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ÖZET 

 

Bankalar, güven duyuldukları ve itibarlarını korudukları ölçüde varlıklarını 

sürdürebilmektedir. Ancak günümüz iş dünyasında globalleşme, artan rekabet, iç içe 

giren ve büyüyen piyasalar, her geçen gün sayıları artarak karmaşıklaşan ürün ve 

hizmetler, teknolojik gelişmeler gibi faktörler bankalara duyulan güvenin 

zedelenmesine yol açabilen risk alanları doğurabilmektedir. Doğrudan para ile ilgili bir 

sektör olan bankacılık sektörü genel, sektörel ve mikro bazda birçok riske maruz 

kalabilmektedir. Bu risklerden biri de büyük maddi ve itibari kayıplara sebep olan hile 

riskidir.  

20. yüzyılın ilk yarısından beri yaşanan finansal skandallar söz konusu risk 

alanlarının doğru yönetilemediğinin göstergesi sayılabilir. Bankalarda hile riski yüksek 

vaka ve alanların tanımlanması, hile riski yönetim sürecinin köşe taşı niteliğindeki 

önleme sürecinin açıklanması ve hile riski yönetim sürecinin bağımsız denetim 

açısından incelenmesini amaç edinen bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren bir 

yabancı sermayeli yatırım bankası üzerine olay çalışması yapılmıştır. Bankanın finansal 

raporlama, muhasebe ve ödeme sistemlerine ilişkin hile riski kontrol matrislerinin 

bağımsız denetim sürecinde nasıl ele alındığı incelenmiştir. Herhangi bir hile bulgusuna 

rastlanmayan incelemeler sonunda bankalarda proaktif yaklaşımla oluşturulan hile riski 

yönetim sürecinin kurulması, banka risk çerçevesine uygun işletme kültürü 

oluşturulması, görevlerin ayrılığı ilkesinin uygulanması, insan kaynakları departmanının 

etik kültür oluşturmaya önem vermesi gerekmektedir. Banka içi yapılması gereken bu 

düzenlemlerin yanı sıra yasal mevzuatın da bu gelişmelerle paralel konumda olması 

önemlidir. Özellikle bankacılık sektöründe bilgi güvenliğine yönelik çalışmaların 

hızlandırılması gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Riskin Erken 

Teşhisi Komitesi’nin sermaye şirketleri için zorunlu hale gelmesi proaktif hile riski 

yönetimi için atılan önemli adımlardan biridir. 

Anahtar Sözcükler: Hile, Hile Riski Yönetimi, Bankacılık. 
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ABSTRACT 

 

Banks can exist to the extent that they are trusted and they protect their 

reputation. However, in today's business, factors such as increased globalization, 

hightened competition, complicated and growing markets, products and services which 

are increasing and becoming complicated with each passing day, technological 

developments, may lead to risk areas that may engender the confidence to the banks. 

The banking sector which is directly related to money, may be exposed to many risks on 

general, sectoral and micro bases. One of these risks that may cause great financial and 

reputational losses is the risk of fraud. 

Financial scandals seen since the first half of the 20th century, may indicate 

that such risk areas are not managed correctly. A case study was conducted on a 

foreign-owned investment bank operating in Turkey in this study, which aims to define 

high fraud risk areas and cases in banks, to explain the prevention process which is a 

milestone in fraud risk manangement process and examine  fraud risk manangement 

process in terms of independent audit. It is analysed that how the Bank's fraud risk 

control matrix about financial reporting, accounting and payment systems are discussed  

in the independent audit process. The establishment of fraud risk management process 

created by a proactive approach, creation of an organizational culture convenient to the 

bank’s risk framework, the implementation of the principle of separation of tasks, 

giving importance to create an ethical culture by human resources department is 

required in the banks that any fraud signs were seen at the end investigations. Together 

with these arrangement that should be done within the bank, it is important to have a 

legal legislation parallel with these developments. Studies about information security 

need to be accelerated especially in banking sector. Compelling corporations to have the 

Committee on Early Diagnosis of Risk by the Turkish Commercial Code No. 6102, is 

one of the important steps taken for proactive fraud risk management. 

