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ÖZ 

 

Kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin bir unsuru olarak iç denetim 

fonksiyonunun önemi gerek ülkemizde, gerekse dünyada giderek artmaktadır. Bu 

gelişme sadece piyasa koşullarında faaliyet gösteren firmalar için değil, kamu 

kesiminde hizmet sunan kurumlar için de bir zorunluluk halini almıştır. Kamu kesimi 

finansal kurumlarından olan ülkemiz mevduat sigorta kurumu da değinilen sürecin 

bir parçasını oluşturmaktadır. 

 

Mevduat sigortacılığı faaliyetinin rasyonel şekilde yapılması, doğru stratejik 

hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak plan ve programların 

başarı ile uygulanması sonucu mümkün olabilecektir.  Bu akışta, ortaya çıkabilecek 

risk ve fırsatlara zamanında ve doğru müdahaleler geliştirilmesinde risk odaklı ve 

etkili bir iç denetim faaliyeti elzem görülmektedir.   

 

Bu bağlamda tez çalışmasıyla ilk aşamada iç denetim kavramının akademik ve 

mesleki yönlerden açıklanması, gelişen ve değişen fonksiyonlarının ele alınması, 

kurumsal risk yönetimine ve iç kontrol sistemine katkı sağlayacak modern bir iç 

denetimden ne anlaşılması gerektiğinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

 

Daha sonrasında uluslararası iç denetim standartları ve düzenlemeler ile 

seçilmiş ülke mevduat sigorta kurumlarının uygulamalarından hareketle ülkemiz 

mevduat sigortacılığında iç denetim fonksiyonunun yapılanma ve işleyişinin 

gerçekleştirilecek bir araştırmadan sağlanacak bulgular da gözetilerek 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Son olarak, gerek uluslararası standartlar ve diğer ülke uygulamalarından 

sağlanan veriler ve gerekse araştırma sürecinden elde edilecek bulgular ışığında daha 

etkili bir iç denetim faaliyetinin yürütülebilmesi için değerlendirmeler sunulması esas 

alınmıştır. 
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ABSTRACT 

Corporate risk management and internal control processes need to the 

importance of the internal audit function as an element in our country and in the 

world is increasing. This development not only for the firms operating in market 

conditions in the public sector has become a necessity for organizations providing 

services. Public sector financial institutions and deposit insurance corporation 

referred to in our country which is an integral part of the process. 

 

Deposit insurance activities are conducted on a rational, accurate determination 

of strategic objectives and successfully implementing plans and programs for 

achieving these goals will be possible as a result. This flow, risks and opportunities 

that may arise in the development of accurate and timely interventions are essential 

to risk-oriented and efficient internal audit activity. 

 

In this context, the first stage with a thesis in academic and professional aspects 

of the concept of disclosure of internal audit, developing and changing the functions 

to be addressed, will contribute to corporate risk management and internal control 

system of a modern internal audit is to determine what should be understood. 

 

Then the selected countries with the international internal audit standards and 

regulations of our country movement practices of deposit insurance institutions, 

deposit insurance business structuring and functioning of the internal audit function 

carried out by considering an empirical study aimed to evaluate the findings will be 

provided. 

 

Finally, both international standards and practices of other countries in the light 

of the findings, the data provided, and both the research process more efficient for 

carrying out an internal audit activity is based on enhancements for the submission of 

the proposal. 

 

 

 

 



             

 
 

 

  

V 

ÖNSÖZ 

 

Mevduat sigortacılığı alanında faaliyet gösteren kurumların iç denetim 

faaliyetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için öncelikle kurumsal risk 

yönetimi kapsamında etkili bir iç kontrol sisteminin yürütüldüğü yapıların tesis 

edilmesi, daha sonra bu yapıların uluslararası iç denetim standartlarının gereklerine 

uygun, iç kontrol sisteminin sağlıklı işleyip işlemediğini izleyen risk odaklı bir 

denetim anlayışıyla gözlemlenmesi önem arz etmektedir.  

 

          Ülkemiz mevduat sigorta kurumunu teşkil eden TMSF’nin iç denetim 

faaliyetleri ele alındığındaysa, TMSF Denetim Daire Başkanlığı’nın gerek Fon 

bünyesinde ve gerekse ilgili diğer kuruluşlar nezdinde Fonun her türlü denetim 

hizmetlerini yapmakla görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 

TMSF Denetim Daire Başkanlığı’nın bir yandan iç denetim fonksiyonunun ifasıyla 

görevlendirildiği, diğer yandan iç denetim fonksiyonu dışında yer alan disiplin 

soruşturması, Fon iştirak yönetimi ve denetimi, ceza soruşturması ön inceleme 

raporları hazırlanması gibi görevler verilebildiği, görülmektedir.  

 

Başka bir ifadeyle; iç denetim ve diğer denetim benzeri görevler için tek bir 

denetim birimi söz konusu olup, Fon denetçisi ünvanı altında tek tip bir denetim 

personelinin bulunması, bu denetim grubu içinde uzmanlaşma ve sertifikasyon 

yönünde bir ayrıştırmanın yer almaması, iç denetim kavramına denetim 

prosedürlerinde yer verilmesine rağmen uygulamada sistemli ve periyodik bir iç 

denetim programı yerine klasik teftiş kurulu işleyişine benzer şekilde gerçekleşen 

riskler sonrası yürütülen incelemelerin ağırlıklı faaliyet konularını teşkil etmesi iç 

denetimin tam olarak gerçekleştirilmesine engel olmaktadır. İç denetimin etkili 

şekilde gerçekleştirilebilmesi için uluslar arası iç denetim standartlarına uygun 

şekilde yapılanmış ve bu ilkelere göre çalışmayı benimsemiş bir iç denetim biriminin 

mevcudiyetinin yanı sıra denetçi bağımsızlık ve tarafsızlığı, mesleki yeterlilik ve 

sürekli gelişim, stratejik denetim planı kapsamında riskli odaklı denetim şarttır.   
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Bu bağlamda yapılan çalışmada öncelikle mevduat sigortacılığında kurumsal 

risk yönetimi ve iç kontrole ilişkin dünya örneklerine yer verilmiş, daha sonrasında 

ülkemiz TMSF Denetim Daire Başkanlığının yapı ve işleyişi irdelenerek uluslar arası 

iç denetim standartlarına uygunluk bakımından değerlendirilmiştir.  

 

Yapılan alan çalışması kapsamında, sağlanan veriler göz önünde 

bulundurularak TMSF bünyesindeki denetim hizmetlerinin esasen iç denetim ile 

(soruşturma ve iştiraklerin mali denetimi gibi) diğer denetsel faaliyetler şeklinde iki 

ana bölüme ayrıldığı belirlenmiş olup, bu iki faaliyet alanının ayrıştırılması esaslı bir 

yeniden yapılandırma önerilmiştir. Değerlendirmelerde, yeniden yapılandırmanın 

prosedürel ve organizasyonel etaplarının yanı sıra denetçi profilinin farklılaştırılması, 

mesleki sertifikasyonun ve sürekli eğitimin sağlanması, bilgi işlem risklerinin iç 

denetimin kapsamına dahil edilmesi ve kalite güvence sisteminin uygulamaya 

başlanması gibi unsurlara da yer verilmektedir.  

 

Araştırma, bir kamu kurumu bünyesinde gerçekleştiğinden, kamu 

kurumlarından belge ve bilgi temininde ortaya çıkabilecek hukuki ve idari güçlükler 

bu çalışmanın da başlıca kısıtını teşkil etmiş, bununla beraber kamuoyuna açık yayın, 

sunum, araştırma ve rapor gibi kaynaklar ile yapılan anket çalışmasından sağlanan 

veriler üzerinden çalışma tamamlanmıştır.  

 

Son olarak, Araştırmanın yürütülmesi sürecindeki teşvik edici katkıları 

nedeniyle başta Danışman Hocam Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA olmak üzere tüm 

Jüri üyelerine içten teşekkürlerimi sunmaktan memnuniyet duyarım. 
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GİRİŞ                                                                                                                   

 

İnsanların toplum halinde yaşaması zorunluluğuna, iş bölümü ve 

uzmanlaşmanın da eklenmesi sonrası değişik amaçlarla ortaya çıkan hemen her 

organizasyonun açık ya da örtülü, formel ya da informel şekilde bir denetim 

fonksiyonuna ihtiyacı bulunmaktadır. Zamanla toplum yaşamının gelişmesi, 

karmaşıklaşmasının yanısıra teknoloji ve globalleşmeye de bağlı olarak çok farklı 

yapı ve fonksiyonlarda organizasyonlar şekillenmeye başlamış, dünya ölçeğinde 

faaliyet gösteren bu yapıların daha etkin yönetimi için daha gelişmiş araç ve metot 

ihtiyaçları doğmuştur. 

 

Değinilen süreç zarfında organizasyonların karşılaştıkları risk ve fırsatların 

artması nedeni ile yöneticilerin risk yönetimine olan ilgileri de artmıştır. Nitekim risk 

yönetimi konusunda son yıllarda gerek teoride ve gerekse uygulamada kaydedilen 

uluslararası gelişmelerin bir uzantısı olarak, risk yönetimi yapı ve anlayışının kurum 

ve kuruluşların her kademesine ve her noktasına uygun ve etkili bir biçimde 

yaygınlaştırılmasına dönük, kurum çapında entegre risk yönetimi çerçeveleri 

oluşturulmaya başlanmıştır. 

 

Risklere karşı etkin bir kurumsal risk yönetimi,  bir çok bileşenleri ile birlikte 

sağlıklı bir iç kontrol sistemini ve risk bazlı denetim anlayışını gerektirmiş, iç kontrol 

sisteminin etkililiğini gözlemleyen modern bir iç denetim sistemini de zorunlu 

kılmıştır. Bu çalışma kapsamında öncelikle kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol 

kavramları ele alınacak, daha sonrasında sağlıklı bir kurumsal risk yönetimi ve iç 

kontrol sisteminin işletilmesinde iç denetimin katkılarının neler olabileceği 

değerlendirilecektir.   

 

Daha sonra etkili iç denetim olgusu,  mevduat sigortacılığı hizmetleri 

kapsamında ele alınarak, kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetleri 

bakımından diğer ülke uygulamaları gözden geçirilerek ülkemiz mevduat 

sigortacılığının bu konudaki özellikleri ve gelişim süreci irdelenecektir. 
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Son olarak yapılacak araştırmadan sağlanacak veriler ve dünya örnekleri 

ışığında uluslararası standartlara uygun ve kurumsal risk yönetimi süreçlerine katkı 

sağlayabilecek modern bir iç denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi bakımından bir 

iç denetim yapısı şekillendirilmeye çalışılacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL 
 

 

Bu bölümde kurumsal risk yönetimi hakkında temel kavram ve açıklamalar 

verilerek günümüzde kurumsal risk yönetiminin önemi, fonksiyon ve bileşenleri 

üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Daha sonra kurumsal risk yönetiminin bir unsuru 

olarak iç kontrol kavramı ve bu güne kadar ortaya çıkan gelişmeler ele alınacaktır. 

 

 1.1. Kurumsal Risk Yönetimi 
 

 Kurumsal risk yönetimi konusunda son yıllarda gerek akademik literatürde ve 

gerekse mesleki uygulamalarda ortaya çıkan uluslararası gelişmelerin bir uzantısı 

olarak, risk yönetimi yapı ve anlayışının kurum ve kuruluşların her kademesine ve 

her noktasına uygun ve etkili bir biçimde yaygınlaştırılmasına dönük, kurum çapında 

entegre risk yönetimi çerçeveleri oluşturulmaya başlanmıştır. Kurumsal risk 

yönetimine girerken öncelikle risk kavramının tanımına yer verilmesinde yarar 

görülmektedir. 

           

              Risk yönetimi kavramı uzunca bir süre sigorta ile bağlantılı bir zeminde 

değerlendirilmiştir. Bu bağlamda birçok işletme için risk bazlı yaklaşımdan 

anlaşılan hangi tür ve kapsamda sigorta güvencesi alınması gerektiğidir.
1
  Hâlbuki 

birey hayatında olduğu gibi kurumlar için de gelecekte karşılaşılabilecek olaylardan 

en az zarar ve en fazla fayda elde edebilmek, onları önceden fark edebilmeye ve 

onlar için en uygun eylemlerde bulunmaya bağlıdır. 

 

1.1.1. Kurumsal Risk Yönetimi ve Bileşenleri 

           

           Günümüzde çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok organizasyon, 

kurumlarının karşı karşıya kalabileceği risklerin daha etkili şekilde yönetilmesine 

ihtiyaç duymaktadır.   

                                                           
1
 Robert. R. MOLLER, Understanding The New Integrated ERM Network, John Willey&Sons 

Inc. 2007, s.20 
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            Bu ihtiyaç, Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımı ile daha entegre, sistematik ve 

proaktif bir risk yönetim anlayışını uygulamaya geçirmeyi gerektirmektedir. 

Dolayısıyla öncelikle kurumsal risk yönetiminin tanımı amaçları ve önemine göz 

atmak yararlı olacaktır. 

 

1.1.1.1.  Kurumsal Risk Yönetiminin Tanımı 

 

Kurumsal risk yönetiminin en öncelikli odak noktasını risk kavramı 

oluşturmaktadır. Günlük dilde de sıklıkla kullanılan risk kavramı terminolojik açıdan 

farklı şekillerde ele alınabilmektedir. Hemen her konuda olduğu gibi risk kavramının 

da farklı alan ve bağlamlarda değişik tanım ve kullanımları bulunmaktadır. 

Ekonomideki ansiklopedik anlamı genel olarak “bir faaliyetin içerdiği belirsizlik ve 

zarar olasılığı”  şeklinde geçmektedir.
2
 Diğer taraftan Bankaların İç Denetim ve 

Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelikte ise; “Bir işleme ilişkin bir parasal 

kaybın ortaya çıkması veya bir giderin ya da zararın vuku bulması nedeniyle 

ekonomik faydanın azalması ihtimali” olarak ifade edilmektedir.
3
  

Öte yandan riskler kontrol edilebilir ve kontrol edilemez olarak ikiye 

ayrılmaktadır.
4
   Bu tasnif çerçevesinde;  

  

Kontrol edilebilir riskler: Risk azaltıcı tekniklerin kullanılması veya riski 

doğuracak işlemlere ilişkin limitler uygulanması suretiyle zarara uğrama ihtimalinin 

azaltılmasının mümkün olduğu riskleri;          

 

Kontrol edilemeyen riskler ise: Kontrol edilebilir risklerin, zaman içinde 

değişebilirliğine bağlı olarak, herhangi bir risk ölçme ve azaltma tekniği kullanmak 

veya limit uygulamak suretiyle gerçekleşme olasılığı önceden tahmin edilemeyen ve 

ortaya çıktığı anda gerçekleşen zarar riskini  

 

ifade etmektedir. 

                                                           
2
 Halil Seyidoğlu, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, Güzem Yayınları, Ankara, 1992, s.727 

3
 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Denetim ve Risk 

Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik m.2. 
4
 A.g.e.  
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Söz konusu tanımlara karşın, risk ve belirsizlik genellikle birbirinin yerine 

kullanılabilmektedir. Ancak, bu iki kavram gerçekte birbirinden farklı anlam 

taşımaktadır. Belirsizlik; gelecekteki olayların muhtemel sonuçlarını bilmemenin 

yanı sıra, gerçekleşme olasılığı hakkında da herhangi bir nedenle tahminde 

bulunamama durumudur.
5
 Bir görüşe göre risk; varlıklarının değerlerinde meydana 

gelebilecek kayıp tehlikesidir. Diğer bir görüş ise riski “her tür ekonomik faaliyetin 

tabi olduğu ve işletmelerin planlanan faaliyetlerini tehdit eden tehlikeler” olarak 

tanımlamaktadır.
6
 Diğer bir ifadeyle riskte karar vericinin bir olayla ilgili muhtemel 

tüm sonuçları bilebilmesi ve bu sonuçların gerçekleşmesi konusundaki olasılıkları da 

tahmin edebilmesi durumunu ifade eder ki, bu da riskin büyük ölçüde kontrol 

edilebilir ve yönetilebilir olması durumunu ortaya çıkarmaktadır.
 7

  

 

Piyasa ekonomilerinde bir muhasebe döneminde elde edilen gelirin bir kısmını 

tasarruf eden gerçek ve tüzel kişiler yanında, gelirinden fazlasını tüketme eğiliminde 

olan kişiler de vardır. Tüketimi gelirinden az olan bireyler, tasarruflarını, tasarruf 

açığı olanların kullanımına sunabilirler. Dolayısıyla tasarruf fazlası ile açığı olan 

kişilerin buluşturulduğu piyasalara finansal piyasalar denmektedir.
8
 Ekonomi 

literatürü büyük oranda piyasa mekanizması içinde ortaya çıkabilecek finansal 

risklere odaklanmaktadır. Bu alanda eskiden beri süregelen tipik risklerin yanı sıra 

gelişen ekonomilere ve karmaşıklaşan piyasalara bağlı modern riskler de gündeme 

gelebilmektedir. 

 

Değinilen tanımlardan da anlaşılacağı üzere finansal piyasalarda yapılan 

işlemler ve işletmelerin yaptığı tüm faaliyetler için çeşitli riskler söz konusudur. Bu 

bağlamda riskin, tüm ekonomik aktörlerin karşı karşıya olduğu ve işletmelerce 

kullanılan sermayenin kayba uğrama tehlikesi ya da kısaca başarısızlığa uğrama 

tehlikesi olduğu belirtilebilir.  İşletmelerde ortaya çıkan riskler, risk şekline göre 

                                                           
5
 Tezer Öçal, Ömer Faruk Çolak, Selahattin Togay, Kadir Eser, Para Banka Teori ve Politika, Gazi 

Kitabevi, Ankara, Mart 1997. s.90. 

6 Niyazi Berk, Sigortacılıkta Risk Yönetimi, İstanbul, 1992, s. 5 

7 Öçal,Çolak,Togay,Eser, a.g.e, s.90. 
8
 Ali Ceylan, İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi Yayınları, 5. Baskı, Bursa, 1998, s.307 
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farklı olumsuzluklarla birlikte sermaye azalışına ve dolayısıyla nakit ihtiyacına yol 

açabilir. Sadece sermaye kaybı değil, hedef olarak belirlenen karın gerçekleşmemesi 

de riskin etkilerinden biri olarak değerlendirilebilir.
9
 Risk kavramını olumsuz bir 

bakış açısı ile ele almayan tanımlar da yapılmaktadır. Bu yaklaşım kapsamında risk, 

bir potansiyel kazanç faktörü olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşıma göre 

“Risk” ve “Kazanç” birbirlerini tamamlayan kavramlardır.
10

  

 

İş dünyasında başarının anlamı; doğru zamanda doğru risklerin alınması ve bu 

risklerin kazanca dönüştürülmesidir. İşletme yönetimleri, çoğu zaman riskleri kayba 

uğrama anlamında gördüklerinden, enerjilerinin büyük bir bölümünü bu tür olumsuz 

risklere çare arayarak harcamaktadırlar. Bu tutum kazanç haline dönüşebilecek 

fırsatların yeterince gözetilmemesi şeklinde bir riske sebep olabilmektedir. Diğer bir 

ifade olası fırsatların yeterince gözetilmeyerek, olası büyüme ve kazanç imkânlarının 

kaçırılması da gözetilmesi gereken bir risk türüdür.  

 

Diğer taraftan ekonomik riskler başka alt ayrımları tabi tutulmakta olup ticari 

ve gayri ticari riskler şeklinde ifade edilebilir. Buna göre ticari riskler sermaye 

kullanımından kaynaklanırken gayri ticari riskler ise hukuki düzenlemeler, doğal 

afetler veya işletme çalışanlarından kaynaklanır. 
11

  

 

Ticari riskler, bir işin karlı olup olmaması, pazardan beklenilen tepkinin alınıp 

alınmaması, fiyat ya da maliyetlerin faaliyetlerin üzerindeki etkileri gibi kısmen 

denetim altına alınabilecek ya da sınırlandırılabilecek türdendir. Kural olarak 

yatırımcılar bu  tür riskleri taşımaktadır. Ancak yatırımcılar söz konusu riskleri kredi 

kurumlarına devredebilirler.
12

  

 

Diğer bir tasnif türü ise Sistematik Risk ve Sistematik Olmayan Risk olarak 

belirmektedir.
13

  

                                                           
9
 Berk, a.g.e, s.50 

10
 TÜSİAD – Risk ve Değer Yönetimi Çalışma Grubu, Kurumsal Risk Yönetimi, İstanbul, 2006, 

s.10 
11

 Berk,a.g.e, s.8 
12

 Berk,a.g.e, s.8 
13

 Öçal,Çolak,Togay,Eser, a.g.e, s.90. 
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Sistematik risk tüm ekonomiyi ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerden 

kaynaklanan risk türüdür.
14

 Sistematik riskler, yatırım aracı sayısının artırılıp 

azaltılması veya çeşitlendirilmesi ile değiştirilememekte ya da ortadan 

kaldırılamamaktadır. 

 

Sistematik olmayan risk firma veya firmanın faaliyette bulunduğu endüstri 

koluna özgü faktörlerden kaynaklanır.
15

 Sistematik olmayan riskler, sadece bir 

firmayı etkilerken diğer firmaları etkilemeyen, finansal varlıkların bireysel ya da 

sektörel olarak sahip oldukları risklerdir. Diğer taraftan mutlak riskler; işin doğal 

yapısına ve akışına bağlı olmaksızın meydana gelen, yatırımcının kontrol altına 

alamadığı beklenmeyen ani olayların yol açtığı hasarlardır. Söz konusu hasarlar 

doğal afetler sonucu ortaya çıkabileceği gibi insan hataları ve kasıtlı davranışlara 

bağlı olarak da meydana gelebilirler.
16

 Hızla karmaşıklaşan finansal piyasalarda 

yüksek tutarlara ulaşan işlem hacimleri ve artan finansal hareketlilik uluslararası 

boyutlarda ekonomik maliyetlere ve sosyal çalkantılara yol açan krizlerin oluşumu 

ihtimalini hızlandırmaktadır.
17

  

 

KRY; riskleri tanımlamayı, değerlendirmeyi, onlara karşı yürütülecek 

faaliyetleri belirlemeyi, sorumlulukları tayin etmeyi belirlenen faaliyetleri 

uygulamayı, bunları izlemeyi ve sonuçlarını gözden geçirmeyi kapsayan bütün 

süreçlerdir.
18

  Başka bir tanıma göre ise KRY, kurumları etkileyebilecek potansiyel 

olayları tanımlamak, riskleri kurumun risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve 

hedeflere ulaşılmasında makul derecede bir güven sağlamak amacıyla oluşturulmuş, 

üst yönetim ve çalışanlar tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde 

kullanılan sistematik bir süreçtir.
19

   

                                                                                                                                                                     

 
14

 Öçal,Çolak,Togay,Eser, a.g.e, s.90. 
15

 Öçal,Çolak,Togay,Eser, a.g.e, s.91 
16

 Berk,a.g.e, s.8 
17

 K. Evren BOLGÜN, M. Barış AKÇAY,  Finansal Piyasalarda Risk Ölçüm ve Yönetimine, 

Türkiye Perspektifinden Stratejik Bakış, Scala Yayıncılık, Birinci Basım, Ağustos 2003,  s.25 
18

 Onur DERİCİ, Zekeriya TÜYSÜZ,, Aydın SARI, Kurumsal Risk Yönetimi ve Sayıştay 

Uygulaması, Sayıştay Dergisi, sayı 65 (Özel), s.151 Ankara 
19

 TÜSİAD, Risk ve Değer Yönetimi Çalışma Grubu, .Aralık 2006, s.16. 
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Öte yandan benzer unsurları taşımakla beraber KRY, bir kurumun hedeflerine 

ulaşmasını etkileyen fırsat ve tehditleri tanımlamak ve değerlendirmek, bu fırsat ve 

tehditler karşısında alınacak tutumu belirleyip kararlaştırmak ve raporlamak için 

kurumun her kademesinde ve yerinde yapılandırılmış, planlı uyumlu, tutarlı ve 

sürekli bir süreç olarak da betimlenebilmektedir.
20

 Günümüzde ise hem bireyler hem 

de işletmeler çok farklı türde riskler karşı karşıya bulunmaktadır.   

Bu nedenle risklerin yönetimi çok daha sofistike bir algılamanın yanı sıra 

yöntem ve modelleri de içermek durumundadır.  Bu bağlamda risklerin kategorik 

olarak ele alınması halinde finansal riskler, operasyonel riskler, stratejik riskler ve dış 

çevre riskleri şeklinde 4 ana grup söz konusu olmaktadır.  

 

 Şekil 1: Risk grupları ve alt başlıkları. 

 

Kaynak:http://www.tmsf.org.tr/documents/reports/tr/riskmanagementNY.pdf 

 

Finansal Riskler: Finansal riskler kurumun finansal pozisyonunun ve 

tercihlerinin sonucunda ortaya çıkan riskleri ifade eder. Finansal riskler içerisinde 

kredi, faiz, nakit, finansal piyasalar, emtia fiyatları gibi riskler ilk akla gelenlerdir. 

                                                           
20

 MADENDERE, Mehmet Ali, Kurumsal Risk Yönetiminde İç Denetimin rolü, Ekim 2005, s.1 

http://www.tmsf.org.tr/documents/reports/tr/riskmanagementNY.pdf
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Operasyonel Riskler: Operasyonel riskler bir kurumun temel iş faaliyetlerini 

yerine getirmesini engelleyebilecek riskleri ifade eder. Tedarik, satış, ürün geliştirme, 

bilgi yönetimi, hukuk ve marka yönetimi gibi risk başlıkları bu kategori içerisinde 

yer alan risklerden bazılarıdır. 

 

Stratejik Riskler: Bir kurumun kısa, orta veya uzun vadelerde belirlemiş 

olduğu hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek yapısal riskler bu başlık altında 

sınıflandırılabilir. Planlama, iş modeli, iş portföyü, kurumsal yönetim, pazar analizi 

gibi riskler stratejik risklere tipik örneklerdir.
21

 

 

Dış Çevre Riskleri: Bu kategoride yer alan riskler kurumun faaliyetlerinden 

bağımsız olarak ortaya çıkan, ancak kurumun amaç ve hedeflerini önemli ölçüde  

etkileyebilen risklerdir. Katastrofik riskler, yasal düzenlemeler, müşteri trendleri, 

ekonomik ve politik değişiklikler, rakipler ve sektördeki değişiklikler bu 

kategorideki risklere örnek olarak sayılabilir. 

 

Belirtilen risk gruplarının yanı sıra, risklerin yaratacağı etki ve gerçekleşme 

ihtimalleri de göz önüne alınarak bir önceliklendirme çalışmasının yürütülmesi etkili 

KRY’nin gereklerindendir.  Bu iki değişkeni göz önüne alarak hazırlanacak bir 

matriste risklerin düşük orta ve yüksek olmak üzere üç ayrı gruba ayrılması mümkün 

bulunmaktadır. Bu tür bir tasnif kapsamında yüksek risklerin kurumların öncelikle 

odaklanması gereken alt grubu teşkil ettiği açıktır. 

 

1.1.1.2.  Kurumsal Risk Yönetiminin Amaçları 

           

         KRY, yönetim kurulu, yönetim ve personelden etkilenen; strateji belirleme ve 

iç denetimlerde tüm şirket yapısında uygulanan; şirket varlıklarını etkileyebilecek 

olası oluşumları belirleyen; yönetim hedeflerine uyumlu kalan, makul güvenceleri 

sağlamak için tasarlanmış bir süreçtir.  

                                                           
21

 TÜSİAD, a.g.e, s.14 

 



             

 
 

10 

 

          

            KRY, organizasyonlarda ortaya çıkan belirsizlikleri en etkili biçimde 

yönetme becerilerini geliştirmektedir. KRY, olayların belirlenmesinde, ölçülmesinde, 

önem sırasına göre düzenlenmesinde ve oluşan risklere karşı önemli hedefleri, ilgili 

projeleri ve günlük operasyonları göz önünde bulundurarak gerekli tepkinin 

verilmesinde, şirket büyüklüğüne ve misyonuna bakmaksızın, tüm organizasyonlara 

kapsamlı ve sistematik bir şekilde yardımcı olan bir yaklaşımdır. 

KRY, risk iştahını ve stratejilerini öncelik sırasına koymak için gereken 

becerilerin gelişmesini sağlamaktadır.  

Bunlar; şöyle sıralanabilir: 

- Büyüme, 

- Risk ve kazanç arasındaki bağlantı, 

- Riske karşın alınan kararların gelişimi, 

- Operasyonel sürprizlerin ve kayıpların en aza indirilmesi, 

- Şirketler arası risklerin belirlenmesi ve yönetimi, 

- Çoklu risklere karşı entegre tepkilerin verilmesinin sağlanması, 

- Fırsatların yakalanması, 

- Sermaye rasyonalizasyonu. 

 

Yatırımcılar, hissedarların sahip oldukları değerleri arttıran şirketleri tercih 

ederler. KRY, riskin ve değer tabanlı yönetim çerçevesinin esas ve ayrılmaz bir 

parçasıdır. Entegre risk yönetimi, büyük şirketlerin amaçlarını, planlarını, karar 

verme ve performans ölçüm süreçlerini değiştirmektedir. 

  

KRY’nin öğelerine bakıldığında ise, şu unsurların ön plana çıktığı 

görülmektedir. Öncelikle KRY bütün yapıyı ilgilendiren ve devam eden bir süreç 

olarak belirmektedir. Dolayısıyla kurum bünyesinde görev alan herkesin KRY’de bir 

etkisi söz konusu olacaktır.  

İkinci olarak KRY, kurumun iş stratejilerinin belirlenmesinde kullanılır ve bu 

sebeple faaliyetlerle bağlantılı tüm riskleri de içermek durumundadır. Dolayısıyla 

KRY, olası faaliyet sonuçlarını tanımlamak ve risklerin kurum profiline uygun olarak 



             

 
 

11 

 

yönetilmesini sağlamak için tasarlanmalıdır. Bu tasarımın sıhhati ölçüsünde makul 

bir güvence sağlama işlevini de yerine getirmiş olacaktır.
22

 

 

Şekil 2: Risk Yönetim Sistemi. 

 

Kaynak: http://www.isframeworks.com/?p=586 

 

 

KRY bütün kurumda süregelen ve devam eden bir süreçtir. Kurum 

bünyesindeki tüm faaliyetlerin risk boyutu dikkate alınarak gözden geçirilmesi, 

risklerin tanımlanması, ölçüm ve çözümlenmesi gerekmektedir.  Daha sonrada riske 

karşı belirlenecek kurumsal tutumların tayini ihtiyacı göz önüne alındığında, 

KRY’nin kurumun her seviyesindeki insanlar tarafından etkilenen bir süreç olduğu 

görülmektedir.  

 

Aynı zamanda KRY kurumların iş stratejilerinin belirlenmesinde de kullanılır. 

Tüm kurumu ilgilendiren riskler dâhil olmak üzere kurumun her seviye ve bölümünü 

kapsar. Bu anlamda KRY, kurumu etkileyebilecek potansiyel riskleri tanımlamanın 

yanı sıra tanımlı risklerin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi için 

tasarlanmıştır.  

                                                           
22

 TÜSİAD, a.g.e. s.17. 

 

http://www.isframeworks.com/?p=586
http://www.isframeworks.com/?attachment_id=583
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Şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak kurumun yöneticilerine ve 

yönetim kuruluna makul bir derecede güvence sağlar. Son olarak bir veya daha fazla 

fakat birbiri ile kesişen kategoriler içindeki hedeflerin başarılmasına yönelmiştir. 

Kendisi bir sonuç değildir, sadece sonuca ulaşmak için bir araçtır. 

 

     1.1.1.3.   Kurumsal Risk Yönetiminin Önemi 

           

               Umulmadık gelişmeler ile karşılaşılması halinde çözümlenmesi gereken tek 

konu mevcut sorunun nasıl giderileceğinden ibaret bulunmamaktadır. Çözüm 

yolunun yanı sıra, uygulanacak yöntemlerin, görevli kadroların ve gereken 

imkânların önceden belirlenmiş ve sağlanmış olması da şarttır. Gerçekleşen risk 

karşısında ne tür bir çözüm uygulanacağı riskin gerçekleştiği ana bırakılacak bir 

konu olmadığı gibi, riskin gerçekleştiği aşamada ideal çözüm yöntemlerinin 

bulunması da pek kolay değildir. Diğer yandan mümkün olan en iyi yöntemlerin 

riskin gerçekleştiği anda belirlenebilmesi söz konusu bulunsa bile bu belirlememenin 

çok kritik bir evrede fazladan bir zaman gerektireceği açıktır. Kaldı ki olay anı 

genellikle zamana karşı büyük bir yarışın verilme anıdır. En ufak bir zaman kaybının 

bedeli çok ağır olabilir hatta bazen telafisi imkânsız sonuçlara yol açabilir.
23

 

          

             Dolayısıyla yeni yönetim anlayışında, "bir işi ilk seferinde doğru yapmak" ve 

"hata ortaya çıkmadan önlem almak" şeklindeki iki önemli ilkeden ilkinin 

gerçekleşebilmesi, ikincisinin yerine getirilmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Bu 

nedenle, bir olay gerçekleşmeden önce onu tahmin etmek ve ona karşı yapılacakları 

önceden belirlemek, bu olaydan doğabilecek olumsuzlukları en aza indirmek, 

fırsatları ise azamileştirmek için en iyi yoldur. Kurumun başarısıyla doğrudan alakası 

olan bu durum, risk yönetiminin konusunu teşkil eder. 

       

           Bununla beraber KRY’nin kurumlara sağlayacağı katkıları tam olarak 

belirlemek kolay değildir. Bu durumun başlıca sebebi KRY’nin sağlayacağı 

faydaların net olarak ölçümlenmesi ve para ile birimi ile ifadelendirilmesinden 
                                                           
23

 Tüysüz, a.g.e., s.153 
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kaynaklanan zorluktur.
24

  Örneğin herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde 

yaratacağı hasar çoğu zaman mali açıdan somut ve parasal olarak 

tanımlanabilmektedir.  

 

    Ancak KRY’nin uygulanmasıyla sağlanan bir önleyici sistemin devrede 

olması sonucu riskin doğmaması halinde zarar belirmediğinden KRY’nin etkisinin 

net olarak vurgulanması da pek kolay olmayacaktır. Diğer yandan KRY’nin 

etkilerinin farklı dönemlere yansıyacak olması nedeni ile kimi alanlarda faydası daha 

kısa sürede ve daha somut olarak fark edilirken, kimi alanlarda ise fayda çok daha 

uzun zaman periyotlarında ve çok daha sonra belirebilmektedir.  

 

Değinilen özellikler de göz önünde bulundurularak KRY sisteminden 

sağlanabilecek doğrudan ve dolaylı faydaların başlıcalarına aşağıda yer verilmiştir.
25

 

- Karar almada planlamanın daha sistemli şekilde gerçekleştirilmesi, 

- Karlılığın ve finansal hedeflerin daha yüksek seviyede sağlanması, 

- Risklerin minimizasyonu ve önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi, 

- Kurumsal stratejilerin daha sağlıklı olarak belirlenebilmesi, 

- Reaktif yönetim yerine proaktif yönetim anlayışının şekillenmesi, 

- Kaynakların tam olarak ve daha etkili kullanımı, 

- Menfaat sahiplerinin güveni ve kurumsal itibar seviyesinin artması 

      

         KRY’nin sağlayabileceği katkılar ana başlıkları ile listelenmekle beraber bu 

katkıların temini uygulamaların etkililiğine bağlı olarak değişebilecektir. Dolayısıyla 

uygulamadaki başarı, tutarlılık ve süreklilik beklenen katkıların oluşumu bakımından 

da önem taşımaktadır.
26

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 TÜSİAD, a.g.e. s.53. 
25

 TÜSİAD, a.g.e. s.54. 
26

 TÜSİAD, a.g.e,  s.55. 
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1.1.2. Kurumsal Risk Yönetiminde İç Kontrol 

           

           KRY uygulamaları kapsamında risklerle etkili bir şekilde mücadele 

edilebilmesi için, kurum faaliyetlerine paralel olarak belirlenmiş bir kontrol sürecinin 

de çalıştırılması gerekmektedir.
27

  Genel olarak kontrol faaliyetlerine bakıldığında 

mali kontrol, teftiş, soruşturma ve iç denetim gibi faaliyetlerin de bir çeşit kontrol 

işlevi gördüğü ve bu kavram altında toplanabileceği düşünülebilir. Aşağıdaki şekilde 

gerek organizasyon bünyesindeki farklı denetim türleri ve gerekse organizasyon dışı 

denetim birimlerince yapılan dış denetim uygulamaları kontrol faaliyetleri çatısı 

altında değerlendirilmektedir.   

  

Şekil 3: Kontrol Faaliyetleri. 

 

Kaynak: http://www.isframeworks.com/?p=586 

 

Başka bir sınıflama yaklaşımına göre ise risklere karşı uygulanabilecek kontrol 

türleri ve belli risk karşılama yöntemleri bulunmakta olup başlıca kontrol türleri üç 

ana grup içinde toplanabilir. Bunların neler olduğuna dört başlık altında yer 

verilmektedir. 

 
                                                           
27

 Tüysüz, a.g.e s.161. 

http://www.isframeworks.com/?p=586
http://www.isframeworks.com/?attachment_id=581
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- Önleyici kontroller:  İstenilmeyen sonuçların doğması olasılığını ortadan 

kaldırmak veya minimize etmek için geliştirilen kontroller bu grupta yer 

almaktadır.
28

 

 

- Ortaya çıkartıcı kontroller:  Gerçekleşme aşamasındaki risklere karşı 

uygulanan kontroller olarak tanımlanabilir. Örneğin acil eylem planları, riskin 

doğması halinde uygulaması gerçekleştirilecek önlemleri içermektedir. 

 

- Yönlendirici kontroller: Riskten kaçınmayı sağlamak amacıyla geliştirilen 

kontrolleri oluşturmaktadır.  

 

 

Sonuç olarak KRY’nin etkili şekilde uygulanması için faaliyetlerin seyri 

hakkında sürekli ve sistemli şekilde uygulanan bir iç kontrol sistemine ihtiyaç 

bulunduğu açıktır. İç Kontrol sisteminin temel unsurlarına ve işleyiş metodolojisine 

daha sonraki başlıklarda detaylı olarak değinilecektir.  Bununla beraber iç kontrolün 

yöneticilerin kurumu çalıştırmalarına ve amaçlarını süreklilik temelinde 

gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere inşa edilen bir yönetim aracı olduğu 

söylenebilir. 

 

           1.1.3. Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim  

           

           Bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olan iç denetimin 

KRY konusundaki temel rolü, risk yönetiminin etkililiği konusunda üst yönetime 

tarafsız güvence sağlamaktır. Daha detaylandırılarak ifade etmek gerekirse iç 

denetim faaliyetinin en önemli katma değer sunduğu alanlar, iş risklerinin uygun 

şekilde yönetildiğine dair tarafsız güvence sağlanması ile risk yönetimi ile iç kontrol 

yapılarının etkili bir şekilde işlemesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

  

 

                                                           
28

 KESKİN, a.g.e. s.82 
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       Bu bağlamda KRY kapsamındaki temel iç denetim fonksiyonları maddeler 

halinde şöyle sıralanabilir;  

   -  Risk yönetimi süreçleri hakkında güvence verme, 

- Risklerin doğru şekilde ölçülüp değerlendirildiği hakkında konusunda 

güvence verme, 

- Risk yönetim süreçlerini ölçme ve değerlendirme, 

- Önemli düzeydeki risklerin bildirim ve raporlamasını değerlendirme, 

- Yine önemli düzeydeki risklerin yönetim süreçlerini gözden geçirme. 

 
Şekil 4:  İç Denetimin Denetleyeceği Sistemler. 

 
 

Kaynak: http://www.isframeworks.com/?p=586 

  

http://www.isframeworks.com/?p=586
http://www.isframeworks.com/?attachment_id=580
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  1.2. İç Kontrol 

 

Genel anlamıyla kontrol, planlanan bir amaca ulaşılıp ulaşılmadığının 

saptanmasıdır.
29

 Yönetimin en önemli fonksiyonlarından biri olan kontrol, faaliyet 

sonuçlarını tespit ederek diğer fonksiyonların neyi, nasıl ve hangi ölçülerde 

başardığını ortaya koyar. Diğer bir deyişle kontrol, bir işletmenin amaçlarını 

gerçekleştirmeyi engelleyecek riskleri azaltmakta, ve yönetmeye yardımcı olmakta 

yaralanılacak yöntem ve tekniklerdir.
30

  

Kontrolün temel amacı hatalara dikkat çekmek ve hata ortaya çıkmadan  

engellemek için hata noktalarını tespit etmektir. Kontrol kurumun tüm faaliyet ve 

işlevlerini kapsar
31

. 

Kimi zaman denetim ve kontrol aynı kavramlar şeklinde düşünülerek 

birbirine yerine kullanılmakla beraber kontrol denetimden daha önce ve geniş 

kapsamlı olarak düşünülmesi gereken bir husustur. Zira kontrol faaliyetler yürüdüğü 

esnada yapılmaktadır. Diğer bir ifadeyle kontrol içinde bulunulan zaman 

parçasındaki işlemleri konu alır.  

 

Buna karşın denetim faaliyeti ise geçmiş bir zaman parçası içindeki işlemleri 

konu alır ve inceler. Aynı zamanda denetim, iş sürecinden bağımsız ve uzman kişiler 

tarafından, kontrol ise sistem içinde ve sürece dahil olan personel tarafından 

yürütülmektedir. Bu bağlamda etkili bir kontrolün bulunmaması halinde etkili 

denetimden de söz edilemez.  

 

Açıklanan farklılıklar da göz önünde tutularak kontrol ile denetim arasındaki 

başlıca farklılıklar şöyle sıralanabilir
32

.  

-    Kontrol devamlı bir faaliyettir, denetim belirlenen periyotta yapılır. 

-   Kontrol eş anlı olarak yürütülür, denetim geçmişe dönüktür. 

                                                           
29

 Duygu ANIL KESKİN, İç Kontrol Sistemi, Kontrol Öz Değerlendirme,  Beta, Aralık 2006, s.12 
30

 A.e. s,.82. 
31

 Yurtsever, Gürdoğan, Bankacılığımızda İç Kontrol, Türkiye Bankalar Birliği Yayın No:256, 

Nisan 2008, s.15, 
32

 A..g.e. s.16, 
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- Kontrolde mekanik araçlar kullanılabilir, denetim insan tarafından 

gerçekleştirilir. 

- Kontrolde işletmeden bağımsız olmak gerekmezken, denetimde ise 

bağımsızlık şarttır. Belirtilen açıklamalar kapsamında kontrol kavramını denetim 

kavramının ötesinde bir işlev olarak algılamak gerekmektedir.
33

 

   

   1.2.1. İç Kontrolün Tanımı, Amaç ve Özellikleri  

 

  Kontrol kavramının anlamına ve terminolojik olarak denetim kavramından 

farkına değindikten sonra iç kontrol kavramının tanımı, iç kontrol faaliyetleri ile 

sağlanmak istenen amaçları ve iç kontrol sürecinin özellikleri ele alınabilir. 

 

1.2.1.1. İç Kontrolün Tanımı 

 

İç kontrol kavramının en çok kabul gören tanımına göre iç kontrol; bir 

işletmenin tepeden tabana bütün personeli tarafından etkilenen ve faaliyetlerin 

etkinliği ve verimliliği, finansal raporlamanın güvenilirliği, uygulanabilir yasa ve 

düzenlemelerle uygunluk amaçlarına ulaşmada dikkate alınacak yeterli güveni 

sağlamak üzere tasarlanmış bir süreçtir.
34

 Diğer yandan Amerikan Sertifikalı Kamu 

Muhasebecileri Enstitüsü’nce (AICPA-American Institute of Certified Public 

Accountants) yapılan tanıma göre ise iç kontrol; işletmede varlıkların korunması, 

muhasebe verilerinin doğruluğu ve güvenilirliğinin sağlanması, faaliyetlerin etkili bir 

biçimde yürütülmesinin teşviki ve yönetsel politikalara bağlılığın özendirilmesi için 

kabul edilen tüm eşgüdüm yöntem ve tedbirler ile organizasyon planından ibarettir.
35

 

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre ise iç kontrol; 

“idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların 
                                                           
33

 A.e. s.16, 
34

 Delice, Volkan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Öngörülen  İç 

Kontrol Sistemi ve Örnek Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe Programı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2008, s.2 
35

 Dimitris N. Chorafas Implemeting and Auditing The Internal Control System, New York; 

Palgrave Macmillan, 2001, s.51-52. 
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korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve 

yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare 

tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve 

diğer kontroller bütünüdür.
36

 

 

İç kontrol kavramı aslında yöneticinin işletmede yapılan ve tanımlanan işleri 

değerleme ve düzeltme faaliyeti olarak ifade edilen kontrol kavramıyla örtüşmekte 

olup, işletme içinde bir fonksiyon olarak yapılması gerekli kontrollerin sistematik 

yapısını ifade eder.
37

 Bankalarda işletme aktiflerinin korunması ve cari faaliyetlerinin 

etkili şekilde yönetilmesi için yapılan planların finansal yönden kontrolüne “iç 

kontrol” denir. Geniş anlamda iç kontrol yönetsel veya muhasebesel nitelikteki 

kontrolleri içerir.
38

 Varlıkların korunması, bilginin doğruluk ve güvenilirliğinin 

dolayısıyla finansal raporlamanın güvenilirliğinin sağlanması, faaliyetlerin etkinliği 

ve verimliliğinin arttırılması, yönetim politikalarına ve ilgili yasa ve diğer 

düzenlemelere uyumun sağlanması amacıyla alınan önlemler ve belirlenen yöntemler 

bütününe iç kontrol sistemi denir. 
39

 

 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) Raporu’nda iç kontrol; işletmenin yönetim kurulu, yönetimi ve diğer 

personeli tarafından gerçekleştirilen, faaliyetlerin etkinliği ve yeterliliğini sağlama, 

güvenilir finansal raporlama, ilgili kanunlara ve düzenlemelere uygun olma 

hedeflerine ulaşmak amacıyla oluşturulan süreç olarak tanımlanmıştır. Raporda iç 

kontrol yönetsel ve muhasebe kontrolleri ayrımına tabi tutulmuştur.
40

  

 

İç kontrol genel olarak bir işletmenin faaliyetlerinin hedefler doğrultusunda 

düzenli ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için yönetimin belirlediği politikalara 

uyulmasını, varlıkların korunmasını, hatalı ve hileli işlerin önlenmesini, muhasebe 

kayıtlarının eksiksiz ve geçerli olmasını finansal bilgilerin zamanında hazırlanmasını 

                                                           
36

 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, (24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır) m.55/1, 
37

 Yurtsever, a.g.e. s.16, 
38

 A.e. s.16 
39

 Delice, a.g.e., s.2, 
40

 A.g.e. s.4 



             

 
 

20 

 

sağlamak amacıyla uygulanan yönetme ve işletme politikalarının bütünü olarak ifade 

edilmektedir. 
41

 

 

Uluslararası denetim standartlarına yön veren Amerikan Sertifikalı Kamu 

Muhasebecileri Enstitüsü (The American Institute of Certified Public Accountants - 

AICPA) Denetim Standartları Kurulu (ASB)’nin yayınlamış olduğu 78 nolu denetim 

standardında iç kontrol şu şekilde tanımlanmıştır. İç kontrol, işletmenin yönetim 

kurulu, yönetici ve diğer personeli tarafından yönlendirilen ve aşağıda belirtilen 

amaçlara ulaşmak amacıyla yeterli ölçüde güvence sağlamak üzere oluşturulan bir 

süreçtir.
42

 

 

        1.2.1.2. İç Kontrolün Amaçları  

       

           İç kontrolün faaliyetleri ile sağlanmak istenen amaçlar esas olarak; finansal 

raporlamanın güvenilirliğini sağlamak, faaliyetlerin etkililiğini ve verimliliğini 

artırmak ve yürürlükte olan yasalara ve diğer düzenlemelere uygunluğunu 

sağlamaktır.
43

 

         

          İç kontrol’ün içinde yer alan geleneksel iş akışları zaman içinde önemli 

değişikliklere uğramış, hız, rekabet, bilgi sistemi ve personel yapısında çok önemli 

değişiklik ve gelişmeler yaşanmıştır. İç kontrolün amaçlarına ulaşabilmesi için ilk 

adım olarak tüm kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi gerekir
44

.  

 

İşletme faaliyetlerinin etkinliğini, verimliliğini arttırmayı ve yönetim 

politikalarına bağlılığı sağlamayı hedefleyen iç kontrollere yönetsel kontroller 

denir. İyi bir iç kontrol sisteminin kurulup isletilmesindeki başlıca amaçlar 

şunlardır:
45

 

- Güvenilir bilgi sağlanması 

                                                           
41

 Yurtsever, a.g.e., s.17 
42

 Frederick H. Wu, The Components of a Comprehensive Framework of Internal Control” The CPA 

Journal, Vol, 70, No.3, (Mach 2000), s.64. 
43

 Yurtsever, a.g.e., s.17, 
44

 A.e. s.17, 
45

 Delice, a.g.e. s.5, 
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- İşletme varlıklarının ve kayıtların korunması 

- Verimliliğin arttırılması 

- Belirlenmiş politikalara bağlılığı özendirme 

Söz konusu hedefler; Operasyonların Etkinliği ve Verimliliği,  Mali Raporlama 

Sisteminin Güvenilirliği, Yasa ve Düzenlemelere Uygunluk olarak sıralanabilir. 

Yukarıda belirtilen iç kontrolün üç amacı, bütün mevcut faaliyetleri kapsar. 

Dolayısıyla iç kontrol bir sistemdir ve organizasyon iş akışlarının içerisine 

yerleştirilmelidir. 

 

1.2.1.3. İç Kontrol Sisteminin Özellikleri 

 

Risklerle mücadele etmek, onlara karşı belirlenmiş olan kontrol faaliyetlerinin 

uygulanmasıyla olur. Farklı risk türleri için uygulanabilecek, değişik kontrol 

metotlarının uygulanması gerekmektedir.
46

 

 

Operasyonlar bakımından: Standartlaşmış süreçler yardımıyla 

operasyonların etkinliğini ve verimliliğini arttırır. Kontrol faaliyetleri aracılığıyla 

varlıkların korunmasını sağlar.
47

 

 

Finansal bakımdan: Ticari kararlarda kullanılan verinin doğruluğunu arttırır. 

Yolsuzluğun önlenmesine ve tespitine yardımcı olur ve denetim için kanıt oluşturur. 

 

Uygunluk bakımından: Periyodik kontroller sayesinde kanunlar ve 

düzenlemelerle ilgili uygunluğun sağlanmasına yardımcı olur. 

 

İç kontrol eksikliği kurumların değişik şekillerde kayıplara uğramasına 

sebebiyet verebilir. Bunların başlıcaları hatalı kararlar alınması ve bağlantılı olarak 

maddi, gayri maddi hak, menfaat, varlıkların ve fırsatların kaybı, daha yoğun 

                                                           
46

 Tüysüz, age,  s.161 
47

 Ali Kamil UZUN, Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Etkililiğinde Başarı Faktörleri, 2005. 
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suiistimal ya da dolandırıcılık benzeri faaliyetlere maruz kalınması, gelir ve kar 

kaybı, stratejik amaçlara ve hedeflere ulaşamama şeklinde belirtilebilir. 

 

1.2.2. COSO İç Kontrol Modeli 

 
Kısaca COSO olarak ifade edilen (Committee Of Sponsoring Organizations Of 

The Treadway Comission) Treadway Komisyonu; Amerika Muhasebe Derneği 

(American Accounting Association), Amerika Sertifikalı Mali Müşavirler Enstitüsü 

(American Institute of Certified Public Accountants), Finansal Yöneticiler Enstitüsü, 

(Financial Executives Institute), Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü (Institute of 

Management Accountants) ve İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal 

Auditors) nün ortak sponsorluğunda kurulan komisyondur.
48

 

 

Treadway Komisyonu, esas olarak kurumlarda ortaya çıkan yanıltıcı mali 

raporların düzenlenmesi vakalarının nedenlerini belirlemek ve meydana gelme 

olasılığını azaltmak amacıyla 1985 yılında kurulmuştur. Yanıltıcı mali raporlamalara 

karşı organizasyon bünyesinde uygulanacak iç kontrollerin daha etkili hale 

getirilmesi komisyonun başlıca çalışma alanını oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için iç kontrol öncelikli bir araç olarak belirlenmiş 

ve komisyon çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırmıştır.
49

  

 

Treadway Komisyonunun himayesinde iç kontrol literatürünün yeniden gözden 

geçirilmesi için bir çalışma grubu oluşturulmuş, sponsor kurumların iç kontrol 

sisteminin kurulması ve etkinliğinin değerlendirilmesi için genel kabul görecek 

standartlar belirleyen bir projeyi üstlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu çalışmalar 

sonucunda, 1992 yılında  da COSO tarafından iç kontrolün tanımı, iç kontrol 

sistemlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik “İç 

Kontrol Çerçevesi” raporu yayımlamıştır. Anılan rapora dayalı yapı ve sistematik 

çerçevesinde 2004 yılı Eylül ayında da “Enetrprise Risk Management - Integrated 

                                                           
48

 Mary B. Curtis, The Components of a Comprehensive Framework of Internal Control, The 

CPA Journal, Vol.70, No.3, (March 2000) s.64. 
49

 Robert R. MOELLER, Understanding The New Integrated ERM Framwork, John Wiley 

&Sons, Inc. 2007 New York s.3. 
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Framework (Kurumsal Risk Yönetimi - Bütünleşik Çerçeve) adlı yeni bir rapor 

yayınlanmıştır.
50

 

 

1.2.2.1. COSO İç Kontrol Modelinde Unsurlar 
 

İlk önceleri bir piramit şeklinde tanımlanan COSO Modeli daha sonraları, 

kontrol ortamındaki yatay etkileşimler dikkate alınarak küp şeklinde tanımlanmış ve 

COSO Küpü olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Bunlardan ilk olarak COSO 

piramidine bakıldığında; birbiri ile bağlantılı beş bileşen görülmektedir.
51

 Bu 

bileşenler; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve 

son olarak izleme ve gözleme olarak sıralanmaktadır.  

 

Şekil 5: COSO Piramidi (İç Kontrol Bileşenleri Arasındaki İlişki) 

     

Kaynak: The Essential Handbook of Internal Auditing. 

 

Etkili bir iç kontrol için, kontrol bileşenlerinin tamamının mevcudiyeti ve 

işlerliği gereklidir.  İç kontrol bileşenlerinin diğer bir gösterim şekli olan COSO 

küpüne bakıldığında yatay eksende iç kontrolünün unsurlarına, dikey eksende ise 

işletme amaçlarına yer verildiği, son olarak üçüncü boyutta da kurum birimleri ve 

                                                           
50

 KESKİN, a.g.e. s,.39. 
51
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Internal Auditor, Vol.62, No.2, (April 2005), s.53. 
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faaliyetlerinin bulunduğu (units, activities) görülmektedir.
52

 İç kontrol bileşenleri; 

izleme (monitoring), bilgi ve iletişim (information and communication), kontrol 

faaliyetleri (control activities), risk değerlendirme (risk assessment), kontrol 

ortamı (control environment) olarak yer almaktadır.  İşletme amaçları ise; 

faaliyetlerin etkinliği ve etkililiği (operations), finansal raporlamanın güvenilirliği 

(financial reporting), üçüncü olarak mevzuata uygunluk (compliance) unsurları 

bulunmaktadır.
53

 İç kontrolün beş bileşeni kurumlarda iç kontrol için önerilen bir 

yaklaşımı tanımlayıp iç kontrolün değerlendirilmesi açısından bir temel oluştururlar. 

Bu unsurlar organizasyonun faaliyetlerinin tüm cephesinde kullanılır. Bu unsurlar 

uygulamaya konulduğunda, organizasyonun faaliyetlerine uygun kapsamlı politikalar 

ve uygulamalar geliştirmekten, bu beş unsurun faaliyetlerin içine yerleştirilmesini ve 

faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamaktan yönetim sorumludur.
54

 

 

Şekil 6: COSO Küpü  

 
 
Kaynak: The Essential Handbook of Internal Auditing. 
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s.5 
53
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54
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1.2.2.1.1. Kontrol Ortamı 

 
Kontrol ortamı, iç kontrol sisteminin temelini oluşturmakta, çalışanların 

kontrol bilincini etkileyerek organizasyonun işleyiş tarzını belirlemektedir. Bu 

bağlamda kontrol ortamı iç kontrolün genel kalitesini etkileyen atmosferi 

oluşturmasına ilaveten iç kontrol disiplininin temin edilmesi bakımından da iç 

kontrolün temelini oluşturur.
55

  

 

Kontrol ortamının, hangi stratejinin ve ne tür amaçların belirleneceği 

bakımından genel bir etkisi bulunmaktadır.
56

  Dolayısıyla kontrol ortamı piramidin 

en altında olup, diğer bileşenler için bir zemin teşkil etmektedir. Bu bakımdan COSO 

piramidin baş aşağı çevrilmesi halinde kontrol ortamının diğer bileşenler üzerinde 

adeta bir çatı ya da şemsiye niteliği kazandığı görülmektedir. Kontrol ortamını 

meydana getiren faktörler şunlardır; dürüstlük ve etik değerler, çalışan yetkinliği, üst 

yönetimin katılımı, yönetim felsefesi ve çalışma biçimi, örgütsel yapı, yetki ve 

sorumluluk dağılımı. 

