasına geçiĢ ve dıĢa 

açılma yönünde bir aĢama kaydetmiĢ olmakla birlikte geniĢleyen kamu finansman 

açıkları ile birlikte kronikleĢen yüksek enflasyonun etkisiyle istikrarlı bir geliĢme 

sürecine girememiĢtir. Yüksek enflasyon ve ekonomik konjonktürdeki dalgalanmalar 

döviz kuru ve faiz riskini arttırırken sektör büyük ölçüde nakite dayanan özvarlıklarını 

enflasyona karĢı korumada zorlanmaktadır.
86

 

 Yüksek oranlı enflasyon dönemlerinde bankacılık sektörü, son derece ciddi 

sorunlarla karĢı karĢıya kalmaktadır. Enflasyon dönemlerinde bankaların 

nominal olarak artmıĢ görünen kârları, gerçekte (reel olarak) azalmakta ve öz 

kaynaklarının reel büyüklüğü düĢmektedir. Enflasyonist koĢullar, bankaların 

kaynak maliyetlerini ve iĢletme giderlerini artırmakta, yükselen kaynak 

                                                 
86 PARASIZ, Ġlker; Para Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Kitabevi Yayınları, 7.Baskı, Bursa, Ocak 

2000, S.125 
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maliyetlerinin etkisiyle artan kredi faizleri, özellikle düĢük riskli plasman 

olanaklarını daraltmaktadır.  

  Hızlı enflasyon dönemlerinde bankacılık sektörünü etkileyen diğer önemli bir 

sorun ise problemli kredilerin artmasıdır. Özellikle artan faiz yükü, banka 

alacaklarının tahsilini sınırlandırıcı bir etki yaratmaktadır. Vadesinde 

ödenmeyen alacaklar banka kaynaklarının akıĢkanlığını azalttığı gibi kaynak 

maliyetinin artması sonucunu da vermektedir. Dolayısıyla enflasyonun aĢağı 

çekilmesi ile hem banka kredileri donmuĢ karakterinden kurtulacak, hem de 

tahsili gecikmiĢ alacakların kaynak maliyetine yansıyan yükü azalmıĢ olacaktır. 

Bankaların ise takipteki alacaklarını teminat yönünden güçlendirmesi, yeni 

risklerin oluĢmaması için de gereken tedbirleri alması gereklidir. 

 

       5.4.2.3. Bankacılık Sektörünün Düzenlenmesinden Kaynaklanan 

Sorunlar 

       Özel sermayeli bankalar ile kamusal sermayeli bankalar arasında, yasal ve 

yönetsel düzenlemelerden doğan bazı farklar bulunduğu gözlenmektedir. Söz konusu 

farklılıkların bir kısmı kamusal, bir bölümü ise özel bankaların yararına olarak fırsat 

eĢitliğini zedeleyecek boyutlardadır. 

       Kamusal sermayeli bankaların ana statülerinin, örgütlenme biçimlerinin, 

personel kadrolarının, sermayelerinin ancak belirli bürokratik aĢamalardan geçilerek 

değiĢtirilebilmesi, günümüzde hızlı bir değiĢim gösteren iktisadi ve mali koĢullara uyum 

sağlanmasını, gerekli önlemlerin ve kararların süratle alınmasını ve rasyonel bir 

iĢletmecilik uygulanmasını zorlaĢtırmaktadır. 

Ayrıca çeĢitli yasal ve yönetsel düzenlemeler, kamusal bankalara bankacılık 

faaliyetleriyle yakından ilgili olmayan birçok görevler vermiĢ bulunmaktadır. Kamusal 

sermayeli bankalara verilmiĢ bulunan bu özel görevler, bu bankaların kaynaklarının ve 

faaliyetlerinin kısmen de olsa rantabl olmayan alanlara, kaymasına yol açmakta ve 

rekabet gücünü zayıflatmaktadır.
87

 

 

       Bankacılık sektörüne giriĢ imkanı 1980’li yıllarda kolaylaĢtırılmıĢ, ancak, 

son yıllarda kamu otoriteleri tarafından zorlaĢtırılmıĢtır. Bu kısıtı aĢmak için son 
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yıllarda yatırım bankalarının sayısında önemli artıĢ gözlenmektedir. Sektörden çıkıĢ 

kamuoyunda oluĢturacağı olumsuz etki nedeniyle pek normal karĢılanmamaktadır. Türk 

banka sistemine giriĢ ve çıkısın zor olması serbest piyasa koĢullarını bozan önemli bir 

faktördür. Bu durum risk faktörlerine karsı duyarlılığı azaltmakta ve haksız rekabete yol 

açmaktadır. Çünkü piyasalara giriĢ ve çıkıĢ serbestisi rekabetçi piyasaların en önemli 

kuralıdır. Bankacılık sektörüne giriĢin ve çıkıĢın zor olması, hem bazı banka 

yönetimlerinin aĢırı risk almalarını, hem de mevduat sahiplerini banka ayırımı 

yapmadan yüksek faiz veren bankaya mevduat yatırmalarını teĢvik etmektedir. Bu 

noktada, devlet garantisinin rolünün büyük olduğu düĢünülmektedir. OluĢturulan 

Mevduat Sigorta Fonunun mali açıdan zayıf bankaların bünyelerini kuvvetlendirici, 

bankaları rehabilitasyona tabi tutucu fonksiyonu vardır. Böylelikle mali açıdan zayıf 

bankaların sektörden çıkıĢı sistemin mali istikrarını bozmadan gerçekleĢtirebilecektir. 

Ancak, mevduat sigortası sisteminin riskli bankaları teĢvik edici yönünün olduğunu da 

vurgulamakta yarar vardır.
88

 

       5.4.2.4 Özkaynak Sorunu 

       Türk bankacılık sektörünün önemli bir sorunu da özkaynak yetersizliğidir. 

Sektörde banka sayısı 1980’lere göre artmıĢ olmakla birlikte, bazı yabancı ve milli 

bankalar hem toplam aktifler hem de öz sermaye büyüklüğü açısından son derece 

yetersiz olup, bu bankaların fon kaynağı sadece interbank (Bankalararası Para Piyasası) 

ya da uluslararası finansal piyasalardır. Bu nedenle, bu bankaların gerek iç piyasada, 

gerekse uluslararası piyasalarda rekabet edebilme güçleri yoktur. Banka birleĢmeleri 

yoluyla aktif ve sermaye yapılarının güçlendirilmesi bir önlem olarak düĢünülebilir. Bir 

bilançonun aktif toplamından yükümlülükler düĢüldükten sonraki kısmı özkaynağı 

verir. Özkaynak artıĢı; ödenmiĢ sermaye, yedek akçe, dağıtılmayan kâr ve varlıkların 

(menkul, gayrimenkul) değer artısından oluĢur. Özkaynağı güçlü olan bankanın piyasa 

risklerine karĢı direnci de yüksek olur.  

Bankacılık sektörünün diğer bir sorunu, iĢtiraklere ve sabit kıymetlere yatırılan 

kaynakların büyüklüğüdür.
89

 ĠĢtiraklere yatırılan kaynakların birçoğu yeterli getiri 

sağlamaz. GeçmiĢte, sermaye birikiminin yetersiz olması nedeniyle, bankalar iĢtirakler 

                                                 
88 PARASIZ, a.g.e, s.128. 
89 ÖZKAN, Turgut, “Ulusal ve Uluslararası Bankacılıkta Rekabet”, Ġktisat Dergisi, Sayı: 387, ġubat-

Mart.1999, s.43. 
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yoluyla sanayileĢmeye önemli katkılarda bulunmuĢlardır. Ancak bugün iĢtirakler birçok 

banka için büyük bir yük teĢkil etmektedir. 

       5.4.2.5 Hızlı Teknolojik Gelişmelere Bağlı Sorunlar 

       Türk bankacılık sektörü teknolojideki hızlı geliĢmelerle birlikte, dünya finans 

piyasaları ile entegrasyon sürecine girmiĢ ve geliĢmiĢ ülkelerin bankacılık sistemlerinde 

yaygın bir Ģekilde kullanılan leasing, factoring, forfaiting gibi mali hizmetler; swap, 

forward, future, option gibi risk yönetim ürünleri ve internet bankacılığı hizmetlerini 

sunma aĢamasına gelmiĢtir.  

       Son yıllarda ülkemiz bankacılığının teknoloji kullanımında bir yoğunluk 

yaĢanmaktadır. Bankalar uzun süredir müĢterilerin hizmetinde olan ATM, POS, telefon 

ve bilgisayar bankacılığı gibi klasik teknolojik ürünlerini yeni ürünlerle ve yeni hizmet 

anlayıĢları ile hızla zenginleĢtirmeye çalıĢmaktadırlar. Bu doğrultuda, tüm bankaların 

vizyonunda elektronik bankacılık kavramı ilk sıralarda yer almaktadır. Bankalar 

müĢterilerine daha iyi hizmetler sunabilmek ve 24 saat hizmet verebilmek amacıyla 

“Çağrı Merkezleri”, “Ġnternet Bankacılığı”, “MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi” gibi yeni 

uygulamaları devreye koymaktadırlar.
90

  

Elektronik bankacılık uygulaması bir yandan bankacılıktaki iĢlemleri 

hızlandırmakta, diğer yandan ise yeni hizmetlerle müĢteri karĢısına çıkan bankaların 

iĢlem hacimlerini ve pazar paylarını arttırmalarını sağlamaktadır.  

Teknoloji alanındaki hızlı geliĢmelerle beraber bankacılık sektörü hedef ve 

planlarına uygun olarak banka içi planlama, enformasyon ve muhasebe düzenine iliĢkin 

sorunları çok kısa sürelerde çözümleyecek karar ve uygulama olanaklarına 

kavuĢmuĢtur. Böylece mevcut durumun yanı sıra, gelecekteki karlılık, risk ve likidite 

durumunda ortaya çıkabilecek değiĢmeleri, bazı göstergelerden yararlanarak bilinçli bir 

Ģekilde açıklığa kavuĢturabilirler
91

.  

Teknolojideki geliĢmelerin ve bankacılık alanındaki yeniliklerin sağlamıĢ olduğu tüm 

olumlu geliĢmelere rağmen, adları geçen finansal tekniklerin ve ürünlerin 

uygulamasında; yaĢanan ekonmik istikrarsızlık, ilgili kamu organlarının koordineli bir 

                                                 
                     90 KESKĠN,Ekrem,“1999 Yılında Türk Bankacılık Sistemindeki GeliĢmeler”, Bankacılar Dergisi, sayı: 

33, 1999, s.13.  
                     91 BERK, Niyazi, Avrupa Topluluğuna Tam Üyelik Açısından Türk Bankacılık Sisteminin Uyum 

Gereksinimleri, 2. baskı, Ġstanbul, ĠTÜ, 1998, s.10-11.  
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Ģekilde çalıĢamaması, konuyla ilgili bir mevzuat altyapısının tam olarak 

oluĢturulamamıĢ olması nedeniyle sorunlar ortaya çıkmaktadır  

      5.4.2.6 Kamu Menkul Değerlerinin Konsolide Banka Bilânçosundaki 

Payının Artması 

      Son yıllarda ülkemizde kamu iç borçlarının tutarının hızla artması ve kamu 

kağıtlarının getirisinin yüksekliği ticari bankacılık faaliyetleri yerine kamu menkul 

değerlerine yönelik iĢlem yapmaya yöneltmiĢtir.
92

 

Böylece ülkemizde ticari bankalar adeta geleneksel bankacılık faaliyetlerini 

aksatmaya baĢlamıĢlardır. 