Keywords: Fraud, Fraud Risk Management, Banking. 
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0.GİRİŞ 

Bankacılık sektörü mali sistemin temel unsurlarından biridir. Bankalar mevcut 

ödemeler sistemi aracılığı ile fon arz edenler ile fon talep edenlere aracılık etmekte ve 

mali sistem içerisinde tasarrufların yatırıma dönüştürülmesi sürecinde görev alarak 

ekonomik açıdan çok önemli bir işlev üstlenmektedir. 

Bankaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kaynak yaratmak amacıyla 

mevduatını topladıkları müşterilerinden başlamak üzere, tüm paydaşları ile arasında 

karşılıklı güvene dayanan bir ilişki kurmaları gereklidir. Bankalar, güven duyuldukları 

ve itibarlarını korudukları ölçüde varlıklarını sürdürebilmektedir. Ancak günümüz iş 

dünyasında globalleşme, artan rekabet, iç içe giren ve büyüyen piyasalar, her geçen gün 

sayıları artarak karmaşıklaşan ürün ve hizmetler, teknolojik gelişmeler gibi faktörler 

bankalara duyulan güvenin zedelenmesine yol açabilen risk alanları doğurabilmektedir.  

20. yüzyılın ilk yarısından beri yaşanan finansal skandallar söz konusu risk 

alanlarının doğru yönetilemediğinin göstergesi sayılabilir. Doğrudan para ile ilgili bir 

sektör olan bankacılık sektörü genel, sektörel ve mikro bazda birçok riske maruz 

kalabilmektedir. Bu risklerden biri de büyük maddi ve itibari kayıplara sebep olan hile 

riskidir. Bankalarda hile riskleri banka çalışanları tarafından ortaya çıkabileceği gibi, 

banka dışı kişilerce de gerçekleşebilir. Yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra 

bankaların kurum kültürlerine özgü biçimde tasarladıkları hile riski yönetim sistemleri 

hile riskinin minimize edilmesini sağlayacak başlıca adımlardan biridir.  

Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı dünyada ve ülkemizde birçok bankada 

yaşanan banka çalışanları ve banka dışı kişilerce yapılan hile riski yüksek alanları ve 

vakaları tanımlamak, etkili bir hile riski yönetim programının köşe taşı olan önleme 

sürecini ortaya koymak ve sektörde yer alan bir bankanın hile riski yönetim matrislerini 

inceleyerek elde edilen bulgular sayesinde bankalarda hile riski yönetim sürecini ele 

almaktır. 

Bu çerçevede çalışmanın giriş bölümünden sonra yer alan birinci bölümde 

çalışmada diğer bölümlerde sıklıkla yer alan temel kavramlara yer verilmiştir. 
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Bankacılık sektörünün içinde yer aldığı finansal hizmetler sektörü incelenmiştir. 

Böylece bankacılıkla yakından ilişkili olan diğer alanlar da tanımlanmış olmaktadır. 

Ulusal ve uluslararası literatürde hile kavramı ile ilişkilendirilen ve bu ilişkilerin 

akademik çalışmalara konu olduğu bir diğer kavram denetim kavramıdır. Bu bölümde 

denetim kavramı açıklandıktan sonra “hile riski yönetimi” ifadesinde yer alan kavramlar 

tümdengelim yaklaşımıyla ele alınmakta ve detaylı biçimde açıklanmaktadır. Öncelikle 

çalışmanın anahtar sözcüğü olarak değerlendirilebilecek hile kavramı, unsurları ve 

türleri kapsamında açıklanmıştır. Daha sonra bankacılık sektörünün stratejik anlamda 

ilerleme göstermesini sağlayan “risk yönetimi” süreci önce işletmeciliğe yönelik daha 

sonra kurumsal anlamda “bankacılıkta risk yönetimi” şeklinde ele alınmıştır. Bu 

noktada “işletmelerde hile riski yönetimi” sürecini oluşturan hile riski kavramı ile 

sürecin adımlarını temsil eden hile riskinin değerlendirilmesi, önlenmesi ve kontrol 

edilmesi, ortaya çıkarılması süreçleri anlatılmıştır.  