 

Bunlara sırasıyla bakıldığında dürüstlük ve etik değerlerden işletmenin bu 

alanda belirli davranış standartları oluşturması, benimsemesi ve uygulaması 

anlaşılmaktadır. Kuralların sadece belirlenmiş ve bildirilmiş olması yeterli 

görülmemekte, sahiplenilmesi ve yaşama geçirilmesi de aranmaktadır.
57

  Çalışanların 

yeterliliğinde ise işin sağlıklı şekilde yerine getirilebilmesi için işgörenin sahip 

olması gereken bilgi, beceri, yetenek ve tecrübe koşulları kastedilmektedir.
58

   Üst 

yönetimin katılımında ise yönetim kurulu ve denetim komitesi üyelerinin icradan 

bağımsız olması, üyelerinin deneyimleri ve kişilikleri ile kontrol ortamının 

etkililiğini güçlendirmeleri hedeflenmektedir.
59
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Yönetim felsefesi ile iç kontrolün önemi hakkında açık mesajlar gönderilmesi 

amaçlanmaktadır. Yönetim felsefesi kurumun risk kabulü, dürüstlüğü ve çalışma 

biçimi konularında alt kademelere bir yaklaşım işaret etmektedir. Verilen mesajlar 

kontrol ortamının yapısı etkileyen önemli bir faktör niteliğindedir.
 60

 Örgütsel yapı, 

görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, iletişim ve raporlama kanallarının 

tanımlanması konularını içeren bir sistemin kurulumunu ifade etmektedir. Etkili bir 

örgütsel yapılı kurulması, bu yapı bünyesinde faaliyetlerin iç kontrolü açısından da 

önemli bir faktör oluşturmaktadır.
61

  

 

1.2.2.1.2. Risk Değerlendirme 
 

COSO modelince risk değerlendirme faktörüne bakıldığında; açık hedefler 

belirlemek ve etkin bir kontrol ortamı tesis etmek suretiyle, kurum misyonunun ve 

hedeflerinin gerçekleştirilmesine çalışılırken karşılaşılan risklerin değerlendirilmesi 

ve bu risklere uygun yanıtın geliştirilmesi için bir zemin oluşturma özelliği taşıdı 

görülmektedir.
62

  

 

Risk değerlendirmesi, kurumun hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyen 

önemli riskleri tespit ve analiz etme, bunlara uygun yanıtlar verilmesini belirleme 

sürecidir. Risk değerlendirmesi süreci, risk tespiti, risk ölçme, organizasyonun 

göğüsleyebileceği risk kapasitesini belirleme, risklere verilecek yanıtları üretme 

aşamalarından oluşur.
63

 

 

Organizasyonun çevresel koşulları devamlı olarak değişmekte olduğundan, risk 

değerlendirmesi süreklilik temelinde tekrarlanan bir süreç olmalıdır. Risk 

değerlendirmesi değişen koşulları, fırsatları, riskleri tespit ve analiz etmek ve değişen 

riskleri göğüslemek üzere iç kontrolde değişiklik yapmayı ifade eder. 
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61
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62
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1.2.2.1.3. Kontrol Faaliyetleri 
 

Risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik ana strateji iç kontrol faaliyetleri 

aracılığıyla gerçekleştirilir. Kontrol faaliyetleri önleyici ve/veya düzeltici mahiyette 

olabilir. Hedefleri gerçekleştirmek için iç kontrol faaliyetlerinin tamamlayıcı unsuru 

düzeltici önlemlerdir. Kontrol faaliyetleri riskleri göğüslemek ve kurumun 

hedeflerini gerçekleştirmek üzere uygulamaya konulan politikalar ve prosedürlerdir.  

 

Kontrol faaliyetlerinin, amaca uygun olması, dönem boyunca sürekli 

planlandığı şekilde işlev görmesi ve maliyetinin uygun, kapsamlı, makul ve kontrol 

hedefleriyle doğrudan bağlantılı olması gerekir. Kontrol faaliyetleri organizasyonun 

geneline, bütün kademelere ve tüm fonksiyonlara konulur. Bu faaliyetler arasında 

ortaya çıkarıcı ve önleyici türden bir dizi kontrol faaliyeti bulunur. Kontrol 

faaliyetleri farklı farklı olduğu gibi, bir dizi politika ve prosedürü de kapsar. Kontrol 

faaliyetlerini; yetki devri ve onay prosedürleri; görevlerin birbirinden ayrılması 

(yetkiyi devretme, uygulama, kaydetme, inceleme); kaynaklara ve kayıtlara erişim 

yetkisi üzerindeki kontroller; teyitler, mutabakatlar; is görme performansına yönelik 

incelemeler; faaliyetler, süreçler ve eylemler ile ilgili süreçler ve gözetim gibi 

unsurlar oluşturmaktadır.  

 

Bir kontrol uygulamaya konduğunda, etkinliğinin sağlanması konusunda 

güvence verilmesi önem arz eder. Sonuç olarak, düzeltici önlemler kontrol 

faaliyetlerini tamamlayan bir gerekliliktir. Ayrıca, kontrol faaliyetlerinin sadece iç 

kontrolün bir unsuru olarak biçimlendirildiğinin açık olması gerekir. Kontrol 

faaliyetleri iç kontrolün diğer dört unsuru ile bütünleştirilmelidir. 

 

1.2.2.1.4. Bilgi ve İletişim 

 
Etkin bilgi ve iletişim bir kurumun iş görmesi ve faaliyetlerini kontrol etmesi 

için yaşamsal önemdedir. Kurum yönetimi kurum içi işler için olduğu kadar kurum 

dışı işlerle bağlantılı olarak uygun, eksiksiz, güvenilir, doğru ve zamanında iletişim 

kurmaya ihtiyaç duyar.  
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Hedeflerini gerçekleştirmek için kurumun her kesiminde bilgiye ihtiyaç vardır. 

Bilgi ve iletişim iç kontrolün genel hedeflerinin gerçekleştirilmesi bakımından 

yaşamsal önemdedir. Etkin bir iç kontrol ve kurumun hedeflerini gerçekleştirmek 

için bir organizasyonun bütün kademelerinde bilgiye ihtiyaç vardır. Yönetimin 

uygun karar alma kapasitesi bilginin kalitesinden etkilenir; bu bilgilerin uygun, 

zamanında, güncel, doğru ve elde edilebilir olması gerekir.  

 

Grupların ve kişilerin sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmelerini 

sağlayarak onların beklentilerini karşılaması gereken bilgiler iletişimin esasını 

oluşturur. En kritik iletişim kanallarından biri yönetim ile personel arasında 

olanıdır.Tüm personel kontrol sorumluluklarını ciddiyetle yerine getirmelerini 

sağlayacak şekilde, üst yönetimden net mesajlar almalıdır 

 

1.2.2.1.5. İzleme Ve Gözlemleme 
 

İç kontrol organizasyonun karşı karşıya kaldığı risklere ve değişikliklere 

sürekli biçimde uyum göstermesi gereken dinamik bir süreç olduğundan, iç 

kontrolün değişen hedeflere, ortama, kaynaklara ve risklere ayak uydurmasını 

sağlamak bakımından iç kontrol sistemini izlemek gerekir. İç kontrol sistemleri 

dönem içindeki sistem performans kalitesini değerlendirmek amacıyla izlenmelidir. 

İzleme fonksiyonu rutin izleme faaliyetleri, özel değerlendirmeler veya her ikisinin 

kombinasyonu aracılığıyla gerçekleştirilir. 

 

İç kontrolün sürekli izlenmesi kurumun normal, tekrarlanan çalışma 

faaliyetlerini kapsar. Bu tür izleme faaliyetleri arasında düzenli nitelikteki yönetim 

ve gözetim faaliyetleri ve personelin görevinin icrası sırasında aldığı diğer önlemler 

bulunur. Sürekli izleme faaliyetleri; kontrolün her bir unsurunu içerir ve düzenli, 

etik, ekonomik, verimli ve etkin olma niteliklerini taşımayan iç kontrol sistemlerine 

karşı alınan önlemlerle ilgilidir.  

 

Özel değerlendirmelerin kapsamını ve sıklığını esasen risk değerlendirmesi ve 

sürekli izleme prosedürlerinin etkinliği belirler. Spesifik tekil değerlendirmeler iç 

kontrol sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesini içerir ve önceden belirlenmiş 
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metotlara ve prosedürlere dayalı olarak iç kontrolün istenilen sonuçları 

gerçekleştirmesini güvence altına alır. İç kontrol yetersizlikleri yönetimin uygun 

kademelerine rapor edilmelidir. İzleme fonksiyonu denetim tavsiyelerinin tatminkâr 

bir biçimde ve hemen yerine getirilmesini sağlamalıdır. 

 

1.2.2.2.  COSO İç Kontrol Modelinde Paydaşlar 
 

Daha öncede belirtildiği gibi iç kontrol tüm kurum çalışanlarının katılımı ve 

etkilemesine açık bir uygulamadır.  Bu bağlamda COSO modelinde görev alanlar 

başlıca taraflar Yönetim Kurulu, Üst Yönetim, iç Denetçiler ve diğer personel olarak 

ifade edilebilir. Değinilen taraflara konumsal etkileri ve katkılarının nasıl olacağı 

başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir. 

 

Yönetim Kurulu: COSO uygulamalarından en üst seviyede sorumlu olan ve 

sistemin sahipliğini üstlenen kademe Yönetim Kurulu başkanlığıdır. Bu sorumluluk 

ve üstlenme daha aşağıda yer alan üst kademe yöneticilere karşı bir mesaj olduğu 

gibi, onların gözetim ve teşvikini de içermektedir.  

 

Üst Yönetim:  Üst yönetim, Yönetim Kurulu’nun belirlediği stratejiler 

doğrultusunda görevlerini yerine getirirken aynı zamanda özellikle uygulama 

sorumluluğunu da üzerinde taşımaktadır. Ara kademe olma durumu nedeniyle iç 

kontrolün tüm yapıya etkisi bakımdan kritik etkileri bulunan üst yönetimin kimi 

zaman iç kontrolün gereklerini ihmal etme ihtimali bulunmakla beraber etkili bir 

iletişim ve raporlama süreci ile risk odaklı bir iç denetim fonksiyonunun işlerlik 

taşıması halinde bu tür sapmaların ortaya çıkarılması ve giderilmesi mümkün 

olabilecektir. 

 

İç Denetçiler: Modernleşen fonksiyonlarına bağlı olarak günümüzde iç 

denetçilerden iç kontrol sisteminin etkililiğinin değerlendirilmesi beklenmektedir. 

Kurumsal konumu ve bağımsız çalışma imkânları nedeni ile iç denetçiler bu tür bir 

görev için en uygun pozisyonda bulunmaktadırlar. Bununla beraber iç kontrolüm 

işleyişine yönelik karar verme sürecinin yönetime ait bir yetki oluşturduğu, 
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denetçilerin sadece bir nevi danışmanlık hizmeti sunmakta oldukları göz önünde 

tutulmalıdır.
64

 

 

1.2.3. Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Örgütünün  

(INTOSAI) İç Kontrol Modeli 
 

Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları (Sayıştaylar) Örgütü (INTOSAI-

International Organization of Supreme Audit Institutions) kamu denetimi camiasının 

şemsiye örgütü olarak faaliyet göstermektedir. Özerk, bağımsız ve politika dışı bir 

örgüt olan INTOSAI, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’le özel 

danışmanlık ilişkisi bulunan bir sivil toplum örgütüdür.  1953 yılında kurulan 

INTOSAI’nin bugün Birleşmiş Milletler üyesi olan (üyelik ön koşulu) 189 tam üyesi 

ve biri İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) olmak üzere 3 sınırlı üyesi bulunmaktadır.
65

  

INTOSAI Tüzüğü’ne göre amacı Sayıştaylar arasında kamu denetimi konusunda 

fikir ve deneyimlerin paylaşılmasını teşvik etmektir.
66

  

 

INTOSAI’nin ‘Kamu Sektörü İçin İç Kontrol Standartları Rehberi’nde 

(Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector) iç kontrol ‘kurumun 

yönetimi ve personeli tarafından yerine getirilen ve riskleri tespit etmek, kurumun 

misyonunu gerçekleştirmesi yolunda  

− Faaliyetlerin düzenli, etiğe uygun, ekonomik, verimli ve etkili yürütülmesi, 

− Hesap verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi, 

− İlgili yasa ve düzenlemelere uyumun sağlanması ve 

− Kaynakların ziyan, suiistimal ve zarara karşı korunması 

genel amaçlarına ulaşma konusunda makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış 

bütüncül bir süreç’ olarak tanımlanmaktadır.
67
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2001 yılında Seul’de yapılan 17. Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları 

(Sayıştaylar) Kongresi’nde (INCOSAI – International Congress of Supreme Audit 

Institutions) COSO Raporu ışığında INTOSAI’nin iç kontrol belgesinin (1992 tarihli 

Kamu Sektörü İçin İç Kontrol Standartları Rehberi - Guidelines for Internal Control 

Standards for the Public Sector) güncellenmesine karar verilmiştir. COSO modelinin 

uygulanması ile INTOSAI İç Kontrol Standartları Kurulu’nun amacı sadece iç 

kontrol kavramını güncellemek değil, aynı zamanda Sayıştaylar arasında da ortak bir 

iç kontrol anlayışı geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu belge kamu sektörünün 

karakteristikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
68

 COSO iç kontrol tanımı 

INTOSAI’nin 1992 tarihli Rehberi ile kıyaslanınca iç kontrol tanımına faaliyetlerin 

etik boyutunun eklendiği görülmektedir.  

 

Etik boyutunun iç kontrol amaçları içinde yer alması, 1990’lardan itibaren etik 

davranışın öneminin ve kamu sektöründe rüşvet ve hilenin önlenmesi ve ortaya 

çıkarılmasının daha fazla önem kazanmasıyla haklı çıkmaktadır. Kamu sektöründeki 

kaynaklar genellikle kamu parası olduğundan onun kamu çıkarına kullanımı da özel 

dikkat gerektirmektedir, kamu sektöründe kaynakların korunmasının önemi üzerinde 

durmak gerekmektedir. INTOSAI İç Kontrol Standartları Kurulunun amacı kamu 

sektöründe etkili iç kontrolün kurulması ve sürdürülmesi için rehberlik geliştirmektir. 

Hükümetler bu rehberi kamu kurumlarında iç kontrolün uygulanması ve 

yürütülmesinde bir temel olarak kullanabilir. 

 

1.2.4.  İç Denetimin İç Kontrol Sürecindeki Rolü 

 

İç denetim, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından geliştirilen tanıma 

göre; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla 

gerçekleştirilen bağımsız, tarafsız bir güvence ve danışmanlık sağlama faaliyeti 

olarak ifade edilmektedir.
69

  

                                                           
68

 http://www.intosai.org/Level3/Guidelines/3_InternalContrStand/3_GuICS_PubSec_e.pdf , (10 Ocak 

2006), s.3. 
69

 Lawrence B. Sawyer ve Mortimer A. Dittenhofer, Sawyer’s Internal Auditing, 5th Edition, 

Florida: IIA Publications, 2002, s,-6. 
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Bu bakımdan iç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve 

disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olma 

fonksiyonunu taşımaktadır. Açıklanan çerçevede iç denetim faaliyetinin kurum 

bünyesinde rolü değerlendirildiğinde; risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim 

süreçleri ile ilgili bağımsız ve tarafsız güvence sağlama ve danışmanlık 

çalışmalarının kurumlarda yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine de katkı 

sağladığı görülmektedir. 

 

   Kurum bünyesinde uygulanan iç kontrollerin yeterliliğinin değerlendirilmesi 

için, bu konuda tarafsız şekilde çalışacak bir iç denetim faaliyetine ihtiyaç 

bulunmaktadır. Dolayısıyla kimi zaman birbiri ile rahatça karıştırılabilen iç kontrol 

ve iç denetim fonksiyonlarının birbirinden farklı, ancak birbirini tamamlayan iki ayrı 

fonksiyon olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Belirtilen değerlendirmelerden de 

görüleceği üzere, sağlıklı bir kurumsal yönetimin başlıca koşullarından birini de iç 

kontrol sistemlerinin kurulması ve işletilmesi oluşturmaktadır. Kurum bünyesinde 

inşa edilerek işlerlik kazandırılan iç kontrol sistem ve uygulamaların kurum 

ihtiyaçlarını karşılamadaki yeterliliğinin değerlendirilmesi ise bu konuya odaklı 

dizayn edilmiş bir iç denetim sisteminin işlerlik kazanması ile mümkün olacaktır. 

 

 İş süreçlerinin verimli, etkili ve tasarruflu çalışmasının yanı sıra mali 

raporlama sisteminin güvenilirliği, tabi olunan yasa ve düzenlemelere uygunluk 

konularında makul bir güvence sağlamak için kurum yöneticilerince tasarlanan iç 

kontrol sisteminin, bu unsurlar bakımından yeterli olup olmadığı iç denetim 

biriminin sürekli denetimleri ile periyodik olarak gözlenmelidir.
70

 Değinilen 

gerekliliğe koşut olarak iç denetim biriminin görev alanındaki kurumun iç kontrol 

sisteminin etkinliği ve yeterliliği ile iş süreçlerinin yerindeliği, performans kalitesi 

hakkında yönetime bilgi sağlanması başlıca sorumluluk alanını oluşturmaktadır.  

 

     

                                                           
70

 K.H. Spencer Pickett, The Essential Handbook of Internal Auditing, John Willey&Sons, 2nd Ed. 

2005England, s.109 
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Kurumun karşı karşıya kalabileceği her türlü hata, suiistimal ve dolandırıcılık 

girişiminin, başkaca gelir ve varlık kayıplarının önlenmesinde iç kontrol sisteminin 

olağan işleyişinin yeterli olup olmadığı hakkında iç denetim faaliyetinin sürekli 

gözetimi kritik bir güvence işlevi taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle kurumun öncelikli 

amaçlarına ulaşmada gerçekleştirdiği her türlü faaliyetin beklenen şekilde yürütülüp 

yürütülmediği hakkındaki güvence entegre bir iç kontrol ve iç denetim sürecine bağlı 

bulunmaktadır.
71

 

 

    İç denetim faaliyetleri, farklı endüstri ve ortamlarda, çeşitli yasal 

düzenlemeler, ölçek ve özellikleri farklı kurumsal yapılarda gerçekleştirilmektedir. 

Söz konusu farklılıklar içinde iç denetimin tanımına uygun yerine getirilmesine 

yönelik olarak, iç denetim uygulamalarının temel ilkelerini tanımlamak, katma 

değerini ifade ve teşvik etmek, performansının değerlendirilmesine imkân sağlamak 

amacıyla Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından “Uluslararası İç Denetim 

Standartları” geliştirilmiştir. Bu standartlara uyum sağlamak esastır. Uyum 

sağlanamadığı durumlar özel durum açıklaması gerektirir. 

 

     Uluslararası İç Denetim Standartları, nitelik ve performans standartları 

olarak iki ana bölümden oluşmaktadır.
72

 İç Denetim faaliyetinin amaç, yetki ve 

sorumluluklarının bir yönetmelikle tanımlanması, bağımsızlık ve objektiflik, mesleki 

yeterlilik, mesleki özen ve dikkat, sürekli mesleki gelişim, kalite güvence ve 

geliştirme programı nitelik standartlarını oluşturmaktadır.  

 

    İç Denetim faaliyetinin yönetimi, işin niteliği, görev planlaması, görevin 

yapılması, sonuçların raporlanması, gelişmelerin izlenmesi, bakiye riskin yönetimce 

üstlenilmesi ise performans standartlarıdır. Söz konusu standartlar uygulama 

önerileri ile desteklenerek iç denetçilere çalışmalarında kılavuzluk sağlanmaktadır.  

 

                                                           
71

 Picket, a.g.e. s.116 
72

 Institute Of Internal Auditors (IIA), Internal Auditing Handbook, Florida: IIA Publications, 2002. 

S.39 
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  Standartlar, (IIA) Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü-Standartlar Kurulu 

tarafından belirlenmekte ve sürekli gözden geçirilerek geliştirilmektedir. Standartlar, 

iç denetim faaliyetinin güvence ve danışmanlık hizmetlerinin kalite garantisini 

sağlamaktadır. Ayrıca, IIA tarafından yayınlanmış olan “Etik Kurallar” ile iç denetim 

mesleğinin iş ahlakı kültürü geliştirilmektedir.
73

 

 

    Dünün işlem ve hata odaklı iç denetim yaklaşımı, bugün süreç odaklı, işin 

etkinliğinin artırılmasına yönelik stratejik akıl ortaklığına doğru değişim ve gelişim 

göstermiştir. Kurumsal yönetim içinde iç denetimin rolünü değerlendirdiğimizde; 

süreçlerin iyileştirilmesi, insan kaynağının gelişimi, kurumsal performans ve 

verimlilik yönetimi, iç iletişim, iyi uygulamaların paylaşılması, katma değer 

yaratılmasında rolü olduğunu görüyoruz. İç Denetimin standartlara ve etik kurallara 

uygun yapılmaması kurumsal yönetim riskini oluşturur. 

 

 İç denetim güvence ve danışmanlık faaliyetlerinin fonksiyonel anlamda 

bağımsız ve tarafsız yürütülmesi gerekli bir faaliyettir. Bu nedenle kurum ve 

kuruluşlarda yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine çok büyük katkı 

sağlamaktadır. Risk yönetiminin bir parçası olarak önleyici niteliği bulunmaktadır. 

Kurumsal yönetim kalitesini geliştirir, kurumsal değeri yükseltir. Pay ve menfaat 

sahipleri için güvence sağlar. Kurumsal itibarın sigortasıdır. 

 

 

  

                                                           
73

 Pickett a.g.e. s.133 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İÇ DENETİM VE ETKİLİLİK 

 

2.1. İç Denetim 

Denetim kavramının Anglo-Sakson ülkelerindeki karşılığı “Auditing”tir. 

Auditing kavramının kökeni latince “işitme veya dinleme” anlamına gelen “Audire” 

fiiline dayanmaktadır.
74

 Bunun anlamı, eski tarihlere dayanan toplumlarda seçilmiş 

uzmanların, görevli kişilerin yaptıkları işleri dinleyerek, doğruları bulmaya 

çalışmalarıdır.
75

  

 

Eski Mısır ve Roma’da işyeri adına yapılan tahsilât ve ödemeler bir uzman, 

bilge kişiye okunur, anlatılırdı. Bu kişi tahsilât ve ödemeleri tek tek dinler ve onların 

uygun olup olmadığına karar verir, “audit” ederdi. Auditing veya meslek unvanı 

olarak “auditor” ilk defa 1289 yılında İngiltere’de kullanılmıştır. Profesyonel 

denetçiliğin ilk örgütü de Venedik’te 1581 yılında kurulmuştur. 1850’li yıllarda 

“İskoçya Fermanlı Muhasebeciler Enstitüsü” ile modern muhasebe denetim 

standartları yazılı hale getirilmiştir. İngiltere’den Amerika’ya göç eden 

muhasebeciler 1886 yılında New York’ta Diplomalı Kamu Muhasebecileri 

Kanunu’nun çıkarılmasını sağlamıştır.
76

  

 

Sanayi devrimiyle birlikte iş hayatındaki gelişmeler profesyonellere yetki 

devrini uygulamaya sokmasıyla birlikte iç denetim mesleğinde önemli gelişmelerin 

sağlanmasını beraberinde getirmiştir. Önceleri sadece muhasebe ve işletme 

varlıklarının korunması ile görevlendirilen iç denetçiler sonraki yıllarda uygunluk 

denetimi, risk değerlemesi gibi alanlarda da görev alarak mesleğin çalışma alanının 

gittikçe genişlemesine yol açmış ve kurumsallaşmış işletmelerin ayrılmaz bir parçası 

halini almıştır.
77
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Florida: IIA Publications, 2002, s.6. 
75

 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, 4. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları, 2006, s.17 
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Genel anlamda denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden 

saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara 

bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir 

süreçtir.
78

 Bankacılık anlamında denetim ise, belli aralıklarla banka içi ve dışı 

denetim elemanlarınca banka tarafından yapılan işlemlerin ve bunlara ilişkin 

kayıtların yasal düzenlemelere uygunluğunun sağlanmasının teminine yönelik bir 

işlemdir
79

. Denetçinin mesleki sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olan, ona 

ışık tutan ve 1947 yılında kabul edilerek, günümüze kadar çok az değişikliğe uğrayan 

10 adet genel kabul görmüş denetim standardı bulunmaktadır. Bunların 3 adedi 

genel, 3 adedi çalışma alanı ve 4 adedi de raporlama ile ilgili standartları 

içermektedir. Bu standartlar genel nitelikli standartlar olup, zaman zaman bunlarla 

ilgili yorumlamalar açıklayıcı alt ilkeler yayınlanmaktadır
80

. 

 

Denetim genellikle 3 aşamalı bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır
81

. 

- Önemli noktalarda denetim standardının oluşturulması, 

- Uygulamaların izlenmesi ve rapor edilmesi, 

- Gerekli düzeltme önlemlerinin alınması. 

 

Genel olarak dört türde denetim faaliyetinden söz edilir. Bunlar finansal 

tabloların denetimi, uygunluk denetimleri, iç denetimler ve faaliyet denetimleridir
82

 

 

Finansal tabloların denetimi’nde amaç; finansal tabloların bir bütün olarak 

saptanmış ölçütlerle uyum içinde bulunup bulunmadıklarını araştırmaktır. 

 

Uygunluk denetimi’nin amacı yetkili bir üst makam tarafından saptanmış 

kurallara uyulup uyulmadığının araştırılmasıdır. 
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 Richard L. Ratliff ve Kurt F. Reding; Introduction to Auditing: Logic, Principles and 
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İç denetim’in amacı, işletme varlıklarının her türlü zararlara karşı korunup 

korunmadığını, faaliyetlerin saptanmış politikalarla uyum içinde yürütülüp 

yürütülmediğini araştırmaktır. İç denetim işletme içinde kurmaylık işlevini üstlenmiş 

iç denetçiler tarafından yürütülür. 

 

Faaliyet denetimi ise, işletmenin örgütsel yapısını, iç kontrol sistemlerini, iş 

akışlarını ve yönetimin başarısını saptamaya yönelik geniş kapsamlı bir faaliyettir. 

Faaliyet denetimi bir organizasyonun saptanmış hedef ve amaçlarına ulaşıp 

ulaşmadığını ölçmeye çalışır.
83

 

 

Denetim faaliyetleri, mesleki bilgi ve deneyime sahip, bağımsız davranabilen 

ve yüksek ahlaki nitelikleri taşıyan uzman kişiler olan denetçiler tarafından yerine 

getirilmektedir. Denetçiler genel olarak bağımsız denetçiler, kamu denetçileri ve iç 

denetçiler olmak üzere üç gruba ayrılır.
84

  

 

Bağımsız denetçiler: işletmelere profesyonel denetim hizmeti sunan ve tek 

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

denetim; bu konuda uzmanlaşmış denetim firmalarınca yapılan, ekonomik faaliyet ve 

olaylara dair iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini doğrulamak 

amacıyla tarafsızca kanıt toplama, bu kanıtları değerleme ve sonuçları ilgili 

kullanıcılara iletme amacını güden sistematik bir süreçtir 
85

. Bağımsız denetçiler 

finansal tabloların denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi çalışmalarında 

bulunurlar.
86

 

 

Kamu denetçileri: Kamusal örgütlere bağlı olarak çalışan denetçilerdir. 

Çeşitli devlet kurumları içinde kurulup örgütlenmiş olan bu denetim birimleri kamu 

ve özel işletmelerin yasalara, yönetmeliklere, devletin ekonomik politikasına ve 

kamu yararına bağlılık derecesini izler ve denetlerler. Belirtildiği gibi kamu 
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denetimi, kamu idare ve birimleri tarafından, özel sektör işletmeleri üzerinde 

yasalardan alınan yetkiye dayanılarak yapılan bir denetim şeklidir
87

. 

 

İç denetçiler: Genel olarak organizasyonun yöneticilerine sorumluluklarını 

etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmelerinde yardımcı olan ve bir işletmede 

kurmay görevi üstlenmiş kişilerdir. İç denetçiler bağlı bulundukları işletmede iç 

denetim hizmeti yapan “İç Denetim Birimi” nin birer üyeleridir
88

. 

 

Bir başka görüşe ise, denetçi statüsü bakımından yapılan ayırımda yukarıda 

belirtilen denetçiler, iki ana gruba ayrılır. İç Denetçi - Dış Denetçi. Dış Denetçiler de 

iki alt gruba ayrılarak Bağımsız Dış Denetçiler ve Kamu Denetçileri şeklinde 

ayrılırlar.  

 

Söz konusu ayırım yapılırken denetçilerin bağlı oldukları kurum veya 

birimler diğer bir ifade ile sorumlu oldukları makam ve merciler, tabi oldukları 

yönetsel mevzuat ile ekonomik ve yasal roller göz önünde bulundurulan kriterlerdir. 

Ancak aralarında kesin ayraçların olmasına karşın; birbirlerine zaman içerisinde daha 

da yakınlaştıkları, kendilerinden olan beklenti ve rollerinin git gide birbirlerini daha 

fazla tamamladığı görülmektedir.
89

  

 

Bu durum, Basel Bankacılık Denetleme Komitesi’nce de dile getirilmiş ve 

gözetim otoritesi ile denetçiler (iç, dış) arasındaki işbirliğinin etkinliği artırdığı ve 

yönetimi en iyi konuma getireceği vurgulanmıştır
90

. 
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İç denetim örgüt bünyesinde yapılan bir denetim faaliyeti olup tüm örgütsel 

amaçlar için yapılabilmektedir.
91

 İç denetimin tanımı ve özellikleri ilerleyen 

başlıklarda yer almaktadır. 

           

         2.1.1. İç Denetimin Tanım ve Özellikleri 
 

İç denetimin tanımı, özellikleri ve uygulama süreçleri hakkındaki bilgiler takip 

eden başlıklar altında açıklanmaktadır. 

 

          2.1.1.1.  İç Denetimin Tanımı 
 

   Diğer bir tanıma göre iç denetim; risk yönetimi, kontrol ve yönetişim 

süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek için sistematik ve disiplinli bir 

yaklaşım getirerek işletmenin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.
92

 Biçimsel ve 

belgelendirilmiş bir süreç olan iç denetim vasıtasıyla yönetim ve çalışanlar kendi 

faaliyetlerini analiz ederler ve ilgili iç kontrol yordamlarının etkililiğini 

değerlendirirler. İç denetim, bankanın iç kontrol sistemlerinin sürekli izlenmesi ve 

sermaye değerlendirme yordamlarının bir parçasıdır.
93

 

 

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün (The Institute of Internal Auditors-

IIA) Haziran 1999’da kabul etmiş olduğu tanıma göre; “İç denetim, bir kurumun 

faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif 

bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.  Bu tanım günümüzde en genel kabul gören 

tanımdır.
94

 İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin 

etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir 

yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur
95

.” 

 

                                                           
91

 Bozkurt, a.g.e. s.17. 
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İç denetim, bir organizasyon yapısı içinde bağımsız bir değerlendirme 

fonksiyonu için kurulan ve kurumun faaliyetlerini kontrol ve değerlendirme 

hizmetlerini sunan bir birimdir
96

.  Bu açıdan bakıldığında iç denetim; organizasyon 

içinde bağımsız olarak kurulan ve işletme faaliyetlerini bağımsızca inceleyen, analiz 

eden ve değerlendiren bir fonksiyondur. İç denetimin amacı gözden geçirilen 

faaliyetlerle ilgili nesnel analizler, değerlendirmeler, tavsiyeler ve yorumlar yaparak 

yönetimin tüm üyelerine sorumluluklarını etkili bir biçimde yerine getirmede 

yardımcı olmaktır.  

 

İç denetim yönetsel bir kontroldür; diğer kontrollerin etkinliğini ölçer ve 

değerlendirir. İç denetim yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu 

konusunda yeterli güvence sağlamada yararlanılan bir yönetim aracıdır. Bu nedenle 

iç denetim yapısının yeterliliğinden ve etkinliğinden yönetim sorumludur
97

. 

 

Diğer bir açıdan iç denetim mali nitelikteki faaliyetler ile mali nitelikte 

olmayan faaliyetlerin gözden geçirilerek değerlemesinin yapıldığı bir denetim 

türüdür. İç denetim işletmedeki kontrollerin etkinliğini ölçmeyi ve bu kontrolleri 

değerlemeyi hedef alır. Bu açıdan çok önemli bir yönetim kontrol aracıdır
98

. İç 

denetim üst yönetim için aynı zamanda müşavirlik/danışmanlık hizmeti de vermekte 

ve yönetimin bilgiye dayanan kararlar almasını sağlamaktadır. İç denetim 

raporlarında faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği araştırılarak bu konuda yönetime 

tavsiyelerde bulunur.
99

 

 

            2.1.1.2. İç Denetimin Amaçları 
 

  Geleneksel anlamda iç denetim faaliyetlerinin hedefi, her türlü riski bulmak 

ve ortadan kaldırmaktır. Başka bir ifade ile iç denetim birimi işletme içerisinde 

faaliyetlerin önceden belirlenen standartlara, politikalara ve hedeflere uygun bir 
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şekilde yerine getirilip getirilmediğini kontrol eden bir birimdir
100

. Günümüzde ise iç 

denetim bireye ve hataya dayalı yaklaşımdan, organizasyona, sürece ve sisteme 

odaklı bir yaklaşıma dönüşmektedir. Diğer bir ifadeyle işin doğru yapılıp 

yapılmadığı yerine doğru işin yapılıp yapılmadığını irdeleyen bir yaklaşım 

gündemdedir.
101

 

  

           İç denetimin kapsamı, işletmelerin faaliyet alanlarına ve içinde bulunulan 

sektöre göre değişiklikler gösterebilmekle beraber en yaygın olanlar; finansal tablo 

denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet (performans) denetimi şeklindedir.
102

 İç 

denetimin finansal tablo denetimi yönü, finansal tabloların doğruluğunun 

araştırılmasından çok, finansal tablolara temel oluşturan muhasebe kayıt ve 

bilgilerinin doğruluğunu, güvenilirliğini ve bu bilgilerin elde edilmesi için kullanılan 

kayıt ortamını ve raporlanma sistemini gözden geçirmektir
103

. Bankacılık açısından 

iç 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.  

 

İç denetim sisteminden beklenen amacın sağlanabilmesi için, iç denetim 

faaliyetleriyle; banka içi herhangi bir kısıtlama olmaksızın bankanın tüm faaliyetleri, 

yurt içi ve yurt dışı şube ve genel müdürlük birimleri dahil diğer birimleri dönemsel 

ve riske dayalı olarak incelenir ve denetlenir, eksiklik, hata ve suiistimaller ortaya 

çıkarılır, bunların yeniden ortaya çıkmasının önlenmesine ve banka kaynaklarının 

etkin ve verimli olarak kullanılmasına yönelik görüş ve önerilerde bulunulur ve 

Kuruma ve üst yönetime iletilen bilgi ve raporlamaların doğruluğu ve güvenilirliği 

değerlendirilir.
104
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Genel bir bakış açısından iç denetimin kapsamını;  

- İç kontrol sisteminin yeterliliğinin ve etkinliğinin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi, 

- Risk yönetim sistem ve yöntemleri uygulamasının incelenmesi,  

- Yönetim ve mali bilgi sistemlerinin gözden geçirilmesi,  

-Muhasebe kayıtları ile mali tabloların doğruluk ve güvenilirliğinin 

incelenmesi, 

- Bankanın kendi sermayesini değerlendirme sisteminin incelenmesi,  

- Kanuni düzenlemeler ile etik kurallara uyulup uyulmadığının incelenmesi,  

- Raporlamanın doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığının kontrol edilmesi, 

- Hem işlemlerin hem de belirli iç kontrol usullerinin işleyişinin kontrol 

edilmesi ve özel incelemelerin yapılması” 

şeklinde özetlemek mümkündür.
 105

 

 

          2.1.1.3. İç Denetimin Nitelikleri 

 
 Uluslararası İç Denetim Enstitüsü, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) gibi 

kuruluşların iç denetime ilişkin bazı ilkeler ve standartlar geliştirme çaba ve 

çalışmaları sonucunda ortaya çıkan genel ve en önemli iç denetim 

ilkelerini/standartlarını aşağıdaki şekilde belirtmek mümkündür
106

. 

            

           Bağımsızlık: İç denetçilerin denetledikleri faaliyetlerden bağımsız olmaları 

gerekmektedir Bağımsızlık, iç denetimin etkinliği ve objektif ile tarafsız olabilmesi 

için ön şarttır. Bağımsızlık bankanın yapısına göre iç denetimin doğrudan Yönetim 

Kurulu’na bağlı olarak çalışması ile gerçekleşmektedir. Ayrıca iç denetim de 

bağımsız incelemeye tabidir. Bunun yanı sıra bankalardaki iç denetim nesnel ve 

yansız olmalı, yani görevlerini müdahaleye uğramaksızın ve önyargısız olarak 

yapabilecek bir konumda olmalıdır. Yansızlık, iç denetim biriminin bankanın 

faaliyetlerine ve iç kontrol tedbirlerinin seçimine karışmamasını gerektirir. Aksi 
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takdirde iç denetim birimi bundan sorumlu olur, bu ise bağımsızlık ilkesini olumsuz 

olarak etkiler. 

 

Mesleki Yeterlilik; İç denetim yeterli ve gerekli mesleki özen gösterilerek 

yürütülmelidir. İç denetçiler profesyonel yeterliliğe sahip olmalı, eleştiri yapma 

özelliklerini kaybetmemeleri için rotasyona tabi tutulmalıdırlar. 

 

Denetimin kapsamı; İç denetimin kapsamı, kurumun iç kontrol sisteminin 

verimliliğinin ve yeterliliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi ile üstlenilen 

sorumlulukların yerine getirilmesindeki kaliteyi içermelidir  

 

Denetim Faaliyetleri; Kurumun her faaliyeti ve her birimi iç denetimin 

kapsamına girmelidir. Denetim faaliyetleri, denetimi planlama, ölçme, bilginin 

değerlendirilmesi, sonuçların iletilmesi ve izleme safhalarını içermelidir. 

 

 İç Denetim Biriminin Yönetimi; İç denetim biriminin yöneticisi, birimi 

kurallara uygun olarak yönetmelidir. İç denetim, bir denetim planının hazırlanmasını, 

eldeki bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesini, sonuçların bildirilmesini ve 

tavsiyelerin ve sorunların izlenmesini içerir
107

. 

 

Gerçekleştirilecek iç denetim için öncelikle plan hazırlanır ve burada denetim 

çalışmasının zamanlaması ve sıklığına yer verilir. Daha sonra her denetim görevi için 

bir denetim programı hazırlanır. Denetim programında hedeflerin yanı sıra bu 

hedeflere ulaşılması için gerekli olduğu düşünülen denetim çalışması özet olarak 

tanımlanır. Fakat bu husus bulgulara göre uyarlanacak ve tamamlanacak şekilde 

esneklik içermelidir.  

 

Bu noktada denetim usullerinin çalışma dokümanları biçiminde belgelenmesi 

önemlidir. Bu suretle incelemenin gerektiği biçimde tamamlanıp tamamlanmadığının 

ve görevin uygun biçimde tamamlanıp tamamlanmadığının incelenmesi mümkün 

olmaktadır. Daha sonra her görev ile ilgili olarak yazılı bir denetim raporu hazırlanır.  
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Denetim raporunda, denetimin amaç ve kapsamı sunulur ve iç denetim 

biriminin bulguları ve tavsiyeleri ile denetlenen kişinin cevaplarına yer verilir. 

Ayrıca, denetimin sonunda üzerinde mutabık kalınan hususlar açıklanır. Daha sonra 

da denetim raporunda belirtilen hususların uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilir
108

. 

İç denetim faaliyeti yüksek maliyetli ve belirli ölçeğin altındaki organizasyonlar için 

külfetli gelebildiğinden kimi zaman dış kaynak kullanımı da bir seçenek 

oluşturabilmektedir.
109

 

 

          2.2. İç Denetimde Etkililik 
 

İç denetimin etkili şekilde gerçekleştirilebilmesi için neler yapılması gerektiği 

düşünüldüğünde öncelikle kavramsal açıdan etkililikten ne anlaşılması gerektiği 

doğru bir başlangıç noktası oluşturacaktır. Günlük dilde etkinlik, etkililik, verimlilik 

gibi kavramlar birbiri yerine kullanılabilmekte ve bir kavram kargaşası 

doğabilmektedir.   

 

Bu bağlamda öncelikle kavramsal açıdan etkilik konusu ele alınarak, anlamı 

ve yakın fakat farklı kavramlardan ayrıldığı noktalar belirtilerek terminolojik boyut 

açıklığa kavuşturulacaktır. Daha sonrasında ise denetimde etkililikten ne anlaşılması 

gerektiği konusu irdelenecektir. 

 

        2.2.1. Kavramsal Açıdan Etkililik 
 

Literatürde etkililik, etkinlik ve verimlilik kavramları konusunda bir kargaşa 

yaşanmaktadır. Pek çok bilim adamı etkinlik ve etkililik kavramlarını eşanlamlı 

olarak kullanılabilmektedir. Bazı araştırmacılar ise, iki kavramın farklı anlamları 

olduğunu vurgulamaktadırlar. Bir firma etkin olmakla birlikte etkili çalışmayabilir. 

Etkililik daha çok planlara ulaşmanın, etkinlik ise bir girdi-çıktı mekanizması 

aracılığı ile işleri doğru yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanabilir. Etkililik 
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kavramının yönetim bilimlerinde kullanımı, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

başlamıştır ve bu terim ekonomi biliminden diğer bilim dallarına yayılmıştır.
110

 

 

 

 2.2.2.  Etkinlik, Etkililik Ayrımı  
 

Etkililik kavramı, daha çok örgütün istediği sonuçlara ulaşma düzeyi ve 

derecesini ifade etmektedir.  Etkinlik ise kurumun amaçlara ulaşma, onları elde etme 

derecesidir. Bu görüşe göre; bir örgüt önceden saptadığı amaçlara ne denli 

ulaşabiliyorsa, o kadar etkindir.
111

 

 

Etkinlik ve etkilik ayrımını netleştirmek bakımından konu ele alındığında, bir 

örgüt etkin olduğu halde etkili olmayabilir veya tam tersi söz konusu olabilir, ya da 

etkin olmadığı gibi etkili de olmayabilir. Etkililik başarı için temeldir, etkinlik ise bu 

başarıyı sağlamlaştıran bir etmendir. Örgütün amacı, tüm faaliyetlerin etkililiğini 

sağlamak, etkili olmayan tüm faaliyetleri etkinliği ne kadar yüksek olursa olsun 

azaltmak ya da elemek olmalıdır.
112

 

 

 

       2.2.3.  İç Denetimde Etkililik  
 

İç denetimde etkinlik, kurum bünyesindeki bir süreçte o süreçle amaçlanan 

hususa ulaşılmasını sağlayacak girdilerin kullanılıp kullanılmadığı, amaca ulaşma 

dışındaki girdilere süreçte yer verilip verilmediği şeklinde ifade edilebilir.  

 

Bu değerlendirmenin sonucuna göre kurumun “yüksek, orta ya da düşük” 

etkinlikte çalıştığı yorumu yapılmaktadır. Bu anlamda etkinliğin, hedefe ulaşma 

sırasında hedef ile kullanılan girdi arasındaki ilişkiyi de dikkate alması sebebiyle 

etkililiğe benzer şekilde verimlilik ile ilişkili olduğu da söylenebilir.  İç denetiminde 

etkililikten anlaşılması gereken ise, iç denetim faaliyetlere kapsamında ulaşılması 

hedeflenen amaçlara doğru araç, yöntem ve şekiller üzerinden ulaşılıp ulaşılmadığı 
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ile ilgilidir. İç denetimde etkililiğini belirleyen faktörler, iç denetim faaliyetinin 

yürütülmesinde uyulmak zorunda olunan uluslararası iç denetim standartları ile ilgili 

kurum içi uygulamalarıdır. 

 

 İç denetim faaliyetinin; kurum içindeki konumu, faaliyet ve görev alanları ile 

ilgili kapsamı, kurumsal düzeyde her türlü bilgi, belge, kayıt, varlık ve alanlara 

erişim yetkisi, bağımsızlığı ve tarafsızlığı, iç denetim profesyonellerinin yetkinlikleri, 

yönetimi, gözetimi, raporlama ve kalite güvencesinin standartlarda öngörülen 

tanımlama ve yaklaşımlara uygun olması, bir kurumda iç denetimin etkililiğini 

belirleyen faktörlerdir. 

 

Etkili bir iç denetim faaliyetinin bir kurum içinde yürütülmesi, yönetilmesi; iç 

denetim yöneticisinin, iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine getirmesine 

imkân sağlayacak bir yönetim seviyesine bağlı olmasını gerektirir. İç denetim 

faaliyeti yürütülürken, faaliyet ve görev alanları ile ilgili herhangi bir kısıtlama, 

müdahale olmaması, her türlü belge, bilgi, kayıt, varlık ve alanlara erişim yetkisi 

bulunmalıdır. Bu imkânlar, kurum üst yönetimi tarafından onaylanmış bir iç denetim 

yönetmeliğinde açıkça tanımlanmış olmalıdır.
113

 

 

İç denetim faaliyetinin etkili bir biçimde yürütülmesi, yönetilmesi için mesleki 

özen ve dikkat azami bir biçimde gösterilmelidir. Mesleki özen ve dikkat; görev ile 

ilgili amaca ulaşmak için gerekli çalışma kapsamını, çalışma kapsamı içinde yer alan 

konuların karmaşıklığını, risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin 

etkinliği ve yeterliliğini, önemli hata, düzensizlik ya da aykırılıkların olasılığını, 

göreve ilişkin potansiyel faydaların maliyetini göz önünde bulundurmayı 

gerektirir.
114

 

 

      İç denetim faaliyetinin yürütülmesinin katma değer sağlayacak bir biçimde 

etkili olarak yönetilmesi ise, risk esaslı iç denetim faaliyeti planlaması, kurum üst 
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yönetimi ile iletişim, raporlama ve takip sistemine bağlıdır. Denetim planı, risk esaslı 

önceliklere göre hazırlanan görev alanları ile birlikte planın gerçekleştirilmesi için 

gerekli insan kaynağı ve bütçeyi içermeli, kurumun üst yönetiminin bilgi ve onayına 

sunulmalıdır. İç denetimin etkililiğini belirleyen faktörlerin sürekli gözetimi ise, 

uluslararası standartların öngördüğü ve zorunlu kıldığı, kurum iç denetim faaliyeti ile 

ilgili kalite güvence ve geliştirme programının varlığı ile sağlanır. 

İç denetim faaliyetinin etkililiğini ifade eden; değer yaratmak, etik kurallar ve 

uluslararası standartlara uyum sağlamak için hazırlanan kalite güvence ve geliştirme 

programı yapılacak olan iç ve dış değerlendirmeleri içermelidir. Ülkemizde bu 

konuda uygulamalar yeni başlamış olup, henüz yaygınlık kazanmamıştır.
115

 

 

 

2.3. İç Denetim Standartları 
  

 

İç denetim, tüm dünyada, yapısı, büyüklüğü ve amacı değişik kuruluşlar 

bünyesinde ve farklı ortamlarda yürütülmektedir. Ayrıca mevzuat ve gelenekler bir 

ülkeden diğerine farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar her ortamdaki iç denetim 

uygulamasını etkileyebilmektedir. Ancak denetimin türü ne olursa olsun denetçinin 

gerçekleştireceği hedefler, uygulayacağı denetim prosedürleri ve teknikleri, iş 

kalitesi ve hazırlayacağı rapor bakımından uyması gereken kurallar vardır. Bu 

kurallar, genel olarak denetim standartları olarak ifade edilmektedir. Denetim 

standartları, denetim mesleğinin gelişmiş olduğu ülkelerde önce meslek 

kuruluşlarınca konulup geliştirilmiştir. Daha sonra kamu ve özel sektörde faaliyette 

bulunan kurumlar ve organizasyonlar bu standartları tek tek kendi alanlarına 

uyarlamışlardır.
116
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2.3.1. Uluslararası İç Denetim Enstitüsü’nce Belirlenen 

Standartlar 
 

İç denetime ilişkin standartlar ilk kez, uluslararası bir mesleki kuruluş olan 

ABD İç Denetim Elemanları Enstitüsü tarafından iç denetimin rolünün ve 

sorumluluklarının özetini kapsayan bir tebliğ biçiminde yayımlanmaya başlanmış ve 

mesleğin gelişimine paralel İç Denetim, Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları 

olarak bu tebliğlerin sayısı on üçü bulmuştur. Bu tebliğler daha sonra bir kurgu ve 

üslup içinde bir araya getirilerek İç Denetim Mesleği Uygulama Standartları olarak 

dünya çapında kabul görmüştür.
117

 

 

ABD İç Denetim Enstitüsü ayrıca 1995 yılından bu yana değişik konularda 

tebliğler yayımlayarak bu tebliğleri de Standartların kurgusu içine almıştır. Bu 

tebliğlere örnek vermek gerekirse; 

- Gözetim,  

- Politikalara, Planlara, Prosedürlere, Yasalara, Düzenlemelere ve Sözleşmelere 

Uygunluğun Denetimi,  

- Dış Denetim Elemanlarının Çalışmalarının Değerlendirilmesi,  

- Kurum Dışı Hizmet Tedarikçilerinden Yararlanma 

sayılabilir. 

 

Öte yandan İç Denetim Enstitüsü Direktörler Kurulu, 1999 yılında Mesleki 

Uygulamalar Çerçevesi. başlıklı bir doküman üreterek mesleğin gelişimini daha 

uygun bir biçimde kavrayan bir planı tartışmaya açmıştır.  

 

1941’de kurulan İç Denetçiler Enstitüsü (IIA – The Institute of Internal 

Auditors) uluslar arası bir meslek örgütü olup merkezi Amerika Birleşik 

Devletleri’nin Florida eyaleti Altamonte Springs kentindedir. IIA, iç denetim 

mesleğinin küresel sesi, kabul edilen otoritesi, tanınmış lideri, baş savunucusu ve 

birincil eğitmenidir. IIA üyeleri iç denetim, risk yönetimi, kurumsal yönetim, iç 

kontrol, bilgi teknolojileri denetimi, eğitim ve güvenlik konularında çalışmaktadır. 
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IIA, iç denetimin büyümesine bir yanıt ve şirketlerin ve kamu kuruluşlarının 

artan hacim ve karmaşıklıklarının sonucunda ortaya çıkan yeni yönetim 

gereksinimlerine bir tepki olarak gelişmiştir.  

 

IIA’nın kuruluşundan önceki yıllarda işletmelerin büyüme ve genişlemeleri, 

kontrol edilmelerini ve faaliyetlerinin verimliliğinin sağlanmasını gittikçe daha zor 

hale getirmiştir. Savaş ekonomisine geçiş nedeniyle işletmelerin planlama, malzeme 

ve işgücü temini, hükümet düzenlemelerine uyum ve maliyet bulgularına daha fazla 

önem verme davranışlarında artış yaşanmıştır. 

 

Yönetimler kendi sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerde neler olup bittiğini 

fiziki olarak gözlemlemenin olanaksız olduğunu fark etmişlerdir. Bu yeni sorunlarla 

baş etmek üzere, yönetimler yeni ve özel birtakım personeli neler olup bittiği 

konusunda raporlama yapmak ve nedenlerini araştırmak üzere görevlendirmeye 

başlamıştır. Bu yeni çalışanlar günümüzde “iç denetçiler” olarak bilinmektedir.  

 

North American Company’nin iç denetim biriminin başkanı olan John B. 

Thurston iç denetim işlevinin tanınması ve anlaşılması için güçlü bir kamuoyu 

oluşturmaya çalışan ilk kişilerdendir ve Enstitü’nün kuruluşunda en çok emek veren 

kişi olarak anılmaktadır. Thurston düşüncelerini Columbia Mühendislik Şirketi’nin 

genel denetçisi olan Robert B. Milne ve eski denetçi, Columbia Üniversitesi öğretim 

üyesi ve iç denetimle ilgili ilk kitabın yazarı Victor Z. Brink ile paylaşmıştır.  

 

Thurston, Milne ve Brink organizasyon komitesi olarak, arkadaşları ve 

sektörden, muhasebe firmalarından ve başka sektörlerden çalışma arkadaşları olan 40 

kişiyle temasa geçip 25’ini iç denetçiler için kurulacak yeni örgütün kuruluşunda rol 

oynamaya ikna etmişlerdir. Bu kişilerden 17’sinin katılımıyla 23 Eylül 1941’de New 

York’ta Williams Club’da yapılan örgütsel toplantıda iç denetçiler için yeni bir 

mesleki örgütün kurulması konusunda anlaşılmıştır.  
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Thurston geçici organizasyon yöneticisi olarak, Consolidated Edison Co. 

şirketinden Arthur E. Hald ise esas mukavele ve yönetmeliğin hazırlanmasından 

sorumlu olarak atanmıştır. 17 Kasım 1941’de IIA’nın kuruluş belgesi düzenlenerek 

resmen kurulmuş, Enstitü kar amacı gütmeyen bir üyelik şirketi (sendikalar veya bazı 

dinsel dernekler gibi) olarak tanınmış ve özel amaçları tanımlanmıştır. 

 

İç Denetçiler Enstitüsü iç denetimi ‘bir işletmenin faaliyetlerini geliştirmek ve 

onlara değer katmak amacıyla tasarlanmış bağımsız ve tarafsız bir güvence ve 

danışmanlık faaliyeti’ olarak tanımlamaktadır. Tanıma göre ‘iç denetim; risk 

yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek 

için sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirerek işletmenin amaçlarına ulaşmasına 

yardımcı olur. 

 

İç denetim işlevi bir işletmenin risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin 

-  Risklerin uygun biçimde tespit edilip yönetilmesi, 

-  Değişik yönetişim grupları arasında gerekli etkileşimin olması, 

-  Önemli finansal, yönetsel ve faaliyetle ilgili bilgilerin doğru, güvenilir ve 

zamanlı olması, 

-  Çalışanların politika, standart, yordam ve ilgili yasa ve düzenlemelere uygun 

biçimde davranması, 

-  Kaynakların ekonomik biçimde temin edilmesi, verimli kullanılması ve 

yeterli derecede korunması, 

-  Program, plan ve amaçlara ulaşılması, 

-  İşletmenin kontrol süreçlerinin kalite ve sürekli gelişimi desteklemesi, 

-  İşletmeyi etkileyen önemli yasal ve diğer düzenleme konularının bilinmesi 

ve izlenmesi 

konularında güvence sağlayıp sağlamadığının belirlenmesine yardımcı olur. 
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İç denetim sorumlulukları arasında esnek bir yıllık denetim planının 

oluşturulması, denetim faaliyet sonuçlarını özetleyen periyodik raporların denetim 

komitesi ve yönetime sunulması ve denetim komitesine önemli ölçüm amaç ve 

sonuçlarının listesinin sunulması yer almaktadır. Ayrıca, önem arz eden yeni veya 

değişen işlev, hizmet, süreç, faaliyet ve kontrollerin değerlendirilmesi de iç 

denetimin sorumlulukları arasındadır. İç denetim ayrıca şüpheli hileli faaliyetlerin 

soruşturulmasına da yardımcı olur.
118

 

 

İç denetim işlevinin nasıl kurulacağı işletmenin yönetim kurulu yapısına, 

örgütsel yapısına, yönetsel becerilere, büyüklüğüne, uyum programına ve başka 

birçok faktöre bağlıdır.  

 

Aşağıdaki genel kurallar iyi bir başlangıç teşkil eder: 

- Kurul düzeyinde onay alınması, 

-  Denetim komitesi oluşturulması, 

-  Denetim komitesi yönetmeliği hazırlanması, 

-  İç denetim yönetmeliği hazırlanması, 

-  İç denetim için gerekli kaynakların tespit edilmesi, 

-  Risk değerlendirmesi yapılması, 

- İç denetim planı oluşturulması. 

 

  İç denetim faaliyetleri farklı yasal ve kültürel ortamlarda; değişik amaç, ölçek, 

karmaşıklık ve yapıdaki işletme/kurumlarda; işletme/kurum içinden veya dışından 

kişilerce yerine getirilir. IIA, iç denetimin mesleki uygulamasına rehberlik etmek 

üzere Uluslararası Standartlar yayımlamıştır ve yasa veya düzenlemelerin, iç 

denetçileri veya iç denetim faaliyetlerini Standartlar’ın belli bazı bölümlerine 

uymalarını yasaklamaları durumunda kalan bölümlerine uyulmasını ve gerekli 

açıklamaların yapılmasını kabul etmektedir.
119
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Eğer Standartlar başka kurumların standartlarıyla birlikte kullanılıyorsa iç 

denetim yazışmalarında diğer standartlara da atıf yapılmalıdır. Ancak, IIA 

Standartları ile diğer standartlar arasında uyuşmazlıklar ortaya çıkarsa iç denetçiler 

ve iç denetim faaliyetinin IIA Standartları’na uyması zorunludur, diğer standartların 

daha sınırlayıcı olması durumunda ise diğer standartların kullanılabileceği 

düzenlenmiştir. 

 

Standartların amaçları şöyle sıralanmıştır: 

- İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri 

tanımlamak, 

- Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye 

yönelik bir çerçeve oluşturmak, 

- İç denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak, 

- Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak. 

 

Standartlar “Nitelik Standartları” ve “Performans Standartları” olarak 

ayrılmıştır. Nitelik Standartları iç denetimi gerçekleştiren organizasyon ve bireylerin 

niteliklerine yönelik iken, Performans Standartları iç denetimin doğasını 

tanımlamakta ve söz konusu hizmetlerin performansını ölçmede kullanılabilecek 

kalite ölçütleri sağlamaktadır. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim 

hizmetlerine uygulanabilmektedir. Bu standartlara ilave olarak Uygulama 

Standartları hazırlanmıştır, güvence ve danışmanlık faaliyetlerine uygulanabilecek 

koşullar sunulmuştur.
120
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        2.3.1.1. Nitelik Standartları  
 

IIA tarafından yayımlanan uluslararası iç denetim meslek standartlarından 

nitelik standartları aşağıdaki gibi açıklanmıştır:
121

 

 

1. İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluğu iç denetim 

yönetmeliğinde iç denetim tanımı, etik kurallar ve Standartlara uyumlu olarak 

resmen tanımlanmalıdır. Yönetmelik iç denetim faaliyetinin işletme/kurum içindeki 

konumunu belirler, denetimlerle ilgili olarak kayıtlara, personele ve fiziksel 

varlıklara erişim konusunda yetki verir ve iç denetimin kapsamını tanımlar. 

Yönetmelik kurul tarafından onaylanmalıdır. 

 

2. İç denetim yönetmeliğinde iç denetim tanımı, etik kurallar ve Standartların 

zorunlu olduğu kabul edilmelidir. 

 

3. İç denetim faaliyeti bağımsız olmalıdır, iç denetçiler işlerini yaparken 

tarafsız olmalıdırlar. Bağımsızlık, iç denetim faaliyetinin yapılabilirliğini veya 

denetim yöneticisinin sorumluluklarının önyargısız biçimde yürütmesini tehdit eden 

koşullardan uzak olunmasını ifade eder. Bu amaçla denetim yöneticisinin üst 

yönetime ve kurula doğrudan ve kısıtlama olmaksızın erişiminin olması 

gerekmektedir. Tarafsızlık iç denetçilerin yaptıkları işlerin sonuçlarına inandıkları ve 

kalite adına uzlaşmanın olmadığı önyargısız bir zihinsel tutumdur. Tarafsızlık, iç 

denetçilerin denetimle ilgili konularda kendi yargılarını başkalarınınkine kıyasla 

ikinci plana atmamalarını gerektirmektedir. 