       5.4.2.7 Ticari Bankaların Kaynaklarının Dönüşüm Hızının Düşük 

Olması 

       Ülkemizde ticari bankaların mevduat olarak topladıkları kaynağın hemen 

hemen yarısını bile krediye dönüĢtüremediği ve dönüĢtürdüklerini de yüksek maliyetle 

yaptığı gözlenmektedir. Burada iki tip sorunla karĢı karĢıya kalabiliyoruz. Birincisi; 

kredi dönüĢüm hızının düĢük olması sebebiyle üst düzey banka yöneticilerinin bu hızı 

artırmak için Ģubelere yüksek hedefler vermekte, Ģube yöneticileri de hedef 

gerçekleĢtirme dürtüsüyle krediye uygun olmayan Ģahıs/firmalara kredi kullandırarak 

aldıkları yüksek risk sonucunda sebep oldukları mali kayıplar. Ġkinci sorun ise 

bankaların yükümlülüğü olan ve yüksek maliyetle topladıkları mevduatları, asıl faaliyet 

gelirleri olan kredi kullandırımı yolu ile değerlendirmemeleri, bunun yerine getirisi daha 

cazip olan kamu kesimi kağıtlarına (tahvil,bono) yatırım yapmaları, esas faaliyet 

alanından uzaklaĢmaları. 

       5.4.2.8. Bankların Açık Pozisyon Sorunu 

       Yabancı para cinsinden pasif kıymetlerle aktif kıymetler arasındaki fark 

bankaların genelde pozisyon durumlarını gösterir. Bu farkın pasif lehine olarak ortaya 

çıkması açık pozisyonu ifade etmektedir. Özellikle düĢük kur, yüksek faiz 

uygulamalarına bağlı olarak 1994 krizinin yaĢandığı dönem dıĢında 1990’lı yıllarda 

bankacılık sektörü önemli kar elde etmiĢtir. Yüksek faiz düĢük kur nedeni ile yabancı 

para cinsinden kaynakların belirli bir bölümü TL cinsinden kredilerde kullanılmıĢtır. 

1993 yılsonu rakamlarına göre yabancı para cinsinden pasiflerin %15,4’ü TL cinsinden 

                                                 
92 Erzan, Refik; KuĢbakıĢı Türk Bankacılık Sektörü, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı 

17,Ġstanbul, Mart-Nisan 2001, s.16 
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plasmanlarda kullanılmıĢtır. Bu durum bağımsız kur ve para politikası uygulama 

olanağını iyice daraltmıĢtır. 1994 krizinin ufukta belirmesi üzerine özel sektör bankaları 

açık pozisyonlarını hızla azaltmaya yönelmiĢlerdir. Ancak, 1994 yılında IMF’le yapılan 

stand-by anlaĢması sonucu yabancı döviz kurlarının çıpa olarak seçilmesi açık pozisyon 

olgusunu yeniden gündeme getirmiĢtir. Ancak açık pozisyon uygulaması ile ilgili olarak 

1 Mart 1995’te Yabancı Para Net Genel Pozisyonu/Sermaye Standart Radyosu ile ilgili 

bir tebliğle yabancı para net genel pozisyonu ile sermaye tabanı arasında bir iliĢki 

kurularak net açık pozisyon oranı belirlenmiĢtir. Açık ve fazla pozisyon miktarları 

sermaye tabanının %50’si ile sınırlanmıĢtır.
93

 

       5.4.2.9 Bankacılık Sektöründe Gözetim ve Denetimin Yetersiz Olması 

       Türk Bankacılık Sektörünün en temel sorunlardan birisi sektörde etkin bir 

gözetim ve denetimin olmamasıdır. Bir bütün olarak sektörü denetleyecek ve 

düzenleyecek etkin bir sistemin bulunmaması ve bankaların kendi içinde denetimin 

yetersiz kalması sektörde ciddi sorunlar yaratmıĢtır. Bu cümleler ve bu baĢlık altında 

belirttiğimiz sorunlar 2001 yılından itibaren bankacılık sektöründe iç ve dıĢ denetimi 

yeniden yapılandıran düzenlemelerle büyük ölçüde giderilmiĢtir diyebiliriz. Bu sonuca 

varmamızda 2001 yılından sonra yaĢanan yerel/küresel bütün kriz süreçlerinde Türk 

bankacılık sisteminin en az hasarla kendisinin kurtarmıĢ olması ve yabancı sermayenin 

yoğun ilgisi bize yardımcı olmaktadır. 

 

       5.4.2.10 Devlet Kaynaklı Sorunlar 

       Devlet kaynaklı sorunların belli baĢlıları aĢağıda yer almaktadır
94

:  

 GiriĢimciliği zayıflatan siyasal istikrarsızlıklar ve zayıf koalisyon hükümetleri 

 Yasal ve kurumsal düzenleme hataları, 

 Tasarruf mevduatına devlet güvencesinin uzun süre devam etmesi, 

 Ġç borçlanmanın ağırlıklı olarak bankalardan yapılması, 

 Hatalı kur çıpası politikası ve 

 Hükümetlerin kamu bankalarını popülist politikaların finansman aracı haline 

getirme eğilimleridir. 

                                                 
93 TOPRAK, Metin ve Demir, Osman, “Türk Bankacılık Sektörü:Sorunlar, Krizler Ve ArayıĢlar”, 

C.Ü.Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Ekim 2001, s.10. 

 
94 Toprak, Metin, s.12 
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5.4.3 2000’li Yılların Başında Türk Bankacılık Sektörünü Etkileyen 

Krizler ve Sektörün Yeniden Yapılandırılması 

2000’li yılların baĢında gözlemlediğimizde, takibe alınan banka kredilerinin 

payının arttığı, 1998’de %7.2 iken 2000’de %11’e çıktığı gözlenmiĢtir. 2000 yılında 

kredilerin takibe dönüĢme oranları içinde özel kesim bankalarının payı %6, kamu 

bankalarının payı %11.6 olurken, TMSF idaresindeki bankaların payı %42 olarak 

saptanmıĢtır. Net kar (zarar)/ortalama özkaynaklar rasyosuyla ifade edilen karlılık 

oranları ise kamu bankaları için 1988’de %20, 1999’da %48.2 olurken 2000’de %20.6 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu oranlar özel bankalar için ise sırasıyla %70.8, %65.2 ve 

%12.5 olarak belirlenmiĢtir. Böylece bankaların 2000 yılını kar azalısı ve zararla 

kapattıkları dikkat çekmektedir
95

. 

Bu dönemde yaĢanmakta olan ekonomik sıkıntılar; kendisini Banka 

karlarındaki azalıĢla net olarak göstermektedir. Türkiye ekonomisi, bankacılık sektörü 

açısından iki önemli finansal kriz yasamıĢtır. Bu krizler; Kasım 2000 ve ġubat 2001’de 

yaĢanan ve ülke ekonomisinde derin izler bırakan krizlerdir. Türk bankacılık 

sektöründeki yeniden yapılandırma ve düzenlemelere bakıldığında, bu iki krizden önce 

Türk bankacılık sektöründe akademik anlamda bir yeniden yapılandırma programı 

gerçekleĢmemiĢtir.
96

 

Sermaye yapısı, isletme finansmanında kullanılan kaynakların bileĢimini ifade 

etmektedir. (Bu bakımdan sermaye yapısı yerine kaynak yapısı ifadesi de kullanılabilir.) 

Bankacılık sektörünün kaynak yapısı ise; mevduat, bankalara borçlar, repo 

iĢlemlerinden sağlanan fonlar, para piyasalarına borçlar, ihraç edilen menkul kıymetler 

ve özkaynaklardan oluĢmaktadır. Özkaynak haricindeki kalemler, yabancı kaynak 

olarak tanımlanmaktadır. Türk bankacılık sektörünün 2005 yıl sonu bilançosu 

incelendiğinde, sektörün kaynaklarının yüzde 61,2’si mevduat, yüzde 13,8’i merkez 

bankası, bankalar ve para piyasalarına borçlar, yüzde 4,4’ü repo iĢlemlerinden sağlanan 

fonlar ve yüzde 13,5’inin ise özkaynaklardan oluĢtuğu görülmektedir
97

. 

                                                 
95 ASLAN, Sinan, s.53 
96  YILDIRIM, Oğuz,”Türk Bankacılık Sektörünün Temel Sorunları ve Sektörde YaĢanan Riskler, 

www.dtm.gov.tr, 2006, 23.11.2009. 
97  ATASOY, Hakan,”Bankacılık Sektörünün Sermaye Yapısı ve Sermaye Yapısının Karlılık Etkisi”, 

http://www.makalem.com/Search/ArticleDetails.asp?nARTICLE_id=4105, (27.04.2010) 
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Bu rakamlar yaklaĢık 5-6 yıl öncesinde derin krizler atlatan Bankacılık 

sektörünün kendisini toparladığını ve özkaynak oranlarının olumlu seviyelere geldiğini 

göstermektedir. 

2001 yılında Türkiye’de yaĢanan krizin ardından baĢlatılan bankacılık sektörü 

yeniden yapılandırma programının aĢamaları; kamu bankalarının finansal ve 

operasyonel açıdan yapılandırılması, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndaki (TMSF) 

bankaların sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuĢturulması, özel bankaların sağlıklı 

bir yapıya kavuĢturulması bankacılık sektöründe gözetim ve denetim etkinliğinin 

artırılması, sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuĢturulması için yasal ve kurumsal 

düzenlemelerin gerçekleĢtirilmesi olarak açıklanmıĢtır. TMSF yönetiminde bulunan 

bankaların finansal ve operasyonel yeniden yapılandırılmaları sürecinde Fon’a alınan 20 

bankadan 12’si birleĢtirilmiĢ, 5 bankanın özel sermaye gruplarına satısı 

tamamlanmıĢtır
98

. 

2002 yılında bankacılık sistemindeki yeniden yapılandırma sürecine iliksin en 

önemli geliĢme, önceki yıl para ve sermaye piyasalarında yaĢanan kriz ve ekonomik 

faaliyetin hızla daralmasının da etkisiyle önemli ölçüde zarar gören bankacılık 

sisteminde derinleĢen sorunların çözümü ve banka sermayelerinin güçlendirilmesi 

amacıyla uygulamaya konulan özel program olmuĢtur. Program kapsamında özel 

bankalara sermaye desteğinin sağlanması yanında krizin de etkisiyle ödeme gücü 

olumsuz etkilenen; ekonomiye katma değer yarattığı düĢünülen reel sektör firmalarının 

faaliyetlerini sürdürmeleri ve ödeme güçlerini yeniden kazanmaları için finansal 

yeniden yapılandırma programı baĢlatılmıĢ, varlık yönetim Ģirketlerinin kurulması 

yönünde düzenlemeler yapılmıĢtır
99

.  

5.4.3.1 Türk Bankacılık Sektöründe Denetimin Yeniden Yapılandırılması 

ve BDDK’nın Oluşturulması 

Bankacılık sisteminde yeniden yapılandırma süreci, 1999 yılı sonunda 

uygulanmaya konulan “enflasyonla mücadele” programı ile baĢlatılmıĢtır. 2001 yılında 

                                                 
98 Türkiye Bankalar Birliği, “2002 yılında Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi”, 

Bankacılık ve AraĢtırma Grubu, 2003, http://www.tbb.org.tr/turkce/dergi/dergi45/Banka%20Sistemi.doc, 

(27.04.2010)  
99

 Türkiye Bankalar Birliği, “2002 yılında Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi”,Bankacılık ve 

AraĢtırma Grubu,2003 
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kapsamlı “bankacılık yeniden yapılandırma programı” açıklanmıĢtır. Ġlk dönemde 

yapılanlar, büyük ölçüde düzenlemelerin uluslararası standartlara ve uygulamalara 

yaklaĢtırılması yönünde olmuĢtur. 