Çalışmanın ikinci bölümünde bankacılık sektörünün de içinde yer aldığı 

finansal hizmetlerde hile riskinin değerlendirmesi ve ortaya çıkarılması sürecine yönelik 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu bölümde hile riski değerlendirme süreci finansal 

hizmetler sektöründe yer alan çalışanlara yönelik bir yaklaşımla ele alınmıştır. Hile riski 

değerlendirmek için bu işe özgü bir ekip kurulması gerekliliği, ekibin kimlerden 

oluşabileceği ve kullanabileceği kılavuzlara ilişkin bilgiler verildikten sonra ekibin 

ağırlık vermesi gereken hile riski yüksek alanları belirleme çalışmasına yer verilmiştir. 

Böylece olası hile riskleri, vakaları ve etkileri sistematik biçimde toplanan bilgiler 

dahilinde hesaplanmakta ve hile riski işletmeye özgü biçimde yapılandırılmaktadır. 

Denetimin birçok alanında olduğu gibi hile riski denetimi veya yönetiminde de fırsat ve 

tehditleri doğmadan görmeye yönelik proaktif yaklaşımın benimsenmesi gerekliliği 

düşüncesiyle “hile riskinin ortaya çıkarılması sürecinde praoktif yaklaşımlar”a yer 

verilmiştir. Bu kısımda proaktif yaklaşım reaktif yaklaşımla kıyaslanmakta ve hile 

göstergesi niteliğindeki kırmızı bayrakları ortaya çıkarma gücü anlatılmaktadır. Bunun 

yanı sıra işletmelerde uygulanmış ve uygulanmakta olan proaktif hile ortaya çıkarma 

yöntemlerine de değinilmektedir. Bu kapsamda proaktif hile denetimi, veri madenciliği, 

Benford Kanunu temelli sayısal analiz, analitik inceleme prosedürleri, sürekli denetim, 

sürpriz denetim ve ihbar hatları yöntemlerinden bahsedilmiştir. Söz konusu ortaya 
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çıkarma yöntemlerinin caydırıcı etkisinden dolayı literatürde önleme yöntemleri olarak 

ele alındığı da görülmektedir.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde bankacılık ve bankacılıkta hile riski yönetimi 

süreci hakkında bilgi verilmiştir. Böylelikle çalışmanın ilk iki bölümünde temel 

hatlarıyla anlatılan hile, hile riski, hile riski yönetimi kavramları bankacılık kapsamı 

içinde detaylı biçimde incelenmiştir. Üçüncü bölümün ilk kısmında bankacılık 

sektörünü tanımaya yönelik hususlara yer verilmiştir. Banka türleri faaliyet ve 

kapsamlarına göre sıralanmış, sonrasında bankacılık tarihi hem dünyada hem de 

Türkiye’de kronolojik bir yaklaşımla sunulmuştur. Bu noktada çalışmanın temel 

amacına önemli katkıda bulunan “bankacılıkta güven işlevi”ne değinmek suretiyle 

bankaların işlevleri açıklanmıştır. Üçüncü kısmın ikinci bölümü bankacılık sektöründe 

yapılan araştırmalardan hareketle üzerinde durulan bankacılıkta hile yapma 

nedenlerinden oluşmaktadır. Üçüncü kısmın daha sonraki bölümleri incelendiğinde 

bankacılıkta hilelerin; banka çalışanları ve banka dışı kişilerin yaptıkları hileler olarak 

ayrı ayrı ele alındığı görülmektedir. Bulundukları konum ve sahip oldukları bilgi 

itibariyle hile yapma olasılığı daha yüksek olan kesim olan banka çalışanlarının 

yaptıkları hilelerden bazıları ortaya çıkarılmakla birlikte bazıları da gizliliğini 

korumaktadır. Ancak geçmişte yaşanan hile ve suistimal vakalarından hareketle ulaşılan 

hile türleri bu kısımda ele alınmaktadır. Banka çalışanlarının bankaların temel faaliyet 

konularından kredi sağlama hareketlerine yönelik hilelere ağırlık verdikleri, kredi 

hilelerinin bir türü olarak da sayılabilecek ABD menşeili ve bankacılık sistemine büyük 

zararlar veren mortgage hilelerinin yöntemleri, aşamaları, nedenleri ve sonuçları 

aktarılmıştır. Ayrıca bu kısımda kredi ve mortgage hilelerinde şüpheli noktaları 

belirleyebilmek için kırmızı bayraklar yöntemiyle davranışsal hile belirtileri ve diğer 

belirtiler ortaya konulmuştur. Bunun yanı sıra kredi ve mortgage hilelerinin 

önlenmesine yönelik oluşturulacak kontrol sisteminde yer alacak unsurlar belirlenmeye 