 

4. Denetim yöneticisi işletme/kurum içinde iç denetim faaliyetinin 

sorumluluklarını yerine getirmesine olanak sağlayacak bir düzeye raporlama 

yapmalıdır. İç denetim faaliyetinin örgütsel bağımsızlığı en azından yılda bir kez 

denetim yöneticisi tarafından doğrulanmalıdır. 
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5. Denetim yöneticisi iletişim ve bağlantısını doğrudan kurulla kurmalıdır. 

 

6. İç denetçiler adil ve önyargısız bir tutum içinde bulunmalı, çıkar 

çatışmasından uzak durmalıdır. 

 

7. Bağımsızlık ve tarafsızlık ister görünürde ister gerçekte zayıflarsa, bunun 

ayrıntıları ilgili taraflara açıklanmalıdır. Bu bağlamda iç denetçi, daha önceden 

sorumlusu olduğu faaliyetlerle ilgili değerlendirme yapmamalıdır. Ancak bu 

nitelikteki faaliyetlerle ilgili danışmanlık hizmeti sunabilirler. 

 

8. İç denetçiler bireysel sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, 

beceri ve diğer yetkinliklere sahip olmalıdır. İç denetçiler makul derecede ihtiyatlı ve 

yetkin bir iç denetçiden beklenen dikkat ve beceriyi göstermelidir. Mesleki özen, 

yanılmazlık anlamına gelmemektedir. 

 

9. İç denetçiler bilgi, beceri ve diğer yetkinliklerini sürekli mesleki gelişim 

yoluyla artırmalıdır. 

 

10. Denetim yöneticisi iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini içine alan bir 

kalite güvence ve geliştirme programını geliştirmeli ve sürdürmelidir. 

 

11. Kalite güvence ve geliştirme programı iç ve dış değerlendirmeleri 

içermelidir. İç değerlendirmeler, iç denetim faaliyetinin performansının sürekli 

izlenmesi ve öz değerlendirme veya iç denetim uygulamaları konusunda yeterli bilgi 

sahibi üçüncü kişilerce yapılacak dönemsel gözden geçirmeleri içermelidir. Dış 

değerlendirmeler en azından beş yılda bir işletme/kurum dışından nitelikli ve 

bağımsız bir incelemeci veya inceleme ekibince yapılmalıdır. 

 

12. Denetim yöneticisi kalite güvence ve geliştirme programının sonuçları 

hakkında üst yönetime ve kurula bilgi verir. 
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13. Denetim yöneticisi, ancak ve ancak kalite güvence ve geliştirme 

programının sonuçları tarafından destekleniyorsa, iç denetim faaliyetinin Uluslar 

arası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uyumlu olduğunu ifade edebilir. 

 

14. İç denetim tanımı, etik kurallar veya Standartlara uygunsuzluk, iç denetim 

faaliyetlerinin kapsamını veya yürütülmesini etkiliyorsa denetim yöneticisi bu 

uygunsuzluğu ve etkilerini üst yönetime ve kurula açıklamalıdır. 
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        2.3.1.2. Çalışma Standartları 
 

IIA çalışma standartları kısaca şunlardır:
122

 

 

1. Denetim yöneticisi iç denetim faaliyetini işletme/kuruma değer kattığından 

emin olmak üzere etkili biçimde yönetmelidir. Eğer iç denetim faaliyetinin çalışma 

sonuçları yönetmelikte belirtilen amaç ve sorumluluğa ulaşıyorsa, iç denetim 

faaliyeti iç denetim tanımı ve Standartlara uygunsa ve iç denetim faaliyetinin parçası 

olan bireyler etik kurallara ve Standartlara uyum gösteriyorsa iç denetim faaliyetinin 

etkili biçimde yönetildiği söylenebilir. 

 

2. Denetim yöneticisi işletme/kurumun amaçlarıyla uyumlu biçimde, iç 

denetim faaliyetinin önceliklerini belirlemek üzere risk tabanlı planlarını 

hazırlamalıdır.  

 

3. Denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin planlarını ve kaynak 

gereksinimlerini incelenmek ve onaylanmak üzere üst yönetime ve kurula iletmelidir. 

Ayrıca, kaynak kısıtlamalarının etkilerini de bildirmelidir. 

 

4. Denetim yöneticisi iç denetim kaynaklarının onaylanan planı başarmak için 

uygun ve yeterli olduğu ve etkili bir biçimde konuşlandırıldığından emin olmalıdır. 

 

5. Denetim yöneticisi iç denetim faaliyetine rehberlik etmek üzere politika ve 

yordamlar oluşturmalıdır. 

 

6. Denetim yöneticisi, içeriğin düzgün olmasını sağlamak ve emek tekrarını en 

aza indirmek için diğer iç ve dış güvence ve danışmanlık hizmet sağlayıcılarıyla 

bilgiyi paylaşmalı ve faaliyetlerini eşgüdümlü yürütmelidir. 
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7. Denetim yöneticisi iç denetim faaliyetinin amacı, yetkisi, sorumluluğu ve 

plana göre performansı hakkında üst yönetime ve kurula dönemsel rapor sunmalıdır. 

Raporlamaya hile riski dahil önemli risk ve kontrol başlıkları, yönetişim konuları ve 

üst yönetim ve kurulca ihtiyaç duyulan veya talep edilen diğer hususları da dahil 

etmelidir. 

 

8. İç denetim faaliyeti sistematik ve disipline bir yaklaşımla kurumsal yönetim, 

risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin geliştirilmesi için değerlendirme yapmalı ve 

onlara katkıda bulunmalıdır. 

 

9. İç denetim faaliyeti işletme/kurumda uygun etik ve değerleri teşvik etme, 

örgütsel performans yönetimi ve hesap verebilirliğin etkili olduğundan emin olma, 

risk ve kontrol bilgilerini işletme/kurumun ilgili birimlerine iletme ve kurul, iç ve 

bağımsız denetçiler ve yönetim arasındaki faaliyetlerin eşgüdümünü ve iletişimi 

sağlama amaçlarının başarılmasında kurumsal yönetim süreçlerinin geliştirilmesi için 

değerlendirme yapmalı ve önerilerde bulunmalıdır. 

 

10. İç denetim faaliyeti risk yönetimi süreçlerinin etkililiğini değerlendirmeli 

ve geliştirilmesine katkıda bulunmalıdır. 

 

11. İç denetim faaliyeti etkili iç kontroller oluşturma konusunda 

işletme/kuruma etkililik ve verimliliklerini değerlendirmek ve sürekli 

geliştirilmelerini teşvik etmek suretiyle yardım etmelidir. 

 

12. İç denetçiler her bir denetim anlaşması için amaçları, kapsamı, 

zamanlamayı ve kaynak dağılımını içeren bir plan yapmalı ve belgelendirmelidir. 

 

13. İç denetçiler planlama yaparken; incelenecek faaliyetin amaçlarını ve 

faaliyetin performansını kontrol etme yollarını; faaliyete, amaçlarına, kaynaklarına 

ve operasyonlarına dönük önemli riskleri ve riskin olası etkisini kabul edilebilir bir 

düzeyde tutma yollarını; ilgili kontrol yapı/modeline kıyasla faaliyetin risk 
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yönetiminin ve kontrol süreçlerinin yeterliği ile etkililiğini ve faaliyetin risk yönetimi 

ve kontrol süreçlerinde önemli iyileştirmeler yapma fırsatlarını hesaba katmalıdır. 

 

14. İç denetçiler denetim anlaşmasının amaçlarına ulaşmak için yeterli, 

güvenilir, ilgili ve kullanışlı bilgileri tanımlamalı, analiz etmeli, değerlendirmeli ve 

belgelemelidir. 

 

15. İç denetçiler denetim anlaşması sonuçlarını (amaçlar ve kapsam, 

uygulanabilir yargılar, öneriler ve eylem planları) raporlamalıdır. Bu raporlamalar 

doğru, tarafsız, açık, kısa ve öz, yapıcı, eksiksiz ve doğru zamanlı olmalıdır. 

 

16. Denetim yöneticisi sonuçları ilgili taraflara bildirmelidir.  

 

17. Denetim yöneticisi yönetime bildirilen sonuçların gidişatını izleyecek bir 

sistem kurmalıdır. 

 

2.3.2. İngiltere Kamu Hazinesi’nce Belirlenen İç Denetim 

Standartları 

 
Kamu Sektörü İç Denetim Standartlarına ilişkin olarak İngiltere Hazinesi 

tarafından yapılan çalışmalar sonucunda iç denetimin tanımı ve yaptığı faaliyetler 

şöyle belirtilmektedir: İç denetim, örgüt bünyesindeki bağımsız bir değerlendirme 

olup iç kontrol sisteminin etkililiğini ölçmek ve değerlendirmek suretiyle yönetime 

hizmet sağlamak şeklinde faaliyet gösterir.  

 

Bu hizmeti sağlamada iç denetim: 

- İç kontrol sistemini analiz eder ve bir inceleme programı oluşturur. 

- Amaçların en ekonomik ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için 

sistemler içinde tesis edilmiş kontrolleri belirler ve değerlendirir. 

- Bulguları ve sonuçları raporlar ve uygun olduğu durumda tavsiyelerde 

bulunur. 

- İncelemeye tabi sistemdeki kontrollerin güvenilirliği hakkında bir görüş 

bildirir. 
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- Örgüt bünyesindeki iç kontrol sistemini bir bütün olarak değerlendirmek 

suretiyle bir güvence verir.
123

 

 

2.3.3. Türkiye İç Denetim Enstitüsü 
 

İç denetçilerin meslek örgütü olarak 1995 yılında kurulan Türkiye İç Denetim 

Enstitüsü (TİDE), iç denetim mesleğinin ve meslek mensuplarının uluslararası 

standartlar ile uyumlu, küresel seviyede yetkin uygulamaları için güvence 

oluşturmayı hedefleyen bir meslek organizasyonudur.
124

  

 

TİDE, iç denetim uygulamalarında uluslararası standartlar çerçevesinde 

meslektaşlar, kurumlar ve toplum için referans ve güvence kaynağı olarak katma 

değer yaratma misyonuyla mesleğin profesyonellerinin yetkinlikleri, finans ve reel 

sektör şirketleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal yönetim kalitesi, 

düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinin uygulamadaki uyum kalitesi, mesleğin 

gelişimi için sertifikasyon, uluslararası standartlar, eğitim, ulusal kongreler, 

yayıncılık, araştırma, kariyer gelişimi ve rehberlik gibi çok çeşitli hizmetler 

sunmaktadır. 

 

Derneğin kuruluş amacı; üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki 

ilişkileri güçlendirmek, mesleki uygulamada iç denetim ahlak, gelenek ve ilkelerin, 

esasların ve standartların oluşmasına,  gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, 

üyelerinin mesleki yararlarını ve bağımsızlıklarını korumak, ulusal ve uluslararası 

alanda mesleki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler hakkında bilgi vererek, eğitim 

çalışmaları yaparak üyelerinin mesleki ilerlemelerine yardımcı olmak, mesleğin 

nitelikli elemanlar tarafından yürütülmesini sağlayacak çalışmalar organize etmek, 

bu nitelikteki çalışmalara katkıda bulunmak, denetim mesleğinin niteliğini 

yükseltmek için teoriyi ve pratiği geliştiren çalışmalar yapmak,  meslekle ilgili kamu 

ve özel kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmek şeklinde tanımlanmaktadır.
125

 

Enstitü, kuruluşundan bu güne kadar ortaya çıkan gelişim aşamaları şöyledir;
126
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 Yörüker, a.g.e., s.6. 
124

 www.tide.org.tr 
125

 TİDE Tüzüğü’nün 2’inci maddesi. 
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Kuruluşundan bir yıl sonra faaliyetlerine gösterilen ilgi ve katılımla hızlı bir 

gelişim gerçekleşmiş ve 1996 yılında Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA/The 

Institute of Internal Auditors) ve Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu 

(ECIIA/European Confederation of Institute of Internal Auditors) üyeliğine kabul 

edilmiştir.  

 

1997 yılında ilk "Türkiye İç Denetim Kongresi" gerçekleştirilerek sonrasında 

her yıl kesintisiz olarak devam eden ulusal mesleki buluşma geleneği oluşturulmuş, 

1998 yılında "Türkiye" ismini kullanma talebi Bakanlar Kurulu tarafından 

onaylanmıştır. Aynı yıl "Uluslararası İç Denetim Standartları" Türkçeye çevrilmiştir. 

 

1999 yılında ise www.tide.org.tr yayına başlamış ve IIA tarafından "Dünya 

Çapında En Hızlı Gelişen ve Üye Sayısını En Hızlı Arttıran Enstitü" ödülü 

verilmiştir. 2000 yılında TİDE marifetiyle Uluslararası İç Denetçi (CIA, Certified 

Internal Auditor) sınavı ülkemizde de yapılmaya başlamış ve böylelikle Türkiye'nin 

ilk uluslararası iç denetçileri ile meslekte uluslararası unvan sertifikası dönemi 

açılmıştır. 

 

2001 yılında "İç Denetim Dergisi" yayınlanmaya başlamış, 2000 ve 2004 

yılında olmak üzere iki defa Avrupa İç Denetim Konferansı ülkemizde 

gerçekleştirilmiştir. 2005 yılında CIA sınavları Türkçe olarak da yapılmaya 

başlanmış, 2008 yılında sertifika sınavları bilgisayar destekli olarak 

gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

 

Enstitü Bankacılık, Sermaye Piyasaları, Kamu, Sigortacılık alanlarındaki iç 

denetim düzenlemelerine doğrudan ve dolaylı çok önemli katkılarda bulunmakta, 

eğitim, mesleki toplantı, seminer, sempozyum, panel şeklinde çeşitli etkinlikler 

düzenlemektedir. TİDE günümüzde 350'den fazla kurumu temsil eden 1.000'den 

fazla üyeli bir meslek örgütü haline dönüştü 
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2.3.4. Sermeye Piyasası Kurulu’nun İç Denetim Düzenlemeleri 

 

Sermaye Piyasası Kurulu çıkardığı düzenlemelerle KRY, iç kontrol ve iç 

denetim alanındaki gelişmelere öncülük etmektedir.
127

 Nitekim Seri V, No:46 sayılı 

Tebliğ kapsamında aracı kurumlarda iç kontrol ele alınarak tüm işlerin yönetim 

stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde, mevcut 

yasal düzenlemelere göre yürütülmesi amaçlanmaktadır.
128

 

 

Aracı kurumlar, faaliyetlerinin kapsam ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara 

cevap verebilecek nitelikte ve etkinlikte iç denetim sistemlerini kurmak ve 

geliştirmek zorundadırlar. Aracı kurumlarda iç denetim sistemi; iç kontrol sistemini 

ve teftiş sistemini bir bütün olarak içeren bir süreçtir. Ülkemizde aracı kurumların 

karşılaştıkları risklerin izlenmesini ve kontrolünü sağlamak üzere kuracakları iç 

denetim sistemlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla SPK tarafından 

Seri: V, No: 68 sayılı Tebliğ düzenlenmiştir. Tebliğ’de aracı kurumların 

faaliyetlerine dayalı iç denetim alanları, temel kontrol alanları, teftiş sistemi ve bu 

faaliyetleri yürütenlerin görev, yetki ve sorumlulukları yer almaktadır.
129

 

 

Aracı kurumların oluşturdukları iç kontrol sistemlerine yönelik tüm politika ve 

prosedürlerin, yönetim kurulu kararına bağlı olarak yazılı hale getirilmesi 

gerekmektedir. Aracı kurumlarda, iç kontrol sistemine yönelik faaliyetler, yönetim 

kurulu, iç denetimden sorumlu elemanlar ile tüm çalışanlar tarafından yürütülmelidir. 

Aracı kurumlar iç kontrol faaliyetlerini tespit ederlerken, bu faaliyetlerin ayrılmaz bir 

parçası olarak risk takibini de göz önüne almalıdırlar.  

 

Aracı kurumlarda etkin bir iç kontrol ortamının sağlanması amacıyla 

çalışanların görevleri, yetki ve sorumlulukları yazılı prosedürlerle belirlenmiş 

olmalıdır. Ayrıca, çalışanların yasal olmayan faaliyetlerinin, meslek ilkelerine ve 
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 Nahit AKARKARASU, “Halka Açık Şirketlerde İç Denetim ve Denetim Kurullarının 

Etkinleştirilmesi İçin Öneriler”, Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Yeterlik Etüdü, s.15- 

16 
128
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kurum politikalarına uymayan davranışlarının üst düzey yönetime bildiriminin de 

yazılı olarak yapılması gerekir. Böylece, kurum içinde tüm çalışanların etkin iç 

kontrol sistemine katılımı sağlanmış olacaktır.
130

 

 

Seri V, No: 68 sayılı Tebliğ’e göre aracı kurumlar iç kontrol sistemlerini etkin 

bir biçimde oluşturmak ve işletmek amacıyla faaliyetlerine dayalı iç denetim 

alanlarında;  

- Kredilendirme faaliyetlerinin denetimi, 

- Ödeme faaliyetlerinin denetimi, 

- Menkul kıymet alım-satım ve fizik teslimi faaliyetlerinin denetimi 

şeklinde işlevsel ayırıma tabi tutarak oluşturmalıdırlar. 

 

Faaliyetlere dayalı iç denetim alanlarına yönelik ayırımın kredilendirme 

sürecinde; kredi talep edenin kredi değerliliğinin göstergesi olan belgelerin eksiksiz 

olarak temini ve kabulü ile müşteri takibine yönelik faaliyetlerin yapılıp 

yapılmadığının kontrolü gerekir. Ödeme faaliyetlerinin denetiminde ise, ödemelerin 

onaylanması ve fiilen gerçekleştirilmesi süreci kontrol edilmelidir. Menkul 

kıymetlere dayalı denetim faaliyetlerinde ise, alım-satım işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi ile kaydedilmesinin takibi; fiziki teslimlerde ise işlemlerin 

onaylanması ve fiilen gerçekleştirilmesinin takibi yapılmalıdır. Bu denetim alanlarına 

yönelik faaliyetlerin farklı kişilerce yönetilmesi, yetki ve sorumlulukların birbirinden 

açıkça ayrılması sağlanmalıdır. 

 

Aracı kurumların, iç kontrol sistemini etkin bir şekilde işletebilmek amacıyla iç 

denetime konu olan temel kontrol alanlarını tespit etmeleri ve bu tespitleri yazılı 

prosedürler haline getirmeleri gerekmektedir. Aracı kurum iç kontrol merkezi 

tarafından yeni müşteri hesaplarının açılışına yönelik iş akış prosedürleri 

hazırlanırken, müşteriye ilişkin resmi kimlik belgesinin aslı veya onaylı suretinin 

ibrazının temin edilmesi ve çerçeve sözleşmesi ile müşterinin risk ve getiri 
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 ASLAN, Sinan, Aracı Kurumlarda Etkin İç Denetim Sisteminin Oluşturulması ve İşleyişi, 

Yaklaşım Dergisi / Haziran 2004 / Sayı 138 



             

 
 

63 

 

tercihlerini içeren formların müşteri tarafından doldurulup imzalanmasının 

sağlanması hususlarına yönelik kontroller yapılmalıdır. 

 

Aracı kurum ve müşterisi arasında gerek fiili hisse senedi gerekse nakit 

akışlarına yönelik düzenlenmesi gereken belgeler tanımlanır. Bu nakit akışı 

sürecinde asgari kasa limitleri ve kasada bulundurulması gereken azami limitler 

tespit edilmelidir. Aracı kurumun müşteri hesabından yapacağı EFT, havale ve 

menkul kıymet virman işlemlerinin aşamaları ve bu işlemlerde düzenlenecek belgeler 

belirlenir. 

 

Aracı kurum müşteri emirlerini gerçekleştirirken, bu emirlerde bulunması 

gereken tarih, müşteri imzası, telefon numarası gibi bilgilerin iş akış prosedürlerinde 

bulunması sağlanmalı ve bu tür işlemlerin iş akış prosedürlerine uygunluğu kontrol 

edilmelidir. 

 

Aracı kurum iç kontrol merkezi tarafından, kurumun mali durumuna ilişkin 

rapor ve tabloların hangi belgeler yardımıyla hazırlanacağı belirlenmelidir. Mali 

duruma yönelik iş akış prosedürlerinde; kurumun bilançosu düzenlenirken aktif ve 

pasifinde yer alan hesaplar ile nazım hesapların mutabakatının sağlanması gerekliliği 

belirtilmelidir. Ayrıca, aktifler üzerinde mevcut ipotek, teminat ya da blokaj tutarı ile 

pasifte belirtilmeyen yükümlülüklerin tutarının izlenmesi, olası gider, zarar ve 

borçlar için yeterli karşılık ayrılıp ayrılmaması hususlarına yönelik kontrol esasları iş 

akış prosedürlerinde yer almalıdır. 

 

İş akış prosedürlerinde, müşteri işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olarak 

yürütülmesine ve bu işlemlerin aracı kurumun risk politikası sınırları içinde yerine 

getirilebilmesine ilişkin uyarı sistemleri tanımlanmalıdır. Uyarı sistemleri bunların 

yanı sıra; 

- Müşterinin işlem emri vermesi durumunda, hesabında bulunan nakdin veya 

menkul kıymetin yeterli tutarda olmasının kontrolüne yönelik, 

- Açığa satış işlemlerinde yasal düzenlemelerin ve kurumun belirlediği 

limitlere uygunluğunun kontrolüne yönelik amaçları da kapsamalıdır. 
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Aracı kurum iç kontrol merkezi, iş akış prosedürlerinde; kurum işlemlerinin 

belgeler aracılığı ile muhasebe kayıtlarına aktarılması ile fiili ve kaydi durumun 

mutabakatına yönelik yapılması gereken işlemleri belirtmelidir. Bu prosedürde 

günlük, haftalık ve aylık yapılması gereken mutabakat işlemleri ayrı ayrı 

açıklanmalıdır. 

 

Personele yönelik düzenlenen iş akış prosedürlerinde ise; işe kabul, atanma, 

terfi, işten ayrılma ve özlük hakları ile ilgili kurallar yer almalıdır. Bilgi sistemlerine 

yönelik iş akış prosedürlerinde ise, personelin görev tanımları göz önüne alınarak 

belirlenen yetkilendirme işlemleri tanımlanmalıdır. 

 

 2.3.5. Bankacılık Sektörü ve İç Denetim 

 

İç denetim konusunda en sıkı düzenlemelere tabi tutulan sektörlerden biri de 

bankacılık sektörüdür. İç denetim, banka genel kurulu, yönetim kurulu ve teftiş 

kurulları vasıtasıyla ile yapılan iç denetimdir. Ancak, günümüzde otomasyonun 

artması ve bu teknolojik gelişimin bankacılık sektöründe yaygın bir şekilde 

uygulamaya konulabiliyor olması iç denetimin bilinen klasik uygulama şeklini 

değiştirmektedir.  

 

Sektör yoğun bir şekilde de kamu gözetim ve denetimine de tabidir. Devlet bu 

fonksiyonunu ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilen çeşitli organlar aracılığı ile 

yapmaktadır. Bunların dışında merkez bankaları, hazine ve bankaların oluşturduğu 

birliklerin geldiğini söyleyebiliriz. Dış denetimi yapan diğer taraf ise bağımsız 

denetim kuruluşlarıdır. Bunlar kendilerine bir müşteri gibi başvuruda bulunan 

bankaların finansal ve yönetsel açıdan durumlarını denetlemektedir. 

 

Her üç tarafın da banka denetimine farklı yönlerden yaklaşmaları söz konusu 

olsa bile, temelde aynı makro ekonomik amaç güdülmektedir. Bu noktalardan 

hareketle her türlü denetim faaliyetlerine büyük görevler düşmektedir. Çünkü bu 

denetim birimleri bankalarla diğer taraflar arasında bir köprü vazifesi görmektedir. 
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Bu türden denetim faaliyetlerinin ayrıca sermaye piyasasının daha sağlam temellerle 

oturtulmasına ve fonksiyonunu daha sağlıklı bir biçimde sürdürmesine katkıda 

bulunacağına hiç şüphe yoktur. 

 

18.06.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4389 sayılı Bankalar Kanunu'na 

dayanarak, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 

hazırlanan "Bankaların iç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında 

Yönetmelik", 08.02.2001-24312 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 

yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, Türk bankacılığı açısından 

yepyeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.  

 

Ayrıca, BDDK söz konusu yönetmelik hükümleri ile ilgili bankacılık 

sektöründe oluşan tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak, Bankalar Birliği 

aracılığıyla bankalara, 03.10.2001 tarih ve BDDK.RGTAD.-II.1-8111 sayılı 

açıklayıcı bir yazı da göndermiştir. Daha sonra 01.11.2005 tarihli 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu yayınlanmıştır. 5411 sayılı Kanun, 4389 sayılı Kanunda yer alan 

maddelerin birçoğunu aynen benimsemekle birlikte, 4389 sayılı Kanunda yer 

almayan çok yeni tanım ve kuruluşlara ilişkin hükümler de getirmiş bulunmaktadır 

(Finansal holding şirketi, destek hizmeti kurulusu, denetim komitesi, değerleme ve 

derecelendirme kuruluşları gibi). 

 

Söz konusu yönetmelik ile bankaların karsılaştıkları risklerin izlenmesi ve 

kontrolünü sağlamak üzere kuracakları iç denetim sistemleri ve risk yönetim 

sistemlerine ilişkin esas ve usuller ayrıntılı bir şekilde düzenlenmeye çalışılmıştır. Bu 

yönetmelik ile banka organizasyonuna getirilen temel yenilik ve değişikliklerden 

birisi de "İç Kontrol Merkezi" adında bir organın kurulmasının zorunlu tutulmasıdır. 

 

Yönetmelikte öncelikle ve geniş olarak iç kontrol işlevi kavramı üzerinde 

durulmuştur. İç kontrol işlevi yönetmelik kapsamında, banka faaliyetlerinin, yönetim 

stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde, mevcut 

mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini, hesap ve kayıt düzeninin 

bütünlüğünü ve güvenilirliğini, veri sistemindeki bilgilerin zamanında elde 
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edilebilirliğini sağlamak amacıyla, banka yönetim kurulu ve üst düzey yönetimi 

tarafından tesis edilen yönetim tarzı ve organizasyon yapısı kapsamında yürütülen ve 

her seviyedeki personel tarafından uyulması ve uygulanması gereken kontrol 

faaliyetlerinin tümü olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü gibi, iç kontrol işlevi, 

bankanın tüm organizasyonunu kapsamakta olan ve uyulması ile uygulanması 

gereken kontrol faaliyetlerinin tümü olarak çok geniş anlamda ve genel bir kavram 

olarak kullanılmıştır. 

 

Bankalarca iç kontrol işlevinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla 

asgari olarak; karar alma sürecine ilişkin usul ve esaslar, risk yönetimi kapsam ve 

uygulaması, risklerle ilgili limit ve standartların belirlenmesi ve uygulanması, bilgi 

işlem alt yapısı üzerinde kontrol oluşturulması, finansal ve yönetsel raporlama, 

personel politikası, sorumlulukların belirlenmesi, denetim ve kurallara riayet 

edilmesi ve son olarak da usulsüz işlemlerin önlenmesi hususlarında yazılı iç 

kuralların yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulması ve uygulanması 

gerekmektedir. 

 

İç denetim işlevi kapsamındaki faaliyetler, yönetim kurulu, üst düzey yönetim 

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

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

bankanın temel faaliyetlerinden bağımsız olarak ve objektif bir şekilde yerine 

getirmeleri için, gerekli tüm tedbirleri almakla veya alınmasını sağlamakla 

yükümlüdür. Etkin bir iç denetim ve risk yönetim sistemi, banka yönetiminin en 

önemli unsuru ve aynı zamanda bankacılık faaliyetlerinin tam ve güvenli olarak 

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

amaçlarına ulaşılması, uzun dönemli kar hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve güvenilir 

mali ve idari raporlamanın sürdürülmesi için gereklidir. iç 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.
131
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2.4. Türk Kamu Sektöründe İç Denetim 

 
Denetim mesleğinin genel karakteristikleri sonrasında ülkemiz kamu 

kesiminde denetim alanındaki yapılanma ve işleyiş konusu ve bir alt unsuru olarak 

kamu kesiminde iç denetim gelişmeleri ilerleyen başlıklarda yer almaktadır. 

 

2.4.1. Denetim Yapılanması 

 
İş ve işlemlerin yasal ve bilimsel kurallara uygunluğunu araştırmak amacı ile 

uygulama sırasında, öncesinde veya sonrasında yapılan incelemeler şeklinde 

tanımlanabilecek denetim, yetkili makam adına ifa edilen bir hizmettir. Bu nedenle 

diğer ülkelerde olduğu gibi Türk denetim sistemi Devlet Teşkilat yapısına paralel 

olarak örgütlenmiştir.
132

 Ait oldukları erkin görev ve yetkilerini yansıtacak şekilde 

teçhiz edilmiş yasama denetimi, yargı denetimi ve yürütmenin iç denetimi sistemin 

asli unsurlarını oluşturmaktadır.
133

 Yargı denetimi bizzat mahkemeler, dolayısıyla 

hakim ve savcılar eliyle yerine getirilirken yasama denetimi ile yürütmenin iç 

denetimi Anayasa ve kanunlarla belirlenen sınırlar dahilinde denetimi meslek 

edinmiş görevlilerden oluşan kurullar veya birimler aracılığı ile ifa edilmektedir.
134

 

 

Yakın döneme kadar genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir gider 

ve mallarını TBMM adına denetlemekle görevlendirilen Sayıştay Başkanlığı ile 

sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait 

olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının TBMM'ce denetimine yardımcı olan 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu yasama denetiminin muvazzaf birimleri 

olmuşlardır. Ancak yeni Sayıştay Kanunu ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 

getirilen düzenleme çerçevesinde Sayıştay bünyesine dahil edilmiştir.
135

  Dolayısıyla 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun görev alanı da artık Sayıştay’ın ana 

denetim faaliyetleri arasına eklenmiştir. 
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Bu ihtisas kurumlarının yanında Anayasanın 98’nci maddesi gereğince 

soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla, 

denetleme yetkisi TBMM tarafından bizzat da kullanılabilmektedir. Anayasanın 

108’nci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet 

Denetleme Kurulu ile Devlet Teşkilatındaki teftiş ve denetim sistemini geliştirmek 

ve gerektiğinde teftiş ve denetim yapmak üzere kurulmuş Başbakanlık Teftiş Kurulu 

klasik denetim birimlerinin dışında yürütme adına denetim hizmeti veren 

kurullardır.
136

 

 

Bakanlık kuruluşu ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve 

işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, bakanlığın 

amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını 

sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayarak Bakana sunmak üzere mevcut bütün 

bakanlıkların bünyesinde oluşturulan teftiş kurulları, ağırlıklı görevleri teftiş olmakla 

birlikte gerek kamu sektörü gerekse özel sektörün yükümlülükleri üzerinde 

yürüttükleri incelemeler nedeniyle idarenin en önemli denetim birimleridir. Benzeri 

görevleri yerine getirerek ilgili makama sunmak üzere katma bütçeli genel 

müdürlükler ile Kamu iktisadi Teşebbüslerinde de birer teftiş kurulu faaliyet 

halindedir. Yukarıda sayılan denetim ve teftiş kurulları dışında yer alan ancak 

denetim sistemimiz içinde sayılması gereken bazı bakanlık genel müdürlükleri adına 

denetim hizmeti veren kontrolörler kurulları ile il idare şube başkanları adına 

denetim hizmeti veren denetmen, kontrol memuru gibi unvanlara sahip görevlilerin 

çalıştıkları bürolar da mevcuttur.  

 

İlgili oldukları sahalara özel önem atfedilmesi nedeniyle sözü edilen 

karakteristik yapı dışında örgütlenmiş Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu, 

Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesindeki 

Bankalar Yeminli Murakıpları ile Hazine Kontrolörleri Kurulu ve Sigorta Denetleme 

Uzmanları, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, YÖK 
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Denetleme Kurulu, diğer önemli kamu denetim birimleridir.
137

 Ayrıca Büyükşehir 

Belediyelerinde de birer teftiş kurulu bulunmaktadır.
138

 Diğer yandan, 10.07.2011 

tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

Maliye Bakanlığı bünyesinde doğrudan Bakana bağlı olarak faaliyet gösterecek olan 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kurulmuştur. İlgili Kararname öncesinde Maliye 

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Gelirler Kontrolörleri 

Başkanlığı ile Vergi Dairesi Başkanlıkları bünyesinde çalışmakta olan Maliye 

Bakanlığının vergi incelemesine yetkili denetim elemanları, vergi denetiminin tek 

elden yürütüleceği Kurul bünyesinde, Vergi Müfettişi unvanı altında toplanmıştır.
139

 

 

Denetim organ ve birimlerindeki denetim eleman sayısının artırılması 

kadro ve finansman açısından sorun yaratırken denetim elemanlarının 

performansının ve kalitesinin düşmesinden de genellikle endişe edilmektedir. Sürekli 

olarak kontrol altında tutulması gereken kritik ve büyük çaplı faaliyet sahalarının 

denetlenmesi de kaçınılmaz gerekliliktir.
140

 Bu düşünceden hareketle son on yılda 

Türk denetim sistemine bağımsız dış denetim birimleri de dahil edilmiştir. Halen 

bankaların muhasebe ve yönetim açısından denetimlerinde ve menkul kıymetlerini 

halka arz etmiş olan ortaklıklar ve aracı kurumların denetiminde bağımsız denetim 

kurumlarından, vergi denetimlerinde ise serbest mali müşavirler ile yeminli mali 

müşavirlerden yararlanılmaktadır. 
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2.4.2. Denetimin Kapsamı 

Kamu kesiminde yer alan denetim kurul ve birimlerinin görev alanları 

karşılaştırıldığında bazı alanların mükerrer olarak denetlendiği bazı alanların ise 

neredeyse denetimsiz bırakıldığı görülmektedir. Yolsuzluklarla mücadelede 

yetkilerin bir kişi elinde toplanmaması kuralının en yüksek düzeydeki uzantısı olan 

kuvvetler ayrılığı ilkesi ile idarenin hiyerarşik düzeni karşısında kurum, kuruluş veya 

bazı alanların yasalarla mükerrer olarak birden fazla denetim kurul ve biriminin 

denetimine tabi tutulması kaçınılmazdır.  

Diğer bir ifade ile herhangi bir işlem veya faaliyet zorunlu olarak yasama 

ve yargı denetimine tabi tutulması gerekirken aynı işlem ve faaliyet ilgili oldukları 

taşra birimleri, genel müdürlükler, bakanlıklar ve doğal olarak Başbakanlık ve 

Cumhurbaşkanlığına bağlı denetim kurul ve birimleri tarafından da denetlenmek 

durumundadır.
141

 Ancak kısıtlı denetim imkânları karşısında denetime tabi tutulmuş 

bir işlem veya faaliyetin, güvenilirlik derecesine göre yeniden denetlenmemesine 

karar verilmesi tamamen uygulamayla ilgilidir.  

Bu nedenle esas önemli problem, denetime tabi tutulmayan alanlar ile 

yasalar gereğince denetime tabi oldukları halde koşullar yüzünden denetim dışı kalan 

hususlardır. Anayasanın 125’nci maddesinde "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine 

karşı yargı yolu açıktır", "Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka 

uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır" denilerek yargı denetiminin hukukilik denetimi 

olduğu ve her türlü eylem ve işlemi kapsayacağı belirtilmiştir.   

Aynı şekilde idarenin denetimi de Devlet Teşkilatına paralel olarak her 

türlü eylem ve işlemi kapsamaktadır. Ancak, yargı denetiminin kendiliğinden 

harekete geçememesi, idare denetiminin ise özellikle iç denetimde yöneticiler 

üzerinde etkili olamaması nedeniyle önemi artan yasama adına yürütülen denetim, 

gerek kurum, kuruluş gerekse konu bakımından tüm kamu kesimi üzerinde 

yapılamamaktadır.
142
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2.4.3. Kamu Kesiminde Denetim Süreçleri: 

Denetim mesleği devlet yapılanmalarının ilk şekilleri ile başlamış ve giderek 

çeşitlenerek diğer organizasyonlara da yayılmıştır.
143

  Bu bağlamda denetimin 

dünyadaki tarihi gelişimi ana hatlarıyla; 

- İşlemlerin az ve basit olduğu başlangıçta harcamaları yapan kişinin 

dinlenmesi (Audit: Dinleme,  Auditor: Denetçi), 

- Daha sonra hata ve suiistimallerin tespiti amacıyla işlemlerin fiziki olarak 

doğrulanması usulünün uygulanması, 

- Yirminci yüzyılın başlarında işlemlerdeki karmaşıklıkla birlikte mali 

tabloların doğrulanması ve mevzuata uygunluğun tespiti, 

- Faaliyet alanlarının iyice genişlemesiyle birlikte de kaynakların kullanımında 

verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygunluğun saptanması, 

şeklinde olmuştur.
144

 

 

Anlaşılacağı üzere denetimin tarihi gelişimi devlet faaliyetlerinin hacminin 

genişlemesiyle direkt olarak ilgilidir.
145

 Ancak kaynakların kıtlığı nedeniyle rasyonel 

karar verme ihtiyacı ve artan kamu bilinci karşısında kamu kaynaklarını 

kullananların hesap verme sorumluluğuna verilen önemin de bu tarihi gelişimde 

büyük rolü bulunmaktadır. Halen Dünyada uygulanan çağdaş kamu denetim türlerini 

amaçlarına göre düzenlilik denetimi ve performans denetimi olarak iki ana başlıkta 

toplamak mümkündür.
146
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Finansal denetim, mali denetim, uygunluk denetimi, klasik denetim gibi 

birçok isimler altında anılan düzenlilik denetimi: 

a) Hesap verme sorumluluğunun yerine getirilip getirilmediğinin takibi 

ve mali tabloların incelenmesi ve değerlendirilmesi, 

b) Uygunluk bildirimleri ile bir bütün olarak devlet yönetiminin hesap 

verme sorumluluğunun doğrulanması, 

c) Mali sistemlerin ve işlemlerin ilgili kanun ve düzenlemelere 

uygunluğunun araştırılması, 

d) Kurumun otokontrolünü sağlayan iç kontrol mekanizmalarının yeterli 

olup olmadığının incelenmesi, 

e) Denetlenen kuruluşlarca alınan idari kararların doğruluk ve 

uygunluğunun denetlenmesi, 

f) Denetim sonuçlarının rapor edilmesi, 

hususlarını içermektedir. 

Verimlilik, etkinlik ve tutumluluk denetimi olarak kısaca tanımlanabilecek 

performans denetimi ise; 

- İdari faaliyetlerin tutumluluğunun, sağlıklı idari prensip ve uygulamalar ile 

yönetim politikalarına göre denetlenmesi, 

- Kaynakların kullanımındaki verimliliğin, bilimsel kriterler ile ilgili makamlar 

tarafından geliştirilmiş performans hedeflerine göre denetlenen kurumlarca 

eksiklikleri gidermek için alınan tedbirler de dahil olmak üzere denetlenmesi, 

- Kuruluşların hedeflerine ulaşmadaki etkinliklerinin; kurum faaliyetlerinin 

yarattığı gerçek etkinin, amaçlanan etkiye kıyaslanmak suretiyle denetlenmesi, 

konularını kapsamaktadır.
147
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Birçok ülkede performans denetimine konu olan hususların hükümet programı 

ve siyasi tercihlerden ayrılması problemiyle karşılaşılmaktadır. İdari kararların 

uygunluğu ve yararı ile yönetimin etkinliği ve yönetim hizmetlerinin organizasyonu 

görevini üstlenmiş ve bu konularda yasama önünde sorumlu bulunan bakanların, 

denetim kurumlarınca yürütülen denetim faaliyetlerinin dışında kaldığına işaret 

etmek amacıyla genellikle performans denetimi "iyi yönetim denetimi" olarak 

adlandırılmaktadır. Bu deyim yanında kullanılan program denetimi, faaliyet 

denetimi, proje denetimi, paranın karşılığı denetimi gibi denetim türlerinin hepsi 

performans denetimi içinde yer almakta ve çoğu kez denetimin konusuna ve 

kapsamının büyüklüğüne işaret etmektedirler.
148

 

 

Kısaca özetlenen denetim türlerinin gerçekleştirilmesi için çeşitli denetim 

teknikleri geliştirilmiştir. Düzenlilik denetimlerinin yapılmasında işlemlerin tek tek 

elden geçirilmesi, istatistikî örnekleme, sınama yöntemleri ve mali analiz teknikleri 

kullanılırken; performans denetiminde fiziki ve belgesel delillendirme yanında 

mülakat, anket, sorgulama, diğer kuruluşlardan görüş isteme ve kıyaslamalar yapma, 

mantık yürütme gibi analitik yollar kullanılmaktadır. İç kontrol mekanizmalarını 

standarda bağlayan ülkelerde performans denetimi daha kolay gerçekleşirken 

düzenlilik denetimleri de işlemlerin tek tek elden geçirilmesi yerine sistem tabanlı 

tekniklerle yapılabilmektedir. 

 

Uygulanan denetim türü ve tekniği ne olursa olsun tarihin her döneminde 

denetimden beklenen, yönetimin karar almasına yardımcı olmak, caydırıcılığından 

yararlanmak ve kurallara aykırı davranışları tespit etmek olmuştur.
149

 Bu beklentiler 

her zaman sabit kalırken işlem ve faaliyetlerin çoğalması ve karmaşıklığın artması 

uygulanan denetim türlerinin ve tekniklerinin sürekli olarak değişmesini gerekli 

kılmıştır.
150

 Başlangıçta dinleme veya fiziki kontrol usulleri ile yapılan denetimlerde 
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güdülen yolsuzlukları tespit etme amacı, düzenlilik ve performans denetimlerinde de 

mevcuttur.
151

 Nitekim uluslararası düzeyde kabul görmüş INTOSAI (Dünya 

Sayıştaylar Birliği) Denetim Standartlarının 90’ncı maddesinde "Teknik becerilerin 

kullanımı ve uygulanması belli bir denetim işinin karmaşıklığına uygun olmalıdır. 

Denetçiler yolsuzluk, usulsüz veya kanunsuz harcama, yetkisiz işlem, israf, 

verimsizlik ve dürüstlük dışı davranış göstergesi olabilecek kontrol zayıflıkları, kayıt 

tutma yetersizlikleri, maddi hatalar ve olağandışı işlemler konusunda müteyakkız 

olmalıdırlar" denilerek hem düzenlilik denetimleri hem de performans denetimlerinin 

bir amacının da yolsuzluklarla mücadele olduğu hususu vurgulanmıştır.
152

 

 

Düzenlilik denetimlerinde yolsuzlukla mücadele direkt olarak yapılmaktadır. 

Özellikle işlemlerin yasalara uygunluğunun araştırılması aşaması düzenlilik 

denetimlerine bu niteliği kazandırmaktadır. Performans denetimlerinde 

yolsuzluklarla mücadele dolaylı olmasına rağmen daha etkindir. Bu türde 

gerçekleştirilen denetimlerde yolsuzlukların tespiti tesadüften çok genel işleyişte 

saptanan aksaklıkların işlem düzeyinde derinleştirilmesiyle mümkün olabilmektedir. 

 

Yolsuzluklar ya birbirinden farklı birçok işlemi ilgilendirecek şekilde komplike 

olarak yapılmakta ya da kaynakların verimli kullanılmadığı, amaçların etkin bir 

biçimde yerine getirilmediği ve tutumluluğun gözetilmediği yerlerde işlem bazında 

gerçekleşmektedir. Bu olgu dikkate alındığında bir program, faaliyet ya da projenin 

genel işleyişini konu alan performans denetimlerinin yolsuzlukların tespitinde daha 

büyük kolaylık sağladığını ve caydırıcılık etkisinin daha fazla olduğunu iddia etmek 

yanlış olmayacaktır.  Bir örnek ile açıklanacak olursa; Devlet ihalelerinde esas amaç 

Devletin ihtiyacı olan mal veya hizmetlerin en ucuza ve kaliteli olarak temin 

edilmesidir. Bu amacın yerine getirilebilmesi için ihale kanunları ile bir dizi usul 

öngörülmekte ve yolsuzluk riskini azaltmak amacıyla yerine göre devlet hizmetinin 

gecikmesi göze alınmaktadır. Ancak zorunlu olan bu usul düzenlemelerinin yalnızca 

düzenlilik (uygunluk) denetimleri ile takibi, çoğu kez usule uygunluğu birinci plana 
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çıkarmakta, en kaliteli mal veya hizmetin en ucuza alınması amacını ikinci plana 

itmektedir. Oysa tek başına ihale usul ve işlemlerinden öte, alınan mal veya hizmetin 

dahil olduğu proje veya faaliyetin verimliliğini, etkinliğini ve tutumluluğunu 

değerlendirmeye yönelik performans denetimi, usulden çok amacın yerine getirilip 

getirilmediğini tespit etmeyi hedeflemektedir.  

 

Ülkemizde kamu kesiminin denetim sistemine ve işleyişine bakıldığında belli 

noktalardaki güçlüklerin ön planda olduğu göze çarpmaktadır. Bu bağlamda Türk 

denetim sisteminin en önemli sorunlarından birisi, ülkemizin gelişmişlik seviyesine 

uygun olan denetim tür ve tekniklerinin kullanılmamasıdır. Halen tüm denetim 

kurum ve birimlerimiz büyük oranda düzenlilik denetimleri ile faaliyetlerini 

sürdürmekte, performans değerlendirmesine yönelik denetimlere programlarında 

yeterince vermemektedirler.    

           

Yürütülen düzenlilik denetimlerinde ise ağırlıklı olarak işlem tabanlı teknikler 

kullanılmakta, sistem tabanlı teknikler arasından yalnızca mali analiz tekniklerine 

bazı birimler tarafından başvurulmaktadır. Bu olgu denetimde etkinliği, verimliliği 

ve kaliteyi düşürerek yeterince denetlenmeyen alanların büyümesine neden 

olmaktadır. Mevcut mevzuatımızda yargıyla neticelenmemek kaydıyla performans 

denetimlerinin yapılmasını önleyen herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Ancak mevzuatta bu tarzda yürütülecek denetimlere yetki veren, bu denetimlerin 

sınır ve kapsamlarına işaret eden, uygulama usul ve esasları ile neticelerini gösteren 

açık hükümlere yeni yeni yer verilmektedir. 

 

Denetim kurum ve birimlerimizin karşılaştıkları diğer bir sorun denetim 

sahasının genişliği karşısında yeteri kadar personele sahip olmamak nedeniyle 

gerekli sayıda denetim yapılamamasıdır. Son dönemde özellikle vergi denetimi 

alanında yeni personel alımı bu alandaki boşluğu gidermek bakımından yararlıdır. 

Banka ve halka menkul kıymet arz eden işletmelerin denetiminde görev alan 

bağımsız dış denetim kuruluşları ve vergi denetiminde faaliyet gösteren serbest 
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muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler, kamu denetçilerinin üzerine 

düşen büyük işyükünün hafiflemesine, bahsi geçen sahalarda kamu kontrolünün 

artmasına yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca genel işleyişi kavramaya yönelik 

performans denetimleri ile hem performans hem de düzenlilik denetimlerinin 

yapılmasında toplu (sistem tabanlı) denetim tekniklerinin kullanılması, denetimde 

verimliliği ve etkinliği sağlayacağından, denetime tabi alan ile denetim elemanı 

sayısı arasındaki nispetsizlik sonucunda ortaya çıkan problemin çözülmesine büyük 

ölçüde yardımcı olacaktır. 

 

Yukarıda kısaca bahsedilen sorunların yanında, denetim organ ve birimleri 

arasında yeterli iletişimin kurulamaması, denetçilerin hizmet içi eğitimlerinin yeterli 

olmaması, denetim planlamasındaki eksiklikler, denetçilerin mesleğe alınması ve 

teminatları ile bağımsızlık ve tarafsızlıkları gibi başkaca konular da gündem 

oluşturmaktadır. Denetim birimleri arasında yeterli iletişimin kurulmaması, denetim 

programlarında istenmeyen uyumsuzluklara neden olması yanında denetim tür ve 

tekniklerindeki gelişmelerin bütün denetim elemanları tarafından takip edilmemesi 

ve anlamlı hizmet içi eğitimlerin yapılmaması gibi olumsuz neticeler doğurmaktadır.  

 

Denetimde kalite ve etkinlik sağlamanın ilk şartı, denetimin bu konuda 

eğitilmiş ve ihtisaslaşmış meslek mensupları eliyle yerine getirilmesidir. Dolayısıyla 

her meslekte olduğu gibi işin yapılma sürecinde bağımsızlık vazgeçilemeyecek bir 

unsurdur. Kaldı ki kamu yönetiminde, yönetim mevkiinde bulunanların da kontrol 

altında tutulmaları ve yetkilerinin sınırlı olması esastır. Bu ilkelerden hareketle; 

denetim görevinin planlanması, programlanması ve yürütülmesinde adına hizmet 

yapılan makamdan talimat almamak, denetlenecek hususların önceliklerini tespit 

etmek ve yapılacak denetimlere uygun yöntemleri seçmekte serbest olmak, yetkili 

makamın talebi üzerine yerine getirilecek işlerin nasıl yapılacağına karar vermek 

anlamında kullanılan bağımsızlık, görevlerini meslek mensupları eliyle yerine getiren 

tüm denetim birimlerine tanınması gereken statüdür. 
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Denetim yapmaya veya yapılan denetimin kapsamını, biçimini değiştirmeye, 

denetimden kaçınmaya, denetim bulgularını, sonuç ve tavsiyelerini örtbas etmeye 

veya değiştirmeye zorlanmama ve bunları teminen uygun teminatlarla teçhiz edilme 

gibi konular, bağımsızlıkla ilgili diğer hususlardır. Gerek yolsuzluklarla mücadelede, 

gerekse kamu hizmetlerinin verimli etkili ve ekonomik olarak yürütülmesi 

bakımından alınacak önlemler arasında en önemli tedbirlerden birisi, denetim 

sisteminin etkililiği artırılmasıdır.  

 

    Bunu teminen giderilmesi gereken sorunları; 

- Düzenlilik denetimlerine ilaveten performans denetimlerinin yeterince 

yapılmaması ve sistem tabanlı denetim tekniklerinin uygulanmaması nedeniyle, 

kurum ve kuruluşların genellikle şekli olarak yasaları uygulamalarına rağmen verimli 

etkin ve tutumlu çalışmamaları sonucunda gerçekleşen yolsuzluklar karşısında 

denetimin etkisiz kalması, 

- Sayıları onbini aşan denetim elemanına rağmen iş, işlem ve faaliyetlerin 

çokluğu ve karmaşıklığı karşısında kontrol altında tutulması gereken sahaların 

yeterince denetlenememesi, 

- Denetim kurum ve birimleri arasında iletişim kurulmaması sonucunda 

denetim mesleğinin gereği gibi gelişememesi ve bağımsızlık ilkesi doğrultusunda 

çalışamama nedeniyle denetimde etkinliğin sağlanamaması, 

 şeklinde özetlemek mümkündür.  

 

Söz konusu sorunların çözülmesine ilişkin yapılabilecek iyileştirmeler şöyle 

sıralanabilir; 

- Düzenlilik denetimleri yanında yaygın olarak performans denetimleri 

yapılmalıdır. Genel amaçlarından birisi suiistimallerin önlenmesi olan denetim 

sistemimizin ana sorunu, halen yürütülmekte olan düzenlilik denetimlerinin yanında 

performans denetiminin tam ve doğru şekilde yapılamaması ve önce genel işleyişin 

değerlendirilmesi daha sonra işlem düzeyine inilmesi esasına dayanan sistem tabanlı 
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denetim tekniklerinin gereği gibi uygulanamamasıdır. Bu ana sorun nedeniyle 

denetimde etkinlik ve verimlilik düşmekte, yolsuzluk yapılma riski nispeten az olan 

alanlar denetlenirken riski büyük alanlar denetim dışı kalabilmekte, yolsuzlukların 

tespiti büyük ölçüde tesadüfe kalmakta, direkt olarak işleme yansımayan komplike 

olarak yapılan yolsuzlukların farkına varılsa dahi müsebbipleri hakkında işlem 

yapılamamaktadır. 

 

Kamu faaliyet ve hizmetlerinin çok çeşitli ve büyük olması, işlerin gereğinden 

kaynaklanan karmaşıklık karşısında düzenlilik denetimleri yanında yapılması 

zorunluluk haline gelen performans denetimlerinin uluslararası düzeyde kabul 

edilmiş denetim standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesi için denetim teşkilatında 

kanun ve tüzük değişikliği amacıyla yürütülen çalışmaların sonuçlandırılması uygun 

olacaktır. 

 

Yönetimde program ve performans anlayışı geliştirilmeli ve bunu teminen 

uluslararası standartlara uygun olarak iç kontrol sistemi belgelendirilmelidir. 

Denetimde etkinliğin sağlanması ve özellikle performans denetimlerinin anlamlı ve 

sistematik olarak yapılabilmesi denetim elemanlarından çok denetime tabi kurum ve 

kuruluşların yönetimlerine bağlıdır. Denetlenen kurum ve kuruluşların performans 

kriterlerini belirlemeleri bunun için de iç kontrol mekanizmalarını açıkça 

oluşturmaları neredeyse şart gibidir. Diğer bir ifadeyle yolsuzluklarla mücadelede 

denetim bir araç olmakla birlikte esas unsur yönetimdir. 

 

Kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerini yürütürken amaçlarını 

gerçekleştirmek ve otokontrolü sağlamak üzere uyguladıkları usul ve 

mekanizmaların tümünü ifade eden ve doğrudan yönetimin sorumlu olduğu iç 

kontrolün, oluşturulması ve geliştirilerek sürdürülmesinde dikkat edilecek hususlar; 

Yüksek Denetim Kurumları uluslararası kuruluşu olan INTOSAI tarafından 

uluslararası düzeyde kabul edildikten sonra 1992 yılında yayınlanan "İç Kontrol 

Standartları"nda gösterilmiş bulunmaktadır.  



             

 
 

79 

 

 

Sözü edilen iç kontrol standartlarında üzerinde durulan en önemli yenilik 

bunların bir arada sunulması yanında yalnız mali değil, her türlü yönetsel, görevsel 

ve destek nitelikteki tüm devlet faaliyetleri için öngörülen iç kontrol yapılarının yasal 

dayanak, hedef, gerçekleştirilme süreci ve bu sürecin belirlenmiş aşamalarındaki 

sorumlu personel unvanının belli düzende belgelenmesinin önerilmesidir. 

 

İç kontrol yapılarının belgelendirilmesi kabul edildiği taktirde, halen 

yürütülmekte olan bütün kamu faaliyetlerinin yolsuzluğa karşı taşıdıkları risk 

oranları ile bu faaliyetlerin yolsuzluğa neden olan aşamalarının belirlenmesi yanında, 

faaliyetlerin yürütülmesinde uygulanan usullerin maliyet ve faydalarının 

karşılaştırılması, eksik iç kontrol mekanizmalarının tamamlanması, maliyeti 

yükselten fuzuli usullerin kaldırılması, işlerin tanımına bağlı olarak kadro unvan ve 

görevlerinin tespiti gibi önemli konuların gerçekleştirilmesi ve böylece yasalara 

uygunlukla birlikte; kamu idaresinde verimlilik, etkinlik ve tutumluluk anlayışının 

yerleşmesinin sağlanması, yolsuzluk, usulsüzlük ve hatalarla mücadele edilmesi 

hususlarında bütün kamu idaresi toplu olarak harekete geçirilmiş olacaktır. 

 
 

2.4.4. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Getirdikleri 

 

Ülkemizde kamu mali yönetim ve kontrolü alanındaki değişimin kapsamında 

1927 yılından bu yana uygulanan 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 

yürürlükten kaldırılarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 

yürürlüğe konulmuştur.
153

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla 

ülkemiz kamu mali yönetim ve kontrol sistemi, uluslararası standartlar ve Avrupa 

Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırılmıştır. 5018 sayılı Kanun, 

mali saydamlık, hesap verebilirlik, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 

kullanımı gibi iyi mali yönetim ilkelerini esas almaktadır.
154

 

                                                           
153

 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazete. 
154

 İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 2008 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, Haziran 2009, 

Ankara, s.1. 
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Bu Kanunla kamu idare bütçeleri uluslararası tanımlamalara uygun olarak 

yeniden sınıflandırılmış, bütçenin kapsamı genişletilerek parlamentonun bütçe 

üzerindeki denetimi arttırılmış ve kamuda muhasebe birliği sağlanmıştır. Diğer 

taraftan, orta vadeli harcama çerçevesi, stratejik planlama, performans esaslı 

bütçeleme, iç kontrol ve iç denetim gibi çağdaş mali yönetim ve kontrol 

uygulamaları sistemimize dahil edilmiştir.  

 

Yeni mali yönetim ve kontrol sistemi yönetim sorumluluğu esas alınarak 

kurulmuş olup, üst yöneticilere sistemin kurulması, izlenmesi, geliştirilmesi ve 

değerlendirilmesi hususlarında önemli görev ve sorumluluklar yüklenmiştir. Bu 

çerçevede, yeni sistemin kamu idarelerinde etkili bir şekilde uygulanması için üst 

yöneticilerin liderliği ve desteği önemli bir unsur teşkil etmektedir.
155

 

 

 

2.4.5.  İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve Faaliyetleri 

 
Türkiye’de iç denetim öncelikle özel sektör tarafından uygulanmaya başlamış 

olup, özellikle uluslararası şirketlerin Türkiye’deki iştirakleri, şubeleri ve 

temsilciliklerinde yaygınlaşmıştır. Günümüzde ise, ülkemizin önde gelen 

şirketlerinde uluslararası standartlara uygun iç denetim uygulamaları mevcuttur. 

1995 yılında IIA’in akredite edilmiş şubesi olarak Türkiye İç Denetim Enstitüsünün 

(TİDE) kurulmasıyla birlikte, Türkiye’de uluslararası standartlarda iç denetim 

meslekî gelişim ve paylaşım platformu oluşturulmuştur. 

 

Türkiye’nin özellikle 1999 yılında Helsinki zirvesinde Avrupa Birliğine (AB) 

aday ülke olarak resmen kabul edilmesinin ardından, mali yönetim ve kontrol 

alanındaki mevcut yasal düzenlemelerin AB mevzuatıyla uyumlaştırılması yönünde 

çalışmalar başlamıştır. 2000’li yılların başından itibaren Uluslararası Para Fonu ve 

Dünya Bankası ile yürütülen anlaşmalar çerçevesinde bu alandaki çalışmalar ivme 

kazanmıştır.  
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 İç Denetim Koordinasyon Kurulu web sayfası http://www.bumko.gov.tr 

 

http://www.bumko.gov.tr/
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Bu çalışmaların sonucunda kamuda iç denetim ihtiyacının farkına varılmış ve 

ilk olarak T.C. Merkez Bankası 2002 yılı sonunda İç Denetim Genel Müdürlüğünü 

kurup faaliyete geçirmiştir. 