 “Bankalar Kanunu”nda kapsamlı değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bankacılık alanında 

idari ve mali özerliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir otorite olan Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) oluĢturulmuĢtur. Banka gözetim ve 

denetim iĢlevinin siyasi müdahaleye maruz kalınmaksızın bağımsız bir kurum 

tarafından etkin olarak yapılması amacıyla kamu tüzel kiĢiliğini haiz, idari ve mali 

özerkliğe sahip Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurulmuĢtur. 

GeçmiĢte Hazine ve T.C. Merkez Bankası arasında paylaĢılan banka denetim ve 

düzenleme görev ve yetkileri 2000 yılında faaliyetlerine baĢlayan Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na geçmiĢtir. Ülkemizde, bankacılık sektörünün 

düzenlemesi ve denetlemesi konusunda tek yetkili otorite BDDK’ dır. 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 43. maddesine göre Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurulu; bankaların varlıkları, alacakları, öz kaynakları, borç, yükümlülük 

ve taahhütleri, gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen 

diğer tüm unsurların ve maruz kalınan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi amacıyla sınırlamalar ve standart oranlar da belirlemek suretiyle 

gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bunlar hakkında her türlü tedbiri almaya yetkilidir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK), tasarruf sahiplerinin hak ve 

menfaatlerini korumak, mali piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak, kredi sisteminin 

etkin bir Ģekilde çalıĢmasını temin etmek amacıyla kurulmuĢtur. Mali bünyesi 

zayıflamıĢ bankalara devlet adına el konulması gerektiğinde BDDK gerekli kararı 

almakta ve bankanın yönetimi devralınarak TMSF’ye devredilmektedir. Bankaların 

kurulması, Ģube açması, satılması, tasfiyesi v.s. BDDK’nın görev ve yetkileri 

arasındadır. BDDK yetkisini Bankalar Kanunundan alır ve bu kanunun 

uygulanmasından sorumludur. 

       5.4.4 Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim ve İç Kontrol Sistemi 

      2000’li yıllara gelindiğinde bankacılık sektörü çok ciddi bir riske maruz 

kalmıĢ, bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması, bankaların mali bünye 
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sorunlarının çözülmesi, kaçınılmaz hale gelmiĢtir. Bu amaçla Bankalar Kanunu’nda 

radikal değiĢiklikler yapılmıĢ, bankaların faaliyetlerinin düzenlenmesine ve denetimine 

yeni bir yaklaĢım getirilmiĢtir. Yeniden yapılanma ve uluslararası piyasalarla 

bütünleĢme çabalarına paralel olarak, Türk bankaları da gerek kurumsal yapılarında, 

gerekse sundukları hizmet ve ürün kalitesinde önemli değiĢiklikler gerçekleĢtirmiĢlerdir. 

Böylece “Bankacılık Sektörü”, Türkiye ekonomisinde uluslararası rekabete açık ve 

düzenlemeler itibariyle AB’ye uyuma hazır sektörlerin baĢında gelmektedir
100

. 

Türk bankacılık sektörü bugün; gerek mali, gerekse kurumsal yapıları itibariyle 

göz ardı edilemeyecek bir seviyeye ulaĢmıĢ durumdadır. Bu olumlu geliĢmelere 

rağmen, Türk bankacılık sektörünün geliĢimini etkileyen bazı olumsuzlukların da 

mevcut olduğu, bilinen bir gerçektir. Bankalar, yaptıkları is gereği yoğun risklerle 

yasamak zorunda olan kuruluĢlardır. Bankacılık sektöründe yaĢanan riskler, her ülkede, 

her dönemde kaçınılmaz olarak yaĢanabilir. Zira finansal piyasalar var olduğu sürece, 

risk unsuru sistem içerisinde varlığını sürdürecektir. Ancak bu aĢamada önemli olan, 

risklerin doğru tanımlanıp, yönetilmesidir. Banka üst yönetimleri, kurumsal olarak 

alınan riskler hakkında daha fazla bilgi edinmeli ve riskin yönetilmesi için gerekli 

sistemlere sahip olmalıdırlar. Böylece piyasada oluĢacak risklerin zararları, bankacılık 

sektörünü en alt düzeyde etkileyecek ve oluĢacak krizlerin zararları minimuma 

inecektir.
101

 

      5.4.4.1 Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim Sistemi 

       Bankacılık sektörün de uzun donemler geleneksel iç denetim sistemi 

hakim olmuĢtur. Geleneksel iç denetim sisteminde fonksiyonel organ, genel müdürlük 

tarafından atanan müfettiĢler ve müfettiĢ yardımcılarından oluĢan ve genel müdürlüğe 

bağlı olarak iç denetim çalıĢmaları yapan “TeftiĢ Kurulu”dur. 

      Halihazırdaki denetim sistemine baktığımızda; bir banka TeftiĢ Kurulu’na 

bağlı müfettiĢler, iç kontrol departmanına bağlı iç kontrolör/iç denetçiler, bağımsız 

denetçiler, BDDK’ya bağlı bankalar yeminli murakıpları tarafından yıl boyunca 

denetime tabi tutulmaktadırlar. Eğer banka yabancı ortaklı veya yabancı sermayeli ise, 

yukarıda sayılan denetim organlarına ek olarak, bağlı olunan ortaklığın iç denetçileri, 

                                                 
100 YILDIRIM,Oğuz “Türkiye’de Bankacılık Sektörü (Tarihsel GeliĢim, Temel Sorunlar, Mali Riskler ve Yeniden 

Yapılandırma),  http://www.geocities.com/ceteris_tr/o_ yildirim.doc,, (02.11.2009) 

                   101 YILDIRIM, Oğuz,”Türk Bankacılık Sektörünün Temel Sorunları ve Sektörde YaĢanan Riskler, 

                    www.dtm.gov.tr, 2006, 23.11.2009. 
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müfettiĢleri, ana sermayedar bankayı/grubu denetleyen bağımsız denetim firması, ana 

sermayedar ülkenin merkez bankası veya maliye bakanlığı gibi devlet kurumlarının 

yetkilileri tarafından denetlenmektedir.  

       Günümüzde geleneksel iç denetim sistemi yerini risk odaklı iç 

denetim sistemine bırakmıĢtır. Risk Odaklı Ġç Denetim Sistemi, banka denetim 

komitesine bağlı olarak çalıĢan üçlü bir yapıdan oluĢur.
102

 

       Risk Yönetim Merkezi; Risk yönetim merkezi banka genelindeki risk 

yönetimi çalıĢmalarını yürüten birimdir. Risk yönetim merkezi çalıĢmalarını banka risk 

politikalarına göre düzenler. Risk yönetim merkezinin organizasyon yapısının 

oluĢturulması çerçevesinde yönetim kuruluna doğrudan bağlı üst düzey risk komitesi, 

banka risk komitesi ve bankanın faaliyetlerinin yapısına uygun sayıda ve özellikte risk 

yönetim komiteleri tesis edilir.
103

 

-Ġç Kontrol Merkezi; Ġç Kontrol Merkezi banka içindeki iç kontrol sisteminin 

etkin bir Ģekilde çalıĢtırılmasıyla görevli iç denetim organıdır. 

-TeftiĢ Kurulu; Geleneksel iç denetim sisteminde bir genel müdürlük organı 

olan teftiĢ kurulu, risk odaklı iç denetim sisteminde denetim komitesine bağlanarak, 

icranın tamamen dısında, daha bağımsız olabileceği bir yapıya kavuĢturulmuĢtur. 

       Risk odaklı iç denetim sisteminde, iç kontrol merkezi ve risk yönetim 

merkezi teftiĢ kurulu için ayrı birer denetim alanıdır. Risk odaklı iç denetim süreci
104

: 

 

-Risklerin Değerlendirilmesi, 

-Risk Yapısına Uygun Denetim Planı ve Programlarının Hazırlanması, 

-Ġnceleme Süreçlerinin Uygulanması 

-Bulguların Raporlanması aĢamalarından oluĢur. 

           Yönetim kurulunun banka iç denetim sistemine iliĢkin sorumluluğunu 

yerine getirmesine yardımcı olmak üzere, “Denetim Komitesi” oluĢturulur. Komite 

üyeleri icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. 5411 Sayılı 

Yasada, banka yönetim kurulunca oluĢturulacak “denetim komitesinin” yönetim kurulu 

üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden oluĢması öngörülmüĢtür. Bu komite 
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yönetim kuruluna bağlıdır.
105

. Komitenin görevleri arasında, banka müfettiĢlerinin ve 

bağımsız denetçilerin gözetimi, atanmaları, iĢten çıkarılmalarının onaylanması, denetim 

kapsamının ve ne sıklıkta yapıldığının incelenmesi bulunmaktadır. Komite altı aylık 

dönemleri asmamak kaydıyla icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile bankada alınması 

gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara iliĢkin görüĢlerini 

yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür. 

       Bankaların iç denetim yapılarını oluĢtururken amaçları finansal ve idari 

konulara ait bilginin güvenilirliğinin, bütünlüğünün ve zamanında elde edilebilirliğinin, 

banka faaliyetlerinin yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere tam anlamıyla uyumunu 

sağlamaktır.  

Bu amaçlara ulaĢabilmek için iç denetim yapısı aĢağıdaki hususları içerecek Ģekilde 

oluĢturulmalıdır
106

:  

 Banka faaliyetlerinin yasal düzenlemelere, yönetim kurulunca tesis edilmiĢ 

strateji ve politikalara uygun olarak; basiretli, düzgün ve maliyet boyutu dikkate 

alınarak etkin bir Ģekilde planlanmasının ve yürütülmesinin kontrolünü;  

 ĠĢlemlerin ve yükümlülüklerin ifasının, genel veya özel yetkilere dayalı olarak 

gerçekleĢtirilmesini;  

 Faaliyetlere iliĢkin olarak, yönetim kurulunun bankanın varlıklarını güvence 

altına alabilmesini ve yükümlülükleri kontrol edebilmesini;  

 Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilmesi için 

risklerin tanımlanabilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını;  

 Kayıtların tam, doğru ve zamanında bilgi sağlamasını;  

 Yönetim kurulunun, bankanın sermaye yeterliliğini, likiditesini, aktiflerinin 

kalitesini, bütçesine uygun kârlılık performansını ve bankacılıkla ilgili mevzuat 

hükümlerine tam anlamıyla uygunluğunu düzenli ve zamanında izlemeye 

muktedir olmasını;  
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 Yönetim kuruluna, zarara uğrama riskini tanımlama, düzenli olarak gözden 

geçirme ve mümkün ise sayısallaĢtırma imkanı vermesi bakımından risk 

yönetim sisteminin etkin bir biçimde çalıĢmasını;  

 Banka bünyesindeki kontrol mekanizmalarının etkinliğinin değerlendirilmesini; 

temin edecek Ģekilde oluĢturulur. Ġç denetim sistemi; iç kontrol, teftiĢ ve risk 

yönetimi fonksiyonlarını kapsamaktadır.  

       5.4.4.1.1 İç Denetim Sisteminin Yapılanması ve Teftiş Kurulu Sistemi 

       Ġç denetim sistemi iç kontrol ve teftiĢ sisteminden oluĢmaktadır. Günümüz 

bankacılık uygulamasında iç denetim faaliyeti TeftiĢ kurulu aracılığıyla yerine 

getirilmektedir. Uygulamada Ġç Kontrol Merkezi personeli Ġç Denetçi veya Ġç Kontrolör 

unvanı almakta olsa da pratikte teftiĢ kurulu personeli (müfettiĢler) iç denetim 

faaliyetini yerine getirmektedir. 