çalışılmıştır. Çalışanların bankalarda yoğun olarak gerçekleştirdiği bir başka hile türü 

olan zimmet suçu örnek vakalarla, türleri, belirtileri ve önlemeye yönelik çalışmalar 

kapsamında ele alınmıştır. Zimmet suçu incelenirken bilgi teknolojileri kullanılarak 

yapılan hilelere de değinilmiş, ancak bu kısım ihtiva ettiği önem itibariyle elektronik 

bankacılık hileleri kısmında detaylı biçimde yer verilmiştir. Üçüncü bölümün dördüncü 
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kısmında bankalara yönelik dış kaynaklı hileler, yani banka çalışanları dışındaki 

kişilerin yaptığı veya banka dışı kişilerin banka çalışanları ile işbirliği içinde yaptığı 

hileler açıklanmıştır. Bu kısımda öncelikle inşaat sektörünün bankaları hileye maruz 

bıraktığı inşaat hileleri anlatılmıştır. Daha sonra bankaların operasyonel maliyetlerini 

düşüren, ancak operasyonel riskini artıran bir alan olarak ifade edilen elektronik 

bankacılık yoluyla gerçekleşen hileler üzerinde durulmuştur. Sosyal mühendislik, 

phishing (olta saldırıları),  kötücül yazılımlar, kablosuz ağ dinleme, ön ödeme hilesi, 

kartlı işlemlerde yapılan hileler gibi türleri olan elektronik bankacılık hileleri meydana 

gelme aşamaları ile incelenmiştir. Ayrıca vaatçilik, tırnakçılık, sahte teminat mektupları 

ve kara para aklama gibi yöntemler de bu kısımda incelenen diğer dış kaynaklı hile 

türleridir. Çalışan hilelerinin incelenmesinde olduğu gibi dış kaynaklı hilelerin de hile 

belirtilerine ve önlemeye yönelik kontrollere de yer verilmiştir. Böylece bankalara 

yönelik her iki kaynaktan gelebilecek potansiyel hile risklerinin belirlenmesi, 

tanımlanması ve önlenmesi aşamaları açıkça ortaya konulmuştur.  

Çalışmanın dördüncü bölümünde ismi gizli tutulan Türkiye’de faaliyet 

gösteren uluslararası bir yatırım bankasının hile riski matrisleri üzerinden gidilerek 

oluşturduğu iç kontrol sistemi çalışmamıza konu edilen hile riski yönetimi bakış açısıyla 

incelenmiştir. Bankanın finansal raporlama, muhasebe ve ödemeler sistemindeki risk 

matrislerinde yer alan anahtar kontrollerden hareketle hile riski denetim sürecinde elde 

edilen kanıtlardan da faydalanarak sistemlerin etkililiği değerlendirilmiştir. Ayrıca 

bankanın CFO’su ile yürütülen hileli finansal raporlama hususuna yönelik Hile Riski 

Sorgulaması’na da bu bölümde yer verilmiştir. Dördüncü bölüm sonunda araştırmanın 

sonucuna yönelik bir değerlendirme kısmı da bulunmaktadır.  

Çalışmanın beşinci bölümünde ilk üç bölümde gerçekleştirilen literatür 

taraması ışığında konular özetlenerek araştırma bölümünde incelenen banka özelinde 

çıkarımlar yapılmak suretiyle sonuç başlığı altında çalışma sonuçlandırılmıştır.  
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1. TEMEL KAVRAMLAR 

     1.1. Finansal Hizmetler 

            1.1.1. Bankacılık İşlemleri 

Günümüzde bankaların mali, ticari ve sosyo-ekonomik faaliyet alanlarına göre 

yaptıkları işlemlerin sayısı günden güne artsa da
1 

bankaların temel fonksiyonu, bir 

finansal aracı kurum olarak fon akımına aracılık etmektir. Başka bir deyişle, bankalar 

mevduat adı altında fon toplamakta, topladıkları bu fonları ihtiyaç sahiplerine kredi 

olarak kullandırmaktadır. Bankalar bu temel işlevlerinin yanı sıra birçok hizmet 

sunmaktadır.
2
 Bankaların faaliyetleri esas itibariyle fon (kaynak) sağlama, kredi verme 

ve hizmet işlemleri olarak üç grupta toplanabilir. 