 

Avrupa Birliğinde, iç denetim, iç kontrol ve dış denetime ilişkin belirli bir 

mevzuat bulunmamaktadır. Avrupa Birliği, kendi ilke ve standartlarıyla uyumlu 

uluslararası standartların kabul edilip uygulanmasını; bu çerçevede rol ve 

sorumlulukları yasayla belirlenmiş, çerçevesi iyi çizilmiş iç ve dış denetim 

mekanizmalarının oluşturulmasını Birliğe üye ve aday ülkelerden talep etmektedir. 

 

2000’li yılların başında AB tarafından yapılan incelemelerde; Türkiye’deki 

kamu iç mali kontrol sisteminde kavramsal ve işlevsel eksiklikler olduğu ve bu 

alanda yasal düzenleme ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, şeffaflık, 

performans denetimi ve mali yönetim gibi alanlarda uluslararası kabul görmüş 

ilkelerin yeterince takip edilmediği, denetim alanındaki yetki ve sorumlulukların tam 

olarak tanımlanmadığı ve kamu kuruluşlarının görev ve sorumluluklarının halen 

yeterince belirgin olmadığı vurgulanmıştır. AB müktesebatına uyum sürecinde, üye 

ülkelerin bütçe uygulamalarında standart bir uygulama olan “Kamu İç Mali Kontrol” 

modelinin ülkemizde de uygulanma hedefi, kamu maliyesinde bir reform niteliğinde 

sayılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu aracılığıyla 

gerçekleştirilmektedir. 

 

24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve bütün 

hükümleriyle 01.01.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5018 sayılı Kanun, 

düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki 

kamu idareleri bünyesinde iç denetimin kurulmasını öngörmektedir. Anılan Kanun 

çerçevesinde, iç denetim faaliyetinin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi ve kamu 

idarelerinde uygulanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılması ve gerek idari 

kapasitenin gerekse yasal altyapının oluşturulması öngörülmektedir.
156
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 Ali Kamil UZUN, Kamu yönetiminde İç Kontrol ve İç Denetim Yaklaşım, Denetişim , Kamu İç 

Denetçiler Derneği Yayını, 2009, sayı:3, s.63 
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Bu bağlamda yapılandırılan İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK), 

24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun verdiği yetkiye istinaden kamu idarelerinin iç 

denetim sistemlerini izlemek, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak hizmet vermek 

üzere Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuştur.
157

 

 

5018 sayılı Kanunun 67/h maddesinde; İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 

(Kurul) kamu idarelerince gönderilen iç denetim raporlarını değerlendirip sonuçlarını 

konsolide ederek hazırlayacağı iç denetim genel raporunu, yıllık olarak Maliye 

Bakanına sunacağı ve kamuoyuna açıklayacağı belirtilmektedir. 5018 sayılı Kanunun 

iç denetimle ilgili hükümlerine tabi olan kamu idareleri, yıllık iç denetim faaliyet 

raporları ile denetim uygulamaları sonucu üretilen iç denetim raporlarının bir 

örneğini Kurula göndermektedirler.  Kurul aşağıdaki görevleri yürütür.
158

 

 

Düzenleme Yapmak: İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartları ile 

mesleki ahlak kurallarını belirlemek, denetim rehberlerini hazırlamak, denetim 

standartları ve uluslararası uygulamalarla uyumlu risk odaklı denetim tekniklerini 

geliştirmek, iç denetçilerin sertifika sistemlerini düzenlemek, kamuda iç denetim 

birimi başkanlıklarının kurulması için görüş bildirmek. 

 

İç Denetim Sistemini İzlemek: Kurulca yapılan düzenlemelerin, iç denetim 

birimleri ve iç denetçiler tarafından uygulanıp uygulanmadığını izlemek, iç denetim 

faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu takip etmek, kamudaki en iyi iç denetim 

uygulamalarını belirlemek ve bunları yaygınlaştırmak, kalite güvence programları 

kapsamında iç denetim sistemini ve uygulama sonuçlarını değerlendirmek. 

 

Yönlendirme ve Koordinasyon: Kamudaki iç denetim birimleri arasında 

işbirliğini sağlamak, yolsuzlukların önlenmesi ve risk içeren alanlarda özel denetim 

yaptırılması için idarelere önerilerde bulunmak, iç denetçiler ile üst yöneticiler 

arasında görüş ayrılığı bulunması halinde anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı 
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 İç Denetim Koordinasyon Kurulu 2006 yılı Faaliyet Raporu,  http://www.bumko.gov.tr 
158

 Üst Yönetciler için İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi, http://www.bumko.gov.tr, s.8. 

http://www.bumko.gov.tr/
http://www.bumko.gov.tr/
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olmak, idarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını yıllık rapor 

halinde kamuoyuna açıklamak. 

 

Eğitim: Kamuda iç denetçi olarak atanacakların, Kurul koordinatörlüğünde 

Maliye Bakanlığınca eğitime tabi tutulmasını sağlamak, eğitim sonunda yapılacak 

sınavda başarılı olanlara sertifika vermek, kariyer planlaması kapsamında iç denetçi 

eğitimlerini sürekli takip etmek. 

 

İç Denetim Kaynaklarının Yönetimi: Kamu idarelerinin ilave iç denetçi 

taleplerini karara bağlamak, iç denetçilerin mesleki itibarını zedeleyecek hareketlerde 

bulunduğuna dair raporları incelemek, bu kapsamda iç denetçilerin sertifikalarını 

gözden geçirmek. 

 

İşbirliği: İç ve dış denetimin uyum içinde yürütülebilmesi için Sayıştay ile 

işbirliği yapmak, kamu idarelerinin diğer denetim birimleriyle işbirliği sağlamak. 

 

Bilgi Teknolojileri: İç denetim faaliyetleri için gerekli bilgi teknolojileri 

sistemlerini kurmak, denetim yazılımlarını oluşturmak, sistemin işleyişini sağlamak, 

güncellemek ve izlemek. 
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           2.4.6. Kamu İç Denetim Standartları 
 

Kamu iç denetim standartları, 5018 sayılı Kanunun 67’nci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi uyarınca İDKK tarafından belirlenmiştir.
159

  İç Denetçilerin 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin (1) numaralı 

fıkrası uyarınca da, iç denetçilerin bu standartlara uymaları zorunlu bulunmaktadır. 

 

Bilindiği üzere iç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve 

geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre 

yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan 

bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.  

 

Bu faaliyet, idarelerin yönetim, kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini 

değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir 

yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. Kamu İç 

Denetim Standartlarının (Standartlar) belirlenmesinde, Uluslararası İç Denetçiler 

Enstitüsünün (IIA) “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” esas 

alınmış, bunun yanı sıra diğer uluslararası denetim standartlarından da 

yararlanılmıştır. Standartlar, iç denetçilerin niteliklerini ve iç denetim faaliyetinde 

uygulanması gereken süreçleri belirler. 

 

Standartlar; iç denetimin planlanması, uygulanması ve raporlanması ile iç 

denetçilerin yetkin, dürüst, tarafsız ve bağımsız bir şekilde görev yapabilmelerine 

ilişkin hususları düzenlemektedir. Aynı zamanda bu standartlar; iç denetimin 

uygulanmasına ilişkin temel ilkeleri tanımlamak, uygulamaya yönelik bir çerçeve 

oluşturmak, iç denetimin kalitesinin değerlendirilmesi için gereken ölçütleri 

belirlemek, kurumsal işlem ve süreçlerin gelişimini desteklemek suretiyle iç 

denetimin katma değerinin artırılmasını amaçlamaktadır.
160
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İç denetimin kalitesinin kamu idaresi içinde ve dışında kabul görebilmesi için 

Standartlar ve Meslek Ahlak Kurallarının iç denetçiler tarafından iyi anlaşılması ve 

denetim faaliyetlerinin icrasında bu standart ve kurallara bağlı kalınması büyük önem 

taşımaktadır. İç denetim birim yöneticileri ve iç denetçilerin bu standart ve kurallara 

uymaları zorunludur.  

 

Diğer yandan standartlarda öngörülmeyen durumlarda ise IIA’in belirlemiş 

olduğu “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları”nın uygulama 

önerilerine uyulur. Standartlar, nitelik standartları ve çalışma standartlarından oluşur. 

Nitelik standartları iç denetim birimi ve iç denetçilerin sahip olması gereken 

özelliklere, çalışma standartları ise iç denetim faaliyetinin aşamalarına ve 

sonuçlarının izlenmesine yöneliktir.
161

 

 

2.4.6.1. Nitelik Standartları 

 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenerek yayınlanan başlıca 

nitelik standartları aşağıda yer almaktadır.
 162

         

           

Amaç, Yetki ve Sorumluluklar: İç denetim birim/faaliyetinin amaç, yetki ve 

sorumlulukları, iç denetimin tanımına ve bu Standartlara uygun olarak her kamu 

idaresi için üst yöneticinin onayı ile çıkarılacak bir yönerge ile belirlenmelidir.  İç 

denetim birimi yöneticisi, yönergede belirlenen amaç, yetki ve sorumlulukların iç 

denetim birim/faaliyetinin hedeflerine ulaşması ve iç denetim faaliyetlerinin bu 

standartlara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetim yönergesini 

dönemsel olarak inceleyerek, yeni düzenlemelerin gerekli olup olmadığını 

değerlendirmeli ve sonuçları hakkında üst yöneticiyi bilgilendirerek yapılması 

                                                           
161

 L.B. Sawyer, Sawyer’s Internal Auditing, The Practice and Modern Internal Auditing, Revised and 

Enlarged, The Institute of Internal Auditiors, Altamonte SPrings, Florida, 1988, s.19- 44 
162
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gereken değişiklikler hakkında önerilerde bulunmalıdır. İdareye sağlanan güvence 

hizmetlerinin niteliği iç denetim yönergesinde belirtilmelidir. İdare dışındaki 

taraflara güvence hizmeti sağlanacaksa, bunun niteliği de yönergede açıklanmalıdır.  

Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmelidir. 

 

Bağımsızlık ve Tarafsızlık: İç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç 

denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsız davranmalıdır. İç denetim 

birimi/faaliyeti, iç denetçilerin görevlerini yerine getirirken tarafsız ve etkili 

tavsiyelerde ve mesleki yargılarda bulunmalarını kolaylaştıracak biçimde, 

denetlenen birimlerden/faaliyetlerden bağımsız olmalıdır. 

 

İdare İçi Bağımsızlık: İç denetim birimi doğrudan üst yöneticiye bağlı 

olmalıdır. İç denetim faaliyeti, denetim konu ve kapsamının belirlenmesi, 

yürütülmesi ve sonuçların raporlanması hususunda her türlü müdahaleden uzak 

olmalıdır. 

 

Bireysel Tarafsızlık: İç denetçiler, tarafsız ve önyargısız bir şekilde 

davranmalı ve her türlü çıkar çatışmasından kaçınmalıdır. 

 

Bağımsızlık ve Tarafsızlığı Bozan Etkenler: Denetçilerin bağımsızlığı veya 

tarafsızlığı fiilen bozulduğu veya bozulduğu izlenimi doğduğu takdirde, durum ilgili 

taraflara açıklanmalıdır.
163

 Bu açıklamanın kapsamı, bozucu etkenin niteliğine 

bağlıdır. İç denetçiler, denetim çalışmalarını sürdürürken bağımsızlık ve 

tarafsızlıklarını zedeleyebilecek bir durumla karşılaşmaları halinde bu durumu iç 

denetim birimi yöneticisine yazılı olarak bildirmelidir.  
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Denetim görevlendirmelerinde aynı alanda veya konuda uzun süreli denetim 

yapılmasının tarafsızlığı bozabileceği göz önünde bulundurularak denetçiler ve 

denetim görevleri arasında zaman zaman rotasyon yapılmalıdır. İç denetçiler, daha 

önce fiilen sorumlu olduğu veya yönetici olarak görev yaptığı faaliyetlere ilişkin 

denetim görevi yapmaktan kaçınmalıdır. Bir iç denetçinin son bir yıl içinde sorumlu 

olduğu idari bir faaliyet hakkında denetim hizmeti vermesinin, tarafsızlığını bozacağı 

varsayılır. 

 

İç denetim birimi yöneticisinin denetim görevi yerine getirmesi halinde 

sorumluluğundaki işlevlere yönelik güvence görevleri, üst yönetici tarafından 

gözetlenmelidir. İç denetçiler, daha önce sorumlusu oldukları idari faaliyetlere 

ilişkin danışmanlık hizmeti verebilir. İç denetçiler, önerilen danışmanlık 

hizmetleriyle ilgili bağımsızlıklarına ve tarafsızlıklarına zarar verecek hususlar söz 

konusu ise, görevi kabul etmeden önce danışmanlık hizmetini talep edene bu 

durumu açıklamalıdır. 

 

Yetkinlik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat: Denetim görevleri yetkin 

kişilerce, azami mesleki özen ve dikkat ile yerine getirilmelidir. 

 

Yetkinlik: Mesleki yetkinlik; görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip 

olma, denetim konuları ile ilgili sağlıklı veri ve kanıt toplama, inceleyip 

değerlendirme ve raporlama yeteneğini ifade eder.  İç denetçiler, sorumluluklarını 

yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara sahip olmalıdır. İç 

denetim birimi de gerekli kurumsal yetkinliği haiz olmalıdır. 

 

 İç denetçiler, görevin tamamını veya bir kısmını yapmak için gereken bilgi ve 

becerilerin veya diğer vasıfların hepsine sahip değilse, iç denetim birimi yöneticisi 

idare dışındaki uzmanlardan denetim görevinin hedeflerine ulaşmasını sağlamak 

üzere tavsiye ve yardım temin etmelidir. 
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İç denetçi, yolsuzluk belirtilerini tespit edebilecek yeterli bilgiye sahip 

olmalıdır. Ancak iç denetçinin, esas görevi ve sorumluluğu yolsuzlukları tespit 

etmek ve soruşturmak olan savcı ve polis gibi kişilerin uzmanlığına sahip olması 

beklenmemelidir. İç denetçiler, verilen görevi yerine getirebilmek için bilgi 

teknolojileri ve kontrolleriyle ilgili temel bilgilere ve teknoloji tabanlı denetim 

tekniklerine hakim olmalıdır. Ancak, tüm iç denetçilerin; asıl sorumluluğu bilgi 

teknolojileri denetimi olan iç denetçiler kadar uzmanlığa sahip olması beklenemez. 

 

 İç denetçilerin danışmanlık görevini yapabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve 

diğer vasıflara sahip olmadığı durumlarda, iç denetim birimi yöneticisi görevi 

reddetmeli veya belirlenen danışmanlık hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak gereken 

yardımı temin etmelidir. 

 

Azami Mesleki Özen ve Dikkat: İç denetçiler, denetim görevlerinde makul 

sınırlar içinde tedbirli ve ehil bir iç denetçiden beklenen azami mesleki özen ve 

dikkati göstermeli, denetim hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak şekilde yeterli bilgi 

ve beceriye sahip olmalıdır.  Ancak, azami meslekî özen ve dikkat, hiç hata 

yapılmayacağı anlamına gelmez. Denetim görevlerinde azami mesleki özen ve 

dikkatin gösterilmesinde iç denetçiler aşağıdaki hususları göz önünde 

bulundurmalıdır.  

- Görevle ilgili amaçlara ulaşmak için gereken çalışmanın kapsamı, 

- Güvence prosedürlerinin tatbik edildiği konuların karmaşıklık, hacim veya 

önem derecesi, 

- Risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği, 

- Önemli hataların, düzensizliklerin veya aykırılıkların bulunma ihtimali, 

- Güvence hizmetinin potansiyel faydalarının maliyeti. 

İç denetçi, azamî meslekî özen ve dikkati gösterirken, bilgisayar 

destekli denetim tekniklerini ve diğer veri analiz tekniklerini imkânlar ölçüsünde 
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kullanmalıdır. İç denetçi, amaçları, faaliyetleri veya kaynakları etkileyebilecek 

önemli risklere karşı dikkatli olmalıdır. Ancak, güvence prosedürleri azamî meslekî 

özen ve dikkatle uygulansa bile, bütün önemli risklerin teşhis edilmesini garanti 

etmez. 

 

İç denetçi bir danışmanlık görevi sırasında, aşağıdaki hususları göz önüne 

alarak azamî meslekî özen ve dikkati göstermelidir: 

- Görev sonuçlarının niteliği, zamanlaması ve raporlanması da dâhil  

danışmanlık hizmetini talep eden denetlenenin ihtiyaç ve beklentileri, 

- Görev amaçlarına ulaşabilmek için gerekli çalışmanın boyutu ve 

nispi karmaşıklığı, 

- Danışmanlık görevinin potansiyel fayda ve maliyetleri. 

 

Sürekli Mesleki Gelişim: İç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve diğer mesleki 

yetkinliklerini sürekli bir şekilde geliştirmeli güçlendirmelidir. Üst yönetici ve iç 

denetim birimi yöneticisi, iç denetçilerin mesleki yönden gelişmesi, yenilikleri 

izlemesi ve çalışma isteğini artırması için gerekli tedbirleri almalıdır. 

 

İç denetim biriminde, iç denetim faaliyetinin sınırları göz önünde 

bulundurularak,  eğitim düzeyi, nitelik ve deneyim açısından yeterli sayıda iç denetçi 

istihdam edilmelidir. İç denetçiler görevlerinin gerektirdiği eğitime tabi tutulmalı ve 

süreklilik gösteren uygun eğitim programları aracılığıyla mesleki yeterliliklerini 

sürdürmelidir. 

 

Kalite Güvence ve Geliştirme Programı: Kalite güvence ve geliştirme 

programı, ilgili kamu idaresinde yürütülen iç denetim faaliyetinin iç denetim 

birimince ve Kurulca, tüm yönleriyle değerlendirilmesi,  standartlara ve meslek 

ahlak kurallarına uygunluğunun izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin programdır. 
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İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve 

etkinliğini sürekli gözetleyen, Kurulun düzenlemelerine uygun, bir kalite güvence 

ve geliştirme programı hazırlamalı ve sürdürmelidir. Bu program, dönemsel iç ve 

dış kalite değerlendirmelerini ve devamlı iç gözetleme faaliyetini içermelidir.     

Programın her parçası, iç denetim faaliyetinin katma değer yaratmasına, idarenin 

faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmalı ve iç denetim faaliyetinin 

standartlara ve meslek ahlak kurallarına uyması konusunda güvence sağlamalıdır. 

 

Kalite Programı Değerlendirmeleri: İç denetim birimi yöneticisi, kalite 

programının genel etkinliğini gözetlemek ve değerlendirmek amacına yönelik bir 

program geliştirmelidir. Bu program hem iç hem de dış değerlendirmeleri 

içermelidir. 

 

İç Değerlendirmeler: İç değerlendirmeler; iç denetim performansının 

devamlı gözden geçirilmesini ve öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) 

yoluyla veya idare içinde, iç denetim uygulamaları ve standartlarını bilen kişilerce 

yapılan dönemsel gözden geçirmeleri kapsamalıdır. İç denetim birimi yöneticisi, iç 

denetim faaliyetine ilişkin, dönemsel olarak gerçekleştirilecek, idare içi kalite 

incelemelerine yönelik ilkeler belirlemelidir.  

 

İdare içi incelemeler, iç denetim faaliyetinin ve gözetiminin; kalitesini, 

standartlara ve iç denetim biriminin denetim rehberlerine uygunluğunu, idareye ilave 

değer katma yöntemini ve performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığını 

değerlendirmelidir. İç denetim birimi yöneticisi,  kalite güvence ve geliştirme 

programı çerçevesinde yapılan iç değerlendirme sonuçlarını yıllık faaliyet raporunda 

göstermeli ve en az yılda bir kez üst yönetime bilgi sunmalıdır. 
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Dış Değerlendirmeler: Dış değerlendirme, Kurulca ilgili idare dışından 

belirlenecek vasıflı ve bağımsız bir uzman veya ekip tarafından en az beş yılda bir 

yapılır. Dış değerlendirmeyi yapanların, değerlendirmeye tâbi olan idareye veya 

idare personeline karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamalı ve idareden herhangi 

bir çıkarı olmamalıdır. İki kamu idaresi arasında karşılıklı dış değerlendirme 

yapılmamalıdır. 

 

İç denetimin görev alanı, bağımsızlığı ve tarafsızlığı, nitelik ve nicelik olarak 

yeterliliği, stratejisi ve programlarını formüle etme yaklaşımının verimliliği ve 

etkililiği, Standartlara ve İDKK tarafından yapılan düzenlemeler, diğer mevzuat ve 

birimin kendi denetim rehberlerine uygunluğu, idarenin faaliyetine katma değer 

sağlaması, performans göstergelerine ulaşılması, iç denetimde gözetimin kalitesi gibi 

hususlar dış değerlendirmenin kapsamını oluşturmalıdır.  

 

Üst yönetici, iç denetim birimi yöneticisiyle birlikte sonuçların 

değerlendirilmesi neticesinde tespit edilen ve üzerinde mutabakata varılan 

yetersizlikleri gidermek üzere bir eylem planı hazırlamalıdır. Bu tür eylem 

planlarındaki gelişmeler yıllık faaliyet raporunda belirtilmelidir. 

 

Kalite Programı Hakkında Raporlama: İç denetim birimi yöneticisi, dış 

değerlendirme sonuçları ile eylem planını Kurula ve varsa yönetim kuruluna 

göndermelidir. 

 

"Standartlara Uygun Yapılmıştır" İbaresinin Kullanılması: İç denetçiler, 

iç denetimin “Kamu İç Denetim Meslekî Uygulama Standartlarına uygun 

yapıldığını" belirtmelidir. Ancak iç denetçilerin bu ibareyi kullanabilmesi için, iç 

denetim birim/faaliyetinin 1312 No’lu standart kapsamında kalite geliştirme 

programı değerlendirmesinin yapılması ve değerlendirme sonucunda standartlara 

uygunluğunun teyidi gerekir. 
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Aykırılıkların Açıklanması: İç denetimin standartlara ve iç denetçilerin 

meslek ahlak kurallarına tam uyumlu olarak gerçekleştirilmesi esastır. Ancak tam 

uyumun sağlanamadığı durumlarda aykırılıklar iç denetimin genel kapsamını veya 

faaliyetlerini etkiler hâle geldiğinde Kurula, üst yöneticiye ve varsa yönetim 

kuruluna özel durum açıklaması yapılmalıdır. 

 

2.4.6.2. Çalışma Standartları 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen çalışma standartları 

aşağıda yer almaktadır.
 164

   

 

İç Denetimin Yönetimi: İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetini 

idareye değer katacak şekilde yönetmelidir. İç denetim birimi yöneticisi; iç denetim 

yönergesinde tanımlanan genel amaç ve sorumlulukların yerine getirilmesi, iç 

denetim kaynaklarının etkin, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ve iç denetim 

faaliyetlerinin Standartlara uygun yapılmasını sağlayacak şekilde iç denetim 

birimini yönetmekten sorumludur. 

 

Planlama: İç denetim birimi yöneticisi; idarenin hedeflerine uygun olarak, iç 

denetimin önceliklerini belirleyen risk esaslı plan ve programlar yapmalıdır. İç 

denetimin plan ve programı, yılda en az bir kez yapılan bir risk değerlendirmesine 

dayanmalıdır. Üst yönetici ve varsa yönetim kurulu, bu sürece dahil edilerek 

görüşleri dikkate alınmalıdır. İç denetim birimi yöneticisi; danışmanlık taleplerini, 

görevin risk yönetimini geliştirme, katma değer yaratma ve faaliyetleri geliştirme 

potansiyelini ve yıllık denetim planının uygulanmasına olan etkilerini göz önünde 

bulundurarak kabul edip etmemeyi düşünmelidir. Kabul edilen görevler programa 

dahil edilmelidir. 
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Bildirim ve Onay: İç denetim birimi yöneticisi; önemli ara değişiklikler de 

dahil iç denetim faaliyetinin planlarını ve kaynak sınırlamalarının etkilerini de 

belirterek kaynak ihtiyaçlarını, gözden geçirme ve onay için üst yöneticiye ve varsa 

yönetim kuruluna bildirmelidir. 

 

Kaynak Yönetimi: İç denetim birimi yöneticisi, onaylanmış denetim 

programının uygulanabilmesi için iç denetim kaynaklarının uygun ve yeterli 

olmasını ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamalıdır. 

 

Politika ve Süreçler: İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetini 

yönlendirmek amacıyla izlenecek politika ve süreçleri belirlemelidir. 

 

 Eşgüdüm: İç denetim birimi yöneticisi; aynı çalışmaların gereksiz tekrarını 

önlemek ve işin kapsamını en uygun şekilde belirlemek amacıyla, güvence ve 

danışmanlık hizmetlerini yerine getiren diğer iç ve dış denetçilerle, mevcut bilgileri 

paylaşmalı ve faaliyetleri bunlarla eşgüdüm içinde sürdürmelidir. 

 

Üst Yönetici ve Yönetim Kuruluna Raporlamalar: İç denetim birimi 

yöneticisi; iç denetim faaliyetinin amacı, yetkileri, görev ve sorumlulukları ile 

programa kıyasla gerçekleşen performans konularında, üst yöneticiye ve varsa 

yönetim kuruluna dönemsel raporlar sunmalıdır. Bu raporlar; idarenin önemli 

riskleri, kontrol ve yönetim sorunları ile üst yönetici ve varsa yönetim kurulunun 

ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği başka konuları da içermelidir. 

 

İşin Niteliği: İç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, risk 

yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini değerlendirmeli ve bu süreçlerin 

iyileştirilmesine katkıda bulunmalıdır. 
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Risk Yönetimi: İç denetim faaliyeti; önemli riske maruz alanları tespit edip 

değerlendirmek ve risk yönetimi ile kontrol süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda 

bulunmak suretiyle idareye yardımcı olmalıdır. İç denetim faaliyeti, idarenin risk 

yönetim sürecinin etkinliğini gözlemeli ve değerlendirmelidir. 

İç denetim faaliyeti, aşağıdaki hususları dikkate alarak, idarenin yönetim ve 

kontrol faaliyetleriyle bilgi sistemlerinin maruz kaldığı riskleri değerlendirmelidir; 

 - Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğü, 

 - Faaliyetlerin etkililik ve verimliliği, 

 - Varlıkların korunması, 

 - Kanun ve diğer düzenlemelere uyum. 

İç denetçiler, danışmanlık görevleri sırasında, görevin amacıyla uyumlu 

şekilde riski ele almalı ve diğer önemli risklere karşı dikkatli olmalıdır. İç denetçiler, 

danışmanlık görevlerinden elde ettikleri risk bilgilerini, idarenin maruz kaldığı 

önemli riskleri belirleme ve değerlendirme sürecinde kullanmalıdır. 

 

Kontrol: İç denetim faaliyeti, kontrollerin etkililik ve verimliliğini 

değerlendirmek ve sürekli gelişimi teşvik etmek suretiyle, idarenin etkin kontrollere 

sahip olmasına yardımcı olmalıdır. Risk değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak 

iç denetim faaliyeti, söz konusu riskleri gidermek üzere idarenin yönetimini, 

faaliyetlerini ve bilgi sistemlerini kapsayan mevcut kontrollerin yeterliliğini ve 

etkinliğini değerlendirmeli ve gerekli hallerde ilave kontroller önermelidir. 

Bu değerlendirme; 

 - mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliğini ve bütünlüğünü, 

 - faaliyetlerin etkililik ve verimliliğini, 

 - varlıkların korunmasını ve 

 - kanunlara ve diğer düzenlemelere uyum konularını 

kapsamalıdır. 
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İç denetçiler, iç denetim plan ve programlarındaki hedef ve amaçların kapsamı 

ve bunların idarenin hedef ve amaçlarına uyum derecesini anlayıp 

değerlendirmelidir. İç denetçiler, faaliyet ve programların planlandığı şekilde 

uygulanıp uygulanmadığını ve elde edilen sonuçların belirlenen hedef ve amaçlarla 

uyumlu olup olmadığını değerlendirmelidir. 

 

Kontrollerin değerlendirilmesi için uygun ve yeterli kriterlere ihtiyaç vardır. İç 

denetçiler, yönetimin hedef ve amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için 

oluşturduğu kriterlerin yeterlilik derecesini tespit etmelidir. Bu kriterler yeterli 

görülürse, iç denetçiler de kendi değerlendirmelerinde bunları kullanabilir. Söz 

konusu kriterler yeterli görülmezse, iç denetçiler uygun değerlendirme kriterleri 

geliştirmek için yönetimle birlikte çalışmalıdır. 

 

Danışmanlık görevi sırasında iç denetçiler, yapılan kontrolleri görevleri 

çerçevesinde gözden geçirmeli ve herhangi bir kontrol yetersizliğine karşı dikkatli 

olmalıdır. İç denetçiler; danışmanlık görevlerinden elde ettiği kontrol bilgilerini, 

idarenin maruz kaldığı önemli riskleri belirleme ve değerlendirme sürecinde 

kullanmalıdır. 

 

Yönetim: İç denetim faaliyeti, aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesine 

yönelik olarak yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli önerilerde 

bulunmalıdır: 

 - İdare içinde gerekli iş ahlakı ve diğer değerlerin geliştirilmesi, 

 - Etkili bir kurumsal performans yönetimi ve hesap verebilirliğin sağlanması, 

 - Risk ve kontrol bilgilerinin idarenin gerekli birimlerine etkili bir şekilde 

iletilmesi, 
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 - İç ve dış denetçiler ile üst yönetimin faaliyetleri arasında eşgüdümün 

sağlanması ve bunlar arasında gerekli bilgilerin etkili bir şekilde iletiminin 

sağlanması. 

 

İç denetim faaliyeti, idarede iş ahlakı kültürünün yerleştirilmesi için kurumsal 

amaç, program ve faaliyetlerinin tasarımını, uygulanmasını ve etkinliğini 

değerlendirmelidir. Danışmanlık görevinin amaçları, idarenin genel değerleri ve 

hedefleriyle uyumlu olmalıdır. 

 

Görev Planlaması: İç denetçiler, her görev için, kapsam, amaçlar, zamanlama 

ve kaynak dağılımı hususlarını da dikkate alan ayrı bir plan hazırlamalı ve kayıt 

altına almalıdır. Bu planlama çalışmaları aşağıdaki unsurları içermelidir. 

 

Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler: İç denetçiler, her denetim görevi 

için bir denetim planı hazırlarken şu hususları dikkate almalıdır; 

 - Denetlenecek faaliyetin hedefleri ve bu hedeflere ulaşmadaki performansı 

değerlendirmeye yarayacak araç veya kriterler, 

 - Faaliyetler, hedefler ve kaynaklar üzerindeki önemli riskler ile bu risklerin 

muhtemel etkilerini kabul edilebilir seviyede tutmanın yol ve yöntemleri, 

 - Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin ilgili kontrol çerçevesi veya 

modeline kıyasla yeterlilik ve etkinliği, 

 - Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinde önemli gelişme sağlama 

imkânları. 

İç denetçiler, idare dışındaki taraflar için bir görevlendirme planlarken, 

görevlendirmenin amaçları, kapsamı, her iki tarafın sorumlulukları ve (görev 

kayıtlarına erişme ve sonuçların paylaşımına getirilecek kısıtlamalar dahil) diğer 

karşılıklı beklentiler konusunda söz konusu taraflarla anlaşmalıdır. İç denetçiler, 

görevlendirmenin amaçları, kapsamı, yerine getirilecek sorumluluklar ve beklentiler 
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hakkında, danışmanlık hizmeti verecekleri ilgili yöneticiyle mutabakata varmalıdır. 

Çok önemli görevlendirmelerde bu mutabakat yazılı hâle getirilmelidir. 

 

Görev Amaçları: Her denetim görevi için söz konusu denetim göreviyle ilgili 

denetim amaçları belirlenmelidir. Görev amaçları, denetlenen faaliyetle ilgili 

riskleri, kontrolleri ve yönetim süreçlerini kapsamalıdır. İç denetçiler, denetlenen 

faaliyetle ilgili risklerin ön değerlendirmesini yapmalıdır. Görevin amaçları, bu risk 

değerlendirmesinin sonuçlarını yansıtmalıdır. 

 

İç denetçiler, görevin amaçlarını belirlerken, önemli hataların, 

düzensizliklerin, aykırılıkların ve diğer risklerin meydana gelme ihtimalini dikkate 

almalıdır. Danışmanlık görevlerinin amaçlarında, ilgili yöneticiyle mutabık kalındığı 

ölçüde, risk, kontrol ve yönetim süreçlerine de temas edilmelidir. 

 

Görev Kapsamı: Görevin kapsamı, denetim görevinin amaçlarına 

ulaşılmasına uygun seviyede olmalıdır. Görevin kapsamı, ilgili sistemlerin, 

kayıtların, personel ve maddî varlıkların değerlendirilmesini de (üçüncü tarafların 

sahip oldukları dahil) içermelidir. 

 

Bir güvence görevi esnasında danışmanlık talebinde bulunulursa, görevin 

amaçları, kapsamı, karşılıklı sorumluluklar ve diğer beklentiler bir yazıyla iç 

denetim birimine iletilmelidir. Uygun görülmesi halinde danışmanlık görevi 

yürütülerek sonuçları danışmanlık ilkelerine uygun olarak raporlanmalıdır.  

 

İç denetçiler, danışmanlık görevlerini yürütürken, görevin kapsamının, 

üzerinde mutabık kalınan amaçlara yeterince temas ettiğinden emin olmalıdır. Eğer 

görev esnasında kapsamla ilgili ihtirazi kayıtlar olursa, göreve devam edip 

etmeyeceğini belirlemek üzere, iç denetçiler bunları ilgili yöneticiyle tartışmalıdır. 
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Görev Kaynaklarının Tahsisi: İç denetçiler, görevin amaçlarına ulaşmak için 

gereken kaynakları tespit etmelidir. Görev kadrosu; görevin niteliği, karmaşıklığı, 

zaman kısıtlamaları ve mevcut kaynaklar dikkate alınarak oluşturulmalıdır. 

 

İş Programı: İç denetçiler, denetim amaçlarına ulaşılmasını sağlayacak 

şekilde her denetim görevinin amaçlarını, görev için ayrılan kaynakları, muhtemel 

süresini ve denetimde takip edilecek süreçleri gösteren iş programları hazırlamalıdır. 

Bu iş programları yazılı hâle getirilmelidir. 

 

İş programları, görev sırasında uygulanacak bilgi toplama, analiz, 

değerlendirme ve kayıt süreçlerini içermeli ve göstermelidir. İş programı, işe 

başlanmadan önce onaylanmalı, programda yapılan değişiklikler için de iç denetim 

birimi yöneticisinden onay alınmalıdır. Danışmanlık görevleri için hazırlanan iş 

programlarının şekli ve içeriği, görevin niteliğine bağlı olarak değişebilir. 

 

Görevin Yürütülmesi: İç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine 

ulaşmak için yeterli bilgileri belirlemeli, analiz etmeli, değerlendirmeli ve 

kaydetmelidir. İç denetçiler görevlerini ifa ederken, sağduyulu ve yetkin bir iç 

denetçiden beklenen dikkat ve özeni gösterir. Mesleki özen ve dikkat, aynı veya 

benzer durum ve koşullarda, makul sınırlar dahilinde tedbirli ve yetkin bir iç 

denetçiden beklenen beceri, özen ve dikkatin gösterilmesidir. 

 

Bilgilerin Tespiti ve Tanımlanması: İç denetçiler, görev amaçlarına ulaşmak 

için yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı olan bilgileri tespit etmeli ve tanımlamalıdır. 

Bilgi ve belgeler; görevin amaç ve kapsamıyla ilgili bütün konularda toplanmalı, 

tespit ve tavsiyelere sağlam ve güvenilir bir dayanak oluşturacak seviyede yeterli, 

güvenilir, ilgili ve gerekli olmalıdır. 
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Analiz ve Değerlendirme: İç denetçiler, görev sonunda vardıkları sonuçları 

uygun analiz ve değerlendirmelere dayandırmalıdır. 

 

Bilgilerin Kaydedilmesi: İç denetçiler, vardıkları kanaatleri ve görev 

sonuçlarına dayanak teşkil eden bütün bilgileri kaydetmelidir. İç denetim birimi 

yöneticisi; görev kayıtlarına erişimi kontrol etmeli, gerektiğinde bu kayıtları idare 

dışı taraflara vermeden önce, üst yöneticinin onayını ve/veya hukuk müşavirliğinin 

görüşünü almalıdır. 

 

İç denetim birimi yöneticisi, görev kayıtlarının saklanmasına ilişkin esasları 

belirlemelidir. Bu esaslar, idarenin temel ilkelerine ve ilgili mevzuata uygun 

olmalıdır. İç denetim birimi yöneticisi, görev kayıtlarının tutulması, saklanması ve 

idare içi ve dışı taraflara sunulmasını düzenleyen politikalar belirlemelidir. Bu 

politikalar, idarenin düzenlemelerine, ilgili mevzuata ve diğer gereklere uygun 

olmalıdır. 

 

Görevin Gözetim ve Kontrolü: Görevler; görev amaçlarına ulaşılmasını, 

kalitenin güvence altına alınmasını ve personelin geliştirilmesini sağlayacak bir 

tarzda gözetlenmeli ve kontrol edilmelidir. 

 

Sonuçların Raporlanması: İç denetçilerin, görev sonuçlarını raporlaması 

gereklidir. Raporlar, yetkisiz kişilerin erişimini engellemek için gizlilik içinde 

muhafaza edilmelidir. 

 

Raporlama Kıstasları: Raporlamalar; varılan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ve 

önerilen eylem planlarının yanında, görevin hedeflerini ve kapsamını da içermelidir. 

Sonuçları gösteren nihai rapor, iç denetçinin görüş ve kanaatlerini de içermelidir.  İç 

denetçiler, görev raporlamalarında tatminkâr bir performans göstermeye teşvik 

edilmelidir. 
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Görev sonuçları idare dışındaki taraflara bildirilirken, söz konusu bildirim, 

sonuçların paylaşımı ve kullanımı konusundaki sınırlamaları da içermelidir. 

İlerlemenin ara raporlanmasının ve danışmanlık görevlerinin sonuçları, 

görevlendirmenin niteliğine ve ilgili yöneticinin ihtiyaçlarına bağlı olarak, şekil ve 

içerik değiştirebilir. 

 

Raporlamaların Kalitesi: Raporlamalar; doğru, tarafsız, açık, özlü, yapıcı, 

tam olarak ve zamanında yapılmalıdır. 

 

Hata ve Eksiklikler: Eğer nihai raporlama önemli bir hata veya eksiklik 

içeriyorsa, iç denetim birimi yöneticisi, hatalı ve eksik raporu alan bütün taraflara 

düzeltilmiş bilgileri iletmelidir. 

 

Görevlendirmelerde Standartlara Aykırılıkların Açıklanması: 

Standartlara aykırılıklar belli bir görevi etkilediğinde, sonuçlar raporlanırken 

aşağıdaki hususlar özel durum olarak açıklanmalıdır: 

 - Tam olarak uyulamayan Standart/Standartlar 

 - Aykırılık sebepleri 

 - Aykırılığın göreve etkisi 

 

Sonuçların Raporlanması: İç denetim birimi yöneticisi, görev sonuçlarını 

ilgili taraflara raporlamalıdır. Görev sonuçlarının öngördüğü tedbirlerin alınmasını 

sağlayabilecek taraflara, sonuçların raporlanmasından iç denetim birimi yöneticisi 

sorumludur. İç denetim birimi yöneticisi, aksi hukuki düzenlemelerle belirlenmediği 

takdirde, görev sonuçlarını idare dışındaki taraflara iletmeden önce, idarede 

doğabilecek muhtemel riskleri değerlendirmeli, üst yönetim ve/veya hukuk 

müşavirliği ile istişare etmeli ve sonuçların raporlanmasını, kullanımını kısıtlayarak 
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kontrol etmelidir. İç denetim birimi yöneticisi, danışmanlık görevlerinin nihai 

sonuçlarının ilgili yöneticilere raporlanmasından sorumludur.  Danışmanlık 

görevleri sırasında, risk yönetimi, kontrol ve yönetim sorunları tespit edilebilir. Bu 

sorunlar, idare için önemli hâle geldiğinde üst yöneticiye ve varsa yönetim kuruluna 

bildirilmelidir. 

 

İlerlemenin İzlenmesi: İç denetim birimi yöneticisi, yönetime rapor edilen 

hususların sonuçlarının takibi için bir izleme sistemi kurmalı ve uygulamalıdır. 

Denetlenen birim yöneticileri, denetim raporunda yer alan önerilere ilişkin önlemleri 

alır. Önlem alınmaması halinde iç denetim birimi yöneticisi, üst yöneticiyi 

bilgilendirir. İç denetim birimi yöneticisi, yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir 

şekilde uygulanmasını veya üst yönetimin gerekli tedbiri almaması halinde 

doğabilecek riski üstlenip üstlenmediğini tespit etmek ve gelişmeleri gözlemek 

amacına yönelik bir takip süreci oluşturmalıdır. İç denetim birimi, ilgili yöneticilerle 

mutabık kalındığı ölçüde, danışmanlık görevlerinin sonuçlarını izlemelidir. 

 

Yönetimin Artık Riskleri Üstlenmesi: İç denetim birimi yöneticisi, üst 

yönetimin idare için kabul edilemeyebilecek bir artık (bakiye) risk düzeyini 

üstlenmeyi kabul ettiğine inandığı takdirde, konuyu üst yönetimle müzakere 

etmelidir. Artık riskle ilgili bir karara varılamazsa, iç denetim birimi yöneticisi ve 

üst yönetim, konuyu çözümlenmesi için üst yöneticiye rapor etmelidir. 
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2.4.7. Kamu Gözetimi,  Muhasebe Ve Denetim Standartları 

Kurumu 

 

Denetim alanındaki ülkemiz gelişmeleri bağlamında güncel bir gelişmeyi de 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun kurulması 

oluşturmaktadır.
165

   Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 

kurulması esas olarak 06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 

dayanılarak hazırlanan bir Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlar Kurulu 

tarafından kararlaştırılmıştır. Kararnamenin 1’nci maddesinde belirtildiği üzere; 

yapılan düzenleme ile uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe 

Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, 

gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız 

denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini 

denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak yetkisini taşıyan 

bir Kurum oluşturulması amaçlanmıştır. Düzenleme kapsamında getirilen bazı temel 

tanımlara bakıldığında;
166

 

 

Bağımsız denetçinin: Bağımsız denetim yapmak üzere, 01.06.1989 tarihli ve 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik 

ruhsatını almış meslek mensupları arasından Kurum tarafından yetkilendirilen 

kişileri, 

 

Bağımsız denetimin: Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal 

raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence 

sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, 

denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin 

uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek 

rapora bağlanmasını, 

 

                                                           
165

 02.11.2011 Tarih ve 28103 sayılı resmi Gazete.  
166

 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesi.  
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Bağımsız denetim kuruluşunun: Bağımsız denetim yapmak üzere, Kurum 

tarafından yetkilendirilen sermaye şirketlerini, 

 

Türkiye Muhasebe Standartlarının: Kurul tarafından onaylanarak Türkiye 

Muhasebe Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı adıyla yayımlanan 

muhasebe standartlarını, 

 

Türkiye Denetim Standartlarının ise: Kurul tarafından onaylanarak Türkiye 

Denetim Standardı adıyla yayımlanan uluslararası standartlarla uyumlu denetim 

standartlarını 

 

ifade ettiği görülmektedir. 

 

Kurumun Yapısı ve Oluşumu: Kurum, görevleri yerine getirmek üzere kamu 

tüzel kişiliğini haiz ve idari özerkliğe sahiptir. Başbakanlığa bağlı olmakla birlikte 

Başbakan, Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Bakan 

eliyle yürütme yetkisine sahiptir. Kurum; Kurul ve Başkanlıktan oluşmaktadır ve 

merkezi Ankara’dadır.    

 

Kurul; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından önerilecek 

dörder aday arasından ikişer kişi, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bağlı olduğu Bakanlıklar ile 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından önerilecek ikişer aday 

arasından birer kişi olmak üzere, Bakanlar Kurulu tarafından atanan dokuz üyeden 

oluşmaktadır. 
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Kurulun görev ve yetkileri 

 

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
167

 

 

- Tabi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olanlara ait finansal 

tabloların; ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, 

karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla, uluslararası standartlarla 

uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak. 

 

- Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil 

düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almak, bu konuda kendi alanları itibarıyla 

düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları düzenlemeler 

hakkında onay vermek. 

 

- Finansal tabloların; işletmelerin finansal durumunu, performansını ve nakit 

akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları doğrultusunda gerçeğe uygun olarak 

sunumunu, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygunluğunu, güvenilirliğini, şeffaflığını, 

karşılaştırılabilirliğini ve anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, kamu yararını da 

gözetmek suretiyle, bilgi sistemleri denetimi dahil, uluslararası standartlarla uyumlu 

ulusal denetim standartlarını oluşturmak ve yayımlamak. 

 

- Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş şartlarını ve 

çalışma esaslarını belirlemek, bu şartları taşıyan kuruluşları ve bağımsız denetim 

yapacak meslek mensuplarını yetkilendirerek listeler halinde ilan etmek ve bunları 

oluşturacağı resmi sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde kamuoyunun 

erişimine sürekli olarak açık tutmak. 

 

- Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile 

denetim çalışmalarının, Kurumca yayımlanan standart ve düzenlemelere uyumunu 

gözetlemek ve denetlemek. 
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 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi 
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- İnceleme ve denetimler sonucunda aykırılıkları saptanan bağımsız denetçiler 

ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyet izinlerini askıya almak veya iptal etmek. 

 

- Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme 

ve tescil yapmak, disiplin ve soruşturma işlemlerini yürütmek, sürekli eğitim 

standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, bunlara yönelik olarak kalite 

güvence sistemini oluşturmak ve bu alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli 

tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

 

- Yabancı ülkelerin Kurulun görev alanıyla ilgili konularda yetkili birimleriyle 

işbirliği yapmak, mütekabiliyet esasına göre Türkiye’de bağımsız denetim yapmasına 

yetki verilen yabancı ülke denetim kuruluşları ve denetçilerini listeler halinde ilan 

etmek ve bunları oluşturacağı resmi sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde 

kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak. 

 

- Denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına, denetime olan 

güven ile denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak ve gerekli 

tedbirleri almak. 

 

- Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu alanla ilgili ikincil 

düzenlemeleri yapmak ve bu konularda gerekli kararları almak. 

 

- Görev alanıyla ilgili uluslararası uygulama ve gelişmeleri izlemek, 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve Uluslararası Denetim ve Güvence 

Standartları Kurulu ile muhasebe ve denetim alanında çalışmalar yapan diğer 

uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, lisans ve telif anlaşmaları akdetmek ve 

gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak. 

 

- Muhasebe standartları ve denetim standartlarının benimsenmesi ve 

uygulanması ile görev alanıyla ilgili konularda kamu bilincinin yerleştirilmesine 

yönelik olarak toplantı, konferans ve benzeri etkinlikler ile gerekli yayınlarda 

bulunmak. 
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- Kurumun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet 

kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını 

oluşturmak, Kurumun hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında öneride 

bulunmak. 

 

- Kurumun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan 

bütçesini görüşmek ve karara bağlamak. 

 

- Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak. 

 

Denetimden doğan sorumluluk: Bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız 

denetçiler; denetledikleri finansal tablo, bilgi ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları 

bağımsız denetim raporlarının denetim standartlarına aykırı olması ile bu 

raporlardaki yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek 

zararlardan hukuken sorumludurlar. Bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız 

denetçiler, verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla genel 

şartları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen sorumluluk sigortası yaptırmak 

zorundadır.
168

 

 

Kurumca yapılacak incelemeler: Kurum tarafından yapılacak incelemeler 

detaylı olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda seçilmiş denetim dosyalarının yeterli 

testini içeren kalite güvence sistemi incelemeleri; bağımsız denetim kuruluşlarınca 

gerçekleştirilmiş denetim çalışmalarının Kurum standart ve düzenlemeleri 

çerçevesinde gözden geçirilmesi ve bu kuruluşların faaliyetlerinin Kurum 

düzenlemelerine uygunluğunun denetimi ile harcanan kaynakların nitelik ve niceliği, 

alınan denetim ücreti ve bağımsız denetim kuruluşunun iç kontrol sistemi ile ilgili 

değerlendirmesini kapsamaktadır.
169

 

 

                                                           
168

 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 23’üncü  maddesi 
169

 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 25inci  maddesi. 
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 İncelemelerin, kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyen bağımsız 

denetim kuruluşları için asgari üç yılda bir, diğerleri için ise asgari altı yılda bir 

yapılması esas alınmaktadır. Kurumun; planlanmış bu incelemeler yanında 

ihbar, şikâyet, bildirim gibi durumlarda ve gerekli görülen diğer hallerde inceleme 

yapma ve yaptırma yetkisi de bulunmaktadır. 

 

Bağımsız denetçilerin kalite güvence sistemi incelemeleri ise, usul ve esasları 

Kurul tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak Kurum tarafından yapılacaktır. Bu 

incelemelerin yürütülmesi için Kurum bünyesinde yeterli sayıda kalite güvence 

uzmanı istihdam edilmesi öngörülmektedir. 

 

Kurum, incelemeleri kendi meslek personeli eliyle yürütebileceği gibi, gerekli 

hallerde kanunlarla belirli alanları düzenleme ve denetleme yetkisini haiz olan 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumunun ilgili denetim birimleri vasıtasıyla da yürütebilir. İnceleme 

faaliyetleri, ilgili kuruluşların görüşü alınmak suretiyle Kurulca her yıl hazırlanan 

yıllık inceleme planı kapsamında yürütülür. Yapılacak inceleme sonuçları her yıl bir 

raporla kamuoyuna açıklanır. 

 

Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları, yapılan incelemeler 

sonucunda tespit edilen görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli tedbirleri almakla 

yükümlüdürler. Kurumca belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayanlar hakkında 

uyarı, lisansın askıya alınması ve iptali de dahil olmak üzere uygun yaptırımlar 

uygulanır. 

 

İnceleme için görevlendirilen kişiler; ilgili rapor, defter, belge ve çalışma 

kâğıtları ile elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dahil tüm kayıtları 

ve sair bilgi ihtiva eden vasıtaları incelemeye ve bunların örneklerini almaya, işlem 

ve hesapları denetlemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, gerekli tutanakları 

düzenlemeye yetkilidir. İlgili kişi ve kuruluşlar da istenilen bilgi, belge, defter ve sair 

vasıtaların örneklerini ibraz etmek, yazılı ve sözlü bilgi vermek ve tutanakları 
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imzalamakla yükümlüdürler. Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel kişiler özel 

kanunlarda yazılı gizlilik ve sır saklama hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten 

imtina edemezler. 

 

İnceleme için görevlendirilenler tarafından istenecek rapor, defter, belge ve 

çalışma kâğıtları ile elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dahil tüm 

kayıtların ve sair bilgi ihtiva eden vasıtaların ibraz veya teslim edilmemesi veya 

gerekli görülen diğer hallerde, Kurumun gerekçeli bir yazı ile yetkili sulh ceza 

hakiminden talepte bulunması üzerine, sulh ceza hakiminin istenilen yerlerde arama 

yapılmasına karar vermesi halinde ilgililer nezdinde arama yapılabilir. Aramada 

bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defterler ve belgeler ayrıntılı bir tutanakla 

tespit olunur ve yerinde incelemenin mümkün olmadığı hallerde muhafaza altına 

alınarak inceleme yapanın çalıştığı yere sevk edilir. Arama sonucunda alınan defter 

ve belgeler üzerindeki incelemeler en geç üç ay içinde sonuçlandırılarak bir tutanakla 

sahibine geri verilir. İncelemelerin haklı sebeplere dayanılarak üç ay içinde 

bitirilmesine imkân olmayan hallerde, sulh ceza hakiminin vereceği karar üzerine bu 

süre uzatılabilir. 

 

2.4.7 Sayıştay ve İç Denetim 

 
Denetimin gerekliliği konusunda kamuoyu oluşmasının ve siyasi iradenin de 

bunu desteklemesinin önemli olduğunu kadar iç dış birimlerinin çalışmalarının dış 

denetim faaliyetleri ile koordineli ve işbirliği içinde sürdürülmesi de etkililik 

açısından önem taşımaktadır.
170

  

 

Nitekim iç denetçiler tarafından hazırlanan denetim raporlarının bulgu, sonuç 

ve önerilerinin Sayıştay tarafından gerçekleştirilen dış denetim açısından da önemi 

büyüktür.  Bu nedenle Sayıştay tarafından yapılan incelemelerde iç denetim 

birimlerinin yapı ve işleyişleri göz önünde tutulduğu gibi yapılan iç denetimler ve 

sonuçları da dış denetimde istifade edilmek üzere dikkate alınmaktadır.     

                                                           
170

 Recai AKYEL, Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Kamu Sektöründe İç Denetim ve Dış 

Denetim İşbirliği Konferansı, http://www.sayistay.gov.tr/habernet.asp?id=846 
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ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 

MEVDUAT  SİGORTACILIĞI’NDA  

RİSK YÖNETİMİ, İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM  

 

         

         3.1. Mevduat Sigortacılığı’nın Fonksiyonları ve Tarihsel 

Gelişimi 

 

Literatürde işlevlerinden hareketle mevduat sigortacılığına değişik tanımlar 

getirilmiş bulunmaktadır. Tanımlara ve işaret ettikleri unsurların neler olduğuna 

bakılırsa; M. J. Flannery, mevduat sigortasını; kayıp riskinin banka mudileri 

üzerinden alınarak, bu tür riskleri daha iyi analiz ve absorbe ettiğine inanılan devlete 

ya da bu amaçla kurulmuş özel kurumlara transfer edilmesi olarak tanımlamıştır.
171

 

M. K. Lewis ve K. T. Davis ise; bilinen basit sigortadan farklı olarak mevduat 

sigortasında temel amacın, mudilerin tasarruflarını bulundurdukları kurumun 

batmasından sonra uğradıkları zararların telafi edilmesi değil, bankalara olan güvenin 

sürdürülerek bankaların faaliyetlerini devam ettirmelerinin sağlanması olduğunu 

ifade etmişlerdir.
172

 

  

              Gerek mevduat sigortacılığının işlevleri ve gerekse değinilen tanımlarda yer 

verilen unsurlardan görüldüğü üzere mevduat sigortacılığı uygulamaları getirilen 

güvence ve garantiler marifeti ile bankacılık sektöründe meydana gelebilecek bir 

güven bunalımın önlenmesi ya da sınırlı tutulması sureti ile güven bunalımının 

yaratacağı hızlı ve yaygın mevduat çekilişini engellemeyi esaslı amaçlardan biri 

olarak hedeflemektedir. İkinci olarak bankacılık sektörüne yönelik güvenin 

muhafazasından kaynaklanan tasarruf büyümesi ve mali istikrar ile finansal aracılığın 

daha hızlı gelişmesini sağlamak ve böylelikle tasarrufların, yatırımların ve ekonomik 

büyümenin daha da güçlü şekilde gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.  

 

                                                           
171

 AYZİT. A.g.e., s.3 
172

 Mesutoğlu, A.g.e, , s.6 
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           Belirtilen makro hedeflerin yanı sıra bankacılık sektörünü ve muhtemel 

risklerini yakından takip etme bilgi ve imkânlarından yoksun, eksik bilgili küçük 

tasarruf mevduatı sahiplerinin himayesi de diğer amaçlarla beraber gözetilmektedir. 

 

        3.2. Örnek Ülke Mevduat Sigorta Kurumları 

 

 Mevduat sigortacılığının tarihsel geçmişi çok eski olmamakla beraber hızla 

yaygınlık kazanan bir niteliği mevcuttur. Bu bağlamda dünya uygulamalarından kimi 

örneklerin ele alınarak mevduat sigortacılığı uygulamalarının gözden geçirilmesi 

yararlı olacaktır. 

 

         3.2.1. ABD Örneği (FDIC) 

  

           Amerika Birleşik Devletleri' nin Mevduat Sigorta Sistemi, diğer ülkelerin 

sistemlerine temel teşkil etmesi ve en geniş kapsamlı ülke olması açısından ilk 

irdelenmesi gereken ülkelerdendir. Amerika'da 1929 yılında yaşanan Büyük 

Depresyon (Great Depression) sonucu finans sisteminde büyük bir çöküntü 

yaşanmıştır. Finans sektöründe yaşanan kriz sonucu, bankacılık sektörüne duyulan 

güven sarsılmış ve büyük para çekilişleri yaşanmaya başlamıştır. Bütün bunlar 

üzerine, bankacılık sektörünün karşı duyulan güvensizliği önlemek ve güvenin tekrar 

tesisini sağlamak üzere 1933 yılında Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 

kuruldu. Hemen bir yıl sonra da Federal Saving Loan Insurance Corporation (FSLIC) 

kuruldu.  

  

           Bu yasal anlamda ilk mevduat sigorta uygulamasıdır. FDIC bankalardaki 

mevduata ilişkin garantiyi verirken, FSLIC bankaların yanı sıra tasarruf ve borç 

kurumlarına ilişkin garantiyi vermekte idi. 1989 yılında ise FSLIC, FDIC' a 

devredilmiştir. Böylelikle Federal Deposit Insurance Corporation tüm mevduat kabul 

eden kurumların mevduat sigortası yönetiminden sorumlu olmuştur. FDIC iki ayrı 

sigorta fonunu yönetir. Bunlar Bank Insurance Fund - BIF ve Saving Associatiorı 

Insurance Fund -SAIF tir. Bunlardan BIF banka mevduatlarını, SAIF ise tasarruf ve 
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kredi kurumlarının mevduatlarını kapsar.FDIC ilk kurulduğunda mevduata verilen 

güvence 2.500 dolar ile sınırlı iken şu anda bu sınır 100.000 dolar seviyesindedir.  

  

             Amerikan sisteminde her ne kadar mevduat sigortası belli bir limitle 

sınırlandırılsa da gerekli durumlarda bu kapsam genişletilerek tam kapsama kadar 

gidebilmektedir. Amerika' daki ticari bankalardaki mevduatın dörtte biri bu kapsamın 

dışında, yani 100.000 doların üzerindeki mevduatlardan oluşmaktadır. FDIC, 

mevduat garanti sistemin uygularken iki yöntem uygular. Bunlar: Ödeme Metodu 

(Pay-Off Method) ve Satın Alma Metodu (Purchase and Assumption Method)' dur.              