       TeftiĢ, bankanın tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsar. Ġç kontrol 

sisteminin iĢleyiĢi, banka müfettiĢleri tarafından incelenir. Tespitleri ve inceleme ya da 

teftiĢ sonuçlarını ihtiva eden raporlar, önemine ve öncelik sırasına göre, doğrudan banka 

yönetim kuruluna ya da üst düzey yönetime intikal ettirilir
107

. 

      TeftiĢ kurulu baĢkanlığının, müfettiĢlerin ve müfettiĢ yardımcılarının görev, 

yetki ve sorumlulukları ile buna bağlı faaliyetleri, teftiĢ iĢlevinin hedefleri ve kapsamı, 

teftiĢ kurulunun banka içindeki konumu, yönetim kurulunca yürürlüğe konulan teftiĢ 

kurulu yönetmeliğinde düzenlenir. TeftiĢ, banka içinde tüm maddi hususların, hesap ve 

kayıtların, belgelerin, personelin ve banka güvenliğini etkileyebilecek diğer tüm 

unsurların yerinde incelenmesinin yanı sıra, banka bünyesinin ve faaliyetlerin özelliğine 

göre merkezden de inceleme ve denetleme faaliyetlerinde bulunulmasını, gerektiğinde 

soruĢturma yapılmasını, ifade alınmasını, savunma istenilmesini, belge ve bilgilere el 

konulmasını, gerekli görülmesi halinde sorumlu personelin inceleme 

sonuçlandırılıncaya kadar iĢten uzaklaĢtırılması gibi eylemleri de kapsar.
108
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Şekil 2: Türk Bankacılık Sektöründeki Ġç Denetim Sisteminin Yapılanması 

 
Kaynak: BDDK 

 

       5.4.4.2 Türk Bankacılık Sektöründe İç Kontrol Sistemi 

       Herhangi bir iĢlevin oluĢtuğu yerde bir kontrol faaliyetinin bulunduğundan 

da bahsetmek mümkündür. Bu nedenle bankacılığımızın geleneksel yapısı içinde de iç 

kontrollere yönelik birçok uygulamanın eskiden beri var olduğunu belirtmeliyiz. Fakat 

bu kontrol uygulamalarının bir sistematiğinin bulunmadığını ve birbirlerinden bağımsız 

uygulamalar olarak geliĢtirildiğini de belirtmek gerekmektedir
109

. 

     Uygulamalar bankadan bankaya değiĢmekle birlikte Kredi Kontrol/Takip 

Bölümü, Muhasebe ve Mali Kontrol Bölümü, Kredi ve Risk Ġzleme Daire BaĢkanlığı, 

Ġstahbarat ve Kredi Değerlendirme Daire BaĢkanlığı, Finansal Kontrol ve Planlama gibi 

organları faaliyet bazlı kontrol noktaları olarak görmek mümkündür. Örneğin Kredi 

Kontrol/Takip Bölümleri bankanın kullandırmıĢ olduğu kurumsal ve ticari kredilerin 

kredi tebliğlerine uygun olarak kullandırılıp kullandırılmadıkları, öngörülen 

teminatların alınıp alınmadığı, alınan teminatların kanuni Ģekil Ģartlarına uygun olup 

olmadığı, kredilerin öngörülen vadelerinde kapatılıp kapatılmadığı gibi çok değiĢik 

açılardan iç kontrol fonksiyonlarını görmektedirler. Bu fonksiyon yine bankaların 
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yapmıĢ oldukları düzenlemelere göre genel merkezden yapılabildiği gibi, Ģubelerde fiili 

kontrol çalıĢmaları yapılmasını da içermektedir
110

. Yine iĢlemin özelliğine göre örneğin 

mevduat iĢlemlerinin öngörülen düzenlemelere uygunluğu bireysel bankacılık veya 

mevduat birimi tarafından kontrol edilmekteyse de bu iĢlemlerin yukarıda belirtildiği 

gibi bankanın bütününü kapsadığını ve bir sistematiğinin olduğunu söylemek mümkün 

değildir. 

       01 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu’nun Ġç Sistemler konu baĢlığı altındaki ikinci bölümün 29-32. maddelerinde 

bankalar tarafından oluĢturulması gereken iç sistemler (iç kontrol, iç denetim ve risk 

yönetimi sistemleri) hakkında çeĢitli yükümlülükler düzenlenmiĢ, 29. madde de 

“Bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, faaliyetlerinin 

kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değiĢen koĢullara uygun, tüm Ģube ve konsolidasyona 

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

sistemi kurmak ve iĢletmekle yükümlüdürler. Ġç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim 

sistemlerinin kuruluĢuna, iĢleyiĢine, yeterliliğine, oluĢturulacak birimlere, icra edilecek 

faaliyetlere, üst yönetimin görev ve sorumlulukları ile Kuruma yapılacak raporlamalara 

iliĢkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.” ifadesine yer verilmiĢtir. Bankacılık 

Kanunu’nun geçici 1.maddesinde ise öngörülen düzenlemelerin bir yıl içerisinde 

yürürlüğe konulması zorunluluğu belirtilmiĢtir
111

. 

       Kanun’un 30. maddesinde ise bankaların kurmak zorunda oldukları Ġç 

kontrol sistemine iliĢkin temel hususlara yer verilmiĢtir. Buna göre “Bankalar, iç kontrol 

sistemi kapsamında, faaliyetlerinin mevzuata, iç düzenlemelerine ve bankacılık 

teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve raporlama sisteminin 

bütünlüğünü, güvenilirliğini ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini her seviyedeki 

personeli tarafından uyulacak ve uygulanacak sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlamak, 

görevlerin fonksiyonel ayrımlarını, yetki ve sorumlulukların paylaĢımını, fon 

ödemelerini, banka iĢlemlerinin 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 
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iletiĢim ağını oluĢturmak zorundadır. Ġç kontrol faaliyetleri yönetim kuruluna bağlı 

olarak çalıĢacak iç kontrol birimi ve personeli tarafından yürütülür. 

 

       Bankacılık Kanunu’nda belirtilen düzenlemelere yönelik BDDK 

tarafından, 01/11/2006 tarihinde 23 adet yönetmelik yayımlanmıĢtır. Bu 

yönetmeliklerden birisi de yukarıda belirtilen hükümler ile 23/3 ve 24. Maddelere 

dayanılarak çıkarılmıĢ olan “Bankaların Ġç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” tir. Bu 

yönetmeliğin 1.maddesinde yönetmeliğin amaç ve kapsamının 

“Bankaların kuracakları iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim sistemlerine ve 

bunların iĢleyiĢine iliĢkin usul ve esasları düzenlemek” olduğu belirtilmiĢtir. 

 

       5.4.4.2.1. İç Kontrol Sisteminin Amaç ve Kapsamı 

       Ġç kontrol sisteminin amacı, bankanın varlıklarının korunmasını, 

faaliyetlerin etkin ve verimli bir Ģekilde 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. 

   Bankanın farklı faaliyetlerinin izlenmesinin sıklığı, bankanın taĢıdığı mevcut 

riskler ile banka içi ve dıĢındaki diğer geliĢmelere göre belirlenir. Ġç kontrol sisteminde 

ortaya çıkan zayıflıkların giderilmesi, hata ve eksikliklerin düzeltilmesi için iç kontrol 

süreci ve çeĢitli iĢlemler üzerindeki kontrol mekanizmaları gözden geçirilir ve iç kontrol 

sürecinin etkinliği dönemsel olarak değerlendirilir.
112

  

Ġç kontrol sisteminden beklenen amacın sağlanabilmesi için;  

       Banka bünyesinde iĢlevsel görev ayrımının tesis edilmesi ve 

sorumlulukların paylaĢtırılması, 

Muhasebe ve finansal raporlama sisteminin, bilgi sisteminin ve banka içi 

iletiĢim kanallarının etkin çalıĢacak Ģekilde tesis edilmesi, Acil ve beklenmedik durum 

planı hazırlanması, Ġç kontrol faaliyetlerinin oluĢturulması, Bankanın iĢ süreçleri 

üzerinde kontrollerin ve iĢ adımlarının gösterildiği iĢ akım Ģemalarının oluĢturulması 

zorunludur.  
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Ġç kontrol sistemi, bankanın yurt içi ve yurt dıĢı Ģubeleri ile genel müdürlük 

birimlerini, konsolidasyona tabi ortaklıklarını ve tüm faaliyetlerini kapsayacak Ģekilde 

yapılandırılır. 

Bu kapsamda, banka bünyesinde oluĢturulması gerekli yapılar ile ilgili olarak 

yönetmeliğin ilerleyen maddelerinde ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiĢtir.
113

 

 

Ġç kontrol faaliyetleri asgari olarak aĢağıdaki kontrolleri kapsar
114

: 

 Faaliyetlerin icrasına yönelik iĢlemlerin kontrolü, 

 ĠletiĢim kanalları ile bilgi sistemlerinin ve finansal raporlama sisteminin 

kontrolü, 

 Uyum kontrolleri. 

 

       5.4.4.2.2. İç Kontrol Merkezi 

       Bankalar iç kontrol faaliyetlerinin tasarımı, idaresi ve eĢgüdümü amacıyla 

doğrudan yönetim kuruluna bağlı bir iç kontrol merkezi tesis ederler. Ġç kontrol 

merkezinde bir baĢkan ile yeteri kadar iç kontrol elemanı görev yapar. Ġç kontrol 

merkezinin çalıĢma esas ve usulleri, yönetim kurulu tarafından, teftiĢ kurulu ile üst 

düzey risk komitesinin görüĢü alınarak saptanır. Ġç kontrol merkezi fiziken banka genel 

müdürlüğünde yer alır. Türkiye’de Ģube açarak faaliyet gösteren yabancı bankalarda iç 

kontrol merkezi, merkez Ģubede tesis edilir.
115

 

       Ġç kontrol süreci ile iç kontrol faaliyetleri, bankanın gerçekleĢtirdiği 

operasyonların nitelikleri dikkate alınarak, iç kontrol merkezi, teftiĢ kurulu, banka risk 

komitesi ve üst düzey yönetimi ile beraberce tasarlanır, planlanır ve koordine edilir. Ġç 

kontrol faaliyetlerinden bazılarının teftiĢ kurulunca gerçekleĢtirilmesinin 

kararlaĢtırılması halinde, diğer kontrol faaliyetlerinin nasıl ifa edileceği iç kontrol 

merkezi tarafından saptanır. Bankada standartların yerine getirilip getirilmediği, 

kurallara ve sınırlamalara uyulup uyulmadığı, hedeflere ulaĢılıp ulaĢılamadığı hususları, 

belirlenen değiĢik yönetim kademelerinde ve ilgili kontrol basamak ve noktalarında 

kontrol edilerek tespitlerin niteliği de dikkate alınmak suretiyle normal veya acil bir 

                                                 
113 Bankaların Ġç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,BDDK, Madde 9 
114 Bankaların Ġç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,BDDK, Madde 14 
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Ģekilde iç kontrol elemanlarınca ilgili yönetim kademesine ve iç kontrol merkezine aynı 

zamanda bildirilmesi temin edilir. 

       Ġç kontrol elemanlarının görev yaptığı mahaldeki bankanın faaliyetlerini 

yürüten diğer personelle olan kontrol iliĢkisinin iç kontrol merkezi tarafından eĢgüdümü 

sağlanır.
116

 Her faaliyet türü için tahsis edilecek iç kontrol elemanı sayısı ve hangi türde 

kontrol faaliyetlerinde bulunulacağı iç kontrol merkezi ve üst düzey yönetimi tarafından 

beraberce saptanır. 