Bankalar öz kaynaklarından ve yabancı kaynaklardan elde ettikleri fonları 

kredi şeklinde kullandıran işletmelerdir. Bankalar öz kaynakları dışında topladıkları her 

türlü mevduat, repo işlemleri ve menkul kıymet alım satım işlemlerinden kaynak 

sağlayabilmektedir.
3
 

Bankaların elde ettikleri bu parasal kaynakları bir bedel karşılığında 

gereksinimi olan kişi ve kuruluşlara vermesi kredi verme (plasman) işlemi olarak 

tanımlanır.
4
 Kredi, bir ülkede ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi ve ekonomik 

büyümenin sürekliliği açısından kullanımı zorunlu olan bir finansal kaynaktır. 

Ekonomide iktisadi ve ticari faaliyetlerin sürekli artması ve gelişmesi, işletmelerin 

faaliyetlerini sürdürebilmesi ya da hızlı değişimlere uyum sağlayabilmesi için fon 

ihtiyacı yaratmaktadır. Bu fon ihtiyacı ise büyük ölçüde bankalardan sağlanan kredilerle 

karşılanmaktadır.5 

Bankaların fon sağlama ve kullandırma gibi temel işlevlerinin yanı sıra, 

günümüzde giderek daha fazla önem kazanan ve özellikle gelişmiş ülkelerin banka 

                                                           
1 Ekodialog, Bankacılık İşlemleri, http://www.ekodialog.com/uluslararasi_ekonomi/bankacilik-islemleri.html,[Erişim 

Tarihi: 12.02.2011]  
2 Mehmet Başar ve Metin Coşkun, ed. Nurhan Aydın, Bankacılık Uygulamaları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 

Yayını No:171, 2006, s.167. 
3 Halkbank, Mevduat ve Banka Hizmetleri, Ankara: Mevduat ve Banka Hizmetleri Müdürlüğü, 1995, s.13. 
4 H. Erdin Gündüz, Banka ve Sigorta Muhasebesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2006, s.86. 
5 Güler Aras, Basel II Bankacılık Düzenlemeleri ve İç Denetim, 2007, http://www.denetimnet.net/ UserFiles/ Do 

cuments/ Makaleler/Denetim.pdf, [Erişim Tarihi: 12.02.2011] 

http://www.ekodialog.com/uluslararasi_ekonomi/bankacilik-islemleri.html
http://www.denetimnet.net/%20UserFiles/%20Do%20cuments/%20Makaleler/Denetim.pdf
http://www.denetimnet.net/%20UserFiles/%20Do%20cuments/%20Makaleler/Denetim.pdf
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sistemlerinin en önemli işlemi olarak hizmet işlemleri karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik 

hayatta ve ticaret alanında meydana gelen gelişmeler bankaların yeni hizmetler 

üretmesini zorunlu hale getirmiştir. Bankalar müşterilerine sunduğu bu hizmetler 

mukabilinde gelir elde ederken rekabet gücünü de artırabilmektedir.6 Bankalar 

müşterilerine para gönderiminde, para tahsil ve ödemelerinde, çek işlemlerinde ve kasa 

kiralama işlemlerinde çeşitli hizmetler sunmaktadır.
7
 Son yarım yüzyıldır elektronik 

ticaretin gelişmesiyle bankacılık sektöründe, toplumun gereksinimleri doğrultusunda 