Ödeme Metodunda batan bankadaki mevduatlardan yüz bin doların altında olanlara 

ödemeyi yapar. Kalan mevduatlar da bankanın aktifleri nakde çevrildikçe ödenir. 

Diğer yöntem olan Satın Alma metodunda ise, FDIC bankayı satın alarak tüm 

mevduatları devralır ve bankayı başka bir bankaya devreder. Böylelikle bu yöntemle 

sadece yüz bin doların altındaki mevduatları değil tüm mevduatlar tasarruf altına 

alınmış olmaktadır.  

     

       Amerika' da halen kullanılan risk bazlı değerlendirme sisteminin temeli 1991 

yılında çıkarılan kanun (Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act - 

FDICA) ile atılmıştır. Kanun aynı zamanda her iki fonun önceden belirlenen rezerv 

oranını (Designated Reserve Ratio - DRR) korumasını öngörmüştür. Bu oran; 

mevcut fon tutarının sigorta altına alınan mevduatlara bölünmesiyle bulunan rakam 

olup, yüzde 1.25 olması öngörülmüştür. Fon mevcudunun sigorta kapsamındaki 

mevduatlara oranı DRR' nin altına düşmesi durumunda, FDIC primleri artırmak 

suretiyle bir yıl içinde bu aranın DRR' ye ulaştırılmasını sağlar. Eğer bir yıl içinde bu 

süreye ulaşılamazsa on beş yıllık bir takvim hazırlanarak bu oranın arttırılması için 

gerekli prim düzenlemeleri yapılır.  

 

          Her ne kadar Amerikan sistemi içinde bulunduğu güçlü ekonominin verdiği 

ivme ile sorunsuz olarak işliyor gibi görünse de bir takım zafiyetler taşımaktadır. 

Bunlardan ilki iki ayrı sigorta fonunun bulunmasıdır. BIF ve SAIF primlerini 

birbirlerinden bağımsız bir şekilde belirlerken karşılığında sundukları ürün aynıdır.      
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Yani benzer risk grubu içinde bulunan kurumlar farklı risk pirimi öderken aynı 

kapsamdan faydalanmaktadırlar. Bu durum BIF ve SAIF' e bağlı kurumlar arasında 

haksız rekabete yol açmaktadır. Bu iki fonun birleşmesi ortaya daha güçlü bir tek 

fonun çıkmasına yol açacak ve iki fonu yönetmekle yaşanacak yönetimsel 

problemler de aşılacaktır.  

  

          FDIC; Denetim, Mevduat sigortası, Çözümleme ve Tasfiye yetkilerine sahiptir. 

Ayrıca; sigortaladığı bankaların bir bölümü için, birincil düzenleme otoritesidir. 

FDIC 5 üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin üçü, başkan ve başkan yardımcısı 

dahil olmak üzere FDIC bünyesindendir. Diğer iki üyesi ise the Office of the 

Comptroller of the Currency (OCC) ve the Office of Thrift Supervision (OTS) 

başkanlarıdır.  FDIC’ nin yönetiminde merkez bankasından üye bulunmamaktadır. 

FDIC yönetim kurulu bu yapısıyla finansal güvenlik ağı üyeleri arasında 

koordinasyon ve iletişimi sağlar. Yönetim kurulu kurumlar arası çalışma 

politikalarının belirlenmesine katkıda bulunur.  FDIC, Federal Hükümetten veya elli 

adet eyalet hükümetinin birinden lisans almış olan yaklaşık 5,250 adet banka ve 

tasarruf kuruluşunu denetler. 

  

  Denetim fonksiyonu: Denetim öncesi hazırlık, yerinde denetim ve teftiş raporu 

olmak üzere üç bölümden oluşur.  İncelemelerini aynı zamanda bankaların, 

bankalara ilişkin yasal düzenlemelerle olan uyumluluğu ölçmek için de yapar. 

Mevduat sigortacısı rolü dahilinde FDIC’ nin sigortalı fonları gerektiği şekilde 

korumak için inceleme yapma yetkisi de vardır. Bütün üye bankalar üç ayda bir 

durum ve gelir raporlarını sunmak zorundadırlar.  Büyük bankalar (>$25 milyar) için 

ayrı sürekli ve detaylı bir denetim programı mevcuttur. FDIC, merkezi Birleşik 

Devletler sınırları içerisinde olan ve Federal Hükümet’ten veya elli adet eyalet 

hükümetinin birinden lisansını almış olan pek çok türde banka ve tasarruf kuruluşunu 

sigortalamaktadır. FDIC bütün sigortalı kuruluşların doğrudan kendilerinden veya 

birincil federal düzenleme otoritesinden üç aylık raporları alır. FDIC’ nin diğer 

federal bankacılık otoritelerine ve eyalet kurumlarınca yapılan her türlü inceleme 

raporuna erişim hakkı vardır. Ayrıca diğer kurumlar da ihtiyaç duydukları bilgileri 

birbirlerinden talep edebilirler. 
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              3.2.2. Kanada Örneği (CDIC) 

 

 Kanada' da halen yürürlükte olan mevduat sigorta sistemi 1967 yılında 

yürürlüğü giren Finansal Yönetim Kanunu (Financial Administration Act) ile 

başlamıştır. Aynı yıl kurulan Kanada Mevduat Sigorta Kurumu (Canada Deposit 

Insurance Corporation- CDIC), banka ve diğer mevduat toplayan kurumlardaki 

mevduatları sigorta altına almak için kurulmuştur.
173

 

 

 Doğrudan Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalışan CDIC, kurulduğu günden bu 

güne kadar finansal yapısı bozulan ve yükümlülüklerini yerine getiremeyen 43 üyesi 

ile ilgilenmiştir. Fakat 1996 yılından beri Kanada' da yükümlülüğünü yerine 

getirememesinden dolayı müdahale edilen banka bulunmamaktadır. 

 

 Gerekli durumlarda Maliye Bakanlığından 6 milyar dolara kadar avans alma 

hakkına sahip olan kurum, piyasadan borçlanma yetkisine de sahiptir. CDIC zor 

durumdaki bankalara direkt likidite sağlama, borç verme, garanti vermek suretiyle 

borç bulunmasını sağlama gibi görevlere sahiptir. 1967 yılında ilk kurulduğunda 

20.000 dolara kadar mevduatı sigorta kapsamına alan CDIC, bu gün itibariyle 

anapara ve faiziyle birlikte 60.000 dolara kadar koruma sağlamaktadır.  

 

 CDIC’nin Finansal Güvenlik Ağı İçindeki Yerine bakıldığında ise; 

 - Denetim 

 - Mevduat sigortası 

 - Çözümleme 

 - Tasfiye 

yetkileri göze çarpmaktadır. 

 

                                                           
173

 http://www.iadi.org/profiles/canada_cdic.pdf 

http://www.iadi.org/profiles/canada_cdic.pdf
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      3.2.3. Quebec Örneği (AMF) 

 

        Kanada uygulamasında CDIC’nin yanı sıra Quebec bölgesinde faaliyet gösteren 

Finansal Piyasa Otoritesi (The Autorité des marchés financiers - AMF) isimli kuruluş 

2004 yılında yapılandırılarak faaliyete başlamıştır. Quebec bölgesinde finansal ürün 

ve hizmetlerle ilgili kamu kurumunu oluşturan AMF, sigortacılık, menkul kıymetler 

ve banka dışı mevduat kurumlarına yönelik kamu otoritesi konumunu 

taşımaktadır.
174

 AMF kuruluş yasasından aldığı yetkiler çerçevesinde tarafına ödenen 

vergi benzeri yükümlülüklerden sağladığı gelir kalemleri ile kendi özel bütçesini 

yapılandırmaktadır. Kurum üst yönetimi hükümet tarafından atanmaktadır. Kurum 

uygulamaları iç denetime tabi olup aynı zamanda bir danışmalar kurulu da 

mevcuttur. AMF’nin görevlerine daha yakından bakıldığında bunlar şöyle 

özetlenebilir: 

-  Finansal hizmetlerden yararlanan tüketicilerin haklarının korunması, 

- Finansal kuruluşların yasal yükümlülüklerinin usulünce yerine getirilip 

getirilmediğini izlenmesi ve gözden geçirilmesi, 

- Finansal servis ve hizmetlerin dağıtım süreçlerinin izlenmesi, 

- Türev ürünlerin ve türev ürünler alanında faaliyet gösteren ihtisaslaşmış 

kurumların hukuki yükümlülüklerine uygun faaliyet gösterip göstermediklerinin 

izlenmesi, 

- Finansal tüketicilerin korunması ve tazmin süreçlerinin hukuki şekilde 

yerine getirilmesi konularında gözetim ve uygulamalarda bulunulması, 

  

              Kanada’nın idari yapılanmasından kaynaklanan AMF uygulamasına 

bakıldığında Kurumun 2004 yılında daha önce faaliyette bulunan beş organizasyonun 

birleştirilmesi ile vücut bulduğu görülmektedir. Bu organizasyonlar; Quebec 

Securities Commisions (CVMQ), The Inspector General of Financial Institutuions 

(IGIF), The Financial Services Office (BSF), The Quebec Deposit Insurance Board 

(RADQ) ve Financial Services Compensation Fund (FISF) olarak belirmektedir. Adı 

geçen organizasyonların aynı çatı altında toplanması sonucu, AMF fonksiyonları çok 
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farklı branşları içerir hale gelmektedir. Bu fonksiyonlardan bir tanesini de tüketici 

koruma ve tazmin fonksiyonudur. Fonksiyon kapsamında bireysel yatırımcıların 

finansal servis ve hizmetlerden kaynaklanan ve mevduat sigortası teminatına dahil 

bulunan güvencelerinin gözetim ve uygulaması gerçekleştirilmektedir.  

      

       Önem Gösterilen Risklilik Alanları: AMF önemli risklerin belirlenmesi, 

olasılık ve etkilerinin değerlendirilmesi konularında çalışmalara başlamış olmakla 

birlikte bu çalışmalar halen gelişme aşamasında bulunup henüz tamamlanmamıştır. 

Buna paralel olarak AMF’de risklerin yönetim ve kontrolü ile görevli bir ihtisas 

komitesi şekillendirilmiş, ancak rol ve sorumlulukların formel bir netlik 

kazanmamıştır. Öte yandan süre gelen çalışmalar kapsamında çeşitli riskler ve ne 

yönde bir tutum alınacağı belirlenmiş, ancak tüm bu çalışmaların yeterince organize 

ve sistematik bir bütünlüğe henüz kavuşturulmamıştır. Önem verilen risklere 

açısından yönetilen fonlarda dışsal ekonomik şok, değişik finansal araçlar veya 

yanlış mali tercihlerden kaynaklanan kayıpların doğmaması ilk sıralarda gelmektedir.  

 

             Çalışan personelin yetkinliklerinin yeterli seviyede olması, geliştirilmesi ve 

güncellenmesi de gözetilen konular arasındadır. Personel profesyonel davranması, 

etik değerlere saygı duyması ve gizliliğe önem vermesi de beklenmektedir.  Faaliyet 

alanının özellikleri gereği değişik kesimler arasında çok sayıda bilginin paylaşıldığı 

dikkate alındığında veri güvenliği de olası risk grupları arasında yer almaktadır. 

Verilerin doğru taraflara ulaşmasının yanı sıra süregelen bilgi işlem faaliyetlerinde 

herhangi bir aksaklık, hata ve gecikme doğmaması bilgi yönetiminde dikkat edilen 

riskler içindedir.  

 

          Farklı birimler ve taraflar arasında yaşanan komplike iş birliği ve sinerji 

ilişkileri bağlamında mevcut proje, politika ve süreçlerin etkililiğinin sürekli 

kılınması,  bu alanda gerekli güncelleme ve kontrollerin ihmal edilmemesi şarttır.  
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          Riskliliğe bakış, sadece bünyesel ve faaliyet odaklı tutulmamakta, ciddi bir 

enerji kesintisi, salgın hastalık ya da doğal afet gibi önemli dışsal hadiseler de iş 

sürekliliğine olası tesirleri bakımından göz önünde tutulmaktadır.
175

 

 

           Risklerin Belirlenmesi ve Değerlenmesi: AMF’nin çok farklı fonksiyonları 

bulunması nedeniyle her bir fonksiyonuna özgü çalışma komiteleri ve süreçleri eliyle 

bir risk belirleme faaliyeti sürdürülmektedir. Aynı zamanda Stratejik Plan, 

Delegasyon Planı ve Faaliyetlerin sürdürülebilirliği Planı gibi planlar kapsamında 

yürütülen çalışmalar da risklerin analiz ve değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. 

Risk değerleme kriterlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalar sürdürülmekte olup, 

özellikle fon kapitalizasyonu finansal krizlerin maliyeti ve finansmanı hakkında 

yapılan çalışmalar en ağırlıklı alanı oluşturmaktadır.   

     

 

          3.2.4. Malezya Örneği (MDIC) 

 

           Malezya Mevduat Sigorta Kurumu (Malaysia Deposit Insurance Corporation- 

MDIC) hayli yakın dönemde kurularak faaliyetlerine başlamış bir 

organizasyondur.
176

  2005 Yılı Ağustos ayında kurulan ve ölçek itibariyle 

bakıldığında çok büyük olmayan MDIC’nin 10 Ağustos 2009 tarihi itibariyle çalışan 

sayısı 70 kişiden ibarettir. Küçük ölçekli organizasyonuna ve görece kısa geçmişine 

karşın MDIC önemli risklerin, etki ve olasılıklarının belirlenmesi hususunda formel 

süreçler oluşturulmasına yönelik çalışmalarda bulunmuştur.  Bu alanda yapılan 

çalışmalar yıllık bazda sürdürülmekte olup, ERM Komitesi faaliyet sonuçlarını üst 

yönetime bildirmektedir.   

 

          Komite üçer ayda bir toplanarak risk yönetimi politikalarının gelişimi ile ilgili 

güncellemeleri değerlendirmekte, Kurumun Stratejik planlarının seyrine bağlı olarak 

izleme, raporlama ve potansiyel yeni risklerin bulunup bulunmadığı hakkında 

                                                           
175
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görüşlerini oluşturmaktadır. Üst yönetimin risklerin genel yönetiminden sorumlu 

olmasına paralel şekilde Komitenin de süreçlerin yönetimi hakkında sorumluluğu 

mevcuttur. MDIC görece yeni ve küçük ölçekli bir organizasyon olmakla beraber her 

bir departmanının ve çalışanının risk yönetimi konusunda bir farkındalık taşıması ve 

sürecin bir elemanı olduğunu idrak ederek, olası risklere yönelik tanıma, değerleme 

ve yönetim aşamalarına katılım göstermesi hedeflenmektedir. Bununla beraber ERM 

Komitesinin rol ve sorumluluklarının formel bir şekilde ve tam olarak belirlenmediği 

ve bu durumun süreç iyileştirme bakımından giderilmesi gereken bir konu olduğu 

bildirilmektedir. Süreçlerin alt ayrımları ve çalışmaların detaylarına alt başlıklar 

halinde aşağıda yer verilmiştir.
177

 

 

         Risk tanımlama metodu: MDIC bünyesinde riskler yıllık bazda ve 2007 

yılından bu yana belirlenmeye çalışılmaktadır. MDIC bu süreçte Avustralya/Yeni 

Zelanda risk yönetimi standartları ve formel çerçeve planını esas almaktadır.  

 

        MDIC’nin Kurumsal Risk Katalogu: MDIC yaptığı klasmanda 5 ana risk 

grubu ve bağlantılı alt riskler şeklinde bir sınıflandırma sunmaktadır. Beş ana risk 

grubunun neler olduğuna bakıldığında bunlar sırasıyla; Stratejik ve Yönetsel riskler, 

Sigorta riski, İtibar riski, Finansal riskler ve son olarak Operasyonel riskler şeklinde 

sıralanmaktadır.  

 

        Ana risklerin alt açılımlarına bakıldığında ise alt riskler de şöyle 

isimlendirilmektedir. Stratejik ve Yönetsel risklerin alt riskleri olarak; Dışsal riskler, 

Yönetim riskleri, Stratejik riskler ve İş sürekliliği riskleri. Sigorta riskinin alt riskleri 

olarak; Değerleme, izleme ve uygulama riskleri ile Sigorta yeterliliği riski.            

İtibar riskinin alt riskleri olarak; Medya ilişkileri, Kurumsak İmaj ve kamuoyu 

algısından kaynaklanabilecek riskleri. Finansal risklerin alt risk grupları olarak; 

Piyasa riski ve likidite riski. Operasyonel risklerin alt risk grupları açısından ise; 

Hukuksal riskler, bilgi işlem riskleri, Süreç ve fiziksel güvenlik riskleri gibi alt risk 

grupları belirlenmektedir.  

                                                           
177
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       3.2.5. Meksika Örneği (IPAB)  

 

         Meksika Mevduat Sigorta Kurumu’nun (Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario-IPAB) risk yönetimi uygulamaları kapsamında gerçekleştirdiği yapılanma 

ve yürüttüğü uygulamalara bakıldığında Kurum bünyesindeki Risk Komitesinin 

çalışmaları göze çarpmaktadır. Risk Komitesi CEO da dahil olmak üzere altı üst 

düzey yöneticiden oluşmakta ve risk yönetim süreçlerinin desteklenmesinden 

sorumlu tutulmaktadır.  

 

               Komitenin başlıca amaçları; kurumsal risk yönetimi stratejisinin 

belirlenerek uygulanması, Kurumun umulmadık ve ciddi risklere maruz kalarak ana 

görevlerini yerine getirmesinde problem yaratacak olaylara karşı gereken tedbirlerin 

alınması amacıyla hazırlıklı olunmasını sağlamak şeklinde ifade edilebilmektedir.  

Komite’nin yanı sıra Kurum birimleri bazında oluşturulan üniteler de kendi alt 

faaliyet alanlarına ilişkin risklerin, etkilerinin ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi 

konusunda çalışmalar yapmaktadırlar.  

 

             Özetlenen yapılanmalar kapsamında belirlenen risk kategorileri üç ana grup 

ve muhtelif alt risk türleri şeklinde bir ayrımlamaya tabi tutulmuştur.  Belirlenen üç 

ana risk grubu şöyle sıralanmaktadır; Mevduat Sigorta Riski, Finansal Risk ve 

Operasyonel risk. 

 

           Mevduat Sigorta Riskinin alt risk türleri; değerleme ve uygulama riski olarak 

iki alt başlığa ayrılmaktadır. Finansal Risk ana başlığı ise; Piyasa riski, Aktif-Pasif 

riski, Kredi riski ve Likidite riski gibi alt ayrımlara tabi tutulmuştur.  Son olarak 

Operasyonel riske bakıldığındaysa Çalışan riski, Bilgi Teknolojileri riski, Fiziksel 

riskler ve diğer dışsal riskler şeklinde sıralanmaktadır. 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_para_la_Protecci%C3%B3n_al_Ahorro_Bancario&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_para_la_Protecci%C3%B3n_al_Ahorro_Bancario&action=edit&redlink=1
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3.3. Mevduat Sigortacılığı’nda Etkililik 

 

    Mevduat sigortacılığına ilişkin yerleşik yaklaşım, finansal sisteme güvenin 

korunması bakımından vazgeçilmez bir uygulama oluşturduğu yönündedir. Bununla 

beraber mevduat sigortacılığının etkili şekilde uygulanmaması halinde ciddi 

sakıncalar yaratabileceği, hatta bu sakıncaların sağlanmak istenen faydalardan daha 

büyük zararların doğmasına sebebiyet verecek büyüklükte olabilecektir. 

 

   Bu nedenle öncelikle mevduat sigortacılığının etkili şekilde uygulanmasına 

esas teşkil eden kriterlerin açıklanmasına çalışılacak ve akabinde mevduat sigorta 

sisteminin etkililiğini zayıflattığı eleştirisi getirilen kimi önemli uygulamalara yer 

verilecektir. 

 

    Etkililik kavramı farklı disiplinler için değişik şekillerde 

tanımlanabilmektedir.  Bu bağlamda ekonomik etkinlik, kaynak kullanımı etkinliği 

ve kaynak dağılımı etkinliği şeklinde ikiye ayrılmaktadır.
178

 Başka bir tanıma göre 

ise etkililik ve etkinlik şeklinde ikili bir ayrıma gidilerek etkililik amaçlara 

ulaşmadaki başarı, etkinlik ise amaçlara en az kaynakla ulaşma olarak ifade 

edilmektedir.
179

 Bu bağlamda etkililik ve etkinlik kurum performansının iki önemli 

boyutunu belirlemektedir. Dolayısı ile etkililik uygun hedefleri seçme ve onlara 

ulaşabilme başarısını tanımlamanın yanı sıra doğru şeyi yapmak ile ilgili bir kavramı 

da oluşturmaktadır. 

 

  Diğer taraftan etkinlik de amaçlara ulaşma sürecinde kaynakların en iyi 

şekilde kullanılması şeklinde tanımlanmakta ve bir şeyi doğru şekilde yapmak ile 

ilgili bir kavram olarak belirtilmektedir.
180

  

 

 

                                                           
178
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179
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180
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3.3.1 Etkililiğe Ölçüt Olabilecek Faktörler 

 

Mevduat sigortacılığının gerekliliği ve fonksiyonlarına ilişkin açıklamalardan 

hareketle etkin bir mevduat sigorta sisteminin taşıması gereken unsurların neler 

olabileceğine bakıldığında;   

          -Bankacılık sektöründe oluşturulan mali güvenlik ağına katkıda bulunularak, 

ekonomik istikrar, büyüme ve kamu düzenin korunması, 

          -Mevduat garantisinin sektörde rekabeti ve kaynak dağılımını bozmayacak, 

ahlaki riske imkân vermeyecek şekilde belirlenmesi, 

           -Banka iflasları karşısında küçük mudilerin çıkarlarının korunması, getirilen 

garanti kapsamında gerçekleştirilecek ödemelerin taahhüt edildiği şekilde, makul bir 

süre zarfında, tamamen, nakden ve defaten ödenmesi, 

           -Uygulanan mevduat sigorta sisteminin kamuoyu nezdinde kolay anlaşılır, 

açık ve şeffaf bir niteliğinin bulunması,  

           - Risklerin zamanında ve doğru tespit edilerek, risk bazlı primlendirme 

sisteminin uygulanması, 

              -Çözümleme fonksiyonu kapsamında tasfiye edilen bankalara ait hak, varlık 

ve yükümlülüklerin hızlı, şeffaf ve etkin bir prosesle tasfiyesinin sağlanması,  

amaçlarına ulaşılabilmesi önem taşımaktadır. Değinilen unsurların sırası ile 

detaylandırılması şöyle olacaktır. 

           

          Bankacılık sektöründe oluşturulan mali güvenlik ağına katkıda 

bulunularak, ekonomik istikrar, büyüme ve kamu düzenin korunması: Etkin bir 

mevduat sigorta sisteminden öncelikle beklenen yarar, getirilen güvence sistemi ile 

bankacılık sektörüne olan güvenin pekiştirilmesine katkı sağlamasıdır.  

           

         Değişik dönemlerde sektöre giriş ve çıkışların olabildiği ve ekonomik 

dalgalanmaların diğer sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de bazı 

aktörlerin ödeme güçlüğüne düşme ihtimali yaratabildiği göz önüne alındığında, 

tasarrufların özellikle ekonominin hassas olduğu dönemlerde bankacılık sektörünün 

dışına yada ülke dışına çıkma eğilimi gösterdiği bilinmektedir. 
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               Bu nedenle tasarruf sahiplerinin genel bir güvence çatısı altına alınması ve 

sektörde değişik sebeplerle güven dalgalanmalarının yaşanabileceği dönemlere karşı 

bir emniyet sübabının oluşturulması, bankacılık sektörü eli ile temin edilmesi 

hedeflenen ekonomik istikrar ve büyümenin sağlanmasının yanı sıra kamu düzeninin 

bozulmaması açısından önem taşımaktadır.   

      

           Mevduat garantisinin sektörde rekabeti ve kaynak dağılımını 

bozmayacak, ahlaki riske imkân vermeyecek şekilde belirlenmesi: Mevduat 

sigortacılığın başarılı şekilde sürdürülebilmesinde diğer önemli bir faktörü bir 

getirilen güvencenin kapsam ve içeriği oluşturmaktadır. Getirilen güvence, küçük 

tasarruf sahiplerinin korunmasına imkân sağlayabilecek makul bir tutarı içermelidir.        

Bu açıdan tam olarak hangi tutarın esas alınması gerektiği sorusunun yanıtı, ülke 

ekonomisinin ve sektörün niteliklerine göre değişebilmektedir.  

 

Avrupa Birliği ülkelerinde 20.000 ECU civarı bir garanti tutarı söz konusu iken 

bu tutar A.B.D.’nde 100.000 USD tutarını bulmaktadır. Hali hazırda ülkemizde 

garanti kapsamındaki tasarruf mevduatı tutarı 50.000 YTL olarak belirlenmiştir. 

           

           Garanti kapsamının belirlenmesinde sadece garanti kapsamındaki tutarın 

tespiti yeterli değildir. Bunun yanı sıra hangi tip hesapların garanti kapsamında 

sayılacağının da tayini gerekmektedir. Mevduat sigortası ile küçük tasarruf sahibinin 

korunması ilke edinildiğinde genellikle vadesiz veya vadeli tasarruf mevduatı sigorta 

kapsamına alınmakta, ticari nitelikli hesapların sahiplerinin piyasa koşullarını 

izlemede ve ekonominin seyrine göre risk tercihlerini kendileri belirlemede göreli 

üstünlükleri bulunduğu varsayımı ile garanti kapsamına dahil edilememektedirler. 

Döviz cinsi hesapların garanti kapsamına dahil edilip edilmeyeceği kamusal tercihe 

göre değişebilmektedir. Ulusal para biriminin özendirilmesi açısından döviz cinsi 

tasarrufların garanti kapsamına dahil edilmemesi söz konusu olabileceği gibi, tersi 

uygulamalar da yürütülebilmektedir.   

 

Ekonomik çalkantıların yüksek olduğu dönemlerde mevduat garantisinin limit 

ve kapsamının genişletilebildiği ve tam garantiye dahi gidilebildiği bilinmektedir. 
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Güven bunalımının buhran niteliği aldığı dönemlerde tam garanti uygulaması yerinde 

ve yararlı görülebilmektedir. Bununla beraber söz konusu gereklilik ortadan kalkar 

kalkmaz tam garanti uygulamasının da terk edilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

 

  Zira sonraki başlıklarda detaylı izahı verileceği üzere olağan dönemlerde 

uygulaması sürdürülen tam garantinin, gerek bankalar ve gerekse tasarruf 

sahiplerinin –nasıl olsa tam garanti uygulamasının mevcut olduğu değerlendirmesi 

ile- risk algılamalarının zayıflamasına sebebiyet verdiği, böylelikle kaynak 

dağılımının bozulmasının yanı sıra, aşırı riskli marjinal ekonomik kararlara yönelimi 

teşvik ettiği ve rekabeti bozduğu, bu yönleri ile ahlaki bir risk yarattığı bilinmektedir.     

           

            Banka iflasları karşısında küçük mudilerin çıkarlarının korunması: 

Etkin mevduat sigortacılığında riskin gerçekleşmesi sonrası getirilen garanti 

kapsamında gerçekleştirilecek tazmin işlemeleri de sektöre güvenin muhafazası 

açısından önem taşımaktadır. Bu noktada risk gerçekleşmeden önce getirilmiş 

bulunan garanti kapsamının, (taahhüt edildiği şekilde), makul bir süre zarfında, 

tamamen, nakden ve defaten ödenmesi başlıca yükümlülükleri oluşturmaktadır. 
181

 

             

             Değinilen unsurların neler olduğuna bakıldığında garanti edilen tutarın 

tamamının ödenmesi, ödemenin mudinin talebine göre nakden ya da hesaben 

yapılması, her halükarda vadeli, ertelenmiş ödeme sistemlerinden kaçınılması ve 

ödemenin bir defada yapılması, güven bunalımının yayılmasının önlenmesi 

bakımından kritik rol oynamaktadır.   

            

               Uygulanan mevduat sigorta sisteminin kamuoyu nezdinde kolay 

anlaşılır, açık ve şeffaf bir niteliğinin bulunması: Mevduat sigortası garanti altına 

aldığı tutarı riskin gerçekleşmesi halinde ödeme taahhüdü vermekle beraber, 

hedeflenen esas amaç bu taahhüt sayesinde oluşacak güven sonucu riskin 

gerçekleşmemesi ya da en azından yayılmaması sureti ile sigorta güvencesi sonucu 

bankalara hücum riskinin azaltılmasından ibarettir. Açıklanan önleyici fonksiyonun 
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 Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nda garanti kapsamındaki mevduatın bir aylık süre zarfında 

ödenmesi  öngörülmüştür. Meri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ise bu konuda bir süre öngörmemiştir.   
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çalışabilmesi için, tasarruf sahiplerinin sigorta güvencesinden haberdar olmaları, 

kapsam ve mahiyetini açıkça anlamış olmaları ve uygulamaların taahhüt edildiği 

şekilde yürütüleceğine inanmış olmaları gerekmektedir. 

            

            Bu mesajın mudilere ulaşabilmesi için mevduat sigortacısının özellikle 

finansal konularda bilgi ve tecrübe eksikliği bulunan küçük tasarruf sahiplerine etkin 

şekilde ulaşabilmesi, basit, yalın bilgilendirici mesajlar ile getirilen güvence 

sisteminin esası hakkında ilgililerin aydınlanmasının sağlanmış olması şarttır. Takip 

eden bölümde detaylarına yer verildiği üzere ülkemiz uygulamasında getirilen 

güvence hayli geniş limitlerle uygulanmış olup, hangi hesapların ne tür bir güvence 

altına alındığına ilişkin kamuoyu duyuruları ve banka şubelerinde açıklayıcı ilanlar 

ile bilgilendirme sağlanmaya çalışılmaktadır.    

 

            Risklerin zamanında ve doğru tespit edilerek, risk bazlı 

primlendirmenin yapılması: Mevduat sigortacılığının etkin şekilde yürütülebilmesi 

için sektörde yaşanan gelişmeler ile muhtemel risk senaryolarının gözetilerek, risk 

haritalarının çıkarılması ve sağlanan veriler çerçevesinde farklı risklilik düzeyinde 

bulunan bankalar için farklı oranlarda sigorta primi alınması sureti ile risk bazlı 

primlendirme sisteminin uygulanması gerekmektedir.  

 

              Düz oranlı prim tarifelerinin bu tür bir ayrım içermemesi nedeni ile uygun 

olmadığı açık bulunmakla beraber riskliliğin belirlenmesi ve belirlenen riskliliğe 

uygun bir prim tarife modelinin oluşturularak uygulanması birçok teknik güçlülükleri 

içermektedir. Bu noktada yeterli ve sağlıklı ver toplanması, verilerin işlenmesi ve 

gerçekçi risk analizlerinin yapılması başlıca sorunları oluşturduğu gibi, riskli olduğu 

için yüksek prim ödemekle mükellef kılınan bankalar açısından bu uygulamanın mali 

yapılarında daha da güçlük yaratan bir durum teşkil etmesi, diğer bir problemi 

oluşturmaktadır.  

 

Ayrıca sigorta primleri ile sağlanan fonun taahhüt edilen güvence kapsamında 

tazmin yükümlülüğünün yerine getirilmesine imkân verebilecek bir havuz 

oluşturabilmesi de hedefler arasındadır.  
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Aksi halde sigorta sistemine girişin zorunlu olduğu ve kamusal bir zeminde 

yürütüldüğü bir sistemin esas alınması halinde garanti kapsamındaki mevduatın 

tazmininin vergi mükelleflerine yansıtılarak sağlanması gerekecek ve bu durum, 

kaynak dağılımının bozulmasına sebebiyet verebilecektir. 

 

Çözümleme fonksiyonunun etkin şekilde yürütülmesi; Mali güçlüğe düşen 

bankanın mudilerine ödem yapılması sonrası tasfiyesi gündeme gelen bankaya ait 

sorunlu krediler, iştirakler, gayrimenkuller ve diğer varlıkların hızlı, şeffaf ve açık bir 

prosesle, değer kaybetmeksizin likidasyonunun sağlanması tali bir fonksiyon olmakla 

beraber mevduat sigortacılığının geniş uygulamalar gerektiren alanlarından biridir.  

 

Değinilen çözümleme fonksiyonunun etkin şekilde yürütülebilmesi için 

uygulama adımlarının önceden belirlenmiş olması, varlık yönetim şirketlerinin yer 

aldığı kurumsal piyasaların oluşması ve bu piyasaların işlerliğini sağlayan hukuki 

çerçevenin yanı sıra yeterli derinliği sağlayacak piyasa aktörlerinin bulunması 

gerekliliği söz konusudur. 

 

3.3.2 ETKİLİLİĞİ ZEDELEYEN FAKTÖRLER 

 

Mevduat sigortacılığı faaliyetlerinin uygulanmasını gerektiren değişik nedenler 

bulunmakla beraber sistemin etkin kurulmaması ya da yönetilmemesinin getirdiği 

bazı sakıncalar nedeni ile olumsuz eleştirilere maruz kaldığı da görülmektedir. 

Getirilen eleştiriler mevduat sigortacılığının etkin şekilde yürütülmesine engel teşkil 

eden ve etkinlikten sapma olarak değerlendirilebilecek esaslı problemlere işaret 

etmektedir.  Söz konusu problemlere ana başlıklar halinde yer verilmektedir. 

 

Ahlaki Risk: Mevduat sigortasının taşıdığı avantajlara karşın değişik 

yönlerden de eleştirilmesi bağlamında getirilen en önemli tenkit ahlaki risk şeklinde 

ifade edilmektedir.  Mevduat sigortacılığı ile küçük tasarruf sahiplerinin korunması, 

mali siteme olan güvenin güçlendirilmesi ve böylelikle bunun ekonomiye yararlı 

tesirlerin oluşması gibi amaçlara karşı mevduat sigortasının yol açtığı en önemli 
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sakınca “Ahlaki Risk” (Moral Hazard) olarak değerlendirilmektedir.
182

 Ahlaki risk 

ile işaret edilmek istenilen husus; mevduata belirli bir güvencenin tanınması ile bu 

güvenceden yararlanabilecek olan tarafların yani gerek mevduat sahiplerinin ve 

gerekse bankaların sigortanın getirdiği güvence nedeni ile sigorta olması idi 

kabullenmeyecekleri aşırı risklere girmelerini teşvik etmesidir. 

Bu sapma sonucu mevduat sahiplerinin ve bankaların getiriyi öncelikli kriter 

almaları nedeni ile riske karşı olan duyarlılıklarını azalması ve dolayısıyla piyasadaki 

genel risk düzeyinin artmasının yanı sıra kaynak dağılımın bozulması söz konusu 

olabilecektir. Diğer bir deyişle tasarruf sahipleri, herhangi bir bankanın sistemden 

çıkarılması durumunda, sigorta nedeniyle kayıplarının olmayacağına inandıkları için 

paralarını yatıracakları bankayı seçmekte bankanın güvenilirliği ve yükümlülüğünü 

yerine getirmedeki mali yeterliliği hakkında gerektiği ölçüde dikkatli 

davranmayacaklardır.  

Dolayısıyla bankanın faaliyetlerini izlemeyecek ve eğer bankanın fazla risk 

aldığını düşünüyorlarsa paralarını çekip daha emniyetli bir bankaya yatırma 

ihtiyacını hissetmeyeceklerdir.
183

 Açıklanan süreç bankalar için de geçerli 

olmaktadır. Öyleki rekabet ortamı içerisinde mudilerden toplanan kaynakların geri 

ödenmesi yükümlülüğü için ayrıca bir mevduat sigortasının varlığı, bankanın 

yükümlülüklerini yerine getirme taahhüdünün ağırlığını zayıflatmakta ve bankanın 

acze düşmesinde halinde mevduat sigortasının yükümlülükleri karşılayacağı 

düşüncesi ile daha riskli ve marjinal nitelikli kredi taleplerinin finanse edilmesi 

eğilimini yükseltebilmektedir.  

Görüldüğü üzere mevduat sigortasının varlığı halinde sistemden yararlanan 

durumunda bulunan mevduat sahipleri ve bankaların risk algılamasında olumsuz 

yönde değişiklikler meydana gelebilmekte ve böylelikle yükselen risk seviyesi, riskin 

gerçekleşmesine daha müsait bir ortamın doğmasına yol açabilmektedir. Bu durum 

mevduat sigortacılığı ile sistemin sağlamaya çalıştığı mali istikrarın 

gerçekleşmesinin güçleşmesi, üstlenilen yüksek risk tercihli yaklaşımlar nedeni ile 
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 Ayzit, A.g.e, s.12 
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 Erkan ÖZDEMİR, Mevduat Sigortası,  Active Bankacılık ve Finas Dergisi,  y.y., Ekim Kasım 

1998, s.2 
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mali krizlerin gerçekleşme ihtimalin artması gibi mevduat sigortası sisteminin hiç 

hedeflemediği bir sonucun ortaya çıkabilmesi anlamına gelmektedir. 

Ahlaki riskin yaşanmaması için mevduat sigorta sistemine bazı tedbirler 

getirilebilmektedir. Bunların en başta geleni getirilen güvencenin sınırsız olmaması 

yani belli tip mevduata, belli limitlere kadar güvence sağlanmasıdır.
184

 Ayrıca 

bankalarının mali yapılarının, özellikle sermaye yeterliliklerinin gözetilmesi, risk 

bazlı primlendirme sistemlerinin uygulanarak bir tür fayda maliyet dengesinin 

aranması da ahlaki riskin gerçekleşmemesi için kullanılabilecek araçları 

oluşturmaktadır.   

Batmayacak Kadar Büyük Olma; Ahlaki riski arttırabilecek diğer bir önemli 

olgu ise “Batmayacak Kadar Büyük Olma” (Too Big To Fail) dır. Bazı bankaların 

sistemden çıkarılmasının ya da iflasına izin verilmesinin finansal sistemi 

sarsacağından endişe edildiğinden bunların batmasına müsaade edilmemektedir. Bu 

durumda, ahlaki risk artabilir ve söz konusu bankalar aşırı riskli yatırımlara 

yönelebilir. Diğer taraftan, küçük bankalar için iflas yolu açık iken büyük bankalar 

ve mudileri için böyle bir endişe söz konusu olmamaktadır ki, bu politika yalnız 

sigorta kapsamındaki mevduatı değil bütün mevduatı ve diğer alacaklıları da 

korumaktadır. Bu durumda aynı esaslara göre prim ödenmesine rağmen bazılarının 

batmasına izin verilirken bazıları için bu durum söz konusu olmamaktadır 

 Sigortanın Tamamen Kaldırılması; Önceki kısımlarda da değinildiği üzere 

mevduat sigortacılığı uygulamalarının bankacılık sektöründe tesis ve muhafazası 

gereken güven unsurunun özellikle küçük tasarruf mevduatı sahipleri nezdinde 

yerleşmesi açısından yararları olmakla beraber ahlaki riske sebep vermesi de 

mümkün bulunmaktadır.
185

 Ahlaki risk mevduat güvencesinin tam garanti kapsamı 

ile uygulanması halinde daha da yüksek ihtimal kazanmakta ve bu risk kaçınılması 

hedeflenen bankacılık krizlerinin yaşanmasına elverişli bir ortamın doğmasını 

kolaylaştırabilmektedir. 

                                                           
184

 Ayzit, A.g.e., s.14 
185

 İhsan ÜLGENTÜRK, Mevduat Sigortası Sistemleri Uygulama Yöntemleri ve Türkiye 

Uygulaması, Ankara T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 1999, s.13 
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Güven bunalımından kaynaklanan krizlerde oluşan fonlama maliyetinin çoğu 

zaman kamu kaynakları ile karşılandığı dikkate alınırsa mevduat sigortası 

uygulamalarından yararlanan kesimler ile sigorta sisteminin fonlamasını 

gerçekleştiren kesimler arasında bir kaynak transferi yaşandığı anlaşılmaktadır. 

 

Kaynak transferinin kamunun finansmanını sağlayan vergi mükelleflerinden 

tasarruf sahiplerine doğru gerçekleştiği düşünülürse özellikle az gelişmiş ülkelerde 

kamu gelirlerinin finansmanının dolaylı vergiler ile gerçekleştirildiği, diğer bir 

deyişle vergi yükünün daha çok düşük gelirli mükellefler üzerinde olduğu bir 

finansman modelinden elde edilen kaynakların mevduat sigortası kapsamında 

gerçekleştirilen tazminlerde sarf edilmesi gelir ve kaynak dağılımını daha da bozucu 

bir etki yaratabilmektedir.  Bu durum kamu maliyesinin gereklerine uygun olmadığı 

gibi sosyal adalet ilkeleri açısından da tartışmalı bir durum yaratmaktadır.    

 

Diğer taraftan mevduat sigortasının getirdiği garanti nedeni ile daha riskli 

tercihlerde bulunabilen tasarruf sahipleri ve bankaların kaynakların etkin 

kullanılmasını aksattıkları düşünülmektedir. Ayrıca bu şekilde hareket eden piyasa 

aktörlerinin haksız rekabete sebebiyet verdikleri gibi marjinal teşebbüslerin ve 

projelerin finansmanına imkân sağlayarak daha sağlıklı firmalar ve projeler aleyhine 

bir finansman dağılımına yol açtıkları görüşleri mevcuttur.  

 

Açıklanan gerekçeler mevduat sigortacılığı uygulamalarının tamamen terk 

edilmesinin önerilmesine kadar varan görüşlerin ortaya çıkmasına sebebiyet 

verebilmektedir.  

 

Bununla beraber bankaların ödeme güçlüğüne düşmeleri halinde yaşanacak 

mali bunalımın sadece ödeme güçlüğüne düşen banka ile sınırlı kalmaması, diğer bir 

deyişle gerek diğer bankalara ve gerekse finansal aracılık sisteminde yaşanan 

problemler nedeni ile tüm ekonomiye ve dış piyasalara yansıması ihtimalleri nedeni 

ile oluşabilecek ekonomik ve sosyal çalkantılar dikkate alındığında mevduat 

sigortacılığının tamamen kaldırılmasının önünde ciddi ekonomik ve politik engeller 
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olduğu söylenebilir.
186

 Mevduat sigortacılığı uygulamalarının ahlaki risk yaratması 

nedeni ile ortaya çıkması muhtemel problemler ve bu problemlerin çoğu zaman 

kamu kaynaklarından sağlanan finansman ile çözülmesinin getirdiği külfetlere karşı 

alınabilecek tedbirler açısından bakıldığında mevduat sigortacılığının tamamen terk 

edilmesi bir seçenek olarak tartışılmaktadır. 

 

Değinilen görüş kadar radikal olmayan diğer bir seçenek ise mevduat 

sigortacılığı faaliyetlerinin özel sektöre devredilmesidir. Ancak bu tür bir sistemin 

uygulanması halinde sisteme girişin zorunlu tutulup tutulmayacağı, yeterli garanti 

limiti belirlenip belirlemeyeceği, kriz aşamasında gerekli fonlamanın yapılıp 

yapılamayacağı gibi birçok noktada tereddütler meydana gelmektedir.
187

 

 

Mevduat sigortasının önleyici ve güven verici fonksiyonunun önemi göz önüne 

alındığında bu yönü itibari ile hizmetin kamu tarafından verilmesinin daha güçlü bir 

tesir yaratacağı da açıktır. Diğer yandan mevduat sigortacılığının kimin tarafından 

yapılacağı soru kadar önem taşıyan başka bir konu ise primlendirmenin nasıl 

yapılacağıdır. Bu noktada öne çıkan görüş ise; teminat kapsamı ile bağlantılı bir 

primlendirme sisteminin uygulanabilmesidir.  

 

Teminat Kapsamına Göre Primlendirme; Primlendirme açısından etkinliği 

bozabilecek husus; tüm bankaların herhangi bir risklilik ayrımına gitmeksizin aynı 

şekilde primlendirilerek sigorta kapsamına alınmasıdır. Bu durum, bankaları aşırı 

risk almaya teşvik ettiği ve sigorta kaybının bankalar arasında adaletsiz bir dağılıma 

yol açtığı gerekçeleriyle eleştirilmektedir. Bu nedenle prim tahsilinde her bir 

bankanın kendine özgü risk durumunun göz önüne alınarak farklı risk grupları için 

farklı prim miktarlarının esas alınması ilkesinin daha hassas ve amaca uygun bir 

primlendirme olacağı tabidir. 

 

Mevduat sigortacılığının riske göre prim ödenmesini öngören bir yapı 

içerisinde yürütülmesinin mevduat sigortası uygulamasına getirilen olumsuz etkileri 
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ortadan kaldırmada yararlı olabileceği düşünülmektedir. Risk bazlı prim 

ödemelerinde tahsil edilecek prime esas büyüklüğün sigorta kapsamındaki mevduat 

şeklinde belirlenmesi doğru prim matrahı saptanması açıdan yararlı olacaktır. 

Böylelikle garanti kapsamında olmayan mevduat için prim tahsil edilmesi gibi bir 

uygulama gerçekleştirilmeyecektir.
188

 Tahsil edilecek prim tutarının tespitinde en 

önemli hususlardan birini de bankanın riskliliğine paralel düzeyde bir prim tahsilinin 

gerçekleştirilmesine imkân verecek düzenlemelerin uygulanması oluşturmaktadır.        

 

Açıklanan şekilde risklilik düzeyine göre yapılacak primlendirmelerin daha 

yerinde olacağı genel kabul görmekle beraber banka risklerinin tespiti ve risklilik 

düzeyindeki değişikliliklerin belirlenerek, risklilik düzeyinde gerçekleşen 

değişmelere göre primlendirmenin de değiştirilmesi birçok uygulama güçlülüklerini 

içermektedir. 

 

Bu güçlülüklerin en başında ise bankaların karşı karşıya olduğu bütün risklerin 

tespiti ve ölçülmesinin hayli karmaşık bir faaliyet niteliği oluşturması gelmektedir. 

Kaldı ki risklilik düzeyi yüksek bankaların daha yüksek primlendirmeye tabi 

tutulması gerekeceğine göre zaten mali durumu bozuk olan bu bankaların birde daha 

ağır prim oranlarına tabi tutulmalarının üzerlerindeki yükü daha da arttırarak bu 

bankaların karlarını azaltması ve dolayısıyla sermayelerini olumsuz yönde 

etkilemesi, risk bazlı primlendirmenin amaç paradokslarından birini teşkil etmekte ve 

bu yöntemin önemli bir zaafını oluşturmaktadır.
189

 

Bankaların risklerinin tespitinde karşılaşılan problemlere ve söz konusu 

risklerin tespitine yönelik alternatif yaklaşımlara da kısaca değinmekte fayda 

bulunmaktadır. Karşılaşılan problemlerin ilki, sigortanın doğasında var olan ve 

sigortayı yaptıran kişi ya da kurumun kendi risk durumunu sigorta eden kişiden daha 

iyi bilmesi olgusudur (asymetric information). söz konusu durum, bilginin taraflar 

arasında aynı oranda bilinmemesini ifade etmektedir. Mevduat sigortasında da 

sigortadan faydalanan, yani banka, aldığı risk derecesi ile ilgili olarak sigortayı yapan 

kurumdan çok daha fazla bilgi sahibidir. 
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İkinci problem ise, bankaların riskinin tam olarak ölçülememesinden dolayı 

sigorta kapsamındaki riskli bankaların artması ve bu bankaların riskinin kontrol 

altında tutulamamasıdır. Anılan problem, sigortayı yapan kurumun bankalar 

hakkında daha çok bilgi elde etmesi ile çözülebilir. Böylece, daha çok bilgi, 

bankaların daha doğru değerlendirilmesini ve riskli bankaların daha çok prim 

ödemesiyle sigortanın kaybının daha az olmasını sağlayacaktır. Ancak, bu durumda 

da bilginin elde edilme maliyeti göz önüne alınmalıdır. 

 

Riske dayalı prim, bankalar için risk alımını daha maliyetli bir hale getirerek 

güvenli yatırımları teşvik edecektir. Bu nedenle, riske göre değişkenlik gösteren prim 

oranlarının uygulanması önerilmektedir. Ancak riskliliğin belirlenmesine esas 

kriterlerin oluşturulması ve izlenmesi için ideal bir yöntem oluşturulmasında 

güçlükler bulunmaktadır. Riskin fiyatlandırılmasında genelde sermaye yeterliliğine 

ilişkin rasyolar kullanılmaktadır. Bunun nedeni, mevduat/sermaye veya 

aktifler/özvarlıklar oranı arttığı ölçüde bankaların iflas etme risklerinin de 

artmasıdır.
190 Bankalar için risk ağırlıklı sermaye düzenlemesine göre sigorta prim 

ödemelerinin yapılması yönteminin gerçekten yeterli olmadığı, diğer bir deyişle, 

bankaların bu şekilde gerçekten aldıkları riske göre ödeme yapmış sayılıp 

sayılmayacağı konuları tartışmalıdır.  

 

Yapılan denetim sonuçlarına göre bankaların risk derecelendirmesinin 

yapılması, diğer bir yaklaşımı oluşturmaktadır. Bu yaklaşıma göre, bankaların 

ödeyeceği risk primi denetim elemanlarınca yerinde yapılan incelemeler sonucunda 

belirlenebilir. Denetim elemanlarınca, bankaların sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, 

yönetimi, karlılığı ve likiditesi ile ilgili olarak yapılan ve kısaca CAMELS yöntemi 

diye anılan bu değerlendirmelere göre bankaların finansal durumlarını 1’den 5’e 
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kadar derecelendirmek ve bu derecelendirmeyi ödenecek risk primlerinin 

saptanmasında temel almak mümkündür. 
191

 

Genel olarak yerinde denetim amacıyla kullanılan CAMELS değerlendirme 

sistemi, özellikle ABD’de uzaktan gözetimin önemli araçlarından biridir. Bankaların 

düzenli ve emin çalışmalarını teminen uzaktan gözetim ve yerinde denetimin bir 

aracı olarak kullanılan bu bileşik performans değerinde; C sermaye yeterliliğini 

(capital adequacy), A varlık kalitesini (asset quality), M yönetim yeterliliğini 

(management adequacy), E kazanç durumunu (earnings), L likiditeyi (liquidity), S 

ise piyasa risklerine duyarlılığı (sensitivity to market risk) temsil etmektedir. 
192

 

  

                                                           
191

 Özdemir, a.g.e, s.8, 
192

 BDDK MSPD Çalışma Raporları No: 2001/6  Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi  

Yasemin Türker Kaya, y.y, Eylül 2001  
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3.4. Mevduat Sigortacılığında Risk Yönetimi ve İç Denetim 

 

 Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (The International Association of 

Deposit Insurers-IADI) 2002 yılında kurulmuş bir organizasyondur. Birliğin amacı 

mevduat sigortacıları arasında uluslararası işbirliğini güçlendirmek, bu alanda 

rehberlik yaparak üyelerinin etkililiğinin artmasına katkıda bulunmak olarak ifade 

edilmektedir. 
193

  

  

            Birlik bu amacına ulaşmak gayesiyle çeşitli mesleki araştırmalar 

yapılmasına, uygumla süreçlerine dair mesleki uygulama kılavuzları hazırlanmasına 

çaba göstermektedir.  Bu çalışmalar bağlamında mevduat sigortacılığına mahsus 

risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, yönetimi, izlenmesi ve raporlanması 

ihtiyacı söz konusu olmaktadır.  Bu amaçla yapılan çalışmalar kapsamında Birlik 

tarafından Mevduat Sigortacıları için Kurumsal Risk yönetimi adlı bir çalışma 

yapılarak İsviçre’nin Basel kentinde yayımlanmıştır.
194

 Çalışmanın tanımlar ve ana 

unsurlar başlıklı bölümünde mevduat sigortacılığı faaliyetleri kapsamında temel 

tanım ve kavramların açıklığa kavuşturulması hedeflenmiştir.  

 

Terminolojik bakımdan irdelenen kavramlar; risk, kurumsal risk, kurumsal 

risk yönetimi ve önemli risk kavramları ile kurumsal risk yönetimi kavramları 

mevduat sigortacılığı perspektifiyle ele alınmaktadır. Bu bağlamda getirilen tanımlar 

şöyledir: 

 

Risk; mevduat sigortacısının gerçekleşen gelişmeler sonucu yükümlülüklerini 

yerine getirme durumunda kalması ihtimali olarak anılmaktadır. 

 

Organizasyonel riskler; Mevduat sigortacılığı faaliyetleri kapsamında 

gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanması olası ve kurumlara olumsuz etkiler 

yaratabilecek riskler olarak ifade edilebilmektedir. 
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Önemli risk; mevduat sigortacısının yükümlülüklerini zamanında ve tam 

olarak yerine getirmeme etki ve olasılığı bulunan riskler olarak 

tanımlanabilmektedir.  

 

Kurumsal Risk Yönetimi; Kurumsal risk yönetiminin olağan yerleşik 

tanımının özelleştirilmiş bir versiyonu ifade edilmektedir. Buna göre mevduat 

sigortacılığından kurumsal risk yönetim; tüm kurum ölçeğinde önemli risklerin 

istikrarlı ve sürekli bir şekilde tanımlanması, değerlenmesi, yönetilmesi, izlenmesi 

ve raporlanması faaliyetleri olarak belirtilmektedir. 

 

Dünya mevduat sigorta kuruluşları kurumsal risk yönetimi uygulamalarına 

yakın bir zamanda başlamış bulunmaktadırlar. Bu durum hem mevduat sigortacılığı 

uygulamasının küresel ölçekte yeni bir faaliyet alanı olmasından hem de kurumsal 

risk yönetimi politikalarının yaygınlık kazanmasındaki gecikmelerden 

kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kurumsal risk yönetimi alanında görece erken 

uygulamaları bulunan organizasyonların bu alandaki tecrübelerini paylaşmaları, risk 

ve fırsatlar hakkında bilgi alışverişinde bulunmaları, bu alanda en iyi 

uygulamalardan hareketle risklerin daha iyi yönetilmesinde yarar sağlayabilecektir. 

 

       3.4.1. Mevduat Sigorta Kuruluşlarında Risk Yönetim Süreçleri 

      

        Bir organizasyonun başlangıcından itibaren etki bir risk yönetim çerçevesi 

kurulması, çeşitli faydalar sağlayabilecektir. Bunların ilk ve belki de en önemlisi 

formel bir risk yönetimi çerçevesinin uygulanması halinde kurum ölçeğinde bir risk 

yönetimi farkındalığının pekişmesi ve yürütülen uygulamaların bu bakış 

çerçevesinde gözden geçirilmesidir. Böylelikle her kademedeki kurum çalışanı 

aldığı kararların ve yaptığı işlemlerin risk boyutundaki olası etkilerini ve mevduat 

sigortacılığı açısından doğabilecek sonuçları sürekli olarak gözaltında tutabilecektir.  
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           Ayrıca, kurumsal bir risk yönetimi anlayışının pekişmesi, öncelikli risklerin 

daha kolay ve açıkça belirlenmesine yardımcı olacağı gibi zamanında, uygun 

tedbirlerin alınmasına da daha fazla imkân sağlayacaktır.  Bununla beraber kurumsal 

risk yönetimi uygulamaları hakkında bazı çekinceler de bulunmaktadır. Söz konusu 

uygulamaların, özellikle yönetici kademeler için ilave zaman, emek ve başkaca 

kaynaklar gerektireceği, işlem süreçlerini karmaşıklaştırabileceği, bürokrasiyi 

artıracağı ve etkililiği azaltabileceği yönünde tereddütler göz önünde 

bulundurulmalı, kurulan risk yönetim süreçlerinin değinilen yan tesirleri ne ölçüde 

içerip içermediği dikkatle gözlemlenmelidir.    

 

          3.4.2. Risk Yönetim Yapısının Kurulması 

        

            Kurumsal risk yönetimi finansal kurumlar, uluslararası organizasyonlar ve 

kamu kurumları gibi giderek daha fazla kesimlerce dikkate alınan bir konu 

oluşturmaktadır.  Nitekim OECD’nin kurumsal yönetim ilkeleri bu alanda küresel 

bir etki yaratmış olup, diğer uluslar arası organizasyonlar ve ulusal kuruluşların da 

bu alanda ilgileri giderek büyümektedir. Bu eğilim mevduat sigorta kurumları için 

de söz konusu olmaktadır. Mevduat sigorta kurumlarının faaliyetlerinden 

kaynaklanan spesifik risklerin belirlenmesi, bu risklerin ne ölçüde tolere 

edilebileceğinin tanımlanarak yönetilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu tür bir risk 

yönetimi süreci ilgili organizasyonunun bulunduğu ortama bağlı olarak yasal 

düzenlemeleri, rehberler hazırlanmasını ve uygulama süreçleri geliştirilmesini 

gerektirebilmektedir.  

           

            Örneğin Meksika uygulamasında IPAB’ın faaliyetlerine zarar verebilecek 

her türlü riski tanımlaması, değerlemesi, yönetmesi tabi olduğu düzenlemelerden bir 

yükümlülük olarak yer almaktadır. Kanada uygulamasında ise CDIC’nin bu tür bir 

yükümlülüğü bulunmamakta ancak ülkenin federal hazine yönetimi idaresi 

tarafından tavsiye ve rehberliği bu alanda yapılacak çalışmaların ana eksenini 

belirlemektedir. Adı geçen kurum, kamu birimlerinin risk politikalarını bütünleşik 

olarak değerlendirmekte ve ilgili kesimlere gereken yönlendirmeleri yapmaktadır. 
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          FDIC ise yasal düzenlemeleri bu yönde bir vurgu yapmamakta ancak dışsal 

risklere yönelik olarak 12 ila 18 aylık periyotlarda kontrol ve değerlendirmeler 

yapılması öngörülmektedir. Gerek AMF ve gerekse MDIC için kurumsal risk 

yönetimi alanında çalışmalarda bulunulmasına yönelik hukuki bir düzenlememe 

bulunmamakla beraber bu iki kurum iyi yönetim uygulamaları kapsamında ilkesel 

olarak çalışmalarda bulunma amacını taşımaktadırlar.  

       

            Son olarak ülkemiz açısından bakıldığında ise kurumsal risk yönetimi 

alanındaki çalışmaların yeni yeni başlamakta olduğu, bu alandaki süreçlerin henüz 

tam anlamıyla yerleşmediği görülmektedir. 

        

            Genel olarak bakıldığında mevduat sigorta kurumlarının risk yönetimine 

ilişkin çalışmalarda bulunulması konusunda bir yönelim içinde oldukları, ancak 

mevduat sigortacılığı faaliyetinin spesifik fonksiyonları nedeniyle bu alana yönelik 

risk yönetimi modellerinin henüz tam olarak ve standart şekilde yapılandırılmadığı 

anlaşılmaktadır. 