      Ġç kontrol merkezi, kontrol sonuçlarını, raporlanmasını takiben bünyesinde 

muhafaza eder; genel ve dönemsel olarak değerlendirmek suretiyle çeĢitli kontrol 

sistemlerinin geliĢtirilmesini planlar; kontrol iĢlemlerinin aksamadan yürütülmesi için 

gerekli tedbirleri alır, kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli donanımın 

temininden ve idame ettirilmesinden de üst kademelere karĢı sorumlu tutulur. 

      Ġç kontrol sürecinin etkinliği iç kontrol merkezi tarafından izlenerek 

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

tanımlanmamıĢ riskleri de kapsamına almak üzere kontrol etkinliğini koruyacak 

değiĢiklikler hızla gerçekleĢtirilir. 

 

      5.4.4.2.3 İç Kontrol Elemanlarının Görev ve Yetkileri 

      Ġç kontrol merkezine bağlı iç kontrol elemanları, görevlerini fiziken 

bankaların iĢlevsel birimleri bünyesinde gerçekleĢtirirler. Bu elemanlar, bankacılık ve 

diğer finansal hizmetlerin verilmesinde, icrai görevlerde çalıĢtırılamazlar.  

      Ġç kontrol elemanları, bankanın tüm iĢlevlerinin güvenli bir biçimde icra 

edilmesini iç kontrol mekanizmaları vasıtasıyla izlemek, incelemek ve kontrol etmek 

amacıyla raporlamaya dayalı bilgi talebinde bulunurlar, çeĢitli 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. Ġç kontrol elemanlarına, izledikleri, inceledikleri ve kontrol 

ettikleri hususlara iliĢkin olarak banka personelinden ilave açıklama isteme, bunların 
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fikirlerine baĢvurma, gerekli gördüklerinde teftiĢ kurulunu, risk yönetimi grubunu ve 

bankanın yönetim kademelerinin tümünü uyarma yetkileri verilir.
117

 

5.4.4.3 Teftiş Kurulu ile İç Kontrol Arasındaki Temel Farklılıklar 

       TeftiĢ Kurulu ile Ġç Kontrol Birimi denetim faaliyetleri arasındaki temel 

farklılıklar aĢağıdaki Ģekilde sıralanır.
118

 

1. TeftiĢ, bankanın günlük faaliyetlerinden bağımsız, iç kontrol ise günlük 

faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak yerine getirilir. 

2. TeftiĢ süreci müfettiĢlerce, iç kontrol faaliyetleri ise iç kontrol merkezine bağlı 

elemanlarca yerine getirilir. 

3. TeftiĢ kurulu çalıĢmaları TeftiĢ Kurulu Yönetmeliği, iç kontrol merkezi 

çalıĢmaları Ġç Kontrol Merkezi Yönetmeliği ile düzenlenir. 

4. TeftiĢ, bankanın tüm faaliyetlerini ve birimlerinin yanı sıra iĢtiraklerini de 

kapsar. Ġç kontrol merkezi çalıĢmaları ise bankanın tüm bankacılık faaliyetlerini 

ve iĢlemlerini kapsamaktadır. 

5. Ġç kontrol sisteminin yeterliliğinin ve etkinliğinin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi teftiĢ kurulu denetim çalıĢmalarına dahildir. Ġç kontrol 

sisteminin iĢleyiĢi, banka müfettiĢleri tarafından incelenir. 

6. TeftiĢ, gerektiğinde soruĢturma yapılmasını, ifade alınmasını, savunma 

istenilmesini, belge ve bilgilere el konulmasını, gerekli görülmesi halinde 

sorumlu personelin inceleme sonuçlandırılıncaya kadar iĢten uzaklaĢtırılması 

gibi eylemleri de kapsarken Ġç kontrol merkezinin bu tür yetkileri 

bulunmamaktadır. 

7. Ġç kontrol faaliyetlerinden bazılarının teftiĢ kurulunca gerçekleĢtirilmesinin 

kararlaĢtırılması halinde, diğer kontrol faaliyetlerinin nasıl ifa edileceği iç 

kontrol merkezi tarafından saptanır. Bu kapsamda bazı iç kontrol faaliyetleri 

teftiĢ kurulu tarafından yerine getirilebilir ancak teftiĢ faaliyetleri iç kontrol 

merkezi tarafından yerine getirilemez. 

8. Bankanın her faaliyeti ve her birimi iç kontrol kapsamına girmekle birlikte 

TeftiĢ Kurulu ve faaliyetleri bu kapsam dıĢındadır. 

                                                 
117 Bankaların Ġç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,BDDK, Madde 25 
118 http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Bankacilik Kanununa ĠliĢkin    

Düzenlemeler/Bankacılık Kanununa ĠliĢkin Düzenlemeler (31.03.2009) 
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6. AB VE BASEL UYGULAMALARI KAPSAMINDA İÇ 

DENETİM VE TÜRKİYE’NİN DURUMU 

 

       6.1 AB’nin İç Kontrol Ve İç Denetim Sistemine İlişkin 

Düzenlemeleri
119

  

Mali sistem içinde yer alan bankacılık sektörünün krizlere açık olması, 

bankaların karĢı karĢıya kaldıkları çeĢitli riskler, bir bankanın iflasın diğer bankalarıda 

etkilemesi, bankacılık sektöründe birtakım önlemlerin alınmasını zorunlu kılmıĢtır. Bu 

çerçevede iki araç bulunmaktadır. Bunlar ihtiyatlı gözetim ve denetim ile mevduat 

garanti sistemidir.  

AB’nde ihtiyatlı gözetim ve denetim, risk yönetim teknikleri ve mevduat 

garanti sistemi ile ilgili uluslararası düzenlemelerden etkilenen yasal düzenlemeler 

bulunmaktadır. Bu çerçevede Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi ve 

Ödemeler Sistemi Komitesi adlı iki teknik komite çalıĢma yapmaktadır. Bu komitelerin 

getirdiği standartlar ise uluslararası alanda kabul gördüğü ve uygulandığı sürece 

amacına ulaĢacaktır.  

Ġhtiyatlı gözetim, AB mevzuatında önemli bir yer tutmaktadır. Ġhtiyatlı gözetim 

ya belli Ģartların yerine getirilmesi için ya da bankaların yeni koĢullara uyum sağlaması 

ve uluslararası alanda rekabet edebilmesi için stratejik bir silah olarak kullanılacaktır. 

Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların uluslararası alanda rekabet edebilmeleri için bu 

kurallara uyum sağlaması gerekmektedir.  

Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesinin düzenlemelerinde iç 

denetimin, iç kontrol ve teftiĢ sisteminden oluĢan bir bütün olduğu ifade edilmektedir.  

AB’de faaliyet gösteren bankalarda iç kontrol sadece belirli bir faaliyet 

alanında değil kurumun tüm kademelerinde yer alan bütün faaliyetlerinin, kurumun 

etkin ve verimli bir Ģekilde çalıĢması ve mevzuata uygunluğunun sağlanması için 

                                                 
119 AKÇA, AyĢe, s.81 
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yapılan kontrol faaliyetlerinin tümünü kapsar. Ġç kontrol sisteminin gerektiği gibi iĢleyip 

iĢlemediğinin ve yeterince etkin olup olmadığının kontrol ve denetimini yapmak ise iç 

denetim biriminin görevidir.  

Maastricht AntlaĢmasına göre, her ülkenin kendi gözetim ve denetim otoritesi 

bulunmaktadır. Örneğin Ġngiltere’de Finansal Servis Otoritesi (Financial Servicews 

Authority-FSA), Almanya’da Federal Gözetim ve Denetim Organı yetkili organlardır. 

Türkiye’de ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankaların gözetimi ve 

denetimi konusunda yetkili organdır.  

6.2 Basel Düzenlemeleri Ve Türkiye’deki Durum 

      Basel komitesi, Ġsviçre’nin Basel kentinde Uluslararası Ödemeler 

Bankası’ından (BISBank For International Settlements) 10 geliĢmiĢ ülkenin merkez 

bankası  baĢkanlarının 1974 yılında oluĢturdukları ve çalıĢmalarına halen devam eden 

bir komitedir.
120

 

       Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi bankaların iç kontrol ve 

denetimi konularında üye ülkelerin görüĢlerinin de yer aldığı temel prensipler 

yayınlamıĢtır. Yayınlanan bu prensiplerin tüm ülkelerde ve uluslararası alanda gözetim 

ve denetim otoriteleri ve diğer kamu otoritelerince baĢvurulacak temel bir kaynak 

olması amaçlanmaktadır. Gözetim ve denetim sistemlerinin yapısının iyileĢtirilmesi ve 

güçlendirilmesi için çalıĢan ulusal gözetim ve denetim otoritelerinin, bu dokümanda yer 

verilen tavsiyeler ıĢığında kendi mevcut sistemlerini gözden geçirmeleri, sistemlerinin 

eksik ya da hatalı yanlarını dikkate alarak hazırlanan bir programı kendi yetki alanları 

dahilinde en kısa sürede uygulamaya geçirmeleri istenmektedir. Tüm ulusal gözetim ve 

denetim otoritelerinden Basel Komitesi’nin oluĢturduğu bu temel prensiplerin 

savunucusu ve takipçisi olmaları beklenmektedir.
121

 

       Basel Komitesi tarafından 1988’de yayınlanan Basel-I ile bankaların 

uymaları gereken çalıĢma standartları belirlenmiĢ ve bankaların krizlere karĢı 

dayanıklılığını artırmak üzere, banka sermayelerinin, riskli aktiflere oranının yüzde 

                                                 
120 BEġĠNCĠ, Murat, “Türk Bankacılık Sektörünün Basel II’ye Uyum Süreci”, Activefinans 

Dergisi,06.06.2005, s.1. 
121  ÇAKMAK, Nezaket, ĠġLETMELERDE ĠÇ VE DIġ (BAĞIMSIZ) DENETĠM FAALĠYETLERĠ VE 

BANKALARDA UYGULANIġI, Master Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli, 

Türkiye,(2006), s.56. 
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8’den az olamayacağını ifade eden sermaye yeterlilik rasyosu getirilmiĢtir. Risk 

ağırlıklarının saptanmasında OECD (Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü) 

ülkelerine ayrıcalık tanıyan Basel I, baĢlangıçta bankaların sadece kredi riskleri için 

sermaye gereksinimini tanımlamıĢtır. 1996 yılında yapılan değiĢiklik ve 1998’de 

yürürlüğe giren Ģekliyle Basel I, kredi riskinin yanı sıra piyasa riski içinde yasal 

sermaye bulundurmayı gerektirecek Ģekilde yeniden düzenlenmiĢtir. Ancak, kredi risk 

hesaplaması konusundaki bir takım eksiklikleri nedeniyle Basel I’in zaman içinde 

etkinliği azalmıĢtır.
122

 

      Mali piyasaların daha da geliĢmesi ve iĢlemlerin karmaĢıklaĢması sonucu, 

Basel I’in yetersiz kaldığı görülmüĢ, sermaye yeterliliği uzlaĢısının (Basel I’in) 

eksikliklerini gidermek ve bankaların risk ölçümlerinin daha sağlıklı olmasını sağlamak 

amacıyla Basel Komitesi tarafından 1999 yılında yeni sermaye standardı belirlenmesini 

sağlamak amacıyla Basel-II oluĢturulmuĢtur. 