önemli değişiklikler yaşanmaya başlanmıştır. Bankacılık ürün ve hizmetlerinin 

geleneksel olmayan kanallardan müşterilere sunulduğu bu yeni dönemde, ATM’ler ilk 

ve en yaygın kullanılan alternatif dağıtım kanalı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun 

dışında, telefon bankacılığı, ev-ofis bankacılığı ve internet bankacılığına uzanan geniş 

bir yelpazede müşterilerin, şube dışında da bankacılık ürünlerine ulaşabilme imkanı 

sağlanmıştır.
8
 

1.1.2. Sigortacılık İşlemleri 

Sigorta, aynı rizikonun tehdidi altında bulunan bir topluluğun bir araya gelerek 

doğabilecek hasarlara karşı birlikte karşı koymasıdır.
9
 Sigortacının daha geniş bir tanımı 

ise şöyle yapılabilir: belirli bir prim karşılığında, kişi hayatının ya da organlarının veya 

kişi ve kuruluşların para ile ölçülebilir değerlerinin, kural, kanun ya da yönetmeliklerce 

belirlenmiş tesadüfi rizikoların gerçekleşmesinden doğacak maddi hasarlarını, aynı 

rizikonun tehdidi altında bulunan kişileri ya da kuruluşları bir araya getirerek, ölçülen 

değer üzerinden veya gerçekleşen hasar oranında karşılayarak, sosyo-ekonomik 

çöküntüleri dağıtan ve önleyen, yatırımlara aktarılan fonları ve ikrazları ile ekonomiye 

kaynak yaratan işlemler bütünüdür.
10

 

                                                           
6 Mikail Altan, Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık, Beta Basım Yayın A.Ş., 2001, s.173. 
7 İş Bankası, Muhasebe, İş Bankası Eğitim Müdürlüğü Yayın No: 57, 2006, s.97. 
8 Sezer Korkmaz ve Yasemin Esra Gövdeli, “Türk Bankacılığında Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ürünleri ile 

Bunların Gelişiminde ve Pazarlanmasında Eğitimin Önemi”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 2005, http://www.esef.gazi.edu.tr/html/yayinlar/15_pdf/15-a.pdf. 
9 Enver Alper Güvel ve Afitap Öndaş Güvel, Sigortacılık, Ankara: Seçkin Yayınları, 5. Baskı, 2010, s.21. 
10 Alper Güvel ve Öndaş Güvel, s.23. 
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Başka bir tanıma göre sigorta; iktisadi sonuçlar doğuran tesadüfi risklerin 

olumsuz sonuçlarının sigortacı tabir olunan kişinin yaptığı organizasyon dahilinde bir 

araya gelen risk taşıyıcıları arasında paylaşılması esasına dayanan bir müessesedir.11 

Sigorta kavramı, özel ve sosyal sigortalar olarak sınıflandırılabilir. Özel 

sigortalar, çeşitli türlerde sınıflandırılmakla beraber uzun vadeli sigorta açısından genel 

olarak hayat sigortası, hayat dışı sigorta ve bireysel emeklilik sigortası olmak üzere üç 

türde sınıflandırılmaktadır.
12

 Sosyal sigortalar; ekonomik yönden zayıf olanların ve 

çalışanların işgücünü, belirli sosyal risklere karşı koruyarak geleceklerini garanti etmek 

ve böylece toplum hayatında sosyal güvenliği sağlamak amacıyla tesis edilen teşkilatlı 

bir zorunlu sigortadır. Böylece ölüm, yaşlılık, genel olarak hastalık, meslek hastalığı, iş 

kazaları, sakatlık ve işsizlik gibi rizikolara toplu olarak karşı koyulmaktadır.
13

 

Sigortacılık sektörü ekonomik hayatta mikro ve makro anlamda iki önemli 

fonksiyonu yerine getirmektedir.
14

 Finansal aracılık yaklaşımı kapsamında sigorta 

şirketleri, müşterilerine belli bir hizmet demeti sunarlar. Sigorta firmasının belirsiz bir 

gelecekte ödemeyi taahhüt ettiği tazminatlar bu demetin en önemli unsurudur. 