 

            3.4.3. Risklerin Yönetimine İlişkin Uygulamalar 

         

            Mevduat sigortacığının ekonomi içinde çok sayıda organizasyon tarafından 

rekabet koşulları içerisinde yürütülen bir faaliyet olmaması, çoğu zaman zorunlu 

fonlama ve katılım esaslı ve bir finansman modeli içermesi nedeni ile örneğin 

bankacılık sektöründe olduğu gibi tipik bir risk yapılandırılması pek mümkün 

değildir. Bu nedenle mevduat sigortacılığına ilişkin kurumsal risk yönetiminin 

kurum bünyesinde oluşturulacak görev gruplarınca çalışılarak belirlenmesi 

gerekmektedir. Daha sonra farklı ülke çalışma sonuçlarının karşılıklı ele alınarak 

iyileştirmelere gidilmesi yöntemi IADI tarafından da benimsenmiştir. 
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             Açıklanan şekilde yapılan uluslar arası çalışmalar kapsamında IPAB, CDIC, 

MDIC ve FDIC bünyesinde oluşturulan komiteler tarafından yapılan ile 

kurumlarının risk yönetim süreçleri değerlendirilerek diğer paydaşlarla da yapılan 

düzenli toplantılarda verilerin tartışılması esası benimsenmiştir. Böylelikle ortak bir 

risk yönetim algısının şekillenmesi kurumlar arası işbirliğinin bu alanda da 

güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 

 

         3.4.3.1. Mevduat Sigortacılığında Risk Tanımlama 

           

             Kurumsal risk yönetiminin ana noktalarından ilkini risklerin tanımlanması 

oluşturmaktadır. Bu bakımdan mevduat sigortacılığına özgü risklerin de 

belirlenmesi sağlıklı bir risk yönetim sürecinin kurulması bakımdan kritik 

önemdedir. Bu yönüyle yapılan çalışmalara bakıldığında FDIC risklerini iki ana 

gruba ayırmaktadır. Bu gruplar, FDIC’nin bünyesel riskleri ile dış riskler olarak 

adlandırılmaktadır. Bünyesel ya da iç riskler FDIC’nin Kurumsal risk Yönetimi 

Ofisi tarafından belirlenmektedir. Bu alanda ortaya konan başlıca riskler ise bilgi 

mahremiyeti, operasyonların sürdürülebilirliği, tüketicinin korunması ve bilgi işlem 

güvenliği gibi konuları içermektedir. Dış riskler ise; FDIC üyesi kurumlardan 

kaynaklanabilecek risklere işaret etmektedir. Dış riskleri FDIC’nin sektöre yönelik 

birimleri tanımlamakta olup, başlıca risk türleri; uyum riski, iç kontrol riski, 

suiistimal riski, bilişim teknolojileri riski ve çevresel riskler şeklinde 

sıralanmaktadır.  

          

             Meksika uygulamasında ise; risklerin belirlenmesi iş birimleri tarafından 

gerçekleştirdikleri faaliyetler ve prosedürler analiz edilmek suretiyle 

sağlanmaktadır.  Çalışmalar Risk Yönetim Biriminin gözetim ve rehberliğinde 

yürütülmektedir. IPAB tarafından ön planda ifade edilen risklere bakıldığında 

bunların bankaların izlenmesi, likidite, kredi, personel, iç iletişim ve teknoloji olarak 

belirmektedir. 
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          Kanada’da ise başlıca riskler CDIC’nin Kurumsal Risk Yönetimi Komitesi 

rehberliğinde iş birimlerince belirlenmektedir. Kurumsal Risk Yönetimi Komitesi, 

üst yönetimi temsilen CEO ve kıdemli yöneticilerden oluşmaktadır. Başlıca riskler 

ise uygulama, likidite, kredi, enformasyon, planlama, itibar ve süreklilik konularını 

içermektedir. 

  

       Ülkemiz açısından bakıldığında TMSF bünyesinde oluşturulan bir çalışma 

grubunda her birimi temsilen gelen katılımcılarca ve daha çok birim bazlı risk 

tanımlamaları oluşturulduğu görülmektedir. Bu şekilde oluşturulan risk evreninde 

mali ve hukuki risklerin yanı sıra personel, teknoloji, itibar, politik istikrarsızlık ve 

potansiyel terörizm başlıklarına yer verilmektedir.      

 

            Quebec’te ise AMF’nin çalışmaları kapsamında ele alınan başlıca risklerin 

lisanslama, değerleme, insan kaynakları riskleri, bilgi işlem güvenliği, hizmetlerin 

sürdürülebilirliği ve iletişim önde gelen risk gruplarındandır.  

 

          Risk tanımlamalarının birçok ortak riskin yanı sıra kimi zaman ülkeye özgü 

kimi ayrıksı riskleri de içerdiği görülmektedir. Risk belirlemenin olası tüm riskleri 

ortaya çıkarma gibi bir amacı olmadığı gibi, bu risklerin birebir benzeşmesi de 

gerekmemektedir. Öncelikli ve ülkeye özgü risklerin belirlenmesi bu alandaki 

çalışmaların ilk evresi için yeterli sayılmaktadır.  Ancak daha da önemlisi bu 

nitelikteki çalışmalarla risk algısının güçlendirilmesi ve bu sayede risk belirleme 

çalışmalarına süreklilik kazandırılarak güncelleme ve yeni risklerin keşfedilmesi 

yönünde bir yaklaşımın yerleşiklik kazanmasıdır.  

 

        Mevduat sigortacılığında risklerin belirlenmesi ile ilgili olarak dikkat edilmesi 

gereken diğer bir nokta ise değişen risk ortamının özellikle finans piyasaları söz 

konusunda olduğunda sıklıkla yeni ve farklı riskleri de gündeme getirebileceğidir. 

Bu nedenle yerleşik risk kategorilerinin yanı sıra olası risklerin ciddiyetle aranması 

bir gereklilik halini almaktadır. Örneğin CDIC ve MDIC bu amaçla yıllık bazda 

araştırmalar yapmakta, iç ve dış ortamdaki gelişmeleri tarayarak operasyonlarını 

zedeleyebilecek kritik ve yeni risk faktörlerinin olup olmadığını gözden 
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geçirmektedirler. Benzer şekilde IPAB ve MDIC üçer aylık periyotlarla yaptığı 

gözden geçirmelerde yeni ve önemli risklerin oluşup oluşmadığını 

değerlendirmektedirler. Son olarak IPAB her yeni uygulamanın başlangıcında bir 

risklilik değerlemesini standart olarak göz önünde tutmaktadır.  

 

            Risk yönetim süreçlerinin sağladığı diğer bir önemli fayda ise kurumların 

stratejik ve operasyonel karar verme faaliyetlerinin risk farkındalığıyla birlikte 

yürütülmesidir. Böylelikle karar alma süreçlerinin risk odaklı bir yaklaşımla 

uygulanması sağlanacak ve olası kimi risklerin daha tasarım aşamasında dikkate 

alınması imkânı doğabilecektir.  Mevduat sigorta kurumlarının bu tarz bir yönetim 

anlayışıyla faaliyet göstermesi benzer risk türlerinin kategorize edilmesi,  bu alanda 

ortak bir jargon oluşturulması ve benzer risklere getirilen çözümler ve sonuçları 

hakkında ortak bir platform kazanılması bakımlarından yararlı olabilecektir.   

 

           Nitekim CDIC, MDIC ve AMF kendi belirledikleri sigortalı mevduat riski, 

operasyonel risk ve itibar riski gibi riskleri kategorize etmek üzere çalışmalarda 

bulunmaktadırlar.  Bu çalışmalarda özellikle IPAB ve CDIC’nin risk tanımlarının 

birbirine çok yakın olduğu görülmüştür.  Diğer yandan özellikle TMSF ile FDIC’nin 

risk tanımlamaları daha farklı bir görünüm arz etmektedir. TMSF finansal ve hukuki 

risklere ağırlık verirken FDIC risklerin içsel ve dışsal olarak ikiye ayrılması ve 

özellikle dışsal risklere ağırlık verilmesi ile farklı bir odak geliştirilmektedir. 

 

      3.4.3.2. Mevduat Sigortacılığında Risk Değerleme 

 

         Risklerin belirlenmesi ve sınıflandırılması sonrasında yapılması gereken 

çalışma, önemlilik derece ve ağırlıklarının belirlenmesidir. Bu bakımdan bilinen en 

yaygın yaklaşım riskin olasılık ve etkisinin dikkate alındığı yaklaşımdır.  Bu 

yaklaşımda yakın ve yüksek etkili riskler en öncelikli müdahale edilmesi gereken 

grubu oluştururken, etkisi ve olasılığı zayıf olan riskler en ilgiyi gerektiren riskler 

olarak sınıflandırılmaktadır.  
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           Örneğin IPAB belirlediği risklerini değinilen ölçümlemeye göre 4 alt gruba 

ayırmakta ve en öncelikli grubu acil müdahale gerektiren riskler olarak ele alırken, 

en az önemli risklerini ise kontrol altındaki riskler olarak değerlendirmektedir. 

CDIC ise finansal açıdan ödeme güçlüğü yaratabilecek ve yılda en az bir kere 

gerçekleşme olasılığı bulunan riskleri önemli, diğer riskleri ise orta ve düşük olmak 

üzere üç gruba ayırmaktadır. 

 

           Diğer yandan risk yönetimi uygulayıcıları arasında risk değerleme sürecinin 

yukarıdan aşağı (top-down) ya da aşağıdan yukarı mı (bottom up) olması gerektiği 

önemli bir tartışma konusudur. Her iki yaklaşımın destekçileri bulunmakla beraber 

gerçekte birçok mevduat sigortacısı bu iki yaklaşımın bir kombinasyonunun eşanlı 

olarak kullanılmasının daha uygun olacağı görüşündedir.  

 

            Yukarıdan aşağı yöntemi risk tanımlama ve değerleme uğraşısının kıdemli 

yöneticilerce yapılmasını esas almaktadır. Bu yaklaşımda üst düzey yöneticilerin 

mevduat sigortacılığı uygulamalarını üst seviyeden algılama ve gözlemleme 

açısından daha avantajlı bir konuma sahip oldukları kabulüne dayanmaktadır.  Diğer 

bir ifadeyle ağaçlar yerine ormana görebilmek bu yaklaşımın temel üstünlüğünü 

vurgulamaktadır. Böylelikle işlerin kısmi risklere yoğunlaşmak yerine 

organizasyonun bir bütün olarak karşılaşabileceği önemli risklerin daha kolay fark 

edilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla önemsiz risklerin göz ardı edilirken önemli 

risklerin tüm yönleri itibariyle ele alınabileceği de umulmaktadır.  Yukarıdan aşağı 

yaklaşımının görece küçük ölçekli ve kıdemli yöneticilerin yapının bütününe nüfuz 

edebildikleri mevduat sigorta kurumları için uygun olabileceği düşünülebilir.   

 

       Daha büyük organizasyonlarda ise üst yöneticilerin operasyonların bütününe 

vakıf olabilmesinin güçleşeceği, hatta imkânsızlaşabileceği, farklılaşmış her bir iş 

sürecinin kendi kulvarında devam edebileceği esas alındığında yukarıdan aşağı 

yönteminin işletilmesinin pek fazla etkili olamayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle 

aşağıdan yukarı doğru her bir işlem biriminden üst yönetime aktarılacak risk 

bilgilendirmesinin ve bu şekilde toplanan veriler üzerinden yapılacak risk 
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analizlerinin daha etkili olması muhtemeldir. Ayrıca alt kademelerin de risk 

değerleme sürecine daha aktif şekilde katılıyor olmasının, organizasyonun tüm 

kademelerinin risk farkındalığının artması bakımından yarar taşıyacaktır. Bununla 

beraber ortaya çıkabilecek önemli bir olumsuz husus ise sürecin daha uzun 

kademelerden geçmesi nedeniyle, daha çok zaman ve emek gerektirmesinin yanı 

sıra özellikle alt kademelerdeki olası yanlış değerleme ve önceliklendirmelerin 

etkililiği azaltıcı tesirler yaratabilmesidir. 

 

        3.4.3.3. Mevduat Sigortacılığında Risk Yönetimi 

 

          Mevduat sigortacılığına ilişkin önemli ve olası riskler, ülkelerin bankacılık 

yapıları ve içinde bulunulan piyasa koşullarına göre risk toleransı da 

değişebilmektedir.  Örneğin FDIC’de kıdemli yetkililerden oluşan Ulusal Risk 

Komitesi çevresel etmenler ile FDIC’nin stratejilerini göz önünde bulundurarak risk 

yönetimine ilişkin gereken uyumlamaları belirlemektedir. Diğer IPAB mevduat 

sigortacılığı riskleri, finansal riskler ve operasyonel riskler şeklinde belirlediği 

gruplar için ayrı ayrı bir risk yönetimi politikası belirlemektedir. İş birimlerinden 

üçer aylık periyotlarla süreç ve aktivitelerinin gözden geçirilmesi, risklerinin 

yeniden değerlendirilmesi, yeni risklerin olup olmadığının gözden geçirilmesi ve 

mevcut risklere yönelik kontrollerin etkililiğinin analiz edilmesi beklenmektedir.  

Ayrıca gerek duyulması halinde yeni düzenlemeler Risk Komitesi tarafından 

onaylanmaktadır. 

 

             MDIC ise Kurumun faaliyetlerine ilişkin temel risk ilkelerinin anlaşılması, 

etkili ve uygun risk yönetim sistemlerinin uygulandığından emin olunması, bu 

süreçlerin rutin bazda gözden geçirildiğine yönelik asgari bir güvence oluşturulduğu 

konularında Yönetim Kurulu seviyesinde geniş bir formal politikaya sahiptir. 

MDIC’nin Denetim Komitesi da çalışma düzenlemelerine göre bu risk yönetim 

süreçlerinin etkililiğine yönelik gözetim faaliyetlerinde bulunmakla yükümlüdür.  

Aynı zamanda ERM kapsamında hesap verebilirlik, saydamlık ve bağımsız yetkili 

olma fonksiyonlarının da desteklenmesi amaçlanmaktadır.   



             

 
 

141 

 

 

             Bu çerçevede görev yapmakta olan ERM Komitesi daha kıdemli 

yöneticilerden oluşmakta ve Kurum bünyesinde yürütülen çalışmaların istenilen 

şekilde sonuçlar yaratıp yaratmadığı sürekli olarak gözlenmektedir. Stratejik 

Planlama ve ERM Çalışma Komitesi ise operasyonel seviyede yürütülen faaliyetlere 

destek vermekle görevlidir.  Açıklanan yapılan ve iş akışı bilgilerinden MDIC’nin 

yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı yöntemleri eş zamanlı olarak kullanmak 

suretiyle kendi ideal kombinasyonunu sağlama çabası içinde olduğu anlaşılmaktadır. 

 

             CDIC’de ise MDIC’e benzer şekilde yine yönetim kurulu seviyesinde bir 

risk yönetim politikası belirlenmesi söz konusudur. Belirlenen politika, aynı 

zamanda Yönetim Kurulunun risk yönetimi politikalarından idari düzeyde beklenen 

hedefleri de içermektedir. CDIC’nin yönetsel politikası, Kurumun amaç, strateji, 

plan ve uygulamalarında risk yönetiminin gerekleri dikkate alınarak yürütülmesini 

ve bu yönde faaliyet gösterilip gösterilmediğinin yılda en az bir defa gözden 

geçirilmesini öngörmektedir. CDIC önemli risklerinin yönetilmesi hususunda her bir 

risk için spesifik çözümler oluşturulmasını esas almaktadır.  Bu çalışmalarda 

kıdemli yöneticilerden oluşan KRY Komitesi önemli birimi teşkil etmektedir. 

 

        AMF’de ise çeşitli risk alanlarına yönelik iş birimleri bazında politikalar 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu risklerin başlıcaları sigorta riski, finansal riskler, 

insan kaynakları riski, teknoloji riski, iş sürekliliği riski ve sürdürülebilirlik riski 

olarak sıralanmaktadır.  

 

          KRY’nin geliştirilmesinde yönetsel çerçevesinin oluşturulması bakımından 

bir Chief Risk Officer ya da risk komitesi gibi komiteler eliyle çalışmada 

bulunulduğu görülmektedir.  
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        3.4.3.4. Mevduat Sigortacılığında Risk İzleme ve Raporlama 

 

        Risklerin belirlenmesi, değerlenmesi ve yönetimine ilişkin belirlenen 

adımların atılması sonrasında ortaya çıkacak gelişmelere ilişkin bulguların düzenli 

olarak izlenmesi ve belirlenen kademelere raporlanması gerekmektedir. İzleme 

sonuçları değişik zamanlarda farklı kademelerde gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda 

raporlamalar iç raporlama ve dış raporlama olarak iki alt başlıkta ele 

alınabilmektedir. 

 

         İç Raporlama: Üst yönetime, organizasyonun işleyişi bağlamında mevduat 

sigortacısının maruz kalabileceği riskleri, önemliliklerini ve yönetim süreçlerine 

ilişkin gelişme ve değişiklikleri konu alan bir takım rutin raporlamaların yapılması 

gerekmektedir.  Örneğin FDIC dışsal riskleri hakkında Yönetim Kuruluna altışar 

ayık bazda periyodik raporlamalar sunmaktadır. Ayrıca her bir bölge yönetiminin 

Yönetim Kurulu başkanlığına yürüttüğü operasyonların finansal kontrollerinin etkili 

şekilde gerçekleştirildiği ve asgari bir güvenceyi içerdiğini beyan eden raporlamalar 

sunması beklenmektedir.  

 

        Quebec’te ise AMF,  fonun durumu hakkında aylık raporlama almakta, ayrıca 

İzleme ve Raporlama Komitesi isimi birimi organizasyonun stratejik planına 

doğrudan etki edebilecek süreçler ve aktiviteler hakkında üçer aylık bazda 

raporlamalar yapmaktadır. 

      

          IPAB, görevli risk komitesi, düzenli olarak toplanmakta ve risk ve 

kontrollerin değerlendirilmesine yönelik hazırlanan raporları analiz etmektedir. 

Komite gerektiğinde önemli riskleri iç denetim birimine raporlarken aynı zamanda 

yönetim kurulunu da bilgilendirmektedir.  

           

           MDIC’de ise, en üst risk yönetim sorumlusu, her yıl bir KRY raporu 

düzenlemekte ve bu raporu hem denetim komitesine hem de yönetim kuruluna 

iletmektedir. Rapor, ana konuları itibariyle; risk değerlendirme kriterleri, risk 
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yönetimi politikaları, iş çevresindeki kritik değişiklikler, risk ratinglerindeki 

değişiklikler, varsa tanımlanan yeni riskler ve bunlara karşı alınabilecek olası 

tedbirler gibi başlıkları içermektedir. Bunun yanı sıra baş risk yetkilisi düzenli 

olarak yönetim kurulunu risk ve KRY ile bağlantılı konularda bilgilendirmekte, 

KRY aktiviteleri hakkında denetim komitesi ile toplantılar yapmak durumundadır.  

         

            CDIC uygulamasında ise yönetim kuruluna yıllık periyotlarla bir KRY 

raporu sunulmaktadır.  KRY raporu önemli riskleri ve bu riskler hakkında yönetsel 

değerlendirmeleri içermektedir. Bunun yanı sıra yıl içinde yapılan risk odaklı 

çalışmalara ve sonuçlarına yer verildiği gibi yeni dönemin risk yönetim 

politikalarına ilişkin öngörü ve öneriler de ifade edilmektedir.  Rapor, 

hazırlanmasında görev alan alt birimlerin detay çalışmalarını içeren eklerle birlikte 

kapsamlı bir formatta hazırlanmaktadır. 

 

        Dış Raporlama: Günümüzde giderek güçlenmekte olan kurumsal yönetim 

ilkelerine paralel olarak mevduat sigorta kurumları da şeffaflık ve hesap verebilirlik 

yönünden daha gelişmiş uygulamalar gerçekleştirme konusunda çaba sarf 

etmektedirler. Bu bağlamda mevduat sigortacılığının paydaşlarına yürütülen faaliyet 

alanlarında ve doğal olarak KRY uygulamaları hakkında daha fazla bilgi aktarılması 

ihtiyacı doğmaktadır. Nitekim FDIC değinilen süreç kapsamında yarıyıllık dönemler 

bazında KRY hakkında dışarıya raporlamalar yapmakta, web sitesinde kamuoyuna 

raporlar sunmaktadır.  

 

           Öte yandan IPAB yakın bir zaman öncesinde resmi ve kapsamlı bir KRY 

raporu hazırlamak ve bu raporu sadece kendi yönetim kuruluna değil bağlı 

bulunduğu bakanlığa da iletmekle yükümlendirilmiştir. IPAB aynı zamanda genel 

risk değerlendirme stratejileri ve politikaları hakkında rating şirketlerine de bilgi 

iletmekte ve böylelikle kredi değerleme süreçlerinin daha etkili çalışmasını 

desteklemektedir.  
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      MDIC önemli risklerinin analizine ilişkin bilgileri gerek kurumsal plana ilişkin 

yayınlarında ve gerekse yıllık faaliyet raporunda düzenli olarak açıklamaktadır.  Bu 

şekilde gerek organizasyonun risk yönetimine ilişkin yaklaşımları öncelikli gündem 

maddesi olarak gördüğü vurgulanmakta gerekse paydaş kurumların bu alanda bilgi 

sahibi olmaları ve kendi uygulamalarını uyumlamada fırsat edinmeleri 

hedeflenmektedir. 

      Kanada’nın CDIC örneğindeyse KRY süreçleri, önemli riskler, önemli risklere 

karşı belirlenen yönetsel tutum ve değerlendirmeler yayınlanan yıllık faaliyet 

raporları ile deklare edilmektedir. Ayrıca, yıllık faaliyet raporuna ek olarak 

yayınlanan ve Kurumun en üst yöneticisi ile risk KRY komitesi üyelerince 

imzalanan bir dokümanda da KRY süreç ve sonuçları hakkında bilgi sunulmaktadır. 

 

        3.4.3.5. Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 

 

          Önceki başlıklarda farklı yönleri detaylandırıldığı üzere risk yönetimi 

uygulamaları mevduat sigorta kuruluşları için de faaliyetlerinin başarıyla 

sürdürülebilmesi için önemsenmesi gereken bir konu haline gelmiş bulunmaktadır.  

Verilen önemdeki artışa paralel olarak kimi örneklerde KRY bir düzenleme 

çerçevesinde adeta hukuki gereklilik olarak yürütülürken kimi örneklerdeyse iyi 

uygulama ilkeleri çerçevesinde benimsenerek tatbik edilmektedir. 

 

          Her halükarda mevduat sigorta kurumları risk yönetimi kavramını giderek 

daha büyük bir ciddiyetle ele almakta, bünyelerini bu amaçla reorganize etmekte, 

görevli birim ve komiteler oluşturura süreklilik temelli bir KRY süreci 

oluşturmaktadırlar.  Bu çalışmalar kapsamında risklerin belirlenmesi, 

derecelendirilmesi ve yönetsel tercihlerin kararlaştırılarak uygulanması ana 

kademeleri oluşturmaktadır. Belirlenen risk tiplerinde değişik faktörler sonucu 

ayrıksı kimi risk tipleri yer alabilmekteyse de faaliyetin özünden kaynaklanan ana 

risk kategorilerinin büyük oranda benzer başlıklar altında toplandığı anlaşılmaktadır. 
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          Belirlenen ve derecelendirilen risk grupları çoğunlukla üst yönetime 

raporlanarak belirlenecek risk yönetim tercihleri çerçevesinde uygulamada 

bulunulmaktadır. Süreklilik temelinde tekrarlanan bu süreç sadece kurum 

bünyesinde izlenip raporlanmamakta, diğer ilgili kurumlar ve kamuoyu ile de 

paylaşılarak şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun çalışılması 

amaçlanmaktadır.  

 

          Kurumsal risk yönetiminde öncelikle odaklanılan alan sigorta riski olarak 

belirmektedir. Kurumun finansal bir kriz aşamasında müdahale edebilecek finansal 

kapasiteye ve uygulama becerisine sahip olduğunun belirlenmesi en kritik konu 

olarak değerlendirilmektedir.  Bu nedenle daha başlangıçta ilgili şirkete lisans 

verilirken dahi, firmanın mali yapısı ve yönetsel sisteminin potansiyel problemler 

taşıyıp taşımadığının doğru şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Quebec’te 

yaklaşık 600 finansal kuruluşun faaliyette bulunduğu dikkate alındığında konunun 

ne kadar geniş olduğu görülebilmektedir.  

            

            Bu bağlamda ilgili finansal kuruluşların takip ve izlenmesi, yerinde ve 

uzaktan denetim ve raporlamalar ile periyodik olarak gözden geçirilmesi daha da 

önem kazanmaktadır. Riskin gerçekleşmesi halinde zamanında ve doğru 

müdahalede bulunulabilmesi ve yeterli fonlamanın sağlanabilmesi de diğer kritik 

risk alanlarını oluşturmaktadır.  Dolayısıyla dışsal ekonomik şoklar, yeni finansal 

araçlar ya da yanlış mali pozisyonlar neticesi ortaya çıkabilecek risklere karşı etkili 

bir yönetim sergilenmesi gerekmektedir.  

 

           3.4.4. İç Denetim Birimlerinin Risk Yönetimine Katkıları 

            

           Riskleri yönetmenin kuvvetli kurumsal yönetişim açısından önemi giderek 

daha fazla anlaşılmakta ve kabul görmektedir. Kurumlar, yüz yüze kaldıkları iş 

risklerinin tamamını (sosyal, etik ve çevresel riskler ve mali ve operasyonel riskler) 

tanımlama ve bu riskleri kabul edilebilir bir seviyede tutacak şekilde nasıl 

yönettiklerini açıklama baskısı altındadırlar.  
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           Bu arada, kurumlar risk yönetimi konusundaki daha az eşgüdümlü 

yaklaşımlara kıyasla bu çerçevelerin avantajlarını fark ettikçe ve anladıkça, kurumsal 

risk yönetimi çerçeveleri daha da genişlemiş ve büyümüşlerdir. İç denetim, riskin 

yönetilmesine, hem güvence hem de danışmanlık rolleri ve görevleriyle ve çeşitli 

yollarla katkıda bulunur.
195

 

           

           İç denetim; bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık etkinliğidir. 

KRY’ye ilişkin temel rolü ve görevi, risk yönetiminin etkinliği hakkında yönetim 

kuruluna objektif güvence sağlamaktır. Gerçekten de, araştırmalar, iç denetimin 

kuruma değer kazandırdığı ve kattığı en önemli iki etkinliğin, büyük iş risklerinin 

uygun bir şekilde yönetildiği hakkında objektif güvence sağlamak ve risk yönetimi 

ve iç kontrol çerçevesinin etkin ve verimli çalıştığı hakkında güvence sağlamak 

olduğu konusunda iç denetim birimi ve iç denetçilerin mutabık kaldıklarını 

göstermiştir.
196

 

 

  

             İç denetim, bir kurumun yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerini 

geliştiren danışmanlık hizmetleri sağlayabilir. Bir iç denetçinin KRY’ye başvurma 

ölçüsü ve kapsamı, hem yönetim kurulunun erişebileceği diğer iç ve dış kaynaklara 

hem de kurumun risk olgunluğuna bağlıdır ve bu ölçü ve kapsamın zaman içinde 

değişmesi de olasıdır. İç denetçinin riskleri değerlendirme ve riskler ile yönetişim 

arasındaki bağları kavrama ve amaca ulaşmayı fasilitasyon konularındaki uzman 

olması, iç denetim biriminin özellikle erken aşamalarında KRY için lider olarak ve 

hatta proje müdürü olarak görev yapmaya ehil ve kalifiye olduğu anlamına gelir. 

Kurumun risk olgunluğu arttıkça ve risk yönetimi işletmenin operasyonlarına daha 

fazla gömüldükçe, iç denetimin KRY’ye liderlik yapma rolü azalabilir. Benzer 

şekilde, bir kurum bir risk yönetim uzmanının veya fonksiyonunun hizmetlerinden 

yararlandığı takdirde, iç denetim biriminin daha fazla danışmanlık faaliyetlerine 

girmektense güvence rolü üzerinde yoğunlaşarak kuruma değer kazandırması 

                                                           
195

 http://www.tide.org.tr/uploads/PP-KRY_de_Ic_Denetimin_Rolu.pdf 
196

 The Value Agenda (Değer Gündemi), Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü – İngiltere ve İrlanda ve 

Deloitte & Touche 2003. 

http://www.tide.org.tr/uploads/PP-KRY_de_Ic_Denetimin_Rolu.pdf
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olasılığı ve imkânı daha fazladır. Bununla birlikte, iç denetim birimi, Şekil 1’in sol 

tarafındaki güvence faaliyetlerinin temsil ettiği risk bazlı yaklaşımı henüz 

benimsememişse, şeklin ortasında gösterilen danışmanlık faaliyetlerini üstlenmek 

için yeterince donanımlı olmama olasılığı daha fazladır. 

 

 Danışmanlık Rolleri: Genelde, iç denetim birimi kadranın sağ tarafına ne 

kadar fazla girer ve girişirse, iç denetim biriminin bağımsızlığının ve objektifliğinin 

korunması için gereken koruma önlemlerine o kadar fazla gereksinim duyulur. İç 

denetim biriminin üstlenebileceği bazı danışmanlık rolleri ve görevleri şunlardır: 

 -  İç denetim biriminin riskleri ve kontrolleri analiz etmek için kullandığı 

araçları ve teknikleri yönetimin kullanımına sunmak; 

 - KRY’nin kuruma tanıtılması ve kazandırılmasına, kurumun risk yönetimi 

ve kontrolü hakkında uzmanlığının yükseltilmesine ve kurumun genel bilgi 

düzeyinin artırılmasına liderlik etmek; 

 - Risk ve kontrol konularında tavsiye ve önerilerde bulunmak, atölye 

çalışmalarında kolaylaştırıcı rol üstlenmek ve kurumu yönlendirmek ve ortak bir dil, 

çerçeve ve anlayışın geliştirilmesini teşvik etmek; 

 - Risklerin koordinasyonu, izlenmesi ve raporlanması konusunda merkez 

nokta olarak işlev göstermek ve bir riski hafifletmenin en iyi yolu ve yöntemini 

belirleme çabalarında yöneticilere ve müdürlere destek olmak. 

 

 Danışmanlık hizmetlerinin güvence rolüne uyumlu ve uygun olup 

olmadığına karar verirken dikkate alınması gereken kilit faktör, iç denetçinin 

herhangi bir yönetim sorumluluğu üstlenip üstlenmediğini tespit etmektir. KRY 

konusunda, iç denetim birimi, risklerin fiili yönetimi konusunda herhangi bir rol 

üstlenmediği sürece ve kurumun üst yönetimi KRY’ye aktif destek ve yardımcı 

olduğu sürece danışmanlık hizmetleri verebilir. İç denetim birimi risk yönetim 

süreçlerinin kurulması, oluşturulması veya geliştirilmesinde yönetim ekibine 

yardımcı olduğu takdirde, iç denetim biriminin çalışma planının bu hizmetlerle ilgili 

sorumluluğun yönetim ekibinin üyelerine devredilmesi amacına yönelik açık bir 

strateji ve zaman programı da içermesi de gerekmektedir. 
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 Koruma Önlemleri: İç denetim birimi, belirli koşulların gerçekleşmesi 

şartıyla, Şekil 1’de gösterildiği gibi KRY konusundaki görevlerini genişletebilir ve 

artırabilir. Bu koşullar şunlardır: 

 - Risk yönetimi sorumluluğunun kurum yönetiminde kaldığı açıkça 

belirtilmelidir. 

 -İç denetçinin sorumluluk ve görevleri, iç denetim yönetmeliğinde açıkça 

ifade edilmeli ve denetim komitesi tarafından da onaylanmalıdır. 

 -İç denetim birimi, herhangi bir riski kurum yönetimi adına yönetmemelidir. 

 -İç denetim birimi, risk yönetimi kararlarını kendisi almak yerine, kurum 

yönetiminin karar alma sürecine tavsiye ve önerileriyle ve diğer yollarla destek 

olmalıdır. 

 -İç denetim birimi, KRY çerçevesinin kendi sorumluluğunda olan herhangi 

bir kısmı hakkında objektif güvence de veremez. Bu güvence, uygun uzmanlığa 

sahip başka taraflarca verilmelidir. 

 - Güvence faaliyetlerinin ötesindeki iş ve görevler, bir danışmanlık görevi 

olarak algılanmalı ve bu göreve ilişkin uygulama standartlarına uyulmalıdır. 

 

 Beceriler ve Bilgi Tabanı: İç denetçiler ve risk yöneticileri belirli bazı 

bilgileri, becerileri ve değerleri paylaşırlar. Örneğin, her ikisi de, kurumsal yönetişim 

koşulları ve gereklerini anlarlar; proje yönetimi, analitik ve fasilitasyon becerileri 

vardır ve aşırı risk alma veya riskten kaçınma davranışları yerine sağlıklı bir risk 

dengesi kurmaya değer ve önem verirler. Bununla birlikte, risk yöneticileri sadece 

kurumun yönetimine hizmet ederler ve denetim komitesine bağımsız ve objektif 

güvence sağlamaları gerekmez. Uygun bilgi ve becerilere sahip olmayan bir iç 

denetçi, risk yönetimi alanında herhangi bir görev veya işlev üstlenmemelidir. 

Ayrıca, iç denetim birimi başkanı, iç denetim birimi içinde yeterli beceri ve bilgi 

birikimi yoksa ve bunları başka kaynaklardan da temin edemiyorsa, bu alanda 

danışmanlık hizmetleri vermeye girişmemelidir. 
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 Sonuç olarak; risk yönetimi, kurumsal yönetişimin temel ve esaslı 

unsurlarından biridir. Yönetim kurulu adına risk yönetimi çerçevesini kurmaktan ve 

işletmekten kurum yönetimi sorumludur. Kurumsal risk yönetimi, özel 

yapılandırılmış, tutarlı ve eşgüdümlü yaklaşımı sayesinde pek çok faydalar sağlar.  

 

             İç denetçinin KRY konusundaki temel ve asli rolü, risk yönetiminin etkinliği 

hakkında hem yönetim kuruluna hem de kurum yönetimine güvence sağlamak 

olmalıdır. İç denetim birimi, faaliyetlerini bu temel ve asli rolünün ötesine geçirdiği 

ve genişlettiği takdirde, angajman ve görevlere danışmanlık hizmetleri muamelesini 

yapmak ve bu konuyla ilgili Standartların tümünü uygulamak da dahil belirli koruma 

önlemleri almalıdır. Böylece, iç denetim birimi, güvence hizmetlerinin objektifliğini 

ve kendisinin bağımsızlığını korumuş olacaktır. Bu kısıtlama ve sınırlamalar 

dahilinde, KRY, iç denetim biriminin profilinin yükseltilmesine ve etkinliğinin 

artırılmasına yardımcı olabilir. 
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3.5. TMSF’de Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Denetim 

 

TMSF’nin ulusal mevduat sigorta kurumu olarak yönetim yapısı, faaliyet 

konuları, görev ve yetkileri bağlamında nasıl bir risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve 

iç denetim uygulaması olduğu, dış denetim bakımından yürütülen çalışmalar ve 

nitelikleri ilerleyen başlıklarda yer almaktadır. 

   

3.5.1. TMSF’nin Kuruluş ve İşleyişi 

 

TMSF, 22.07.1983 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde 

tasarruf mevduatını sigorta etmek üzere kurulmuştur. 1994 yılında yaşanan 

ekonomik kriz sebebiyle TMSF’nin yetkileri genişletilmiş, tasarruf mevduatını 

sigorta etmenin yanı sıra bankaların mali bünyelerini güçlendirme ve gereğinde 

yeniden yapılandırma görevi TMSF’ye verilmiştir.   

 

Son 20 yıl zarfında finans sektörünün ülke sınırlarını da aşarak, daha karmaşık 

ve daha hızlı işler hale gelmesi bu sektörü düzenlemekten ve denetlemekten sorumlu 

kurumların uzmanlaşarak, daha işlevsel ve bağımsız hale getirilmesi ihtiyacını 

doğurmuştur. Dünyada önceleri Merkez Bankaları ve Bakanlıklarca yürütülen 

denetim görevinin bağımsız bir kuruma devredilmesi eğilimi Türkiye’yi de etkilemiş, 

1999 yılında BDDK kurulmuş ve TMSF’nin temsil ve idaresi BDDK’ya 

devredilmiştir.
197

 

 

BDDK’nın kuruluşu ve faaliyetlerine başlaması Türkiye’nin yaşadığı ikinci 

büyük finansal krize denk gelmiştir. 1994’teki ilk dalgada 4 olan batık banka sayısı 

2000’lerin başındaki ikinci dalga ile 25’e yükselmiştir. 2003 Yılında ortaya çıkan 

İmar Bankası vakası ile bankacılık krizinin son ve en yüksek tutarlı çözümleme 

yükümlülüğü TMSF’nin iş hacmini daha da artırmıştır. Bu bağlamda 26.12.2003 

tarihinde TMSF’nin karar organının Fon Kurulu olduğu hükme bağlanarak TMSF 

özerk bir statüye kavuşturulmuştur.  
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Şekil 7: TMSF’nin tarihsel yolculuğu.  

 

 

Kaynak: TMSF 2011 Yılı Faaliyet Raporu.  

 

2005 yılının Kasım ayında yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 

Türk mevduat sigortacılığı sistemi ve TMSF için önemli değişiklikler getirmiştir. Bu 

Kanun ile TMSF’nin yetkileri genişletilmiş, önceki düzenlemelere göre BDDK 

tarafından belirlenen sigortaya tabi mevduatın kapsamı ve tutarını belirleme yetkisi 

TMSF’ye verilmiştir. Bunun yanı sıra risk esaslı sigorta priminin tarifesini, tahsil 

zamanını ve şeklini belirleme yetkileri de yine TMSF’ye verilmiştir. 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu’nun getirdiği bir diğer yenilik ise katılım bankaları nezdinde 

açılan gerçek kişilere ait katılım fonlarının da TMSF’nin güvencesi altına 

alınmasıdır. 

 

Yakın zamana gelindiğinde; 2008 yılında başlayan küresel krizin etkileri 

halen devam etmektedir. Gerek ABD gerekse Avrupa Birliği bölgesinde son üç yıldır 

dalga dalga hissedilen sorunların çözümü için yoğun çabalar sarf edilmektedir. 

Küresel kriz, mevduat sigortacılığının önemini tüm dünyada bir kez daha ortaya 

koymuştur. Dolayısıyla yapılan çalışmalar, finansal güvenlik ağının önemli bir 

parçası olan mevduat sigortacılığını da yakından ilgilendirmektedir.
198

 

 

Fon’un organizasyon yapısına bakıldığında ise; TMSF’nin karar organı Fon 

Kurulu olup, Kurul biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam yedi üyeden 
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oluşmaktadır. Fon Kurulu ve Fon Başkanı haricinde organizasyon yapısında 2 

Başkan Yardımcılığı, 10 Daire Başkanlığı ve 4 adette Müdürlük bulunmaktadır.
199

 

 

Şekil 8: TMSF organizasyon şeması. 

 

 
Kaynak: TMSF 2011 Yılı Faaliyet Raporu. 

 

TMSF’nin Görevleri ve Sorumlulukları: TMSF görevlerini, 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yerine getirmekte olup, 

Fon’un “mevduat sigortacılığı ve çözümleme faaliyetleri” olmak üzere 2 ana faaliyeti 

bulunmaktadır.  
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Şekil 9: TMSF’nin Fonksiyonları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TMSF 2011 Yılı Faaliyet Raporu 

 

TMSF mevduat sigortacılığı faaliyetleri kapsamında; mevduat sigortacılığına 

ilişkin politikaların belirlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması, risklerin 

ölçülmesi ve yönetilmesi, sektör ve banka risklerinin izlenmesi ve Bankacılık 

Kanunu’nun 130’uncu maddesinde belirtilen gelirlerin tahsil edilmesine yönelik 

işlemleri yürütmektedir. 

 

TMSF görevlerini, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile verilen 

yetkiler çerçevesinde yerine getirmektedir. İlgili mevzuat çerçevesinde TMSF’nin 

fonksiyonlarını mevduat sigortacılığı ve çözümleme başlıkları altında 

değerlendirmek ve şu şekilde özetlemek mümkündür:  

- Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, mevduatın 

ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, 

 

- Fon bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden 

yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı ve tasfiyesi, 

 

- TMSF alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi ve 

sonuçlandırılması, 

 

- TMSF varlık ve kaynaklarının yönetilmesi. 
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TMSF Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri kapsamında; mevduat 

sigortacılığına ilişkin politikaların belirlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması, 

risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi, sektör ve banka riskinin izlenmesi ve Bankacılık 

Kanunu’nun 130'uncu maddesinde belirtilen gelirlerin tahsil edilmesine yönelik 

işlemleri yürütmektedir. 

 

Çözümleme Faaliyetleri kapsamında ise; TMSF’ye devredilmiş ve faaliyet 

izni kaldırılmış bankaları çözümleme çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca erken uyarı 

sisteminin kurulması, seri ve maliyet etkinliği yüksek çözümleme yöntemlerinin 

geliştirilmesi ve bankalara aktarılan kaynakların maksimum düzeyde geri kazanımı 

için gerçekleştirilen işlemler de çözümleme faaliyeti kapsamında 

değerlendirilmektedir.
200

 

 

TMSF görevini yaparken bağımsızdır.
201

 TMSF’nin kararları yerindelik 

denetimine tabi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Fon Kurulu'nun 

kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. TMSF’nin, kamu kurum ve 

kuruluşları ile gerçek kişilerden, Bankacılık Kanunu kapsamında verilen görevleri ile 

sınırlı olmak üzere her türlü bilgi ve belge isteme yetkisi bulunmaktadır.
202

 

 

Fonun başlıca gelir kaynakları Bankacılık Kanunu’nun 130’uncu maddesi ve 

“Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Kaynakları İle Kaynakların Kullanımına Dair 

Yönetmelik” çerçevesinde belirlenmiştir. Ayrıca Fon, Hazine Müsteşarlığı’ndan izin 

almak kaydıyla piyasadan borçlanabilir. İhtiyaç hasıl olduğunda Fona ikrazen 

verilmek üzere Hazine Müsteşarlığınca özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç 

edilebilmektedir. Fon, BDDK görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu Kararı ile 

bankalardan ileride doğacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda 

ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans alabilmektedir. Olağanüstü hallerde, 

Fon kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda Fonun talebi üzerine TCMB 

tarafından Fona avans verilebilmektedir.  
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Fon kendisine tahsis edilen kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği 

ölçüde, serbestçe kullanabilmektedir. Fon mevcudunun kullanılış usul ve esasları 

bahsi geçen Yönetmelik ile düzenlenmiştir.  Fon giderleri Fon kaynaklarından 

karşılanmaktadır. 

 

Şekil 10: TMSF Kaynak ve Kullanım Döngüsü 

 

Kaynak: TMSF 2011 Yılı Faaliyet Raporu. 

 

TMSF Teşkilat Yönetmeliği çerçevesinde; gelirlerin tahsil edilmesi, Fon 

mevcudunun yönetilmesi, borçlanma ve ödeme işlemleri (gider bütçesi 

kapsamındakiler hariç olmak üzere) Finansman Daire Başkanlığı tarafından 

yürütülmektedir. Yıllık gider bütçesi kapsamındaki harcamalar ise Destek Hizmetleri 

Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.  

 

Bankacılık Kanunu ile TMSF’ye yüklenen görev ve yetkilerin yerine 

getirilmesi esnasında yapılacak giderlerin disipline edilebilmesi, kaynakların etkin 

bir şekilde kullanımının sağlanabilmesi ve gelecek yıllara yönelik tutarlı kararlar 

alınabilmesi, Fonun gelir ve giderlerinin bütçe disiplini altında takip edilmesini 
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zorunlu kılmaktadır. “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2011 yılı Gider Bütçesi”nin 

hazırlanmasında, tasarruf ilkelerinin yanı sıra, görevlerin aksatılmadan yürütülmesine 

imkân sağlayacak bir yapının oluşturulmasına özen gösterilmiştir. 2011 yılı Gider 

Bütçesi ile öngörülen giderler Fonun mevduat sigortacılığına ilişkin faaliyet 

gelirlerinden karşılanmıştır.
203

 

 

TMSF, 2011 yılı içerisinde gerçekleştirdiği mevduat sigortacılığı faaliyetleri 

sonucunda 2010 yılı sonu itibarıyla 5.113 milyon USD olan mevduat sigortacılığı 

rezerv tutarını 2011 yılı sonunda 5.860 milyon USD’ye ulaştırmayı hedeflemiştir. 

Ancak ülkede tüm ekonomik göstergelerin olumlu seviyelerde bulunmasına karşın, 

önemli oranlardan biri durumunda bulunan cari açık oranının süregelenin üzerinde 

seyretmesi ve bunun yanı sıra uluslar arası piyasalardaki olağanüstü gelişmeler 

etkisini kurlarda ve faiz oranlarında göstermiştir. Mevduat sigortacılığı rezervinin 

%78’i TL olarak değerlendirilmekte olup, kurlardaki %23 oranındaki yükseliş 

sebebiyle mevduat sigortacılığı rezervi 5.234 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.
204

 

2011 yılı Gider Bütçesine bakıldığındaysa;  toplam 53.250.000.-TL ödenek 

öngörülmüş ve 50.017.704.-TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. Harcamaların 

32,16 milyon TL’sini personel giderleri, 11,50 milyon TL’sini mal ve hizmet alımları 

oluşturmaktadır.  

 

Çözümleme Faaliyetleri kapsamında ise; TMSF’ye devredilmiş ve faaliyet 

izni kaldırılmış bankaları çözümleme çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca erken uyarı 

sisteminin kurulması, seri ve maliyet etkinliği yüksek çözümleme yöntemlerinin 

geliştirilmesi ve bankalara aktarılan kaynakların maksimum düzeyde geri kazanımı 

için gerçekleştirilen işlemler de çözümleme faaliyetleri kapsamında yapılmaktadır. 
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Çözümleme Faaliyetleri: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci 

maddesine göre BDDK, sorunlu bir bankanın faaliyet iznini kaldırabilmekte veya 

bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini Fon’a 

devredebilmektedir. BDDK Kurul Kararı sonrası bankanın çözümleme süreci ise 

aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir 

. 

Şekil 11: Türkiye’de Banka Çözümleme Süreci. 

 

Kaynak: TMSF 2010 Yılı Faaliyet Raporu. 

 

Bankaların Fon bünyesinde çözümlenmesi süreci bankanın faaliyet izinlerinin 

doğrudan kaldırılarak yönetim ve denetimlerinin veya temettü hariç ortaklık hakları 

ile yönetim ve denetimlerinin TMSF’ye devri ile başlamaktadır. Fon bu süreçte; 

- Bankalara likidite desteği sağlamak, 

- Bankaların mali bünyelerinin rehabilitasyonu amacıyla kaynak aktarmak, 

- Bankaları satışa çıkarmak, birleştirmek veya devretmek, 

- Bankalara mevduat yapmak ve tahsili gecikmiş alacaklarını devralmak, 

- Gayrimenkul ve menkullerini devralmak gibi faaliyetler yürütebilmektedir. 
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Fon yönetim ve denetimini devraldığı bankaların çözümlenmesi nedeniyle 

oluşan giderlerini tahsil amacıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer 

mevzuat ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 

(AATUHK) kendisine tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde uygulamalarda 

bulunmaktadır.  

 

Bu süreçte Fon;  Protokoller, Hukuki Takip, Özel İndirim Uygulamaları, 

Yeniden Yapılandırma, Alacak Satışları, 15/7-a ve 15/7-b Uygulamaları, Ticari ve 

İktisadi Bütünlük Satışları gibi yöntemlerle çözümleme geliri elde etmeye 

çalışmaktadır. Bu uygulamaların nitelik ve içeriğine aşağıda kısaca değinilmiştir. 

 

Protokoller: Fon tarafından uygulanan en etkin çözümleme yöntemlerinden 

biri alacakların tahsiline yönelik olarak borçlular ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde 

borçların yeniden yapılandırılmasıdır. Fon özellikle hakim ortaklarla yapmış olduğu 

protokoller çerçevesinde alacaklarını tahsil etmeye çalışmaktadır. 

 

Hukuki Takip: Fon tarafından devralınan alacakların çözümlenmesine 

yönelik uygulanan hukuki takip yetkileri yapılan kanuni düzenlemelerle arttırılmış ve 

Fon’a alacaklarının tahsiline yönelik çok önemli yetkiler tanınmıştır. Fon’un hukuki 

takip işlemlerinde etkinliğini arttıran düzenlemeler ise 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu’ndan ve bu Kanun’a dayanılarak hazırlanan “Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik” ten kaynaklanmaktadır. 5411 sayılı Kanun’un 132’inci maddesine göre 

Fon’un Kanun’un 130’uncu maddesinde sayılan gelirleri ile 108 ve 135’inci 

maddelerindeki alacaklarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı AATUHK hükümlerinin 

uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

TMSF Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik ise hem Fon’a tanınan 6183 sayılı AATUHK çerçevesinde takip 

yapabilme yetkisine ilişkin usul ve esasları belirtmiş hem de Fon’a 2004 sayılı İcra 

İflas Kanunu’nda takiplere yönelik var olan düzenlemelere ilişkin istisnai yetkiler 

tanımıştır. 



             

 
 

159 

 

 

Fon kendisine gerek 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, gerekse diğer ilgili 

mevzuat çerçevesinde tanınan yetkiler çerçevesinde, çözümleme faaliyetlerinde 

yüksek tahsilât rakamlarına ulaşmış ve bu süreci etkin bir şekilde yönetmiştir. 

 

Özel İndirim Uygulamaları: Fon banka hakim ortaklarından olan alacakları 

haricindeki kurumsal ve bireysel alacakların çözümlenmesine yönelik olarak 

düzenlemiş olduğu özel indirim uygulamalarıyla, Fon’a olan borçların tasfiyesini 

amaçlamıştır. Fon yapmış olduğu kampanyalar ile alacağını kısa vadede tahsil etme 

imkânına kavuşurken, borçlular da uygulanan kampanyalarla borçlarını ödeme 

yönünde teşvik edilmişlerdir. 

 

Alacak Satışı: Fon, hisseleri ve/veya yönetim ve denetimleri kendisine 

devredilen bankalardan intikal eden kurumsal kredi alacaklarını (hakim ortaklar 

dışındaki borçlu firma ve gruplardan olan alacakları) en kısa sürede ve en yüksek net 

bugünkü değerle tahsil etme politikasının bir parçası olarak alacak satış ihaleleri 

düzenlenmiştir. Fon’un alacak satışına ilişkin yetkisi 5411 sayılı Kanun’un 132’inci 

maddesinden kaynaklanmaktadır. Söz konusu maddenin 10’uncu fıkrasına göre Fon; 

“... takip ettiği alacaklarla ilgili olarak iskonto da dahil olmak üzere her türlü 

tasarrufta bulunmaya, satmaya, geri almaya...” yetkili kılınmıştır. TGA’ların 

çözümlenmesinde en yüksek tahsilâtı en kısa zamanda sağlayacak yöntemlerden olan 

alacak satış uygulamaları ilk olarak Fon tarafından başlatılmış olup, bu kapsamda 

Fon iki kez alacak satış ihalesi gerçekleştirmiştir. 

 

Ticari ve İktisadi Bütünlük Satışları: Fon alacaklarının tahsilini teminen, 

6183 sayılı AATUHK hükümleri uyarınca haczedilen hak ve varlıkları Fon Kurulu 

Kararı ile ticari ve iktisadi bütünlük oluşturarak satmaya yetkili kılınmıştır. Fon’un 

ticari ve iktisadi bütünlük oluşturma yetkisi ise 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 

134’üncü maddesi ve bu maddedeki düzenlemeye paralel olarak çıkarılan 21.11.2006 

tarihli “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük 

Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik” ten kaynaklanmaktadır. Ticari 

ve iktisadi bütünlük oluşturarak satışın gerçekleştirilmesinde amaç; Fon’un takip ve 
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tahsil işlemlerinin etkin, süratli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin 

sağlanmasıdır. 

 

TMSF’DE Kurumsal Risk Yönetimi: Kurumsal Risk Yönetimi çalışmaları 

kapsamında; 2011-2013 dönemi kurumsal performans yönetim modeli ile entegre bir 

şekilde çalışacak ve Fonun stratejik risklerini ölçümleyecek bir Kurumsal Risk 

Yönetim Modeli hazırlanmıştır.  

 

     Şekil 12: TMSF Kurumsal Risk Yönetim Modeli. 

 

 
 

Kaynak: TMSF 2011 Yılı Faaliyet Raporu. 

 

Modelde risk sorumluları tarafından, stratejik hedefler kapsamında belirlenen 

stratejik proje ve faaliyetlere ilişkin risklerin tanımlanması, bu risklerin olasılık, etki 

ve önem düzeyi belirlenerek kontrol faaliyetleri geliştirilmesi çalışmaları 

yürütülmektedir. Böylece Fonun 2011-2013 dönemine ilişkin olarak yıllık bazda 

performans gelişiminin yanı sıra stratejik risklerinin de izlenmesi, değerlendirilmesi 

ve raporlanması planlanmaktadır.
205
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        3.5.2. TMSF’nin İç ve Dış Denetimi 

 

Bankacılık krizlerinin sonucu ortaya çıkan geniş kapsamlı çözümlüme 

göreviyle karşı karşıya kalınca TMSF’nin uygulamaları gerek bankacılık sektöründe 

ve gerekse bu sektörle bağlantılı çok sayıda kişi ve firmayı etkilemiştir. Bu bağlamda 

kurumun uygulamaları uzunca bir dönem kamuoyunun gündeminde yer almış ve 

değişik kesimlerce farklı yönlerden değerlendirildi. Bu bağlamda önemli sosyal ve 

ekonomik etkiler yaratan TMSF’nin etkili şekilde denetlenmesi, görevlerinin kamu 

çıkarlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi bakımdan olduğu kadar şeffaflık ve 

hesap verebilirlik ilkeleri bakımından da önem arz etmektedir. Kurumun etkili 

çalışması ve kamuoyunu tatmin edilmesi bakımından TMSF’nin iç ve dış denetim 

süreçlerinin işleyişi ilerleyen başlıklarda ele alınmaktadır. 

  

         3.5.2.1. TMSF’nin İç Denetimi 

 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 124 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile 

Fon’un iç denetiminin Fon tarafından belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde 

yerine getirilmesi hüküm altına alınmıştır.
206

 Bankacılık Kanunu’nun 124'üncü 

maddesi uyarınca; TMSF’nin iç denetimi TMSF tarafından belirlenecek usul ve 

esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. TMSF faaliyetlerinin gerektirdiği 

denetim hizmetlerini sağlamakla görevli Denetim Daire Başkanlığı; Fon nezdinde 

inceleme ve soruşturma faaliyetleri,  Fon şirketleri nezdinde inceleme ve soruşturma 

faaliyetleri, Savcılık soruşturma izni incelemeleri ve İç denetim faaliyetleri 

gerçekleştirmektedir.
207

 

Fon şirketleri nezdindeki inceleme ve soruşturma faaliyetleri kapsamında; 

mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 15/7-a ve 15/7-b maddeleri ile 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi uyarınca, Fona borçlu gruplardan Fon 

portföyüne alınan veya temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona 

devrolan şirketler nezdinde inceleme ve soruşturmalar gerçekleştirilmiştir. 
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Fon nezdindeki inceleme ve soruşturma çalışmaları kapsamında; TMSF 

çözümleme faaliyetlerinden kaynaklanan inceleme ve soruşturmalar ile idari ve 

personele yönelik inceleme ve soruşturmalar gerçekleştirilmiştir. Çözümlemeye 

yönelik inceleme ve soruşturmaların büyük bölümünü yönetim ve denetimleri Fona 

devredilen bankalar ve Fon iştirakleri nezdinde gerçekleştirilen işlemler ile banka 

eski hakim ortakları ve yöneticilerine ilişkin incelemeler oluşturmaktadır.  

           

           Savcılık izni verilip verilmemesi ile ilgili incelemeler kapsamında; Fon 

personeli ile Fonun yönetim ve denetiminde bulunan kuruluşlarda görevli diğer 

personel hakkında görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin 

olarak yürütülecek soruşturmalar için adli makamlarca Bankacılık Kanunu’nun 

127’nci maddesi uyarınca Fondan talep edilen soruşturma izinleriyle ilgili 

bildirimlere dayanak teşkil edecek incelemeler yapılarak raporlar düzenlenmiştir. 

 

3.5.2.1.1 Denetim Birimi 

 

Fon nezdinde denetim faaliyetlerini yerine getiren Denetim Daire Başkanlığı, 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 25.12.2001 tarihli ve 560 sayılı 

Kararı ile kurulmuş, ancak kadro ihdasının Fon Yönetim Kurulu’nun 30.01.2003 

tarihli ve 60 sayılı kararıyla oluşturulması ve 6 Mart 2003 tarihi itibarıyla 

tamamlanmasını müteakip Fon nezdinde denetim faaliyetleri başlamıştır. Fon 

Denetim Daire Başkanlığı’na ilişkin ilk düzenleme, “03.08.2001 tarih ve 24482 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat 

Yönetmeliği’ne, 18.01.2002 tarih ve 24644 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Yönetmeliğin 7’nci maddesiyle 18.01.2002 tarihinden itibaren eklenen 18/D 

maddesi” ile Denetlemeler (Denetim) Daire Başkanlığı’nın görevlerinin sayılması ile 

yapılmıştır. 

 Söz konusu Yönetmelik, 25.12.2003 tarih ve 5020 sayılı Kanun ile, mülga 

4389 sayılı Bankalar Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucu Fon’un, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan ayrı bir tüzel kişilik haline getirilmesi ve 

yeni oluşturulan yönetim organı Fon Kurulu’na bağlı olarak çalışmasını müteakip, 
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18.03.2004 tarihli ve 25704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği ile revize edilmiştir. Söz konusu 

Yönetmeliğin 22 inci maddesinde de Denetim (Denetleme) Daire Başkanlığının 

görevlerinin sayılması ile yer bulmuştur. Her iki Yönetmelik’te; “Denetleme Dairesi; 

Denetleme Dairesi Başkanı ile Denetmen ve Denetmen Yardımcılarından oluşur. 

Denetleme Dairesi Başkanı, denetmen sıfat ve yetkisini haiz olup, denetmenlerin 

Başkan adına yönetimi ve çalışmalarının düzenlemesi görevini yerine getirir. 

Denetleme Dairesi Başkanı, Fonun iç işleyişi bakımından Fon Başkan Yardımcısı 

statüsündedir. Denetmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve 

esasları, Kurulca çıkarılacak bir yönergeyle belirlenir. 