       6.2.1. Basel II  

        Yeni Basel Sermaye UzlaĢısı (Basel-II), bankaların sermaye 

yeterliliklerinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine iliĢkin olarak Basel Bankacılık 

Denetim Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) tarafından 

yayımlanan ve yakın tarihte birçok ülkede yürürlüğe girmesi beklenen standartlar 

bütünüdür. Basel-II içerisinde sermaye yükümlülüğünün nasıl hesaplanacağı, maruz 

kalınan risklerin nasıl yönetileceği, sermaye yeterliliğinin nasıl değerlendirileceği ve 

nasıl kamuya açıklanacağına iliĢkin hükümler mevcuttur. Basel-II içerisinde risk 

ölçümüne iliĢkin olarak basit aritmetiğe dayalı standart yöntemler ile kredi, piyasa ve 

operasyonel riske iliĢkin istatistiki/matematiksel risk ölçüm metotlarını içeren yöntemle 

bulunmaktadır. Basel-II süreci aslında risk yönetimine iliĢkin son yıllarda gözlemlenen 

geliĢmelerin bir devamı niteliğindedir ve geliĢmiĢ ülkelerde sektör standardı olarak 

yürütülen uygulamalar Basel-II ile birlikte mevzuat Ģekline dönüĢmüĢtür.
123

 

       6.2.2. Basel-I ve Basel-II Arasındaki Farklılıklar 

       Basel I ve Basel II arasındaki farklılıklar Ģu Ģekilde sıralanabilir:
124

 

                                                 
122 BeĢinci, s.2. 
123 BDDK AraĢtırma Dairesi, 10 Soruda Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel-II), Ocak 2005, 

http://www.bddk.org.tr/turkce/Basel-II/125010_Soruda_Basel-II.pdf (12.05.2009), s.1. 
124 BDDK AraĢtırma Dairesi, 10 Soruda Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel-II), Ocak 2005, 

http://www.bddk.org.tr/turkce/Basel-II/125010_Soruda_Basel-II.pdf (12.05.2009), s.3. 
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1. Basel-I’de yer alan, kredi riski açısından sermaye yükümlülüğünün OECD 

ülkesi olup olmama kriterine göre belirlenmesi prensibine dayanan “külüp 

kuralı” Basel-II ile birlikte kaldırılmıĢtır. 

2. Basel-II’de kredi riski, krediyi alan tarafların derecelendirme notlarına göre 

belirlenmektedir. Basel-II’de yer alan bazı yöntemler bağımsız derecelendirme 

Ģirketleri (ör. Standard&Poors, Fitch, Moodys, vb) tarafından verilen 

derecelendirme notlarını kullanırken, bazı ileri yöntemlerde bankacılık denetim 

otoritesi iznine tabi olmak üzere bankaların kendi değerlendirmelerine 

dayanarak verdikleri derecelendirme notları dikkate alınmaktadır. 

3. Basel-I’de sadece kredi ve piyasa riskleri için sermaye zorunluluğu 

bulunmaktadır. Basel-II’de ise bu risklere operasyonel risk sermaye 

yükümlülüğü de eklenmiĢtir. Basel-II’de operasyonel risk, yetersiz veya aksayan 

iç süreçler, insanlar ya da sistemler ya da harici olaylar sonucu ortaya çıkan 

zarar riski olarak tanımlanmakta (örneğin zimmet,deprem, bilgi iĢlem arızası 

sonucu ortaya çıkan zararlar) ve bankalardan bu riskleri için de sermaye 

bulundurmaları istenmektedir. 

4. Basel-II içerisinde bankaların sermaye yeterliliklerini kendilerinin 

değerlendirmesi istenmekte ve hem sermaye yeterliliği hem de bankanın 

kendisini değerlendirme sürecinin bankacılık denetim otoritesi tarafından 

denetlenmesi ve değerlendirilmesi istenmektedir. 

5. Basel-II kapsamında sermaye yeterliliğine iliĢkin olarak Basel-II’ye özgü detaylı 

bilgilerin kamuya açıklanması zorunluluğu getirilmektedir. Bu husus Basel-I’de 

yer almamaktadır. 

      6.2.3. Basel II’nin Türk Bankacılık Sistemine Etkisi 

       Olumlu ve olumsuz etkileri birlikte değerlendirildiğinde Basel-II ülkemiz 

açısından daha sağlam ve daha etkin bir bankacılık sistemi için sunulmuĢ bir fırsattır. 

Uluslararası düzeyde yapılan çeĢitli anket sonuçlarına göre yüzden fazla ülkenin Basel-

II’yi uygulamaya hazırlandığı görülmekte ve bu çerçevede Basel-II’nin kısa süre 

içerisinde yaygın uygulama alanı bulması beklenmektedir. Bu husus dikkate 

alındığında, Basel-II hükümlerini uygulamamanın, Basel-II ile ortaya çıkması muhtemel 
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olumsuz etkileri ortadan kaldırmayacağı, aksine Basel-II’ye makul bir sürede 

geçmemenin ilave bir takım maliyetleri olabileceği değerlendirilmektedir. Basel-II ile 

beklenen baĢlıca faydalar aĢağıda yer almaktadır:
125

 

1. Bankalarda risk yönetiminin etkinliğinin artması, 

2. Bankaların aracılık fonksiyonlarını daha etkin biçimde yerine getirmesi, 

3. Bankaların sermaye düzeylerinin maruz kaldıkları risklere paralel olması, 

4. Bankalar tarafından kamuya açıklanacak bilgiler aracılığıyla piyasa disiplininin 

artması, 

5. Bankaların müĢterileri konumundaki Ģirketlerin kurumsal yönetiĢim yapılarında 

iyileĢme. 

       Türk bankacılık sektörü Ģu an itibarıyla tam olarak Basel-II’ye hazır 

olmamakla birlikte Basel-II’nin uygulanabilmesi yolunda önemli mesafe kaydedilmiĢtir 

ve mevcut eksikliklerin giderilmesi ve olası sorunların aĢılması yönündeki çalıĢmalar 

devam etmektedir. BDDK bu konuda bankalar ve diğer ilgili taraflar ile yakın iĢbirliği 

içerisinde çalıĢmalarını devam ettirmektedir. BDDK, Basel-II’yi uyulması gerekli Ģekli 

bir düzenleme ve bir hesaplama aracı olarak değil, bankaların risklerini daha iyi 

yönetmelerini sağlamaya yönelik bir stratejinin temel yapıtaĢı olarak görmektedir.
126

 

Basel II düzenlemesinin bankalar üzerindeki temel etkilerine bakıldığında; 

düzenleme, borçlu-kredi kalitesine verilen önemin artmasına paralel olarak zaman 

içinde kurallara uygun bir kredi kültürünün yerleĢmesini desteklemektedir. Piyasa 

disiplini, Ģeffaflık ve rekabetin artması, daha etkin hale gelmesi beklenmektedir. 

MüĢteri iliĢkileri ile ürün fiyatlamasında köklü değiĢiklikler olması muhtemeldir. 

Ancak, düzenleme uluslararası faaliyet gösteren bankalar ile bu kapsamda yer almayan 

bankalar üzerinde farklı etkiler yaratabileceği gibi geliĢmiĢ ülkelerle geliĢmekte olan 

ülkelerin bankaları üzerindeki etkileri de farklı olacaktır. Örneğin, risk ağırlıkları 

borçlunun dahil olduğu kategoriye dayanmakta iken, yeni düzenlemedeki standart 

yaklaĢım uygulandığında uluslararası bir derecelendirme kurulusunun kriterlerine göre 

belirlenecektir. Ülke notlarının fiili olarak derecelendirme tavanı olarak kullanılması ve 

bankaların kendi ulusal paraları cinsinden kendi devletinden olan alacakları için yerel 

                                                 
125 DÖNER, Özge, ULUSLARARASI ĠÇ DENETĠM STANDARTLARINA GÖRE BANKALARDA 

DENETĠM VE TÜRKĠYE UYGULAMALARI, Master Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 

Türkiye,(2009), s.47. 
126 BDDK, 10 Soruda Yeni Basel Sermaye UzlaĢısı (Basel-II), Mayıs 2009, s.12. 
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para derecelendirme notlarının tanınmaması ülke kredi notunun önemini artırmaktadır. 

Bu çerçevede, Hazine’nin borçlanma maliyetleri açısından ülke notunun yükselmesi 

büyük önem taĢımaktadır. Türkiye’nin ekonomik ve finansal istikrarın sürdürülmesi 

yönündeki baĢarısı ülke notunun yükselmesine ve Basel II’ye uyumu 

destekleyecektir.
127

 

      Gerek denetim otoritesi, gerekse de sektör olarak Basel II’nin uygulanması 

esnasında yerine getirilmesi gereken birçok önemli Ģart bulunmaktadır. Bu Ģartları 

aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
128

 

1. Sağlam ve güvenilir bir bankacılık ve risk yönetimi altyapısının 

oluĢturulması, hem bankalarda hem de denetim otoritesinde risk bilincinin 

arttırılmasının ve risk kültürünün yerleĢmesinin sağlanması, 

2.  Bankacılık sektörünün ve reel sektörün Basel II’ye hazırlanması,  

3. Basel II ile gündeme gelen alanlarda uzmanlık, bilgi kaynağı ve insan 

kaynağı açığının kapatılması, 

4.  Piyasanın isleyiĢinin artan rolü için gerekli ortamın oluĢturulması, 

5.  Veri gereksiniminin karĢılanması, 

6.  Risk ölçümü ve yasal sermaye hesaplama yaklaĢımlarına uyumun 

sağlanması, 

7.  Basel II ile ilgili hususlarda gerekli tüm düzenlemelerin hazırlanması ve 

kararlı bir 

Ģekilde uygulanması, 

8.  Etkin operasyonel risk ve kredi riski ölçümünün ve yönetiminin tevsik 

edilmesi, 

9. Bankaların içsel sermaye değerlendirme süreçlerinin oluĢturulması ve etkin 

bir Ģekilde uygulanmasının sağlanması, 

10. Bankaların yaptıkları risk değerlendirmelerinin daha güvenilir hale 

getirilmesi, 

                                                 
127 Özince, Ersin, “Implications for Banks in Turkish”, Financial Stability and Implications of Basel  
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128 Sirin, Ahmet, “Supervisory and Regulatory Concerns in Turksh,” Financial Stability and Implications 
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11. BDDK’nın ve sektörün ikinci yapısal blok gereksinimlerine uyumunun 

sağlanması, 

12. Risk ölçüm modellerinin izin ve denetimine iliĢkin gerekli yeteneklerin 

kazanılması, 

13. Bankaların ve finansal piyasaların 3. yapısal blok uygulamasına 

hazırlanması. 

6.2.4. Basel Komitesinin Ġç Denetim Tavsiyeleri
129

 

       Basel II düzenlemeleri iç denetim açısından konunun iki tarafı üzerinde 

etki yaratmaktadır. Birincisi, bankaların kendi risklerinin değerlemesi açısından, ikincisi 

ise, firmaların kredibiliteleri açısından etkisidir. Basel II uygulamasında kredi fiyatının 

firmanın taĢıdığı riske göre belirlenmesi ve banka tarafından riske göre kredi fiyatı 

teklif edilmesi söz konusudur. Bu zorunluluk, yüksek kredi riskinin bankanın kendi 

taĢıdığı riski de yükselterek daha fazla sermaye bulundurma ihtiyacı doğurması ve 

bankanın bu maliyeti kredi fiyatını belirlerken hesaba katmak durumunda olması 

nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 

       Firmanın katlanacağı kredi maliyetinin temeli olan kredi riskinin 

hesaplanmasında ise, niceliksel ve niteliksel olmak üzere iki farklı ölçüt esas 

alınmaktadır. Niceliksel kriterler, finansal tablolardan elde edilen firmanın finansal 

yeterliği ile ilgilidir. Niteliksel kriterler ise, firmanın sermaye yapısı, yönetim kalitesi, 

kurumsal yönetim ilkelerinin varlığı, denetim mekanizmasının iĢleyiĢi vb. açılardan 

değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Basel II kredi değerlemesi ve kredi riskinin 

tespitinde iç denetim sisteminin varlığı firmaların kredibilitesine doğrudan etki edecek 

temel belirleyicilerden birisi haline gelmiĢtir. 