  Denetmen ve Denetmen Yardımcıları Başkanın emri veya onayı üzerine verilen 

görev çerçevesinde kalmak kaydıyla ilgililerden bilgi ve belge istemeye yetkilidir. 

 Denetleme Dairesi Başkanlığı, Başkanın emri veya onayı üzerine, Başkan 

adına aşağıdaki görevleri yürütür. 

 a) Fonun hizmet birimlerinin, yürüttükleri hizmetlerin, Kanuna, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Fon Kurulu kararları ile diğer mevcut 

düzenlemelere uygun yürütülüp yürütülmediğini denetlemek ve kontrol etmek, 

 b) Başkanca gerekli görülen hallerle sınırlı olmak üzere, Fon iştirakleri ve Fon 

bankalarının iştiraklerinde, inceleme, araştırma ve denetimlerde bulunmak. 

 c) Fonun, amaçlarını ve görevlerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan 

ve programlara uygun çalışılmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak 

ve Başkana sunmak, 

 d) Denetmen ve denetmen yardımcılarının çalışma programlarını hazırlamak, 

 e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.” 

şeklinde Denetleme (Denetim) Daire Başkanlığı’nın teşkili ve görevleri sayılmıştır. 

01.11.2005 tarihli ve 25983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19.10.2005 

tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun, 4389 sayılı Kanun’un yerine kaim 

olmak üzere yürürlüğe girmesini müteakip, 25.03.2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliği 

(Teşkilat Yönetmeliği)” yürürlüğe girmiştir. Söz konusu revize edilen “Teşkilat 

Yönetmeliği” ile Denetleme Daire Başkanlığı’nın ismi “Denetim Daire Başkanlığı” 
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olarak değişmiş ve bir önceki Yönetmelik’te olduğu gibi, Yönetmeliğin 22 inci 

maddesinde Daire’nin görevleri sayılmıştır. 

 

 3.5.2.1.2. Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği  

 

Fon Denetim Daire Başkanlığı’nın 25.12.2001 tarihli ve 560 sayılı BDDK 

kararı ile kurulmasına ve 30.01.2003 tarihli ve 60 sayılı Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu (Fon) Yönetim Kurulu kararı ile kadro ihdasının yapılarak kurulumun 

tamamlanmıştır. Ancak, Denetim Daire Başkanlığı’nın ve Fon Denetçileri ile Fon 

Denetçi Yardımcıları’nın görev, sorumluluk ve yetkileri ile çalışma usul ve 

esaslarının düzenlenmesine ilişkin yönetmelik düzenlenmesi, ancak Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (Fon Kurulu) tarafından 27.12.2007 tarih ve 

2007/653 sayılı Kararıyla kabul edilen ve 17.04.2008 tarih ve 2008/120 sayılı 

Kararıyla revize edilen “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetim Faaliyetleri 

Yönetmeliği”nin, 01.05.2008 tarih ve 26863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmesiyle gerçekleştirilebilmiştir.
 208

 

TMSF Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği, yedi bölümden oluşmaktadır. 

(1) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
209

 

(2) Görev, Yetki ve Sorumluluklar 
210

 

(3) İç Denetim Faaliyeti 
211

, 

(4) İnceleme ve Soruşturma Faaliyetleri 
212

 

(5) Denetim Faaliyetlerinin Esas ve Usulleri
213

 

(6) Mesleki Yeterlilik ve Eğitim
214

 

(7) Çeşitli ve Son Hükümler
215

 

Görüleceği üzere, Fon Denetim Daire Başkanlığı’nın denetim faaliyetleri iki 

ana gruba ayrılmaktadır. 
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209

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği, (01.05.2008 tarih ve 26863 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır), md. 1-4, 
210

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği, md.5-10, 
211

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği, m.11-17, 
212

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği, m.18-22, 
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 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği, m.23-33, 
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 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği, m.33-46, 
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(1) İnceleme ve Soruşturma Faaliyetleri, 

(2) İç Denetim Faaliyeti, 

 

        3.5.2.1.3. İnceleme ve Soruşturma Çalışmaları 

         

          Denetim Daire Başkanlığı’nın İnceleme ve Soruşturma Faaliyetleri de kendi 

içerisinde 3 alt bölümden oluşmaktadır. 

 

            İnceleme Faaliyetleri: Fon Denetçileri, Fon hizmet birimlerinde iç denetim 

ile soruşturma faaliyetleri dışında kalan görevlendirmeler kapsamında; Fon 

şirketlerinde de gerekli görülen hallerde veya gelen başvurular üzerine inceleme ve 

araştırmada bulunur, edindikleri tespit, değerlendirme ve görüşlerini, 

düzenleyecekleri bir İnceleme Raporu ile Daire Başkanlığına bildirir.
216

  

 

            Soruşturma Faaliyetleri: Fon Denetçileri, Fon hizmet birimleri ve Fon 

şirketlerinde ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki davranış ve fiillere ilişkin 

olarak verilen görev gereği soruşturma faaliyetlerinde bulunurlar. Türk Ceza 

Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan fiillerle ilgili 

olarak adli soruşturma raporu; disiplin suçu niteliğindeki tutum ve fiillere ilişkin 

olarak disiplin soruşturma raporu düzenlenir.
217

 

 

            Soruşturma İzni İncelemeleri: Fon personeli ile Fonun yönetim ve 

denetiminde bulunan kuruluşlarda görevli diğer personel hakkında görevleriyle 

bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin olarak yürütülecek 

soruşturmalar için adli makamlarca 5411 sayılı Kanunun 127 nci maddesi uyarınca 

Fondan talep edilen soruşturma izinleriyle ilgili bildirimlere dayanak teşkil edecek 

incelemeler sonucunda soruşturma izni inceleme raporu düzenlenir.
218

 

 

                                                           
216

 TMSF Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği, m.18, 
217

 TMSF Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği, m.19, 
218

 TMSF Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği, m.20. 
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Fon, Denetim (Denetleme) Daire Başkanlığı’nın kadro ihdası ile denetim 

faaliyetine başladığı Mart 2003 yılından 2008 yılına kadar, denetim faaliyetlerinin 

tamamını “İnceleme ve Soruşturma Faaliyetleri” oluşturmuştur. 

 

          3.5.2.1.4. Sigorta Primlerinin Tahsili ve Denetim Süreci 

 

Kredi kuruluşlarınca ödenmekte olan sigorta primlerinin ödeme sürecinin 

denetimi ve tutarların doğrulanması BDDK ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde 

gerçekleştirilmektedir. Kredi kuruluşları finansal göstergelerini BDDK tarafından 

kurulan Bankacılık Veri Transfer Sistemi’ne (BVTS) girmektedirler. Diğer yandan, 

sigorta prim tarifesindeki risk faktörlerine ilişkin değerleri ve sigorta prim matrahını 

içeren sigorta prim cetvelini ilgili dönemi izleyen 45’inci günün sonuna kadar 

TMSF’ye göndermektedirler. 

 

TMSF tarafından, kredi kuruluşunca hazırlanarak TMSF’ye gönderilen 

sigorta prim cetvelindeki değerlerin doğruluğu, BDDK ile TMSF arasında yapılan 

bilgi paylaşımı ve işbirliği protokolü çerçevesinde TMSF’nin de kullanımına açılan 

BVTS üzerinden teyit edilmekte ve ilgili kredi kuruluşuna prim oranı ve ödeyeceği 

prim tutarı bildirilmektedir.  

 

Kredi kuruluşları, TMSF tarafından bildirilen tutarı ilgili dönemi izleyen 

ikinci ayın son işgününe kadar TCMB nezdindeki Fon hesaplarına yatırmaktadır. 

Gerek ödemeye kadar geçen sürede, gerekse ödemeden sonraki dönemde kredi 

kuruluşlarının ödeyecekleri prim tutarlarını etkileyecek değişiklikler, TMSF 

tarafından BVTS üzerinden devamlı surette takip edilmektedir. 
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Şekil 13: Prim tahsil ve denetim süreci. 

 

 

Kaynak: TMSF 2011 Yılı Faaliyet Raporu. 

 

BDDK tarafından ilgili kredi kuruluşunda yapılan denetimler sonucunda 

primin sistemsel hata nedeniyle eksik ya da fazla yatırıldığının tespiti halinde, 

gerekli sistemsel iyileştirmelerin yapılması hususunda ilgili kredi kuruluşu 

yönlendirilmekte, Fon tarafından da ilave tahsilât ya da iade/mahsup işlemleri 

gerçekleştirilmektedir. 

 

          

3.5.2.2. TMSF’nin Dış Denetimi 

 

Fon Faaliyetlerinin dış denetimi Sayıştay denetimi ve diğer denetim yolları 

şeklinde iki alt gruba ayrılabilir. Öncelikle Sayıştay denetimi, daha sonra ise 

bağımsız denetim, meclis denetimi ve yargı denetimi gibi diğer denetim yolları 

açıklanmaya çalışılacaktır. 
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 Sayıştay denetimi: TMSF’nin denetimi, 5667 sayılı Kanunla değişik 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu’nun 124. maddesi ile düzenlenmiştir.
219

  

 

Anılan madde; 

“Fonun iç denetimi Fon tarafından belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde, 

dış denetimi ise Fonun yıllık gider hesapları ile harcamalarının Sayıştay tarafından 

incelenmesi suretiyle gerçekleştirilir. 

Fonun yıllık hesapları bir bağımsız denetim şirketince de denetlenir ve 

bağımsız denetim raporu faaliyet raporu içinde dercedilerek yayımlanır. 

Fon, faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın mart ayı sonuna kadar bir önceki 

yıla ait kararları, yaptığı düzenlemeler ile bunların ekonomik ve sosyal etkilerini 

analiz eden bir faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporu, ayrıca Fonun performans 

hedefleri ile uygulama sonuçlarının karşılaştırılmasını ve değerlendirilmesini de 

içerir. 

Fonun yıllık faaliyet raporu, malî tabloları ve bütçe kesin hesabı Türkiye 

Büyük Millet Meclisine sunulur. Kesin hesabın bir örneği de Maliye Bakanlığına 

gönderilir. 

Fon, faaliyetleri hakkında internet ortamı ve resmî bültenler aracılığıyla 

kamuoyunu azamî ölçüde bilgilendirir. 

Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile 

ilgili olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlayacağı raporlarla kamuoyunu 

bilgilendirir. Fon, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân ve Bütçe Komisyonunu, 

faaliyetleri hakkında yılda bir defa yapılacak toplantı ile bilgilendirir.”  

şeklindedir. 

 

 Bahse konu Kanun’a istinaden Fonun iç denetimine ilişkin hususlar, 

01.05.2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği ile düzenlenmiş olup, ayrıca 

19.12.2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6085 sayılı Sayıştay 

Kanunu ile Sayıştay denetimine tabi kılınmıştır. 
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2005 yılında Bankacılık Kanunu’nun ilgili maddesinde Fonun dış 

denetimiyle Sayıştay görevlendirilmiş, 5667 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerle 

de Fonun dış denetiminin kapsamı sınırlandırılmıştır.  

 

2010 yılına kadar 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri kapsamında 

gerçekleştirilen Fonun dış denetiminde, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun yürürlüğe 

konulması ile yeni bir döneme girilmiştir. 

 

5411 sayılı Kanunun 124. maddesinin ilk fıkrasında "Fonun iç ve dış 

denetimi hakkında, 5018 sayılı Kanun hükümleri uygulanır." hükmü yer almakta 

iken, 5667 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında, "Fonun iç denetimi Fon 

tarafından belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde, dış denetimi ise Fonun yıllık 

gider hesapları ile harcamalarının Sayıştay tarafından incelenmesi suretiyle 

gerçekleştirilir." şeklinde hükmün değiştirildiği ve 2006 yılı denetimleri için de 

uygulanacak şekilde, denetimler devam ederken denetim kapsamının "Fonun yıllık 

gider hesapları ile harcamaları" ile sınırlandırıldığı görülmektedir. 

 

Fonun faaliyet alanı düşünüldüğünde, dış denetimin 50 Milyon TL civarında 

olan Fon bütçesi ve bu bütçe kapsamındaki harcamalarla sınırlandırılması, çok 

büyük bir alanın dış denetim kapsamı dışına çıkarılması anlamına gelmektedir. 

 

5411 sayılı Kanunun 5667 sayılı Kanun ile değiştirilen 124. maddesinin ilk 

fıkrasında yapılan değişikliğe ilişkin gerekçede, "Kurumun görev alanının 

genişlemesi nedeni ile iş yükünün artması bankacılık sektörünün dinamik yapısına 

uyum sağlanması, Kurumun iç denetimi konusuna açıklık getirilmesi; Fonun kamu 

hizmetleri teşkilat yapısı, iş süreçleri, gelir ve giderleri ve tabi olduğu mali mevzuat 

yönünden sahip olduğu özel durumlar gözetilerek 5436 sayılı Kanunun 12 nci 

maddesinde yer alan düzenleme ile 5018 sayılı Kanunun ek (III) sayılı cetvelinden 

çıkarılmış olması karşısında 5411 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanuna yapılan atıf 

nedeniyle ortaya çıkan çelişkinin giderilebilmesi ve 5411 sayılı Kanunun Fonun 

hesap ve harcamalarının denetimine ilişkin 124 üncü maddesinde bir tereddüde yol 

açmayacak şekilde açıklığın sağlanmasının amaçlandığı belirtilmektedir. 
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5667 sayılı Kanun ile 5411 sayılı Kanuna eklenen "yıllık gider hesapları ile 

harcamalarının" ibaresinin iptali talebiyle açılan davada, Anayasa Mahkemesi 

24.03.2010 tarihli kararı ile, ibarenin Anayasaya aykırı olmadığı yönünde hüküm 

tesis etmiştir. Anayasa Mahkemesi söz konusu kararında; "TMSF, bütçe 

bakımından, 5018 sayılı Kanunun uygulanmasında, 3. madde ve Yasa'ya ekli 

cetvellerde gösterilen merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile 

sosyal güvenlik kurumları kapsamına girmemektedir. 

 

TMSF, 5411 sayılı Yasa ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler 

çerçevesinde, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, mevduatın ve 

katılım fonlarının sigorta edilmesi, Fon bankalarının yönetilmesi, malî bünyelerinin 

güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı, tasfiyesi, Fon 

alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Fon 

varlık ve kaynaklarının idare edilmesi ile Yasa ile verilen diğer görevlerin yerine 

getirilmesi amacıyla kurulan, kamu tüzel kişiliği olan, idarî ve malî özerkliğe sahip 

bir kuruluştur. Bankacılık sektörünün önemli bir parçası olan, genel bütçeden 

doğrudan aktarılan bir geliri bulunmayan ve devredilen bankaların tasfiyesiyle ilgili 

geniş yetkilerle donatılan Fon 'un, söz konusu yetki ve görevleri yerine getirirken 

farklı bir muhasebe ve tasfiye yöntemi dolayısıyla farklı bir çalışma sistemi 

benimseyen kendine özgü bir kuruluş olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Anayasa'nın 160. maddesi uyarınca Sayıştay'a kanunlarla inceleme, 

denetleme ve hükme bağlama işleri verilebileceği ve Fon'a, genel bütçeden 

doğrudan kaynak aktarımı yapılmaması gözetildiğinde, Fon'un yıllık gider hesapları 

ile harcamalarının incelenmesi görevinin Sayıştay'a verilmesinde Anayasa'ya 

aykırılık yoktur. Açıklanan nedenlerle, iptali istenen kural Anayasa'nın 160. 

maddesine aykırı değildir. iptal isteminin reddi gerekir." değerlendirmelerine yer 

vermiş ve iptal talebini reddetmiştir. 

 

Anayasa Mahkemesi kararında her ne kadar, TMSF'nin, bütçe bakımından 

merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları 
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kapsamına girmediği, Kanun ile kendisine verilen yetki ve görevleri yerine 

getirirken farklı bir muhasebe ve tasfiye yöntemi dolayısıyla farklı bir çalışma 

sistemi benimseyen "kendine özgü bir kuruluş" niteliği taşıdığı vurgulanmakta ise 

de, dış denetimsiz bir alanın ortaya çıkması, Fonun iç denetiminin eksik kaldığı 

durumlarda, bu alanları olası suiistimallere ve bunların tespitinin imkânsızlığına açık 

hale getirmiştir. 

 

Sayıştay Denetiminin kapsamı: 6085 sayılı Sayıştay Kanununun "Amaç ve 

Kapsam" başlıklı 1. maddesinde, Sayıştay'ın, "kamuda hesap verme sorumluluğu ve 

mali saydamlık esasları çerçevesinde, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve 

hukuka uygun olarak çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, 

kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza 

edilmesi ve kullanılması için TBMM adına yapılacak denetimleri, sorumluların 

hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanmasını ve kanunlarla verilen inceleme, 

denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak üzere" kurulduğu hüküm altına 

alınmıştır. 

 

6085 sayılı Kanunda, "Kamu idaresi" tanımına yer verilmiş ve "Kamu veya 

özel hukuk hükümlerine tabi olup olmadığına bakılmaksızın Sayıştay denetimine 

tabi tüm idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme, bağlı ortaklık ve şirketler" 

kapsama dahil edilmiştir. 

 

6085 sayılı Kanun 4. Madde ile Sayıştay'ın denetim alanını da, 

 

a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik 

kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı 

olarak% 50'den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları (% 50'den 

az olması halinde ortaklık hakları yönüyle), diğer kamu idarelerini (kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları hariç), 

 

b) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya 

doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, 
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müessese, birlik, işletme ve şirketleri (kamu payının yarıdan az olması halinde 

ortaklık hakları yönüyle), 

 

 

c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç 

verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe 

verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili 

diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları 

dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını, 

 

d) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel 

hesaplar dahil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini 

 

kapsayacak şekilde belirlemiştir. 

 

Yeni Sayıştay Kanunu, Sayıştay'ın denetim yetkisinin kapsamını ve içeriğini 

eski kanuna göre daha geniş olarak hüküm altına almıştır. Kanunun dikkat çekici bir 

başka hükmü ise, "Kaldırılan hükümler" başlıklı maddesinde yer alan, "Bu Kanunun 

geçici maddelerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla; ... c) Diğer kanunların 

Sayıştay denetiminden istisna veya muafiyet tanıyan hükümleri ile bu Kanuna aykırı 

hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır." hükmüdür. 

 

6085 sayılı Kanunda yer alan bu hükmün, 5411 sayılı Kanunun 124 üncü 

Maddesinde yer alan ve TMSF'nin dış denetiminin kapsamını "Fon'un yıllık gider 

hesapları ile harcamaları" ile sınırlandıran ve bir anlamda "istisna veya muafiyet" 

getirdiği ileri sürülebilecek düzenlemeyi hedef alan bir hüküm olduğu 

görülmektedir. 

 

Bu kapsamda yeni dönemde, 6085 sayılı Kanuna göre, kamu veya özel 

hukuk hükümlerine tabi olup olmadığına bakılmaksızın, Kurum bünyesinde 

bulunan; her çeşit idare, kuruluş, müessese, işletmenin, sermaye payı yüzde ellinin 

altında olanlar da dahil tüm şirket ve iştiraklerin, sosyal tesis, misafirhane vb.nin, 
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özel hesap ve diğer her türlü kamu kaynağının, Sayıştay tarafından denetim 

kapsamına alınacağı bir döneme girilmiştir. 

 

 

832 sayılı Kanuna göre yapılan denetimlerde, Fonun dış denetiminin 

kapsamına sadece TMSF'nin gider bütçesi kapsamındaki harcamaları dahil iken, 

6085 sayılı Kanunun 4. Maddesine göre yapılacak dış denetimin kapsamına ayrıca; 

- 5411 sayılı Kanunun 130. Maddesinde sayılan Fon gelirleri, 

- TMSF'nin 5411 sayılı Kanunun 106. ve 107. Maddesi kapsamında 

gerçekleştirdiği banka tasfiyesine ve çözümlemesine ilişkin gelir gider ve 

harcamaları, 

- Fon iştirakleri (Fon'un hissedar olduğu şirket ve bankalar, Birleşik Fon 

Bankası A.Ş., RCT Varlık Yönetim A.Ş. ve diğer fon iştirakleri) 

- 4389 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 7 numaralı fıkrasının (a) bendi ve 

5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi kapsamında, Fon'un, hisselerinin tamamına 

ve/veya bir kısmına ilişkin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 

devraldığı şirketler  

girecektir. 

 

4389 sayılı Kanunun 15/7-a hükmü ve 5411 sayılı Kanunun 134. maddesi 

kapsamındaki şirketler ile ilgili bir tereddüt oluşabilecek ise de, Kanun hükmü 

gereği bu şirketlerin "Fon, alacağının tahsili bakımından yarar görülmesi" sebebiyle 

yönetim ve denetimlerinin devralındığı ve yine 5411 sayılı Kanunun 139. maddesi 

kapsamında bu şirketlere gerektiğinde mali kaynak da aktarıldığı dikkate alındığında 

bu tereddüt ortadan kalkacaktır. Bu şirketlerin dış denetim kapsamına alınmasının 

olası bazı suiistimallerin önüne geçilebilmesi adına gerekliliği de açıktır. 

 

 Sayıştay Denetiminin sonuçları: 6085 sayılı Kanunda yer alan "kamu 

idaresi" tanımına TMSF'nin de dahil olduğu dikkate alındığında, yeni kanun 

değişikliklerinin Fon'un dış denetiminin kapsamını genişlettiği söylenebilecektir. 

Ancak, kamu idareleri bakımından denetimin kapsamını genişleten 6085 sayılı 

Kanun denetim sonuçları ile ilgili olarak 832 sayılı Kanuna göre farklı bir uygulama 
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getirmiştir. 

 

 

 

 

  6085 sayılı Kanunun 5. maddesinde, Sayıştay'ın; 

  - Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme 

sorumluluğu çerçevesinde denetlemek ve sonuçları hakkında TBMM'ye doğru, 

yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunmakla, 

- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına 

ilişkin hesap ve işlemlerinin, kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup 

olmadığını denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol 

açan hususları kesin hükme bağlamakla, 

-  Genel uygunluk bildirimini TBMM'ye sunmakla, 

- Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini 

yapmakla 

görevli olduğu hükme bağlanmıştır. 

 

Bu madde kapsamında, "Kamu idareleri" ve "Genel yönetim kapsamındaki 

kamu idareleri" ile ilgili olarak Sayıştay'ın görev ve yetki alanının ayrı hükümlere 

tabi tutulduğu görülmektedir. 6085 sayılı Kanunun 5. maddesine göre Sayıştay, 

"Kamu idareleri" ile ilgili denetimi sonucunda sadece TBMM'ye rapor sunabilecek 

iken, "Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri" için denetim ve denetim 

sonucunda da yargılama yapabilecektir. 

Mülga 832 sayılı Kanunda Sayıştay, kamu idarelerinin denetiminde ve 

sorumluların hesap ve işlemlerini yargılayarak kesin hükme bağlamada görevli 

kılınmış iken yeni kanunda sadece "Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve 

işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetlemek ve sonuçları 

hakkında TBMM'ye doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunmakla" 

görevlendirilmiş ve "Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri" dışında 

Sayıştay'ın yargılama görevine yeni kanunda yer verilmemiştir. 5411 sayılı Kanunun 

111. maddesinde Fonun, "kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip" 
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olduğu hükme bağlanmıştır. Maddenin Gerekçesinde de, TMSF'nin kamu tüzel 

kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir Kurum olduğu, hiçbir organ, 

makam, merci veya kişinin Fon Kurulunun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve 

talimat veremeyeceği belirtilmiştir. 

 

Nitekim, TMSF 5018 Sayılı Kanunun ekinde yer alan (III) sayılı cetvelden 

5436 sayılı Kanun ile çıkarılmıştır. 5436 sayılı Kanunun düzenlemesi de, TMSF'nin 

kanun koyucu tarafından merkezi bütçe kapsamının klasik örgütlenmesinin dışında 

tutulduğunu ve TMSF'nin mali açıdan örgütlenmesinin ve denetiminin kendi özel 

kanununda yer alan hükümler kapsamında gerçekleşmesinin hedeflendiğini 

göstermektedir. 

 

Diğer Dış Denetim Yolları : Fon’un; finansal konulardaki dış denetimi, hem 

bağımsız denetim şirketlerince, hem de Sayıştay eliyle Kamu denetçilerince yerine 

getirilmektedir.220 Nitekim Bankacılık Kanunu’nun 124’üncü maddesi gereğince, 

Fonun yıllık gider hesapları ile harcamaları Sayıştay tarafından incelenmektedir. 

Ayrıca, Fonun yıllık hesapları bir bağımsız denetim şirketince de denetlenerek 

bağımsız denetim raporu faaliyet raporu içinde derc edilerek yayımlanmaktadır. 

Fonun yıllık bilanço ve gelir tablosunun Türkiye’de faaliyette bulunan yetkili bir 

bağımsız denetim kuruluşuna onaylattırılacağı TMSF Muhasebe Yönergesi ile de 

hükme bağlanmıştır. 

 

Fon faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Mart ayı sonuna kadar bir önceki 

yıla ait kararları, yaptığı düzenlemeler ile bunların ekonomik ve sosyal etkilerini 

analiz eden bir faaliyet raporu hazırlamaktadır. Söz konusu yıllık faaliyet raporu, 

mali tablolar ve bütçe kesin hesabı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine 

sunulmakta, kesin hesabın bir örneği ise Maliye Bakanlığına gönderilmektedir.  

 

Ayrıca, 5787 sayılı “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un çerçeve 18’inci 

maddesinde yer alan Geçici 17’nci maddesi gereğince, Hazine Müsteşarlığı 
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 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, m.124/1-2, 



             

 
 

176 

 

tarafından hazırlanan “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Nakit Fazlasının Hazine 

Müsteşarlığı Hesaplarına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 3’üncü 

maddesinin birinci fıkrasında “... Müsteşarlığa yapılan ödemelerin bu Usul ve 

Esaslar dahilinde yapıldığını da ihtiva eden bağımsız denetim raporunu her yıl 

Müsteşarlığa sunar.” hükmü yer almaktadır.  

 

Bu kapsamda 31.12.2011 tarihli mali tablolara ve Müsteşarlığa yapılan 

ödemelerin söz konusu usul ve esaslar dahilinde yapıldığına ilişkin bağımsız 

denetim DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

(Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) firması tarafından 

gerçekleştirilmiştir.221 

 

Fon’un; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki 

karar ve işlemlerinin uygunluğunun denetimi ise idari yargı görev alanına girmekte 

ve üçüncü şahıslar tarafından Fon Kurulu Kararlarının iptali için İdari yargı’ya 

başvurulmaktadır.222  

 

Diğer yandan, Fon Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Fon personelinin, 

görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar, 

Fon Kurulu üyeleri için ilişkili Bakanın, Fon personeli için ise Fon Kurulu 

Başkanının izin vermesi kaydıyla genel hükümlere göre yapılır. Fon Kurulu üyeleri 

ile Fon personelinin iştirak halinde isledikleri iddia edilen suçlara ilişkin 

soruşturmalarda Fon personeli hakkında soruşturma izni verme yetkisi ilişkili 

Bakana aittir.
223

 

 

Bu çerçevede, Fon Kurulu Başkanı ve üyeleri ile iştirak halinde Fon 

personeli hakkında yapılan suç duyurularında soruşturma izni verilip verilmemesine 

ilişkin, ilişkili Bakan tarafından, ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan 

başvuru, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi için Başbakanlığa 

                                                           
221

 TMSF 2011 Yılı Faaliyet Raporu, s.66. 

http://www.tmsf.org.tr/Aspx/kk/ashx/file.ashx?type=1&uploadId=167 
222

 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, m.128/1, 
223

 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, m.127/1. 

http://www.tmsf.org.tr/Aspx/kk/ashx/file.ashx?type=1&uploadId=167
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gönderilmektedir. Başbakanlık tarafından söz konusu savcılık talebi incelenmek 

üzere Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilmekte ve adı geçen Kurul 

tarafından bu kapsamda gerekli inceleme raporu düzenlenerek yine Başbakanlık 

kanalıyla ilişkili Bakan’a gönderilmekte ve ilişkili Bakan tarafından soruşturma izni 

verilip verilmemesine dair karar bu inceleme raporuna istinaden verilmektedir. Bu 

açıdan, Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin idari anlamda denetimi Başbakanlık Teftiş 

Kurulu’nun dış denetimine tabi olmaktadır. 

 

Fon’un yıllık faaliyet raporu, mali tabloları ve bütçe kesin hesabının Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’ne göndermesi224, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve 

Bütçe Komisyonunu faaliyetleri hakkında yılda bir kez yapılacak toplantı ile 

bilgilendirmek zorunda olması225 nedeniyle, faaliyet denetimi açısından da Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nin dış denetimine tabidir. 

 

              Faaliyet Denetimi: Faaliyet denetimi açısında bakıldığında ise yine 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu’na göre Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden 

yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak üçer aylık dönemler itibarıyla 

yayımlayacağı raporlarla kamuoyunu bilgilendirmektedir. Yine 124’üncü maddeye 

göre Fon, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunu, faaliyetleri 

hakkında yılda bir defa yapılacak toplantı ile bilgilendirmektedir.
226

 Böylelikle, 

Fon’un faaliyet denetimi; yıllık hazırlanan faaliyet raporunun sunulduğu ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu’nda yılda bir defa toplantı ile bilgilendirmenin yapıldığı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nce uzaktan denetim yoluyla gerçekleştirilmiş olmaktadır.
 227

 

 

  Uygunluk Denetimi: Uygunluk denetimine ilişkin yasal çerçeveye 

bakıldığında ise Fon; 5411 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler 

çerçevesinde tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, 

mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, Fon bankalarının yönetilmesi, mali 

bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı, 

                                                           
224

 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, m.124/4. 
225

 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, m.124/6. 
226

 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, md.124/6 
227

 Güler, a.g.e., s.40, 
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tasfiyesi, Fon alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve 

sonuçlandırılması, Fon varlık ve kaynaklarının idare edilmesi ve Kanunla verilen 

diğer görevlerin ifası için kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip bir 

kuruluş olarak kabul edilmiştir.
228

  

 

Nitekim, 5411 sayılı Kanun’un 111 inci maddesinin 2’nci fıkrası gereğince; 

Fon görevini yerine getirirken bağımsızdır. Fon’un kararları yerindelik denetimine 

tabi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Fon Kurulunun kararlarını 

etkilemek amacıyla emir ve talimat veremeyeceği esas alınmıştır.
229

 Fon’un 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerçekleştirdiği tüm 

faaliyetler, sebebiyle ancak idari yargının denetimine tabidir.
230

 

 

  

                                                           
228

 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, md.111/1, 
229

 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, md.111/2, 
230

 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu md.128/1,  
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DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 

TMSF’DE İÇ DENETİMİN ETKİLİLİĞİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA   

VE  

DEĞERLENDİRMELER  

        

Bu bölümde tez çalışmasının uygulama safhası ele alınmaktadır. İnceleme 

konusuna yönelik olarak geliştirilen anket uygulaması, kapsamında araştırmanın 

evreni, yöntemi, amacı, aşamaları, sağlanan bulgular ve değerlendirmeler başlıca alt 

bölümleri teşkil etmektedir.  

 

 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

 
Kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin bir unsuru olarak iç denetim 

fonksiyonunun önemi gerek ülkemizde, gerekse dünyada giderek artmaktadır. Bu 

süreç sadece piyasa koşullarında faaliyet gösteren firmalar için değil, kamu 

kesiminde hizmet sunan kurumlar için de bir zorunluluk halini almıştır. Bununla 

beraber modern iç denetimin uygulanmasına yönelik değişim sürecinin kamu 

kesiminde gerçekleşmesinin daha zor ve zaman alıcı olduğu görülmektedir. Ülkemiz 

mevduat sigorta kurumu da değinilen sürecin bir parçasını oluşturmaktadır. Mevduat 

sigortacılığı faaliyetinin rasyonel şekilde yapılması, doğru stratejik hedeflerin 

belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak plan ve programların başarı ile 

uygulanması sonucu mümkün olabilecektir.   

Bu akışta, ortaya çıkabilecek risk ve fırsatlara zamanında ve doğru müdahaleler 

geliştirilmesi sürecinde risk odaklı ve etkili bir iç denetim elzem görülmektedir.  Bu 

bağlamda çalışmanın ilk bölümünde iç denetim kavramının akademik ve mesleki 

yönlerden açıklanması, gelişen ve değişen fonksiyonlarının ele alınması, kurumsal 

risk yönetimine ve iç kontrol sistemine katkı sağlayacak modern bir iç denetimden ne 

anlaşılması gerektiği konuları ele alınmıştır. Daha sonrasında uluslararası iç denetim 

standartları ve düzenlemeler ile seçilmiş ülke mevduat sigorta kurumlarının 

uygulamalarından hareketle ülkemiz mevduat sigortacılığında iç denetim faaliyetinin 

yapılanma ve işleyişi irdelenmiştir. 
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Son olarak,  bu bölümde ele alınacak araştırma çalışması kapsamında çağdaş iç 

kontrol modelleri ve uluslararası iç denetim standartları çerçevesinde TMSF iç 

denetim biriminin yapı, işleyiş ve fonksiyonlarını incelenerek, iç denetimin 

etkililiğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler sunulması amacı 

güdülmektedir. 

 

Bilindiği üzere finansal güvence sisteminin ayrılmaz bir unsurunu oluşturan 

mevduat sigortacılığı faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi, ancak sağlıklı bir 

iç kontrol ve iç denetim sisteminin uygulanması ile gerçekleşebilecektir. Modern iç 

kontrol; üst yönetimin gözetimini, departman bazında faaliyet kontrollerini, fiziksel 

kontrolleri, risk limitlerine uygunluk kontrollerini, onay ve yetki devri 

uygulamalarını içerir. İcra, operasyon ve kontrol görevlerinin birbirinden ayrışması, 

bu görevlerin değişik kişiler tarafından yürütülmesi ve aynı kişiye birbiriyle çelişen 

görevler verilmemesi iç kontrol sistemi için temel ilkelerdendir. Değinilen kontrol 

süreçlerinin etkin şekilde uygulanıp uygulanmadığı ise bağımsız ve objektif bir iç 

denetim sisteminin varlığı ile anlaşılabilecektir. Bu nedenle, ülkemiz örneğinde 

mevduat sigortacılığının organizasyonel ve prosedürel yapısı, değinilen faaliyetlerin 

yürütülmesinden beklenen faydaların sağlanması bakımdan önem taşımaktadır.  

      

Bu nedenle TMSF bünyesinde 2003 yılında kurulan ve halen faaliyette bulunan 

iç denetim birimi ve işleyişi, ele alınacak, birimin, yapı, işleyiş ve faaliyetleri gözden 

geçirilecektir. Aynı zamanda TMSF’deki iç kontrol sistemine ilişkin çalışan algıları 

ve iç denetim sürecinin iç kontrol sisteminin bir unsuru olacak şekilde risk odaklı bir 

iç denetim sistemi geliştirip geliştirmediğinin belirlenmesi öncelikli amaçtır. Daha 

sonrasında ise mevcut duruma ilişkin sağlanan veriler, uluslararası iç denetim 

standartları esas alınarak, iç denetim biriminin organizasyonel konumu, bağımsızlık 

ve tarafsızlığı, iç denetçilerin mesleki yeterliliği, iç denetimin kapsamı ile risk odaklı 

olup olmadığı konuları ile kalite güvencesi yönlerinden değerlendirilerek daha 

gelimiş bir yapı önerisi sunulması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla araştırmanın 

kapsamını yukarıda açıklanan amaçlar çerçevesinde TMSF Denetim Daire 

Başkanlığının, prosedürleri, faaliyetleri ve iç denetim kadrosu oluşturmaktadır. 
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4.2. Araştırmanın Yöntem ve Uygulanışı  
 

Araştırma TMSF bünyesindeki iç denetim faaliyetleri kapsamında halen bu 

konuda görevli bulunan Denetim Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilmiştir. İç 

denetim faaliyetlerine yönelik olarak mevcut durumu belirlemek amacıyla tasarlanan 

çalışma “tanımlayıcı araştırma” şeklinde yürütülmüştür.  

 

İç denetim konusunda hizmet vermek üzere kadroları 2003 yılı Mart ayında 

oluşturulan Denetim Dairesi Başkanlığı’nın çalışan profili, görev alanları, 

organizasyonel konumu, denetim yöntemleri, çalışma prosedürleri ve bu konulardaki 

gelişim süreçleri hakkında TMSF’nin düzenli yayın ve raporlarında yer alan bilgilere 

ek olarak, denetim mesleğinin profesyonel uygulayıcılarının algı, değer ve 

yaklaşımları da konsolide bir şekilde belirlenmeye çalışılmış ve bu amaçla hazırlanan 

sistemli soru gruplarından oluşan bir anket düzenlenerek veri toplanmasında 

kullanılmıştır.    

 

Hazırlanan anket 7 alt bölümden ve 40 sorudan ibaret bulunmaktadır. Anketin 

üst bölümünde katılımcılara ilişkin cinsiyet, yaş, çalışma süresi ve görev ünvanı gibi 

bazı bilgiler talep edilmiştir.  Daha sonrasında ise iç denetim uygulamaların hangi 

referanslar baz alınarak uygulanıldığına ilişkin veri teminine yarar sağlayabilecek 

sorular sıralanmaktadır.  

 

Bu soruların yöneldikler konulara bakıldığında;  

- Yürütülen iç denetim çalışmalarının kurumsal risk yönetimi kapsamında iç 

kontrol sisteminin bir unsuru olarak uygulanıp uygulanmadığı, 

- İç denetimin risk odaklı bir yönelimle yapılıp yapılmadığı, 

- İç denetimin çalışmalarının IIA tarafından belirlenen uluslar arası iç denetim 

standartlarında yer alan ilkelere uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, 

- İç denetim faaliyetinin ne derecede bağımsız ve tarafsız olarak yapıldığı, 

- İç denetçilerin gereken seviyede mesleki yeterliliğe sahip olup olmadığı, 
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-İç denetimin uygulamalarının bilişim teknolojilerine ilişkin faaliyetleri 

kapsayıp kapsamadığı, kapsıyorsa ne ölçüde kapsadığı, 

- İç denetimin sürecinin bir kalite güvencesi ve öz değerleme süreci içerip 

içermediği, 

konularına yönelik bir yapı oluşturdukları görülmektedir. 

 

        4.3. Katılımcıların Nitelikleri 

 

 
           Araştırma, Fon bünyesinde görevli meslek personeline Fon tarafından 

duyurulan anket çağrısıyla iletilmiştir. Fonun çalışan profiline ilişkin bilgilere 

bakıldığında; 2011 Yılı Faaliyet Raporu’na göre; TMSF tüm faaliyetlerini toplam 

396 personel ile yürütmektedir. Ayrıca, Birleşik Fon Bankası’nda ve TMSF’nin 

yönetim ve denetiminde bulunan şirketlerde çalışan 93 personel, TMSF birimlerinde 

geçici olarak görevli bulunmaktadır.  

 

31.12.2011 tarihi itibarıyla Fon personelinin unvanlarına göre dağılımı 

şöyledir. 

              Tablo 2 : Fon çalışanlarının unvanlarına göre dağılımı. 
 

Statü Unvan Personel Sayısı 

Kadro Karşılığı 
Sözleşmeli Personel 

Başkan Yardımcısı 2 

Daire Başkanı 7 

Müşavir 9 

Müdür 4 

Grup Koordinatörü 19 

Fon Avukatı 104 

Fon Denetçisi 16 

Fon Uzmanı 131 

Fon Denetçi Yardımcısı 3 

Fon Uzman Yardımcısı 28 

İdari Sözleşmeli 
Personel 

Doktor 1 

İdari Personel 56 

Destek Personeli 16 

Genel Toplam 396 
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TMSF çalışanlarının %85’i lisans ve üzeri düzeyde eğitim almıştır. Eğitim 

durumlarına göre personel dağılımı Grafik 1’de gösterilmektedir. 

      Grafik 1: Fon çalışanlarının eğitim durumlarına göre dağılımı

 

 Kaynak: TMSF 2011 Yılı Faaliyet Raporu. 

 

 

       4.4. Araştırma Bulguları ve Değerlendirilmesi 
 

Araştırma kapsamında yöneltilen sorular ve bu sorulara alınan yanıtların 

oransal dağılımını gösteren tablolar takip eden sayfalarda yer almaktadır. Araştırma 

sorularına alınan yanıtların tablolanması sonrasında konu bazında araştırma bulguları 

ve diğer kaynaklardan sağlanan veriler ışığında iç denetimin etkililiği hakkında 

değerlendirmeler ifade edilecektir.
231

 

 

Araştırma bulgularının TMSF yıllık faaliyet raporları, yasal düzenlemeler ve 

denetim prosedürleri de dikkate alınarak kurum bünyesindeki KRY algısı, iç kontrol 

farkındalığı ve son olarak iç denetimin etkililiği yönlerinden değerlendirilmesi 

ilerleyen başlıklarda konu edilmektedir.  

 

                                                           
231

 Anket sorularının KRY ve İç kontrol sistemine ilişkin olanlarında Doç. Dr. Duygu Anıl 

KESKİN’in İç Kontrol Sistemi ve Kontrol Öz Değerleme isimli kitabından yararlanılmıştır. 
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4.4.1. Kurumsal Risk Yönetimi Algısı 

 

Fonun kurumsal risk yönetimi kavramı çerçevesinde son dönemdeki 

çalışmalarına bakıldığında kurumun karşı karşıya kalabileceği risk evreninin 

münhasıran finansal riskler şeklinde sınırlı bir alanda değerlendirildiği, bu bağlamda   

kredi riski, kur riski, faiz riski, likidite riski ve operasyonel risk kavramlarına yer 

verildiği görülmektedir. Ancak Fonun ağırlıklı çalışmalarının mevduat 

sigortalamadan ziyade banka çözümleme alanına yönelik olduğu, kaynaklarını bu 

alana yönlendirdiği ve suiistimal riski, itibar riski, mali risk ve sair birçok riskin bu 

alanda realize olduğu dikkate alındığında sistemli ve bütüncül bir KRY sistemi 

bulunduğundan bahsedilemeyeceği düşünülmektedir.   

 

Bu bağlamda konu hakkında 2011 Yılı Faaliyet Raporunda; “ KRY çalışmaları 

kapsamında 2011-2013 dönemi kurumsal performans yönetim modeli ile entegre bir 

şekilde çalışacak ve Fonun stratejik risklerini ölçümleyecek bir Kurumsal Risk 

Yönetim Modeli hazırlanmıştır.   

Modelde risk sorumluları tarafından, stratejik hedefler kapsamında belirlenen 

stratejik proje ve faaliyetlere ilişkin risklerin tanımlanması, bu risklerin olasılık, etki 

ve önem düzeyi belirlenerek kontrol faaliyetleri geliştirilmesi çalışmaları 

yürütülmektedir. Böylece Fonun 2011-2013 dönemine ilişkin olarak yıllık bazda 

performans gelişiminin yanı sıra stratejik risklerinin de izlenmesi, değerlendirilmesi 

ve raporlanması planlanmaktadır.”  denilmektedir. Ancak bu alanda yapılan 

çalışmaların somut çıktıları ve özellikle çözümlemeye ilişkin herhangi bir veri yer 

almamaktadır. 

 

KRY açısından ankete bakıldığındaysa, anketin ilk bölümünde iç denetim 

çalışmalarının kurumsal risk yönetimi kapsamında iç kontrol sisteminin bir unsuru 

olarak uygulanıp uygulanmadığı hakkında Fon personelinin görüşleri sağlanmaya 

çalışılmıştır. Alınan yanıtlardan genel eğilimin KRY ve iç kontrol uygulamaları 

hakkında yeterli bir bilgilenme ve etkili bir uygulama bulunmadığı yönünde olduğu 

görülmektedir.  
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Nitekim Fon’da yeterli bir KRY risk yönetimi uygulanıp uygulanmadığı 

hakkındaki Tablo 1’de mevcut soruya verilen cevaplara bakıldığında; yeterli 

seviyede kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol olmadığı yönündeki görüşün %55 

nispetinde bir ağırlık teşkil ettiği anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 1: Fon'da yeterli bir KRY ve iç kontrol sistemi uygulanmaktadır. 

 

CEVAP 
Katılıyorum Katılmıyorum 

Oran % 
55 45 

 

Belirtilen bulgular ışığında Fonun tüm faaliyet alanlarını ve olası riskleri 

içerecek şekilde sistemli ve bütüncül bir risk analizi çalışması yapması, bu çalışmada 

özellikle çözümleme alanından kaynaklanan risklerin göz önünde bulundurulması 

gereği görülmektedir.   

 

4.4.2. İç Kontrol Farkındalığı 

2011 Yılı Faaliyet Raporu’na bakıldığında KRY kapsamında büyük oranda 

finansal risklerin ele alınarak kredi riski, kur riski, faiz riski, likidite riski ve 

operasyonel risk türlerinin belirtildiği görülmektedir.  Belirlenen risklere yönelik iç 

kontrol süreçleri hakkındaysa “Fon rezervinin yönetilmesinde oluşabilecek 

operasyonel risklerin önlenmesi amacıyla iç kontrol sistemi ve bilgi işlem alt yapısı 

güçlendirilmektedir. Operasyonel risklerin minimize edilmesi amacıyla Portföy 

Yönetim Sistemi, Ödeme Yönetimi Sistemi ve İhale Yönetim Sistemi yazılımları 

aracılığıyla işlemler gerçekleştirilmektedir.” denilmektedir.  

 

Anketin iç kontrol hakkındaki sorularıyla iş süreçleri bünyesinde nasıl bir iç 

kontrol sistemi oluşturulduğu, ne tür kontrol noktalarının belirlendiği, iç kontrol 

sonuçlarının raporlanıp raporlanmadığı, raporlamalar neticesi iyileştirmeler yapılıp 

yapılmadığı ve son olarak iç denetimin iç kontrol sisteminin etkililiği hakkında 

yeterli seviyede çalışmalarda bulunup bulunmadığı hususlarında Fon personelinin 

görüşleri sağlanmaya çalışılmıştır.  
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İç kontrolün, organizasyonun tüm süreç ve birimlerinin işleyişi içinde yer 

alması gereken bir faaliyet olduğu göz önünde tutularak bu konudaki personel algı 

ve farkındalığının tam olarak tespiti bakımından çalışma kapsamına tüm Fon 

personeli dahil edilmiştir. Anket çalışmasında iç kontrole ilişkin sorulara ve verilen 

yanıtların yüzdesel dağılımına tablolar halinde yer verilmiştir. Bu tablolar ve ortaya 

çıkan eğilimler sırasıyla açıklanmaktadır. 

 

Tablo 2: Fonun amaçlarına ulaşmayı engelleyecek unsurlara yönelik kritik 

kontrol noktaları belirlenmiştir. 

 

Cevap Katılıyorum. Katılmıyorum. 

Oran % 47 53 
 

 

Fonun amaçlarına ulaşmayı engelleyecek unsurlara yönelik kritik kontrol 

noktalarının belirlenip belirlenmediği hakkındaki Tablo 2’de mevcut soruya verilen 

cevaplara bakıldığında; kritik kontrol noktalarının belirlenmediğine ilişkin görüşün 

%53 nispetinde bir ağırlık teşkil ettiği anlaşılmaktadır.  

 

Gelişen finansal piyasaların uluslar arası etkileşime daha da açık ve dış 

etkilerin getirebileceği risklere duyarlılığının daha da yüksek olacağı esas 

alındığında risk yönetimi kapsamındaki kontrol noktalarının periyodik olarak 

gözden geçirilmesi ve değişen koşullara göre sürekli bir güncelleme faaliyetinin 

yürütülmesi gerektiği düşünülmektedir. 

 

Tablo 3: Her kritik kontrol noktası için gereken kontrol sıklıkları 

belirlenmiştir. 

 

CEVAP 
Katılıyorum Katılmıyorum 

Oran % 
41 59 
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İç kontrol kapsamında her kritik kontrol noktası için gereken kontrol 

sıklıklarının belirlenip belirlenmediği hakkındaki Tablo 3’de mevcut soruya verilen 

cevaplara bakıldığında; kritik kontrol noktalarının belirlenmediğine ilişkin görüşün 

%59 nispetinde bir ağırlık teşkil ettiği anlaşılmaktadır.  

 

Bu durumun oluşumunda 2005 yılında bağımsız yapılanması gerçekleşen 

Fonun yeterli seviyede uygulama ve kontrol düzenlemeleri hazırlanmaksızın büyük 

bir sorunlu alacak stokunun çözümlenmesi yükümlülüğü ile karşı karşıya 

kalmasının etkili olduğu düşünülmektedir. 

 

Tablo 4: Kritik kontrol noktalarında oluşan sapmaların hangi düzeye 

ulaştığında değerlendirmeye tabi tutulacağı belirlenmiştir. 

 

CEVAP 
Katılıyorum Katılmıyorum 

Oran % 
37 63 

 

 

Tablo 5: Kontrol değerlendirmeleri periyodik olarak yapılmaktadır. 

 

Cevap Katılıyorum. Katılmıyorum. 

Oran % 43 57 

 

İç kontrol sistemi içerisinde kontrol değerlendirmelerinin periyodik olarak 

yapılıp yapılmadığı hakkında Tablo 5’de mevcut soruya verilen cevaplara 

bakıldığında; periyodik değerlendirmeler yapılmadığı yönündeki görüşün %57 

nispetinde bir ağırlık teşkil ettiği anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 6: Değerlendirme sonuçları raporlanmaktadır. 

 

Cevap Katılıyorum. Katılmıyorum. 

Oran % 46 54 
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Fonun iç kontrol değerlendirme sonuçlarının raporlanması hakkında Tablo 

6’da mevcut soruya verilen cevaplara bakıldığında; değerlendirme sonuçlarının 

raporlanmadığına ilişkin görüşün %54 nispetinde bir ağırlık teşkil ettiği 

anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 7: Üst yönetimin iç kontrol sisteminin değerlendirilmesine yönelik 

yaklaşımı olumludur. 

 

CEVAP 
Katılıyorum Katılmıyorum 

Oran % 
66 34 

 

 

Fon üst yönetiminin iç kontrol sisteminin değerlendirilmesine yönelik 

yaklaşımının olumlu olup olmadığı hakkındaki Tablo 7’de mevcut soruya verilen 

cevaplara bakıldığında; bu konuda yaklaşımın olumlu yönde bulunduğuna dair 

yanıtlar  %66 nispetinde bir ağırlık teşkil etmektedir.  

 

Tablo 8: Raporlama döneminde tespit edilen eksiklikler düzeltilmektedir. 

 

CEVAP 
Katılıyorum Katılmıyorum 

Oran % 
72 28 

 

 

Raporlama döneminde tespit edilen eksikliklerin düzeltilip düzeltilmediği  

hakkındaki Tablo 8’de mevcut soruya verilen cevaplara bakıldığında; bu konudaki 

olumlu görüşün %72 nispetinde bir ağırlık teşkil ettiği anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 9: Raporlama döneminde tespit edilen eksikliklere ilişkin düzeltmeler 

de raporlanmaktadır. 

 

CEVAP 
Katılıyorum  Katılmıyorum 

Oran % 
68 32 
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Raporlama döneminde tespit edilen eksikliklere ilişkin düzeltmelerin 

raporlanıp raporlanmadığına ilişkin Tablo 9’da mevcut soruya verilen cevaplara 

bakıldığında; olumlu görüşün %68 nispetinde bir ağırlık teşkil ettiği 

anlaşılmaktadır.  

 

Bu konudaki işleyişe bakıldığında raporlama sonucu tespit edilen 

eksikliklerin büyük oranda giderildiği, örneğin Fon rezervinin yönetimi sürecindeki 

ortaya çıkan eksiklik ve hataların tespiti neticesi gereken düzeltmelerin yapıldığı, 

ancak faaliyet ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol 

edilmesi görevlerinin personel arasında paylaştırılmasında “görevler ayrılığı” 

ilkesine riayet edilmediği görülmektedir. 

 

Tablo 10: Biriminizde iç kontrol eksikliği olan alanlar mevcuttur. 

 

CEVAP 
Katılıyorum Katılmıyorum 

Oran % 
72 28 

 

Fon birimlerinde iç kontrol eksikliği olan alanların bulunup bulunmadığı 

hakkındaki Tablo 10’de mevcut soruya verilen cevaplara bakıldığında; iç kontrol 

eksikliği olan alanların bulunduğu yönündeki görüşün çoğunluk kazandığı 

görülmektedir.   

 

İç kontrol eksikliğinin Fon bünyesinde yaygın bir hal oluşturduğu bu 

konudaki personel algısında da görülmektedir. Bu bağlamda örnek olarak Fon 

rezervi yönetim sürecine bakıldığında uygulamanın büyük oranda bilgi sistemleri 

üzerinden yürütüldüğü ancak yeterli kontrol mekanizması kurulmadığı 

anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra kontrollerin dokümante edilmesi ve muhafazası 

bakımından da eksiklikler görülmektedir.  
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Tablo 11: İç kontrol eksikliği olan alanlarda gerekli iyileştirmeler 

yapılmaktadır. 

 

CEVAP 
Katılıyorum Katılmıyorum 

Oran % 
56 44 

 

Fon bünyesinde iç kontrol eksikliği olan alanlarda gerekli iyileştirmelerin 

yapılıp yapılmadığı konusunda Tablo 11’de mevcut soruya verilen cevaplara 

bakıldığında; iç kontrol eksikliği olan alanlarda bu eksikliğin giderilmesine yönelik 

bir çabanın olduğu algısının ekseriyet kazandığı anlaşılmaktadır.  

 

Bu durumun ortaya çıkmasında içsel dinamiklerin yanı sıra Sayıştay denetimi 

kapsamında KRY ve iç denetim alanında yapılan çalışmaların gözetilmesi de 

önemli bir faktör oluşturmaktadır. 

 

Tablo 12: Birimimizde iç kontrol sisteminin etkililiğinin ölçülmesinde 

kontrol öz değerlendirme uygulanmaktadır. 

 

CEVAP 
Katılıyorum Katılmıyorum 

Oran % 
32 68 

 

 

Fon birimlerinde iç kontrol sisteminin etkililiğinin ölçülmesinde kontrol öz 

değerlendirme uygulanıp uygulanmadığı hakkında Tablo 12’de mevcut soruya 

verilen cevaplara bakıldığında; bu konuda yeterli bir faaliyetin olmadığı yönündeki 

değerlendirmelerin %68 nispetinde bir ağırlık teşkil ettiği anlaşılmaktadır.  

Tablo 13: Kontrol öz değerlendirme tüm Kurum bünyesinde 

uygulanmaktadır. 

 

CEVAP 
Katılıyorum Katılmıyorum 

Oran % 
38 62 
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Fonun tüm birimleri itibariyle kontrol öz değerlendirme çalışmalarının 

bulunup bulunmadığına yönelik Tablo 13’de mevcut soruya verilen cevaplara 

bakıldığında; bu konuda sistemli ve bütünlüklü bir çalışmanın bulunmadığına 

ilişkin görüşün ağırlık teşkil ettiği görülmektedir. 

 

Tablo 14: Denetim Dairesi, Fonun karşılaşabileceği muhtemel risklerin 

belirlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olmaktadır. 

 

CEVAP 
Katılıyorum Katılmıyorum 

Oran % 
58 42 

 

 

Fon iç denetim biriminin Fonun karşılaşabileceği muhtemel risklerin 

belirlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olup olmadığı hakkındaki soruya verilen 

yanıtlarda, büyük oranda olumlu bir görüş belirtilmiştir. Denetimler esnasında 

risklilik faktörünün gözetilmesi ve risk yönetimine ilişkin danışmanlık hizmeti 

sunulması bu yöndeki olumlu görüşün başlıca sebeplerindedir. 

 

İç kontrol sistemine ilişkin alınan yanıtlardan ağırlıklı eğilimin iç kontrol 

uygulamaları hakkında yeterli bir bilgilenme, farkındalık ve etkili bir uygulama 

bulunmadığı yönünde olduğu görülmektedir.  

 

4.4.3. İç Kontrolde Bilgi İşlem Uygulamaları 

 

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde bilgi işlem uygulamalarından yararlanılması 

hemen her organizasyon için kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır. Bilgi işlem 

uygulamaları, daha ekonomik, daha nitelikli ve daha kontrollü hizmet sunulması 

bakımından avantajlar sağlamaktadır. Özetlenen süreç mevduat sigortacılığı 

faaliyetleri için de geçerli bulunmaktadır.  
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Bu konuda Amerikan mevduat sigorta kurumunu teşkil eden FDIC’nin 

uygulamalarına bakıldığında, FDIC’nin denetim raporları, bulgular, öneriler ve 

yönetim yanıtları / eylemlerin yanı sıra denetim sürecinde izlemek için Ortak 

Denetim Yönetimi Kurumsal Sistemi (Joint Audit Management Enterprise System - 

JAMES) isminde bir sistem kullandığı görülmektedir. 

 

JAMES başlangıçta özel olarak geliştirilen ve Hazine Bölümü tarafından 

kullanılan bir sistemdir. FDIC bu sistemin mevduat sigortacılığında kullanımı için 

ilave çalışmalar gerçekleştirmiş, sistemin FDIC’ye yönelik üreteceği raporlamaları 

özelleştirilmiştir. Sistemin diğer bazı yönlerinin ihtiyaçları daha iyi karşılaması 

amaçlanan JAMES, Oracle veritabanı yönetim sistemini kullanan Unix ortamında bir 

yazılım niteliği taşımaktadır. 

 

TMSF uygulamasında ise muhtelif bilgi işlem programları hizmet temininde 

kullanılmaktadır. Örneğin, personel ve ziyaretçi girişlerine ilişkin elektronik kartlı 

takip sistemi, hem bu konuda düzenli ve güvenli bir kayıt veri tabanı oluşturmakta, 

hem de bu veri tabanından sağlanan raporlar aracılığıyla bir kontrol imkânı 

doğmaktadır. Aynı kartlı sistem yemekhane hizmetlerinde yararlanmada, ya da 

hizmet binasının değişik birimleri arasındaki geçişlerde de kullanılmaktadır. Bilgi 

teknolojilerinin iç kontrol bakımından daha da kritik kullanımı finansal işlemler 

aşamasında gündeme gelmektedir. Bu bakımdan Fonun en kritik operasyonları Fon 

rezervinin yönetimi ile ilgili olanlardır. 31.12.2012 tarihi itibarıyla Fon’un rezerv 

toplamının TL karşılığı 13.204.332.321,47 TL olup; Fon rezervinin 12.721.041.473 

TL’si (yaklaşık %96’sı) mevduat sigortacılığı rezervi, 483.290.847 TL’si (yaklaşık 

%4’ü) ise çözümleme rezervinden oluşmaktadır. 