       Bankaların kendi risklerinin değerlemeleri ve yönetimi açısından iç 

denetimin Basel II düzenlemelerindeki yeri son derece önemlidir. Türkiye’de Basel II 

kriterlerine uyum açısından iç denetim ile ilgili düzenlemeler de yapılmıĢtır. Son 

düzenleme, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Bankaların Ġç Sistemleri Hakkında Yönetmelik”, bankaların risklerinin izlenmesi ve 

kontrolünü sağlamak kuracakları iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim sistemlerine ve 

                                                 
129 ÇAKAR, H.Mert, TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ĠÇ DENETĠM ÜZERĠNE BĠR 

UYGULAMA, Master Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul,Türkiye,(2008), s.98 
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bunların iĢleyiĢine iliĢkin usul ve esasları düzenlemektedir. Mevcut düzenlemede Basel 

II’de yer alan kredi riski, operasyonel risk ve piyasa riski ile iç sistemlere iliĢkin esaslar 

yer almaktadır. Bankaların Basel II sürecinde iç denetim açısından karĢılaĢacakları 

farklılık, üç yapısal bloğa dayalı olan yeni düzenlemede; kredi riskinin tespiti ve 

minimum sermaye yeterliği açısından birinci yapısal blok, denetsel incelemeyi içeren 

ikinci yapısal blok ve piyasa disiplininin sağlanması açısından üçüncü yapısal blok ile 

ilgilidir. Bütün yapılanmaların içerisinde denetim farklı açılardan yer almakta ve Basel 

II düzenlemelerinin bütünü ile bir iliĢki olmakla birlikte, özellikle Basel II’de öngörülen 

sermaye yeterliğinin denetimini içeren ikinci yapısal blok ile bağlantılı olduğu 

görülmektedir. Ġkinci yapısal blok denetim otoritesinin bankanın risk yönetim 

yaklaĢımını inceleme sürecini içermektedir.  

       Bankanın sermaye yeterliliğinin değerlendirmesi, asgari sermaye sınırının 

gerektiğinde yukarı çekilmesi, riskin artması durumunda sermaye sınırı dıĢında diğer 

önlemlerin alınmasının sağlanması temeline dayanır. Aynı zamanda bu süreçte 

bankanın iç kontrol sistemi, yönetsel yapısı ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumu 

açısından denetiminin de yapılması ve bu alanlarda güçlendirici önlemlerin alınması 

amaçlanmaktadır. Kredi riskinin tespitini ve minimum sermeye yeterliğinin esas 

alındığı birinci yapısal blok ise diğer iliĢkili taraf olan firmalar açısından iç denetimi 

ilgilendirmektedir. Bu süreçte minimum sermaye yeterliğinin tespitinde kredi riski ve 

piyasa riskini yeniden tanımlanmıĢ, ayrıca sermaye yeterliği hesabında da operasyonel 

risk de ilave edilmiĢtir. Yeni düzenlemede değiĢikliğe uğrayan kredi riskinin tespitinde, 

düzenleme firmaların derece almasını zorunlu kılmakta ve yüksek derece almanın temel 

koĢullarının firma yönetiminin niteliği ve denetim sisteminin varlığı olduğu önemle 

vurgulamaktadır. Bu anlamda, Basel II’nin iç denetim açısından firmaların 

kredibiliteleri üzerindeki etkisi yukarıda da sözü edildiği gibi kredilendirme sürecinde 

değerlenen niteliksel verileri ile iliĢkilidir. ĠĢletmelerin kurumsallaĢması açısından bir 

gereklilik olan iç denetim son yıllara kadar daha çok büyük ölçekli firmalar tarafından 

sınırlı ölçüde önemsenmiĢtir. 

       Ancak, Basel II düzenlemeleri artık KOBĠ ölçeğinde ve büyük ölçekte 

bütün firmalar için kurumsal yönetim uygulamaları ve iç denetim sisteminin 

kurulmasını bir zorunluluk olarak ortaya koymuĢtur. Banka kredilerinden yararlanmak 

isteyen firmalar finansal verilerinin sağlamlığı yanı sıra artık iç denetim sisteminin 
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varlığı ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumu açısından değerlendirilerek kredi kararı 

verilecek ve kredi maliyeti tespit edilecektir. Bu çerçevede, Basel II ile risk 

değerlemesinde çok daha hassas ve etkin değerleme ölçütleri getirilmiĢtir. Bu 

düzenlemede bankalar arasında değiĢebilen ve bankaların büyüklüklerine ve yapısına 

uyumlu farklı yöntem alternatifleri de bulunmaktadır. Getirilen düzenlemeler ile hem 

bankaların ve bankacılık sisteminin sağlamlığı, hem de firmaların etkin 

kredilendirilmesi ile mevduat sahibinin korunması amaçlanmaktadır. 

       Basel II ile etkin risk yönetimi ve denetim anlayıĢı ön plana çıkarılmıĢtır. 

Yeni dönemde, risklerini iyi değerleyemeyen ve etkin bir iç kontrol sistemi olmayan 

bankaların bu sisteme uyum sağlamaları olanaksız olacaktır. Bu nedenle düzenleme ile 

öncelikle bankaların bu konudaki altyapılarını sağlamlaĢtırmaları ve risk yönetim ve 

denetim kültürünü geliĢtirmeleri gerekli olup, bankalar bu konudaki çalıĢmalarını 

sürdürmektedir. Bütün bunlar, getirilen düzenlemelerle sağlanacak etkili bir risk 

yönetimi ile ticari bankaların verimliliğinin artırılacağını, doğru değerlenerek sağlanan 

kredilerin yaygın ve verimli kullanılması sayesinde de ekonomiye katkılarının 

artacağını göstermektedir. Basel II risk odaklı kredilendirmeyi esas alan bir düzenleme 

olarak aslında bankalar ve firmalar için risk yönetiminin gerekliliği ortaya koyan bir 

düzenleme olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede yeni düzenlemede, gerek 

bankaların kendi sağlamlığı, ulusal ve uluslar arası piyasalardaki bankacılık 

faaliyetlerinde ve borçlanmalarında kredibilitelerinin korunması, gerekse kredi talep 

eden firmaların kredibilitelerini arttırmak için iç denetim son derece önemli bir 

gereklilik olarak kabul edilmiĢtir. 

 

       6.2.5 Basel Komitesi’nin İç Denetim Sisteminin Değerlendirilmesine 

İlişkin Yayınladığı Prensipler 

       Basel Komitesi'nin bankacılıkta etkin gözetim ve denetim prensipleri 

konuları itibariyle aĢağıdaki gibi sıralanmaktadır
130

; 

 Etkin bankacılık gözetim ve denetimi için ön koĢullar, 

 Faaliyet izni ve yapı, 

 Bankaların ihtiyati yönetimine iliĢkin düzenlemeler ve yükümlülükler, 

 Aralıksız banka denetimine iliĢkin yöntemler, 
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 Bilgi verme yükümlülükleri, 

 Gözetim ve denetim otoritelerinin yasal yetkileri, 

 Sınır ötesi bankacılık, 

       Bankacılıkta gözetim ve risk yönetimi konusunda sürdürülen çalıĢmalar 

çerçevesinde Basel Bankacılık Gözetim Komitesi’nin iç denetim sistemlerinin 

değerlendirilmesine iliĢkin temel prensipleri Ģunlardır;
131

 

 Bankacılıkta gözetim ve denetim iĢlevinin temel amacı mali sistemde istikrarı ve 

güveni temin etmek ve böylece ödünç alan ve ödünç verenlerin maruz 

kalacakları 

riskleri en aza indirmektir. 

 Gözetim ve denetim otoritesi, her bankanın uygun yapıda ve yeterli 

sorumlulukları taĢıyan bir yönetim kurulu ve üst düzey yönetime sahip olması ve 

mali piyasalarda Ģeffaflığın ve denetimin artırılmasını sağlamak suretiyle piyasa 

disiplinin oluĢturulması ve muhafaza edilmesini desteklemelidir. 

 Gözetim ve denetim otoritesi taĢıdığı sorumlulukları yerine getirmek ve 

görevlerini etkin olarak sürdürebilmek için faaliyetlerinde bağımsız olmalı, 

bankalardan gerekli bilgilerin temin edilmesi ve aldığı kararların uygulanması 

konusunda gerekli yasal yetki ve araçlara sahip olmalıdır. 

 Gözetim ve denetim otoritesi bir bankanın yaptığı iĢi tam olarak anlamalı ve 

taĢıdığı risklere iliĢkin etkin risk yönetimi yapmasını sağlamalıdır. 

 Etkin bankacılık gözetim ve denetimi her bir bankanın risk profilinin bilinmesini 

ve denetime iliĢkin kaynakların uygun olarak dağılımını gerektirir. 

 Gözetim ve denetim otoritesi bankaların taĢıdıkları riskler için yeterli kaynak 

bulundurmalarını (sermaye, güvenilir yönetim, etkin kontrol sistemi, muhasebe 

kayıtları gibi) temin etmelidir. 

 Diğer ülkelerin gözetim ve denetim otoriteleri ile dayanıĢma ve iĢbirliği içinde 

olunmalıdır.  Bu husus özellikle sınır ötesi faaliyet gösteren bankaların 

denetiminde daha fazla önem taĢımaktadır. 
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       6.2.6.Basel Komitesi’nin İç Denetim Faaliyetlerine İlişkin Görev 

Dağılımı132 

       Bankacılık denetimine iliĢkin Basel Komitesi tarafından yayımlanan 

ÇalıĢma Belgesine göre iç denetim, farklı sorumluluklar taĢımakla birlikte tüm banka 

personelinin içinde yer aldığı bir iĢlevdir. Tüm banka personeli iç denetim iĢlevine 

doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunacak bir bilgi üretmektedir. Tüm 

çalıĢanların kendi sorumluluklarını yerine getirmesi ve görevleri dolayısıyla 

karĢılaĢtıkları problemleri (etik kurallara aykırı uygulamalar ve diğer banka 

stratejilerine aykırı olan ya da yasal olmayan faaliyetler gibi) kurum içi kanallar 

aracılığıyla üst yönetime aktarmaları etkin bir denetimin sağlanmasında önem 

taĢımaktadır. Bunun en iyi Ģekilde sağlanması için görev ve yetkilerin yazılı olarak 

tanımlanması ve ilgili personele ulaĢtırılması gerekmektedir. Banka içindeki tüm 

personelin iç denetimin önemini anlaması ve aktif olarak bu sürece katılması esastır 

       Ġç denetim sisteminin, bağımsız ve uygun eğitime sahip banka 

müfettiĢlerince yürütülecek etkin ve kapsamlı kontrolünün yapılması gerekir. Banka 

müfettiĢlerince yürütülen kontroller iç denetim sisteminin önemli bir parçasıdır ve 

doğrudan yönetim kurulu, teftiĢ kurulu ve üst düzey yönetime rapor edilmelidir. 

Bankalarda iç denetim faaliyetleri, risk değerlendirme iĢlevi ile tespit edilen risklerin 

izlenmesine olanak verecek Ģekilde düzenlenmeli ve sürdürülmelidir. Bankada çalıĢan 

tüm personel denetim faaliyetlerinin kapsamındadır. Basel Bankacılık Komitesi’nin 

denetim faaliyetlerine iliĢkin görev dağılımı aĢağıda sıralanmaktadır; 

 Üst düzey yönetimin incelemeleri: Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler 

banka personelinden sık sık görevleri ile ilgili rapor ve sunum yapmalarını 

isteyerek bankanın amaçları doğrultusunda geliĢmeleri incelerler. Örneğin; üst 

düzey yönetim mali hesap raporlarını inceleyerek bütçe hedeflerini gözden 

geçirir. Bu inceleme sonucunda üst düzey yönetimin yönelteceği sorular 

cevaplandırılır ve böylece bir denetim süreci iĢletilmiĢ olur.  

 Faaliyet denetimi: Birim yöneticileri olağanüstü durumlar hakkında günlük 

haftalık ve aylık raporlar ile genel performans raporlarını inceler ve 

değerlendirir. Birim yöneticilerince yapılan incelemeler üst düzey yönetimce 
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yapılan incelemelerden daha sık ve daha detaylı olmaktadır. Örneğin; ticari 

kredilerden sorumlu müdür haftalık raporlarda kredi geri ödemeleri ve faiz 

gelirlerini incelerken, kredilerden sorumlu üst düzey sorumlu ise benzer 

raporları aylık bazda inceler ve tüm sektörlere verilen kredileri daha özet bir 

formatta görmek ister. Daha üst yönetimin incelemeleri sonucu ise ortaya 

konulan sorular ve alınan yanıtlar denetim sürecinin iĢleyiĢini gösterir. 

 Fiziksel denetimler: Daha çok bankaya ait maddi varlıkların kullanımına 

yönelik sınırlamaları içerir (nakit para, menkul kıymetler gibi). Denetim faaliyeti 

söz konusu bu sınırlamaları ve periyodik envanterleri içerir.  

 Tanınan limitlere uygunluk: Bankacılığa iliĢkin genel risk sınırlarına bağlı 

kalınması risk yönetiminin bir gereğidir. Örneğin, kredi verme limitlerine 

uyulması bankanın kredi riskini azaltacağından risk profilinin değiĢmesini de 

sağlayacaktır. Dolayısıyla, iç denetimin en önemli kısmı bankanın genel risk 

sınırlarına uyup uymadığının incelenmesidir.  

 Onay ve yetki: Belli limitlerin üzerindeki iĢlemler için onay ve yetki gerekliliği 

üst yönetim seviyelerinin söz konusu iĢlemlerden haberdar olmasına imkan verir 

ve kendilerine sorumluluk yükler. 

 Sorgulama ve mutabakat: ĠĢlem detaylarının ve kullanılan risk yönetim 

modellerine ait çıktıların sorgulanması önemli bir denetim faaliyetidir. Periyodik 

olarak yapılan mutabakat toplantıları, (nakit akıĢı ile hesap verilerinin 

karĢılaĢtırılması gibi) iĢlem ve kayıtların karĢılaĢtırılarak doğrulanmasına imkan 

verir. Bu mutabakatlar uygun üst düzey yöneticilere rapor edilerek mevcut 

problemlerin saptanması sağlanır. 
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7. SONUÇ 

               Genel olarak denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların 

önceden saptanmıĢ ölçütlere uygunluk derecesini araĢtırmak ve sonuçları ilgi duyanlara 

bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir 

süreçtir. Ġç denetim ise, kurumun her türlü etkinliğini geliĢtirmek, iyileĢtirmek ve 

kuruma değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir Ģekilde güvence ve 

danıĢmanlık hizmeti vermektir. 

             Günümüzde iç denetim üzerine çeĢitli yaklaĢımlar geliĢtirilmiĢtir. 

Bunlardan en önemlisi olan risk odaklı denetim yaklaĢımı artık dünyada genel kabul 

görmüĢ ve yapılan iç denetimler bu yaklaĢım çevresinde ĢekillenmiĢtir. Bu yaklaĢımın 

uygulama mantığı ise, iç denetim faaliyetinin yürütüldüğü alanda oluĢabilecek tüm 

riskler belirlenmeli, hesaplanmalı ve neticesinde riski yüksek olan alanlara daha fazla 

odaklanılmalı, dolayısıyla sistemdeki risk minimize edilmelidir. Artık geçmiĢte 

meydana gelmiĢ hataların bulunmasından ziyade, süreçlerdeki hataların oluĢmasını 

engelleyecek kontrol noktaları oluĢturulmalıdır. Geleneksel iç denetim sistemi geçmiĢte 

yapılan iĢlemleri üzerinden belli bir süre geçtikten sonra ve ağırlıklı olarak da teftiĢ 

mekanizmasıyla çalıĢan bir süreçtir, geçmiĢe odaklanmıĢtır ve tarihsel veriler üzerinden 

faaliyet gösterir. Bu nedenle hâlihazırda yapılan iĢlemler dikkate alınmaz. Uygulamadan 

kaynaklanan hatalara zamanında müdahalelerde bulunulamaz. Zira iç denetim 

sisteminin çalıĢmaya baĢladığı anda, riskler ya gerçekleĢmiĢ ve zarar oluĢmuĢtur ya da 

herhangi bir tedbir almak için çok geç kalınmıĢtır. Oysa risk odaklı iç denetim 

yapısında, oluĢturulan iç kontrol mekanizmasıyla, sistem faaliyetlerle es zamanlı çalıĢır 

ve tam zamanında müdahalede bulunmaya izin verir. Faaliyetlere iliĢkin olarak yapılan 

ayrıntılı risk ölçümleri, uğranılacak kaybı tam ve doğru olarak hesaplamayı sağlar. 

Böylelikle riski azaltıcı araçlardan mümkün olduğunca faydalanılarak, zarardan 

kaçınma sağlanır. Kabul edilen risk limitlerinden olumsuz sapmalar, iç denetim 

sisteminin bu alanlara yoğunlaĢtırılmasıyla azaltılmaya çalıĢılır. BaĢka bir ifadeyle risk 

odaklı iç denetim yapısı, geleneksel iç denetim sisteminin aksine, geçmiĢe değil 

geleceğe yoğunlaĢmıĢtır. Pro-aktif bir nitelik kazanan iç denetim sistemi böylelikle 

finansal kayıpların önüne geçmeyi ve banka değerinin maksimize edilmesini 



73 
 

sağlamaktadır. Kısacası, artık asıl amaç hataların oluĢmasını engelleyecek sistemin 

kurulmasını sağlamak ve kurum içinde iç denetim/iç kontrol kültürünü yerleĢtirmektir. 

              Bankalarda iç denetim sistemi, banka yönetiminin en önemli unsuru 

ve aynı zamanda bankacılık faaliyetlerinin tam ve güvenli olarak sürdürülmesi için 

gerekli bir yapıdır. Güçlü bir iç denetim sistemi, bankanın amaçlarına ulaĢılması, uzun 

dönemli kâr hedeflerinin gerçekleĢtirilmesi ve güvenilir mali ve idari raporlamanın 

sürdürülmesi için gereklidir. Ġç denetim sistemi aynı zamanda, bankaların hem ilgili 

yasa ve yönetmeliklere hem de kendi politika ve yöntemlerine uyumlu olarak faaliyet 

göstermesine ve bankanın ticari itibarını olumsuz etkileyebilecek beklenmedik risklerin 

en aza indirilmesine yardımcı olur. Ayrıca, bankalar güven esaslı çalıĢan kurumlardır. 

Her ne kadar belirli oranlarda devlet güvencesi söz konusu olsa da (örneğin 50.000 

TL’ye kadar mevduat güvencesi), insanlar bankaların güvenilirliklerine önem 

vermektedirler. ĠĢte bu güvenin sarsılmaması ve daha da arttırılmasının sağlanması için 

denetime çok önemli görevler düĢmektedir. Sektör genelinde güveni ya da diğer bir 

deyiĢle itibarı sağlamak ve korumak için BDDK’ya, banka özelinde de kurum itibarını 

korumak için iç denetim birimlerine ihtiyaç vardır. Ġtibar kavramının ne denli önemli 

olduğunu bankacılık sektörü 2001 yılında yaĢanan krizde çok ciddi Ģekilde tecrübe 

etmiĢtir. Sektör ve toplum hafızasında piyasada ve halk arasında itibar kaybı yaĢayan 

bankalara yatırımlarını çekmek üzere adeta hücum eden yatırımcı ve mudilere ait 

görüntüler canlılığını korumaktadır.           

           1980 ve özellikle de 1990’lı yıllardan sonra gerek uluslararası, gerekse 

de banka bazında yaĢanan krizler, problemler ve kayıplar, bankacılık sektörünü genel 

olarak olumsuz biçimde etkilemiĢ, önemli maddi kayıp, zarar ve iflaslara neden 

olmuĢtur. Özellikle iflas veya büyük zararlara yol açan bazı bankalardaki problemlerin 

en temel nedenlerinden birisinin banka yönetimi veya yetkilileri tarafından ölçüsüz 

biçimde risk alınması ve alınan bu risklerin kontrol edilebilmesini mümkün kılacak iç 

kontrol mekanizmalarının oluĢturulmamıĢ olması veya oluĢturulan mekanizmalardaki 
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büyük aksaklıklar olduğu görülmüĢtür
133

. Son yıllarda globalleĢme ile birlikte bu 

sorunların yayılma etkisiyle birlikte çok hızlı bir Ģekilde yayıldığı görülmüĢtür. 

          Türk bankacılık sektöründe iç denetim uzun yıllardır yapıla gelmektedir. 

Günümüzde bankacılık sektörünün son derece karmaĢık bir yapıya bürünmesi, denetim 

anlayıĢında da köklü değiĢiklerin yaĢanmasına sebep olmuĢtur. Hâlihazırda değiĢim 

sürecinin devam etmektedir. Türk Bankacılık Sektörü’nde 1 Ocak 2002 tarihi itibariyle 

uluslararası standartlara uyumlu etkin bir iç denetim uygulamasına geçilmiĢ, 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu’nda da belirtildiği üzere risk odaklı denetim sistemi benimsenmeye 

baĢlamıĢtır. Uluslararası düzenleyiciler tarafından prensipleri belirlenen “Bankaların Ġç 

Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik” hazırlanmıĢ ve iç 

denetimle ilgili düzenlemeler yapılmıĢ ve bunların uygulanması zorunlu kılınmıĢtır. 

Bankacılıkla ilgili düzenleme ve denetim görevi tek elde toplanarak BDDK’ya 

verilmiĢtir. Basel uygulamaları öngörmese de, teftiĢ kuruluna ilave olarak iç kontrol 

merkezi kurulması zorunlu hale getirilmiĢ ve bu birim aracılığıyla banka içinde iç 

kontrol kültürünün yerleĢtirilmesi amaçlanmıĢtır.  

Ancak iç denetimin sağlıklı olarak yürütülebilmesi ve sonuçların istenen 

düzeyde olabilmesi için denetlenenlerinde bu kavramı doğru olarak algılaması 

gerekmektedir. Ġç denetim faaliyetinin asıl amacının hataları bulup ortaya çıkarmaktan 

ziyade, hatalara ya da sistemde aksaklıklara neyin sebep olduğunu bulup, onu giderici 

önlem ve tedbirleri almaya yönelik olduğu bilinmeli, iç denetimin kendileri için hatalı 

veya eksik uyguladıkları konuları tespit etmek ve bunların doğrusunu öğrenmek için bir 

fırsat teĢkil ettiğini idrak etmelidirler. 

            Sonuç olarak, global ve yerel krizler sonucunda elde edilen tecrübeler 

sonucunda denetimin öneminin anlaĢıldığı, yapılan düzenlemeler ve alınan önlemlerle 

Türk Bankacılık sisteminin gerek mevzuat gerekse de bu mevzuatın uygulanması 

yönünden yeterli denebilecek seviyeye ulaĢtığı, AB ve Basel gibi uluslar arası kriterlere 

uyum konusunda güçlü bir seviyeye geldiği anlaĢılmıĢtır. 
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