 

Fon yönetimi sürecinin işleyişine bakıldığında her yılın Mart, Haziran, Eylül ve 

Aralık ayı itibarıyla Bankacılık Veri Transfer Sisteminde yer alan mali tabloları 

dikkate alınmak suretiyle izleyen ikişer aylık dönemlerin sonuna kadar yapılan 

değerlendirmeye göre; sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu büyüklüğü 
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Sigorta ve Risk İzleme Dairesi tarafından, bilanço ve geçerlilik dönemleri dikkate 

alınarak, büyük, küçük-orta ölçekli ve katılım bankalarının tasnifi yapılarak bildirilen 

en yüksek yirmi banka belirlenerek Finansal Risk İzleme Komitesine (FRİK) 

sunulmaktadır. FRİK toplantılarında ayrıca, Fon rezervinin değerlendirildiği araçlar 

ve vade dağılımı hakkında da kararlar alınmaktadır.   

 

Daha sonra Finansman Dairesi tarafından likit portföyün hangi şekilde 

değerlendirileceğine ilişkin haftalık projeksiyon hazırlanmaktadır. Haftalık 

projeksiyon hazırlanırken vadeli hesap dönüşleri ve Hazinenin ihale tarihleri de 

gözetilmektedir. Gün başında, bir gün öncesine ait hesap hareketleri, Fon 

hesaplarının bulunduğu Bankalardan Portföy Yönetim Sistemine (PYS) elektronik 

ortamda aktarılmaktadır.  

 

Elektronik aktarımlar bilgi işlem personeli tarafından kontrol edilmekte, Fon 

Yönetimi Birimindeki Fon uzmanı tarafından ise PYS’ye aktarılan bilgiler, bir gün 

öncesinden bankalara gönderilen talimatlar ile karşılaştırılmaktadır. Günlük vadeli 

hesaplara ilişkin ekstreler günlük olarak elektronik posta ile gönderilmektedir.  

PYS’nin çalışmaması durumunda, banka ekstreleri ve Fon talimatları kapsamında 

manuel veri girişi yapılarak portföy raporu hazırlanabilmektedir. 

 

Finansman Dairesi tarafından likit portföyün değerlendirilmesinde kullanılan 

yatırım araçları ile ilgili gerçekleştirilen işlemler ile döviz alım-satımı ve vadesiz 

hesaplara ilişkin işleyişler ise ilerleyen başlıklarda yer almaktadır.  
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4.4.3.1. Vadeli Hesap İhaleleri 

 

Vadeli hesap ihaleleri, İhale Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. İhaleye katılan bankalar kendilerine gönderilen bir “link” 

aracılığı ile ihale tekliflerini verebilmektedirler. İhale kapanışı sonrasında, teklifler 

sistem tarafından üretilen olasılık tablosu ve bankaların limitleri doğrultusunda 

değerlendirilmekte ve ihaleyi kazanan banka(lar) belirlenmektedir.  

 

Çözümleme hesapları ile ilgili ihalelerin öncesinde ilgili Daire Başkanlığından 

hangi hesabın vadeli yapılacağına ilişkin talimat alınmaktadır. Esaslar uyarınca tutarı 

5 milyonun altında kaldığından vadeli mevduat açılamayan bloke hesaplar, topluca 

ihale edilerek vadeli mevduata bağlanmaktadır. İhaleyi kazanan banklara Ödeme 

Yönetim Sistemi aracılığı ile hesap açılış talimatları gönderilmektedir. İşlemin 

gerçekleşmesini takip eden gün Marbas muhasebe kayıtları oluşturulmaktadır. 

 

4.4.3.2. Devlet Borçlanma Senetleri  

  

Devlet İç Borçlanma Senetleri alımında Hazinenin aylık yayınladığı iç borç 

ihale takvimindeki ihalelerden uygun olanlar seçilmektedir. Bu aşamada Hazine 

Müsteşarlığı Kamu Finansman Genel Müdürlüğüne rekabetçi olmayan ortalama fiyat 

üzerinden alım teklifini içeren yazı gönderilmektedir. Teklifin kabulü sonrasında  

TCMB nezdindeki Fon hesaplarına ihale bedelinin alınması için talimat yazılır.  Aynı 

zamanda TCMB İdare Merkezine, Devlet İç Borçlanma Senedi alım ve alınan 

kıymetlerin TCMB İstanbul Şubesi nezdindeki Fonun Depo Hesabına teslim ve 

muhafaza edilmesi hususunda yazı gönderilir.  Devlet Dış Borçlanma Senedi 

satışlarında ise, satışın yapılacağı gün internet üzerinden itfa tarihi, para birimi ve 

aracılık edecek bankaları ilan edilmektedir. Fon alım yapmak için ilgili bankaya yazı 

ile talebini bildirr. İhale tarihinden bir gün sonra, Hazine Müsteşarlığı tarafından 

internet sayfasından ihale bedelinin ödeneceği gün (valör) tarihi ilan edilmektedir. 

Valör tarihinde alış bedeli ilgili bankaya talimat yazılarak ödenmektedir. 
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4.4.3.3. Döviz Alım-Satımı 

Fon mevduat sigortacılığı rezervindeki döviz dağılımı, bankalardaki sigortalı 

mevduattaki döviz dağılımına uyumlu hale gelinceye kadar döviz alış ya da satışı 

yapılmaktadır. Döviz satışı yapılacak asgari tutarlar döviz satışlarında uygulanacak 

asgari kur düzeyi Fon başkanlığının ya da yetki devri ile Başkan yardımcılığının 

yönetiminde belirlenmektedir. Dövizlerin alım, satım ve değişim işlemleri için 

bankalararası döviz piyasasında oluşan ve Reuters / Bloomberg sistemlerinde yer 

alan fiyatlar gösterge alınarak, hesap açılabilen bankalarda telefon ile işlemler 

yapılmakta ve en iyi fiyatı veren bankada işlem gerçekleştirilmektedir. Telefon 

görüşmelerinde alınan teklifler, tutanağa bağlanmaktadır. 

 

4.4.3.4. Risk ve Kontroller 

 

Fon rezervinin yönetimi sürecinin risk ve kontroller bakımından 

değerlendirilmesinde bazı kontrollerin tasarım, bazılarının ise işletim eksikliği nedeni 

ile tam olarak uygulanamadığı görülmektedir. Fon yönetimi sürecinin temel 

kontrolleri, ihalelerde kullanılan bilgi sistemleri aracılığı ile ve elektronik olarak 

yapılmaktadır. Ancak bu amaca mahsus tasarlanan yazılımların uygulama 

aşamasında hata vermesi söz konusu olabilmekte ve portföy ihale edilen bankanın 

tespiti bakımından önem taşıyan hesap tablolarının hatalı çalışması önemli bir 

kontrol eksikliği oluşturmaktadır. Olası hataların sonraki işlem adımlarında tespit ve 

düzeltilmesi söz konusu olsa da, önleyici kontrollerin yazılım geliştirme ile sisteme 

entegre edilmesinde yarar bulunduğu açıktır. Nitekim bu yönde ilave çalışmalar 

gerçekleştirilmektedir. Döviz alım-satım ihaleleri ise daha önemli bir kontrol 

eksikliğine yol açmıştır. Uygulamada döviz alım-satım işlemlerinde banka teklifleri 

kayıtlı telefonlar üzerinden alınmaktadır. Ancak, sadece 4 adet kayıtlı telefonun 

bulunması teklif alınabilecek banka sayısını sınırlamaktadır. Ayrıca, telefon 

kayıtlarının, oluşum, muhafaza, erişim ve saklanmasına ilişkin bir prosedürün 

bulunmaması, bu konuda bir eksiklik teşkil etmektedir. 
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Öte yandan vadeli hesap açılışları ve döviz satış işlemlerinin doğru ve 

zamanında muhasebeleştirilmesine yönelik kontrollerin eksik yapıldığı, işlemlerin 

bazılarının geç muhasebeleştirildiği, hatalı muhasebe kayıtlarının geç tespit edilerek 

iptal ve düzeltme kayıtlarının gecikmeli yapıldığı, bazı muhasebe fişlerinde işlemi 

yapan ve onaylayan personelin aynı şahıslar olabildiği görülmektedir. Bu duruma 

muhasebe sistemi ile ilgili oluşturulan kontrollerin yetersizliği sebep verdiğinden söz 

konusu kontrollerin uygulanması yönünde çalışmalar yapılması önemli 

görülmektedir.   

 

Sonuç olarak iç kontrol ortamının sağlanması bakımından; her bir faaliyet 

adımındaki risklerin ve risklere uygulanacak kontrollerin belirlenmesi 

gerekmektedir. Fon rezervi yönetim sürecine bu açıdan baktığımızda, süreç 

üzerindeki faaliyetlerin büyük bölümünün bilgi sistemleri üzerinden yürütüldüğü 

ancak vadeli hesap ihalelerinin yapıldığı sistem üzerinde kontrol mekanizması 

kurulmadığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, işlemlerin yürütülmesi sırasında yapılan 

kontrollerin dokümante edilmediği de görülmektedir. Bu konuda kontrol listelerinin 

hazırlanarak dosya içerisinde muhafaza edilmesi yararlı olacaktır. Ayrıca, hata, 

eksiklik ve yanlışlık risklerinin azaltması açısından işlemlerin muhasebeleştirilmesi 

faaliyeti öncelikli olmak üzere tüm faaliyet ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, 

kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevlerinin personel arasında paylaştırılmasında 

“görevler ayrılığı” ilkesine riayet edilmesi önem taşımaktadır. 
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4.4.4. İç Denetimin Etkililiği 

İç denetimin etkili şekilde yürütülüp yürütülmediğinin değerlendirilebilmesi 

için, bu birimin görev ve yetkileri, organizasyonel konumu, denetim yöntem ve 

araçları ile çalışan profili önemli faktörleri oluşturmaktadır. Değinilen unsurlar 

bağlamında İç Denetim Biriminin görev ve yetkileri ile organizasyonel konumuna 

bakıldığında bu alandaki düzenlemenin Teşkilat Yönetmeliği ve Denetim Faaliyetleri 

Yönetmeliğinde yer aldığı görülmektedir. Teşkilat Yönetmeliği’nin 22’nci 

maddesine göre ana hizmet birimleri arasında gösterilen Denetim Daire Başkanlığı; 

Bankacılık ve Fon mevzuatı ile diğer düzenlemelerin Fona verdiği görev ve 

yetkilerin gerektirdiği her türlü, kontrol, gözetim, inceleme ve denetim işlemlerini 

yürütmek ve sonuçlandırmakla görevlidir. Denetim Dairesinin etkililiğine ilişkin soru 

ve alınan yanıtlar ise şöyledir;  

 

Tablo 15: Denetim Dairesi, Fonun KRY ve iç kontrol sisteminin etkili bir 

şekilde çalışıp çalışmadığını değerlendirmektedir. 

 

CEVAP 
Katılıyorum Katılmıyorum 

Oran % 
44 56 

 

Anket sonucunda az bir farkla olumsuz yönde görüş açıklandığı 

görülmektedir. Personel algısı değinilen şekilde ortaya çıkarken, Denetim Daire 

Başkanlığı’nın denetim alanı sadece Fonun hizmet birimlerini içermemekte, Fon 

bankaları, Fon iştirakleri ve Fon bankalarının iştirakleri gibi Fonun görev ve yetki 

alanına giren sair birim, kurum ve kuruluşların Fonun faaliyetleri ile ilgili 

uygulamalarının Kanuna, BDDK kararları ve Kurul kararları ile diğer düzenlemelere 

uygun yürütülüp yürütülmediğini kapsamaktadır. Diğer bir ifadeyle Denetim Daire 

Başkanlığı hukuken; bankacılık ve Fon mevzuatı ile diğer düzenlemelerin Fona 

verdiği görev ve yetkilerin gerektirdiği her türlü, kontrol, gözetim, inceleme ve 

denetim işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak gibi içerik ve sınırları belirsizlik 

derecesinde geniş bir alanla görevli bulunmaktadır.  Öte yandan Daire’nin “bu 

görevlerini” Fon denetçisi ünvanlı tek tip bir denetim personeli marifetiyle yerine 

getirmesi beklenmektedir.  
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4.4.4.1.  Stratejik Denetim Planı ve Risk Odaklı Denetim 

         Stratejik denetim planı ve yıllık denetim programlarına ilişkin anket sorularına 

ilerleyen tablolarda yer verilmiştir. 

Tablo 16: Stratejik denetim planı belirli periyotlarla hazırlanmakta ve 

güncellenmektedir. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
32 17 28 23 0 

 

 

Tablo 17: Stratejik denetim planı ile uyumlu yıllık denetim programları 

hazırlanmaktadır. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
36 12 34 18 0 

 

 

Tablo 18: Yıllık denetim programı, faaliyet alanları bazında ve risk ağırlıklı 

değerlendirmeler ile tasarlanmaktadır. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
29 23 35 16 0 

 

 

Anket yanıtlarında soruların yanıtları hakkında belirli bir seçenek üzerinde 

yoğunlaşma olmadığı görülmektedir. Düzenleme ve uygulamaların ne yönde 

olduğuna bakıldığındaysa; stratejik denetim planı ve risk odaklı denetim TMSF’nin 

iç denetim süreçlerinde düzenleme boyutu ile yer almış kavramlardandır. Nitekim  

Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği’nin “Stratejik Denetim Planı ve Risk Odaklı 

Denetim” başlıklı 17’nci maddesinde; “İç denetim faaliyetlerinin risk odaklı olarak 

yürütülmesi esastır.  Fonun maruz kalabileceği risklerin tespit edilerek sürekli 

ölçülmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, Fon Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

nezdinde toplanan ve konsolide edilen raporlardan da yararlanılarak risk odaklı 

stratejik denetim planı ve yıllık denetim programı hazırlanır. İç denetim bu plan ve 

programa uygun olarak yapılır.” ifadeleri yer almaktadır.  
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          Yine “Yıllık Denetim Programı” başlıklı 24’üncü maddede de “Yapılan risk 

değerlendirmeleri sonucunda belirlenen yüksek risk alanlarını da kapsayan yıllık 

denetim programı, Daire Başkanı tarafından hazırlanarak Başkanın onayına sunulur. 

Programın Başkan tarafından onaylanmasını müteakiben diğer önemli risk 

alanlarının tespit edilmesi durumunda ya da Daire Başkanının önerisi ve Başkanın 

talimat veya onayı ile program dışı denetim yapılabilir.” denilmektedir. 

 

           Değinilen maddelerden görüldüğü üzere denetim süreçlerinin planlanmasında 

kurumun risk yönetim süreçleri bağlamında bir Stratejik Denetim Planı hazırlanması, 

risklilik analizleri kapsamında yıllık uygulama planları oluşturulması ve 

uygulamaların bu çerçevede gerçekleştirilmesi esas alınmaktadır.  Belirtilen 

düzenlemelere karşın Fon stratejisi ile bağlantılı olarak belirlenen ve deklare edilen 

bir stratejik denetim planı görülmemektedir.  Aynı zamanda aşırı geniş bir denetim 

alanı tanımlanması TMSF’nin iç denetimi kavramıyla, TMSF tarafından mevduat 

sigortacılığının paydaşları nezdinde yapılacak sektörel denetim kavramlarının iç içe 

geçmesine, rol çatışması yaşanmasına, objektiflik, mesleki uzmanlık ve sertifikasyon 

gibi konularda problemler yaşanmasına sebep olmaktadır. 

 

Esasen TMSF’nin iç denetimi ile TMSF tarafından yapılacak mevduat 

sigortacılığı denetimi kavramları bambaşka iki denetim fonksiyonuna ihtiyaç 

duyulduğunu göstermektedir. Bunlardan ilki; TMSF’nin kurumsal risk yönetimi ve iç 

kontrol sisteminin etkililiği konusunda faaliyetler yürütmek üzere görevlendirilecek 

bir iç denetim faaliyeti ve birimi ile bu faaliyetlere yönelik eğitim, sertifikasyon ve 

kurumsal statü sahibi iç denetçileri içermektedir.  İkinci denetim fonksiyonu ise icrai 

faaliyetler kapsamında yer alan; mevduat sigorta sistemine tabi banka ve sair 

kurumlar nezdinde mevduat sigorta primlerinin doğrulanması ve zaman aşımı 

gelirlerinin kontrolü gibi yerinde denetim hizmetleri, Fon şirketlerinden yürütülen 

inceleme ve soruşturmalar, Savcılık talebine üzerine Fon personeli hakkında 

yürütülen soruşturma izni incelemeleri ve Fon personeline yönelik disiplin 

soruşturmaları gibi konulardan ibarettir. 
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Birbiriyle bağdaşmayacak şekilde farklı fonksiyonlar içeren bu iki denetim 

alanının bulunmasına karşın uygulamada TMSF bünyesinde her türlü, kontrol, 

gözetim, inceleme ve denetim işlemlerinin Denetim Daire Başkanlığı adı altında tek 

bir birimin görev alanı içinde belirlenmiştir.  

 

Denetim Daire Başkanlığı bünyesinde “iç denetçi” ve “mevduat sigorta 

denetçisi”  gibi bir görev ve unvan ayrıma gidilmemiş, birbirinden tamamen farklı bu 

iki görev alanına yönelik eğitim, sertifikasyon, prosedür, organizasyonel konum gibi 

kriterler bakımından bir ayrıştırma yapılmamıştır.  Nitekim TMSF 2011 Yılı Faaliyet 

Raporu’nda iç denetim ile ilgili açıklamalara bakıldığında, klasik teftiş kurulu 

işleyişine benzer şekilde çalışmalarda bulunulduğu anlaşılmaktadır.
232

  

 

Bu bağlamda 2011 yılı içerisindeki denetim çalışmaları; Fon nezdinde 

inceleme ve soruşturma faaliyetleri,  Fon şirketleri nezdinde inceleme ve soruşturma 

faaliyetleri,  Savcılık soruşturma izni incelemeleri ve iç denetim faaliyetleri şeklinde 

belirtilmektedir.   

 

İç denetime ilişkin açıklamalar ise şöyledir;  

- Fon şirketleri nezdindeki inceleme ve soruşturma faaliyetleri kapsamında; 

Fona borçlu gruplardan Fon portföyüne alınan veya temettü hariç ortaklık hakları ile 

yönetim ve denetimi Fona devrolan şirketler nezdinde inceleme ve soruşturmalar 

gerçekleştirilmiştir. 

- Fon nezdindeki inceleme ve soruşturma çalışmaları kapsamında; TMSF 

çözümleme faaliyetlerinden kaynaklanan inceleme ve soruşturmalar ile idari ve 

personele yönelik inceleme ve soruşturmalar gerçekleştirilmiştir.  

- Çözümlemeye yönelik inceleme ve soruşturmaların büyük bölümünü 

yönetim ve denetimleri Fona devredilen bankalar ve Fon iştirakleri nezdinde 

gerçekleştirilen işlemler ile banka eski hakim ortakları ve yöneticilerine ilişkin 

incelemeler oluşturmaktadır.  

                                                           
232
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- Savcılık izni verilip verilmemesi ile ilgili incelemeler kapsamında; Fon 

personeli ile Fonun yönetim ve denetiminde bulunan kuruluşlarda görevli diğer 

personel hakkında görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin 

olarak yürütülecek soruşturmalar için adli makamlarca Bankacılık Kanunu’nun 

127’nci maddesi uyarınca Fondan talep edilen soruşturma izinleriyle ilgili 

bildirimlere dayanak teşkil edecek incelemeler yapılarak raporlar düzenlenmiştir. 

 

Faaliyet Raporu’ndaki açıklamalardan da görüldüğü üzere iç denetim başlığı 

altında Denetim Daire Başkanlığı tarafından yürütülen incelemeler daha çok 

gerçekleşen risklere, suç duyurularına ve disiplin soruşturmalarına yöneliktir. Dahası, 

bu incelemeler kimi zaman Fon bünyesinde değil Fon şirketleri nezdinde dış denetim 

şeklinde yürütülen “teftiş” karakterli çalışmalardır. Bu durum, iç denetim 

hizmetlerinin etkili yürütülmesi bakımından elverişsiz bir işleyişe işaret etmektedir. 

 

Dolayısıyla halen teftiş kurulu sistemine benzer şekilde gerçekleşmiş risklerin, 

sorumlularının ve zarar kapsamın takibinin iç denetim biriminin ağırlıklı çalışma 

alanını oluşturduğu, bu nedenle standartlara uygun nitelikte risk odaklı ve sistemli bir 

iç denetim çalışmasının tamamıyla yerleşiklik kazanmadığı görülmektedir. 

           

4.4.4.2. İç Denetimin Kapsamı 

 

İç denetimin kurumun tüm işlem ve süreçlerini kapsaması gerekmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında kurumun risk envanteri çıkarılarak öncelikli risk alanları 

konusunda sistemli bir iç denetim sürecinin yürütülmesi şarttır.  Bu bakımdan Tablo 

19’daki “ Denetim raporlarının düzenlenmesinde risklilik değerlendirmesi, olasılık 

ve etki boyutları sistemli olarak yer almaktadır” şeklindeki ifadeye katılıyorum yanıtı 

veren personel %11 seviyesinde iken, katılmıyorum yanıtı %27 olarak belirmiştir. 

Fikrim yok şeklinde görüş açıklayan personelin %29 olması denetim çalışmalarının 

içeriği hakkında Fon bünyesinde bir bilgilendirme eksikliğine işaret etmektedir. 
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  Tablo 19: Denetim raporlarının düzenlenmesinde risklilik değerlendirmesi, 

olasılık ve etki boyutları sistemli olarak yer almaktadır. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
29 27 33 11 0 

 

 

 

Tablo 20’de yer alan; “İç Denetim Birimi, daha çok hata, kayıp ya da 

suiistimalleri ortaya çıkarma odaklıdır.” ifadesi büyük oranda kabul görmüştür. Bu 

duruma Fon denetim biriminin kuruluşundan bu güne inceleme ve soruşturma 

şeklinde daha çok teftiş kurullarınca yürütülen tarzda hizmet vermiş olmasının yol 

açtığı düşünülmektedir. Denetim biriminin KRY’ne yönelik iç denetim 

uygulamalarından çok hata, kayıp ve suiistimalleri ortaya çıkarma yönünde faaliyet 

göstermesi söz konusudur. 

 

Tablo 20: İç Denetim Birimi, daha çok hata, kayıp ya da suiistimalleri ortaya 

çıkarma odaklıdır. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
16 22 35 27 0 

 

 

İç denetimin risk odaklı yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak düzenlenen 

Tablo 21’de yeni iç denetim faaliyetleri kapsamında risk odaklı bir denetim 

anlayışının yerleşiklik kazandığı ve olumlu yönde belirtilen görüşlerin ağırlık teşkil 

etmeye başladığı anlaşılmaktadır. 

  

Tablo 21: İç denetim risk odaklı yapılmaktadır. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
15 23 41 21 0 
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Tablo 22’den Tablo 26’ya kadar olan anket bölümünde denetim faaliyetlerine 

ilişkin düzenlemelerin uluslar arası standartlara uygunluğu, uluslar arası denetim 

kuruluşları ile işbirliği yapılması, eğitim ve benzeri faaliyetlere iştirak edilmesi 

konuları ele alınmaktadır. 

 

Tablo 22: Denetim Dairesi uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde 

faaliyet göstermektedir. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
12 36 28 24 0 

 

 

Tablo 23: Denetim prosedürleri uluslararası iç denetim standartlarıyla 

uyumludur. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
26 14 28 32 0 

 

 

Tablo 22 ve Tablo 23’te yer verilen konulara ilişkin işleyişe bakıldığında ise; 

iç denetime ilişkin düzenlemeler, büyük oranda uluslar arası iç denetim standartları 

ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun mevzuatı ile uyumludur. Ancak 

standartlara paralel düzenlemelerin uygulamaya yansıtılması bakımından eksiklikler 

mevcuttur. İç denetim kapsamındaki tüm alanların denetlenmemesi, mesleki 

sertifikasyonun olmaması, iç denetim dışı görevlerin de denetçiler tarafından 

yürütülmesi bu durumun örneklerindendir. 

 Tablo 24’ten Tablo 26’ya kadar olan bölümde ise iç denetim kapsamında 

uluslar arası mesleki örgütler ne derecede iş birliği yapıldığı, mesleki gelişmelerin, 

yeni standartlar, araç ve yöntemlerin güncel takibinin yapılıp yapılmadığı konuları 

ele alınmaktadır. Bu bağlamda Fon denetçilerinin uluslar arası iç denetim 

kuruluşları ile bir üyelik ve sertifika temini yönünde faaliyetleri olmadığı ve bu 

kuruluşların faaliyetlerine katılmadıkları göz önüne alındığında mesleki gelişim 

bakımından önemli bir boşluğun bulunduğu değerlendirilmektedir. 
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Tablo 24: IIA ve IIA Türkiye temsilciliği ile ortaklaşa çalışmalarda 

bulunulmaktadır. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
24 16 27 33 0 

 

 

Tablo 25: IIA’in eğitim ve organizasyonlarına katılınmaktadır. 

 

CEVAP 
Katılmıyorum Katılıyorum 

Oran % 
66 34 

 

 

Tablo 26: Denetim süreçlerinin geliştirilmesinde diğer uluslararası mesleki 

kuruluşların faaliyetlerinden de yararlanılmaktadır. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
32 21 19 28 0 

 

 

           

4.4.4.3. İç Denetçilerin Bağımsızlık Ve Tarafsızlığı 

 

        Denetim Faaliyetleri Yönetmeliğinin Fon denetçilerinin bağımsızlığı ve 

tarafsızlığı başlıklı 45’nci maddesinde denetçilerin, denetim faaliyetine ilişkin 

görevlerini yerine getirirken bağımsız ve tarafsız davranacağı, çalışmalarında 

başkalarının düşünce ve telkinlerinden etkilenmeden kanaat oluşturacakları 

belirtilmektedir. Aynı zamanda Denetim birimi yönetiminin denetçilerin 

görevlendirilmesinde, tarafsızlıklarını zedeleyecek hususları dikkate alması 

istenilmektedir. Son olarak denetçilerin, faaliyetlerini sürdürürken bağımsızlık ve 

tarafsızlıklarını zedeleyebilecek bir durumla karşılaşmaları halinde bu durumu birim 

yönetimine iletmeleri öngörülmektedir.  Bağımsızlık ve tarafsızlık konusunda 

getirilen düzenlemelerin uluslararası iç denetim standartlarıyla uyumlu olduğu 

görülmektedir.   
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İç denetçilerin bağımsızlık ve tarafsızlığının yanı sıra iç denetim biriminin 

organizasyonel konumu, hiyerarşide hangi makama raporlamada bulunduğu da 

bağımsızlık ve tarafsızlık bakımından önemli bir kriter teşkil etmektedir. Tablo 

27’den Tablo 31’e kadar olan bölümde hem iç denetim biriminin, hem de iç 

denetçilerin bağımsızlık ve tarafsızlığına ilişkin unsurlar ele alınarak bu 

konulardaki personel algısının ne yönde şekillendiği belirlenmiştir. 

 

Tablo 27: Denetim Dairesinin organizasyonel konumu, bağımsızlığını temine 

uygundur. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
29 24 16 31 0 

 

 

Tablo 28: Denetim Birimi yöneticisinin statüsü, iç denetimin gelişimi için 

uygundur. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
34 19 18 29 0 

 

 

Tablo 29: İç denetimin bağımsızlığını engelleyecek düzenleme ve 

uygulamalar mevcuttur. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
4 26 48 22 0 

 

 

Tablo 30: Fon Denetçileri, yeterli bağımsızlığa sahiptir. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
7 23 52 18 0 
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   Tablo 31: Fon Denetçileri, çalışmalarını tarafsız ve objektif olarak yürütmektedir. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
8 22 54 16 0 

 

 

            Denetçilerin bağımsızlık ve tarafsızlıklarının nesnel olarak sağlanabilmesi 

için gereken unsurlardan birini de denetçi güvencesi oluşturmaktadır.  Bu bakımdan 

ilgili düzenlemeye bakıldığında; “Fon Denetçileri kendi istekleri dışında veya 

denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi veya mesleki yetersizlikleri 

tespit edilmedikçe ya da haklarında Fon Denetçisi olarak görev yapmalarına engel 

kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadıkça görevden alınamaz, diğer idari görevlere 

atanamazlar. Sıhhi yetersizlik hali sağlık kurulu raporuyla, mesleki yetersizlik hali 

ise Başkanın görevlendireceği asgari üç Fon Denetçisinden oluşan Komisyonca 

düzenlenecek gerekçeli rapor ile tespit edilip Başkanlıkça karara bağlanır. 

Yetersizliği sabit görülenler, Fon bünyesinde durumlarına uygun başka bir göreve 

atanır. “ ifadeleri ile bir güvence sistemi getirilmeye çalışıldığı görülmektedir.  

 

4.4.4.4. Mesleki Yeterlilik, Sertifikasyon Sürekli Gelişim 

 

Mesleki yeterlilik özellikle denetim mesleğine girişte yapılan yarışma 

sınavları, sonrasında yoğun ve yıllara yayılı bir mesleki içi, uygulamalı eğitim ve 

akabinde değişik mesleki kurslarla temin edilmeye çalışılmaktadır. Nitekim TMSF 

Denetim Faaliyetleri Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde “Fon Denetçilerine, 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yeterli miktarda meslek içi 

eğitim sağlanır. Bu eğitim çalışmaları kapsamında denetim konusunda ihtisas sahibi 

kamu kurumları, akademik kuruluşlar ile ulusal ya da uluslararası alanda faaliyet 

gösteren mesleki organizasyonlarla işbirliği yapmak suretiyle, yılda en az bir defa 

kurs, seminer ve benzeri etkinliklerde bulunulur. Daire Başkanlığı, Fon 

Denetçilerinin mesleki yetkinliklerini geliştirmek için sertifika sınavlarına 

katılmalarını teşvik eder.” ifadeleri bu konuya verilen önemi göstermektedir.  
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        Bu bağlamda iç denetçilerin mesleki yeterlilikleri, bu yeterliliklerinin objektif 

ve standart içerikli sertifikalarla tespiti ile meslekte yaşanan gelişmelerin takip 

edilmesi konuları Tablo 32’den Tablo 36’ya kadar olan bölümde yer almaktadır. 

 

Tablo 32: Fon denetçiliği mesleğine başlarken nitelikli ve yeterli eğitim 

sağlanmaktadır. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
0 18 29 53 0 

 

 

Tablo 33: Fon denetçileri için düzenli meslek içi eğitim programları 

uygulanmaktadır. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
6 11 31 52 0 

 

 

Tablo 34: Fon Denetçileri gereken mesleki yetkinlik ve tecrübeye sahiptir. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
7 11 41 41 0 

 

 

Tablo 35: Denetçilerin mesleki sertifikalar alması standart ve kalite sağlar. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
0 26 36 38 0 

 

 

Tablo 36: Bilgi teknolojileri, iç denetim birimi tarafından aktif olarak 

kullanılmaktadır. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
0 37 42 21 0 
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         İç denetime ilişkin düzenlemede mesleki yetkinliklerin geliştirilmesi için 

sertifika sınavlarına katılmanın teşvik edilmesi olumlu bir konu teşkil etmektedir. 

Ancak mesleki sertifikasyonu yürürlükteki standartlarda bir zorunlu koşul olarak ele 

alındığı göz önünde tutulduğunda tüm iç denetçilerin belirlenecek bir program ve 

dönem kapsamında iç denetim sertifikasını edinmeleri ve daha sonrasında sürekli 

gelişiminin bir sistem dahilinde izlenmesi, iş kalitesi bakımından yararlı olacaktır.  

 

4.4.4.5. Kalite Güvence ve Öz Değerleme 

         

İç denetim birimini kalite güvence ve öz değerleme çalışmaları kapsamında 

irdelenmesi gereken konular, yürütülen iç denetim hizmetinin; iç denetim 

standartlarına ve etik kurallara uygunluğunun değerlendirilmesi, en iyi 

uygulamalarla kıyaslanması ve denetim faaliyetinin etkinliğinin, güvenirliliğinin 

değerlendirilmesini içermelidir. Bu bağlamda yapılacak çalışmalarda; iç denetim 

fonksiyonun iç denetim standartları ile uyumlu olup olmadığı, iç denetim 

faaliyetlerinin en iyi uygulamaları yansıtıp yansıtmadığı, iç denetim faaliyetlerinin 

katma değer yaratmak seviyesinin ne kadar olduğu, iç denetimde doğru stratejilere 

sahip olunup olunmadığı, risk odaklı bakış açısı ile etkili çalışılıp çalışılmadığı ve 

denetim personelinin yetkinlik seviyesi irdelenmektedir. Bu bağlamda iç denetim 

yöneticisinin, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence ve 

geliştirme programı hazırlaması ve sürdürmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra 

kalite güvence ve öz değerleme çalışmaları hem iç değerlendirmeleri hem de dış 

değerlendirmeleri içermelidir. Tablo 37’de, İç Denetimin Biriminin riskli olabilecek 

önemli konuların tamamını denetleyip denetlemediği konu edilmiştir. 

 

Tablo 37: İç Denetimin Birimi, riskli olabilecek önemli konuların tamamını 

denetlemektedir. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
7 32 47 14 0 
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Verilen yanıtlardan bu konuda kesin bir olumlu kanaatin bulunmadığı 

görülmektedir. Bu duruma son dönemde Fon bünyesinde ortaya çıkan ve 

kamuoyuna da yansıyan kimi suiistimallerin sebep olduğu düşünülebilir. Diğer 

yandan iç denetim kapsamında yer alması gereken kimi kritik konular için her hangi 

bir faaliyette bulunulmadığı, diğer bir deyişle bu alanda denetim prosedürü, uygun 

formasyon ve tecrübeye sahip iç denetçi istihdamı, sistemli ve planlı iç denetim 

çalışmalarına yer verilmediği görülürken, diğer yandan iç denetim kapsamında 

sayılamayacak kimi faaliyetlerin de denetim birimi uygulamaları arasında yer aldığı 

görülmektedir.  

 

Örneğin iç denetim kapsamında yer alması gerekirken herhangi bir faaliyette 

bulunulmayan öncelikli konulardan ilki bilgi teknolojileri denetimidir. Nitekim 

başlı başına kritik bir faaliyet ve risk alanı olan bilgi işlem faaliyetlerine 

bakıldığında tüm kuruluşlarda olduğu gibi mevduat sigorta kurumlarında da 

teknoloji yoğun işleyiş giderek artmaktadır. Hemen her faaliyet konusunun bilgi 

teknolojilerinden yararlandığı ve iş süreçlerin çeşitli elektronik programlar 

üzerinden yürütüldüğü, raporlandığı, muhafaza ve kontrol edildiği günümüzde 

özellikle mevduat sigortacılığı gibi kritik finansal verilerin elde edildiği ve işlendiği 

teknolojik ortamların denetlenmesi tartışılmaz bir zorunluluktur. Bu alanda denetim 

yapılması konusunda ne tür düzenlemeler bulunduğuna ilişkin olarak Denetim 

Faaliyetleri Yönetmeliğine bakıldığında; İç Denetimin Uygulanması başlıklı 15’nci 

maddede “Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi 

sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.” ifadesine yer 

verildiği ancak sonraki maddelerde başkaca bir düzenlemenin yer almadığı 

görülmektedir. Bilgi işlem teknolojileri denetiminin günümüzde başlı başına bir 

uzmanlık alanı olduğu, bu alanda özel bir formasyon ve mesleki sertifikasyon sahibi 

denetçilerin istihdam edilmesi gerektiği dikkate alındığı, bilgi teknolojilerinden 

kaynaklı riskler konusunda yeterli bir iç denetim faaliyetinin bulunmamasının başlı 

başına bir risk teşkil ettiği anlaşılacaktır. 
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Diğer yandan bir iç denetim faaliyeti kapsamında yer almaması gereken bazı 

görev ve uygulamaların da denetimin birimi bünyesinde Fon denetçilerine görev 

olarak verilebildiği görülmektedir. Bunların başında Fon iştiraklerinin yönetim ve 

denetiminde Fon denetçilerine yönetsel görevler verilmesi gelmektedir.  

 

Fonun değişik sebeplerle yönetim ve denetimi kendisine intikal eden çok 

sayıda iştiraki bulunmaktadır. Zaman içinde çözümleme faaliyetleri kapsamında 

sayıları azalmakla beraber halen Fona devredilen bankalardan ve Fona borçlu 

gruplardan Fon portföyüne alınan iştirak sayısı 31.12.2011 tarihi itibarıyla toplam 

193 adettir. Önemli ölçüde mali varlıklar içeren söz konusu şirketler çok farklı 

sektörlerden ve yönetsel yapılardan ibarettir. Tamamında kurumsal yönetim 

bulunduğunun söylenemeyeceği gibi, Fona devir sonrasında daha da artan 

belirsizlik ortamı özellikle suiistimal nitelikli risklerin bu tür yapılarda ortaya çıkış 

ihtimalini daha da güçlendirmektedir.   

 

Nitekim bu alanda denetim yapılması konusunda TMSF Denetim 

Faaliyetleri Yönetmeliği sistematik olmamakla beraber kimi hükümler 

içermektedir. Yönetmeliğin İnceleme Faaliyetleri başlıklı 18’nci maddede “Fon 

Denetçileri, Fon hizmet birimlerinde iç denetim ile soruşturma faaliyetleri dışında 

kalan görevlendirmeler kapsamında; Fon şirketlerinde de gerekli görülen hallerde 

veya gelen başvurular üzerine inceleme ve araştırmada bulunur, edindikleri tespit, 

değerlendirme ve görüşlerini, düzenleyecekleri bir İnceleme Raporu ile Daire 

Başkanlığına bildirir.“ ifadeleri yer almaktadır.   

 

Soruşturma Faaliyetleri başlıklı müteakip maddede ise; “Fon Denetçileri, 

Fon hizmet birimleri ve Fon şirketlerinde ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki 

davranış ve fiillere ilişkin olarak verilen görev gereği soruşturma faaliyetlerinde 

bulunurlar. Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç 

sayılan fiillerle ilgili olarak adli soruşturma raporu; disiplin suçu niteliğindeki tutum 

ve fiillere ilişkin olarak disiplin soruşturma raporu düzenlenir.” denilmektedir.  
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Bahsedilen maddelerden de görüldüğü üzere Fon şirketleri Fonun adeta 

organik bir unsuru gibi değerlendirilmekte, buralarda da inceleme ve soruşturma 

yapılabileceği hukuki düzenlemelerle hüküm altına alınmaktadır.  

 

Tablo 38: Fon personeli,  iç denetimin rolü ve sorumlulukları hakkında 

yeterince bilgiye sahiptir. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
0 29 38 33 0 

 

  

Tablo 39: Denetim biriminin çalışmalarının etkililiği sistemli olarak 

gözlenmelidir. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
0 36 47 17 0 

 

 

Tablo 40: İç denetim biriminin etkililiğini gözlemleyen bir iç değerlendirme 

sistemi mevcuttur. 

 

CEVAP Fikrim  
Yok 

Katılmıyorum 
Kısmen  

Katılıyorum 
Katılıyorum Diğer 

Oran % 
0 32 43 25 0 

 

 

İç değerlendirmeler kapsamında sürekli gözetim, dönemsel gözden geçirme, 

iç denetim birimi tarafından yapılacak öz değerlendirmeler ya da kurum içinde iç 

denetim uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip kişilerce yapılacak iç denetim 

performansının izlenmesi ve denetlenen birimlerin görüşleri gibi evreleri içermelidir.  

Dış değerlendirmeler kapsamındaysa; bağımsız bir gözden geçirme uzmanı 

ya da ekibi tarafından en az beş yılda bir çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalarda; iç 

denetim faaliyetlerinin; iç denetimin tanımına, standartlara, mesleki ahlak 

kurallarına, iç denetimi strateji belgesine, iç denetim yönergesine, denetim plan ve 

programına, politika, rehber ve iyi uygulama örnekleri ile yürürlükteki mevzuat ve 

düzenlemelere uyumu gözetilmelidir.  
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Ayrıca bu değerlendirmeler; üst düzey yöneticilerin iç denetim faaliyetinden 

beklentilerini, iç denetim faaliyetinin kurumun yönetişim süreciyle 

bütünleştirilmesini, iç denetim faaliyetinde kullanılan araç ve teknikleri, iç 

denetçilerin tecrübe ve uzmanlık alanlarını, iç denetimin kurum faaliyetlerine katma 

değer ve iyileştirme sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesini kapsayacak şekilde 

yürütülmelidir. 

 

TMSF’nin iç denetim ihtiyacını karşılamakla görevli bulunan Denetim Daire 

Başkanlığı’nın yapı ve işleyişinin kalite güvence ve öz değerleme çalışmaları 

bakımından değerlendirilmesi sonucunda bu alana mahsus bir uygulamanın 

bulunmadığı görülmektedir. İç denetim faaliyetlerinin uluslararası iç denetim 

standartlarına uygun ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için kalite güvence ve 

öz değerleme çalışmaları önem arz etmektedir.  Bu itibarla bir yol haritası 

oluşturularak kalite güvence ve öz değerleme çalışmalarına yönelik planlamada 

bulunulması, hazırlanacak plan kapsamında görev ekipleri çalışma takvimi ve 

kaynak temin edilerek prosedür ve kılavuzların hazırlanması ve bu hazırlıklara 

paralel şekilde değişik periyotlarda kalite güvence ve öz değerleme çalışmalarına 

işlerlik kazandırılması yararlı olacaktır. 
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4.5. Etkili Bir İç Denetime Yönelik Değerlendirmeler 

          

TMSF bünyesindeki denetim faaliyetlerinin iç denetim hizmetlerinden çok, 

işlem bazlı münferit konuların incelenmesine odaklı klasik bir denetim anlayışını 

içermesi, savcılık soruşturma izinleri, disiplin soruşturmaları gibi iç denetim 

kapsamında yer almaması gereken konuların çalışma alanını işgal etmesi nedeniyle 

modern iç denetim uygulamalarına dönük bir süreç yürütülmesi imkânı zayıflamıştır.  

Yürütülen denetim faaliyetleri kurumsal risk yönetimi kapsamında iç kontrol 

sisteminin etkililiğini gözeten, risk odaklı ve proaktif bir içerik taşımamaktadır.   

 

Modern iç denetim anlayışı içerisinde üst yönetime etkili bir danışmanlık 

hizmetinin verilebilmesi için TMSF bünyesinde denetim yapılanmasında bir 

revizyona gidilmesi gerektiği açıktır. Bu bağlamda öncelikle gerekli hukuki 

düzenlemelerin de yapılarak danışmanlık özellikli iç denetim faaliyetiyle, 

teftiş/sektörel gözetim içerikli denetim fonksiyonlarının ayrıştırılması yararlı 

olacaktır. Böylelikle başlatılacak iç denetim faaliyeti kapsamında uluslar arası iç 

denetim standartlarının getirdiği kriterlere göre yapılanmış, sertifikalı iç denetçiler 

eliyle objektif bir iç denetim işlerlik kazanacağı gibi risk yönetim uygulamaları ve iç 

kontrol sistemi hakkında üst yönetime asgari bir güvence verme hizmeti de daha 

etkili bir şekilde sağlanabilecektir.   

 

Sektörel gözetim, iştirak denetimi, disiplin ve soruşturma faaliyetleri gibi 

idari boyutlu denetim hizmetlerinin ise TMSF yapılanmasında icrai birimlerin içinde 

yer alacak bir şekilde belirlenmesi yararlı olacaktır. Böylece Fonun yapısı dışında yer 

alan banka ve iştirak gibi kuruluşlara yönelik icrai nitelikte denetim uygulamaları iç 

denetim faaliyetine dahil olmayan meslek profesyonellerince yürütülebilecektir. 

Açıklanan yaklaşım çerçevesinde önerilen denetsel yapılanmaya uygun organizasyon 

şeması Şekil 12’de gösterilmiştir. 

 

 



             

 
 

214 

 

Şekil 12: Önerilen denetsel yapılanma şeması.

 

           

 

  Bu doğrultuda başlatılabilecek yeniden yapılanma çalışmalarının ana başlıkları 

ise şöyledir: 

            4.5.1. KRY ve İç Kontrol Sisteminin Kurulması 

            TMSF’nin KRY ve iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak bir 

takım adımlar atılmışsa da halen yeterli seviyede bir çalışma bulunmamaktadır. Bu 

alandaki yegâne faaliyet 2008 yılında hazırlanan ancak işlerlik kazanmayan iş akış 

şemalarını belirlemeye dönük çalışmadır. TMSF’nin büyük kaynak ayırdığı öncelikli 

faaliyet alanının Fona devredilen bankaların çözümleme faaliyetleri olduğu, geniş 

kapsamlı ve istisnai nitelikli birçok uygulamanın çözümleme çalışmaları esnasında 
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gerçekleştirildiği dikkate alınırsa, KRY ve iç kontrolün odaklanması gereken ilk 

alanın çözümleme süreçleri olması kaçınılmaz görülmektedir. Yapılacak 

çalışmalarla hem çözümleme hem de mevduat sigortalama faaliyetlerinin bir 

bütünlük içinde ele alınarak bu konularda etkili bir KRY ve iç kontrol sisteminin 

kurulması gerekmektedir.           

            4.5.2. İç Denetim ile Diğer Görevlerin Ayrıştırılması 

          Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği mevduat sigortacılığının gerektirdiği her 

türlü, kontrol, gözetim, inceleme ve denetim işlemlerinin yürütülmesini tek bir 

denetim birimine (Denetim Daire Başkanlığı) ve Fon denetçisi ünvanlı tek bir 

meslek grubuna vermiştir. Dolayısıyla Denetim Daire Başkanlığı hem iç denetim 

görevini, hem de Fon şirketlerinin yönetim ve denetimi, personel soruşturması, borç, 

alacak tespiti gibi icrai ve Fon dışı denetim görevlerini bünyesinde tutabilmektedir. 

Bu durum iç denetim fonksiyonunun gerektirdiği icranın dışında, tarafsız ve 

bağımsız görev yapma ilkesiyle uyumlu değildir.  

           Bu nedenle, icrai nitelikli sektörel denetim ve danışmanlık esaslı iç denetim 

fonksiyonlarının ayrıştırılması suretiyle giderilmesine yönelik prosedürel, 

organizasyonel ve denetsel değişimler içeren bir yapılanma önerilmektedir. Bu 

yapılanma kapsamında; iç denetimin uluslararası iç denetim standartlarına uygun 

şekilde üst yönetime bağlı, tarafsız ve objektif şekilde risk odaklı bir perspektifle 

çalışması, mesleki sertifikasyon, kalite güvence sistemi gibi unsurlar sağlanmalıdır. 

Sektörel denetimin ise, iç denetim yapılanması dışında, icracı birimler arasında ve 

görev alanının gereklerine uyar bir denetçi modeliyle sürdürülmesi gerekmektedir.   

  4.5.3. Denetim Prosedürlerinin Geliştirilmesi 

           Yapılan çalışma sonucunda Denetim Daire Başkanlığı tarafından yürütülen iç 

denetim çalışmalarının prosedürel altyapısının sadece TMSF Denetim Faaliyetleri 

Yönetmeliğine dayandırıldığı görülmüştür. Bu düzenlemede, iç denetimin, iç kontrol 

sisteminin etkililiğine ve risk odaklı bir iç denetim uygulamasına yönelik bir görev 

alanı belirlenerek tanımlandığı anlaşılmaktadır.  
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TMSF Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği ana çizgileri itibariyle uluslar arası 

standartlara uyumlu olmakla beraber, Yönetmelikte yer alan genel denetim 

ilkelerinin uygulama aşamalarını belirleyen alt düzenlemeler halen hazırlanmamıştır. 

Bu nedenle iç denetim süreçlerini düzenleyen ve uygulamaya yön verecek denetim 

el kitapları, iş akışları ve çalışma formlarının oluşturulmasında yarar görülmektedir. 

 4.5.4. İç Denetimin Kapsamlı, Sistemli Ve Sürekli Olması 

  

TMSF Teşkilat Yönetmeliğine göre Denetim Dairesi Başkanlığı; Fon 

faaliyetlerinin gerektirdiği denetim hizmetlerini sağlamak ve Bankacılık ve Fon 

mevzuatı ile diğer düzenlemelerin Fon'a verdiği görev ve yetkilerin gerektirdiği her 

türlü, kontrol, gözetim, inceleme ve denetim işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmakla görevlidir. Ayrıca, aynı Yönetmeliğe göre Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı, üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve 

verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapmakla görevlidir. Bununla birlikte; 

Denetim Daire Başkanlığı'nın çalışmalarına ilişkin yayın ve raporlara bakıldığında iç 

denetim faaliyetlerine dair bir açıklama görülmemektedir. Bunun yanı sıra iç 

denetimin önemli bir alt dalı olan bilişim teknolojileri denetiminin iç denetim 

kapsamında olmadığı görülmektedir.  

 

Bilişim teknolojileri modern dünyada, her organizasyon bünyesinde yaygın 

şekilde kullanılmaktadır. Önemli finansal hizmetler içeren mevduat sigortacılığı 

faaliyetlerinin de bilgi işlem teknolojilerinden yararlandığı dikkate alındığında, bu 

alandaki çalışmalardan kaynaklanan risklere yönelik bir iç kontrol sitemine ve bu iç 

kontrol sisteminin etkililiğinin değerlendirilmesi alanında görev yapacak bir bilişim 

teknolojileri denetimine ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu konuda uygun teknik eğitim ve 

mesleki sertifikasyona sahip yeterli düzeyde bilgi işlem denetçisinin stratejik denetim 

planı ile uyumlu şekilde denetimlerde bulunmasında yarar görülmektedir. 
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Değinilen gerekliliklere karşın Denetim biriminin ağırlıklı faaliyetlerinin Fon 

iştirak denetimleri, suiistimal incelemeleri,  personel soruşturmaları, gibi 

gerçekleşen risklere dönük ve işlem bazlı çalışmaları içerdiği anlaşılmaktadır. Bu 

yönüyle, iç denetim yapı ve işleyişinin süreç ve sistem odaklı, riske yönelik bir iç 

tasarım içermekten ziyade klasik bir Teftiş Kurulu Başkanlığı görüntüsü verdiği 

söylenebilir. Bu nedenle Denetim Dairesince yürütülen iç denetim faaliyetleri 

sürekli hale getirilmeli, iç denetime yönelik çok yıllı plan ve yıllık iç denetim 

programları oluşturulmalıdır. 

 

4.5.5. İç Denetim Biriminin Organizasyonel Konumu 

 

TMSF Denetim Daire Başkanlığı’nın Fon başkanının görevlendirmesiyle 

faaliyet gösterdiği ve raporlamaları da yine bu makama yaptığı görülmektedir. İç 

denetim biriminin daha bağımsız ve nesnel çalışabilmesinin yanı sıra hazırlanan 

denetim raporlarının etkisinin artırılması bakımından hâlihazırda raporlama yapılan 

Fon Başkanlığı yerine Fon Kurulu’na raporlamada bulunulmasının iç denetimin 

etkililiğine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.   

 

 4.5.6. Sürekli Mesleki Gelişim ve Sertifikasyon 

 

             Denetim Dairesi’nde görevli denetçilerin hiçbiri iç denetim sertifikasına 

sahip değildir. Bu durumda iç denetim çalışmaları yapılsa dahi, bu konuda yetkinliği 

belgelendirilmiş denetim elemanlarınca yapılmamış olmaktadır. Dolayısıyla iç 

denetim faaliyetinin ve hazırlanacak raporların geçerliliği de  

tartışma konusu olabilecek durumdadır.  

           Açıklanan nedenlerle iç denetim ve bilgi işlem denetimine yönelik (CIA, 

CISA gibi) uluslararası mesleki sertifikaların bir plan dahilinde edinilmesi ve sürekli 

mesleki eğitimin sağlanması gereklidir. 
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         4.5.7. İç Denetçilerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 

            Denetim Dairesinde görevli olan Fon denetçilerinin Fon'un iştiraklerinde 

yönetim kurulu veya denetim kurulu üyeliklerinde görevlendirilmesi bağımsızlık ve 

tarafsızlık ilkesini zedeleyebilecek niteliktedir. Fon iştiraklerin yönetim, denetim ve 

tasfiye kurullarında Fon adına görev alacak olanları belirleme yetkisi Fon Kuruluna 

ait bulunmaktadır. Bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında bu şirketlerin 

üzerinde her türlü, kontrol, gözetim, inceleme ve denetim yetkisi bulunan Denetim 

Daire Başkanı ve Grup Koordinatörünün görevlendirilmesi İç Denetçilerin 

bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine ters düşmektedir. İç denetçilerin, iç denetim 

faaliyetine ilişkin görevlerini yerine getirirken bağımsız ve tarafsız hareket 

etmelerini sağlamak için bu nevi görevlendirmeler yapılmamalıdır. Fon Başkanının 

iç denetçilerin görevlendirilmesinde, tarafsızlıklarını zedeleyen bu hususlara dikkat 

etmesi gerekir. İç denetim faaliyetleri yürütme yetkisini haiz denetçilere, iç 

denetimle ilgili görevler dışında hiçbir görev verilmemesi, daha uygun olacaktır. 

 

4.5.8. Kalite Güvence Ve Öz Değerleme Programı 

 

 TMSF Denetim Daire Başkanlığı’nın çalışmaları herhangi bir kalite güvence 

ve öz değerleme çalışması içermemektedir. Bu bağlamda iç denetim biriminin 

yönetim süreci ve denetsel faaliyetleri, uluslararası iç denetim standartlarına uygun 

bir kalite güvence ve öz değerleme süreci içerecek şekilde dizayn edilmelidir. 
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          SONUÇ: 

 
Modern iç denetim birimleri, uluslararası iç denetim standartlarının gereklerine 

uygun şekilde faaliyet göstermek, kurumsal risk yönetimi kapsamında yer alan iç 

kontrol sisteminin etkililiğini değerlemek ve bu suretle bünyesinde yer aldığı 

organizasyonun üst yönetimine faaliyetlerin gidişatı hakkında asgari bir güvence ve 

danışmanlık hizmeti sunmak durumundadır. Denetim mesleğinin geçirdiği çeşitli 

gelişim evreleri sonunda oluşan risk odaklı modern denetim anlayışı sadece piyasa 

koşullarına tabi özel sektör firmaları için değil, kamu sektöründe yer alan 

organizasyonlar için de önemli bir ihtiyaçtır.  

 

Bu bağlamda ülkemiz mevduat sigorta kurumunu oluşturan TMSF’nin denetim 

faaliyetlerinin etkililiği hakkında, iç denetim biriminin yapı ve işleyişi irdelenerek, 

sürdürülen denetim çalışmalarının uluslararası denetim standartlarına uygun olup 

olmadığının belirlenmesinin yanı sıra kurumsal risk yönetime (KRY) ve iç kontrol 

sistemine katkı sunan bir iç denetim anlayışının mevcut olup olmadığının tespiti ve 

daha gelişmiş bir denetim yapılanması kurulumu amaçlı çalışmanın ana bulgu, 

değerlendirme ve önerileri şöyledir: 

  TMSF bünyesinde KRY ve iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik 

olarak bir farkındalık ve başlangıç seviyesinde kimi çalışmalar mevcuttur. Bu 

çalışmaların geliştirilerek tüm yapıyı içeren bir KRY ve iç kontrol sistemi teşkil 

edilmelidir.           

              KRY ve iç kontrol sisteminin ayrılmaz bir unsuru olan iç denetim 

faaliyetleri sınırlı bir uygulama alanı bulmaktadır. Fonun denetim birimi, iç denetim 

faaliyetlerinden ziyade Fon iştiraklerindeki suiistimal konulu incelemeler, disiplin 

soruşturmaları, memurların ceza yargılamasına yönelik ön inceleme raporları gibi 

modern iç denetimin kapsamı dışındaki alanlarda görev yapmaktadır. Bu durumda 

denetimin yönetime yardımcı olan kurmay bir danışmanlık hizmeti sunması 

özelliğinden çok klasik bir teftiş kurulu mantığıyla çalışılması sonucu doğmaktadır.  
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       Ayrıca denetim birimi mensuplarınca gerek Fon bünyesinde gerekse Fon 

iştiraklerinde yönetsel görevlerde bulunulabilmesi iç denetimin gerektirdiği icranın 

dışında kalarak, tarafsız ve bağımsız görev yapma ilkesiyle uyumlu değildir. Bu 

nedenle icrai nitelikli görevlerin, danışmanlık esaslı iç denetim fonksiyonundan 

ayrıştırılarak yeni bir denetsel yapılanma oluşturulması zaruri bulunmaktadır.   

           Geliştirilecek yeni iç denetim yapılanmasında;  

    - İç denetim biriminin, uluslararası iç denetim standartlarına uygun şekilde 

üst yönetime bağlı, tarafsız ve objektif şekilde risk odaklı bir perspektifle çalışması,  

           - Bilişim riskleri de dahil olmak üzere Fonun tüm faaliyet alanları ve bu 

alanlardaki olası tüm risklerin iç denetim biriminin görev kapsamına dahil edilerek 

etkili şekilde denetlenmesi,  

           - İç denetim faaliyetlerinin tatbikine ilişkin süreçleri düzenleyecek görev 

tanımı, denetim el kitapları ve etik kodların hazırlanması, duyurulması ve 

uygulamaya yansıtılması, 

            - İç denetimin sistemli ve sürekli bir uğraş olarak kabul edilmesi, kurum 

stratejisinin bir tamamlayıcısı olacak şekilde stratejik denetim planı ve yıllık denetim 

programlarının oluşturulması,    

            - İç denetim biriminin ve iç denetçilerin bağımsızlık ve tarafsızlığının 

güçlendirilmesi, iç denetim alanındaki denetçi temini, denetsel görevlendirme,  

raporlama ve özlük işleri gibi konularda Fonun en üst yönetim organı olan yönetim 

kurulunun yetkili kılınması, 

             - İç denetçilerin mesleki sertifikasyonun ve sürekli mesleki gelişiminin 

sağlanması ve iç denetim kalite güvence sistemi ile öz değerlendirme süreçlerinin 

uygulanması 

hedeflenmelidir.  
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          İç denetim faaliyeti dışında kalan Fon bankaları, Fon iştirakleri ve sair sektörel 

kurumlar nezdinde gerçekleştirilecek, mevduat sigortacılığıyla bağlantılı yerinde 

denetim, kontrol ve incelemeler ile Fon bünyesinde yürütülebilecek personel 

soruşturması, disiplin kovuşturması, muhtelif mali sorumluluk tespiti çalışmaları ve 

diğer uygulamaya dönük görevler için ise iç denetim yapılanması dışında, icracı 

birimler arasında yer alan ve bu alanlarda uzmanlaşmış denetim gruplarının 

oluşturulmasında yarar bulunmaktadır.  
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