Gelecekte muhtemel zararların ortaya çıkması durumunda tazminat ödeme taahhüdü 

veren sigorta şirketleri bu sayede müşterilerine poliçe satarak prim üretimi 

gerçekleştirirken, tüketiciler de zararlarının sigorta şirketinden satın aldıkları poliçe 

karşılığında tazmin edileceği garantisini alırlar. Bu şekilde faaliyet gösteren sigorta 

şirketleri müşterilerinden topladıkları fonları reel ekonominin hizmetine sunarak katma 

değer yaratma sürecine önemli katkılar sağlarlar.
15

 

1.1.3. Faktoring ve Forfaiting 

Faktoring şirketleri ya da bankalar işletmenin mal ve hizmet akımından doğan 

alacaklarını devralmakta ve belirli bir tutarı komisyon olarak düştükten sonra fatura 

                                                           
11 Suna Oksay, Türk Sigortacılık Sektörünün Tarihsel Gelişiminin Değerlendirilmesi, Avrasya Sigortacılar 

Toplantısı-2004, İstanbul: Türkiye Sigorta ve Reasürans Sigortacılar Birliği, Yayın No.1, 1. Basım, 2005, s.146.  
12 Ali N. Yücel, “Sağlık Sigortası Sistemleri ve Özel Sigortanın Yeri”, Reasürör, Sayı:17, s.18. 
13 Cemal Hüseyin Güvercin, “Sosyal Güvenlik Kavramı ve Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Tarihçesi”, Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Sayı:2, Cilt:57, s.32. 
14 Seyfettin Ünal, “Sigorta Şirketlerinde Özkaynak Maliyetinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerin 

Karşılaştırılması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı:3, Cilt:2, 2008, s.136.  
15 Tuncay Çelik ve Muhittin Kaplan, “Türk Sigortacılık Sektöründe Karlılık ve Yoğunlaşma İlişkisi”, Ankara 

Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı:62, Cilt:4, s.71. 
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bedelini işletmeye ödemektedir.
16

 İşlem bazında tanımlanması gerekirse faktoring; mal 

veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak satıcı firmaya 

garanti, tahsilat /alacak yönetimi ve finansman (ön ödeme) hizmetlerinden en az birinin 

sunulduğu finansal bir enstrümandır.
17

 Factoring işleminin amacı, satıcıya vadeli 

satıştan doğan alacaklarının yönetimi ile ilgili her türlü yükten kurtarmak olmakla 

birlikte, aynı zamanda alıcıya (müşteriye) da kredi sağlamak olarak ifade edilebilir.
18

 

Dış ticaret finansmanında faktoringe nispeten benzeyen ancak daha çok orta 

süreli senetli alacakların yönetiminde kullanılan forfaitingden genellikle itibarlı firmalar 

yararlanabilmektedir. Zira orta vadede normal firmaların ödeme gücü ve finansman 

yapısı değişmektedir.
19

 Forfaiting kısaca, ihracat işlemlerinden doğan vadeli alacak 

hakkının rücu edilmeksizin iskonto edilerek satın alınması olarak tanımlanabilir.20 

Forfaiting işleminde satıcı, ihracat işleminden doğan orta süreli ve bir banka tarafından 

garanti edilmiş alacağı, forfaiting şirketine satarak tüm tahsilat risklerinden kurtulur. Bu 

metodun en önemli avantajı, iskonto faizinin forfaiting şirketi ile anlaşılan oran 

üzerinden işlem boyunca sabit olarak kabul edilmesidir.
21

 

1.1.4.Finansal Kiralama (Leasing) 

En yaygın olarak kullanılan finans tekniklerinden birisi de finansal 

kiralamadır.
22

 Taşınır ya da taşınamaz malların finansal kurumlar veya söz konusu 

malların üreticileri tarafından kiraya verilmesi leasing (Finansal kiralama) olarak 

adlandırılmaktadır. Leasing hizmetini sunan finansal kuruluşlar, genellikle bankaların 

yavru şirketi olarak kurulurlar. Ancak bankalardan bağımsız bir biçimde kurularak 

faaliyet gösteren leasing şirketleri de bulunmaktadır.
23

 

                                                           
16 Niyazi Berk, Finansal Yönetim, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 5. Baskı, 2003, s.239. 
17 Faktoring Derneği, Faktoring Nedir?, http://www.faktoringdernegi.org.tr/detail.php?sID=2, [Erişim Tarihi: 

01.06.2011]. 
18 Şeref Kavak, “Alacakların Nakde Dönüştürülmesinde Kullanılan Yeni Tekniklerden Factoring İşlemleri ve Satıcı 

Firma Açısından Muhasebeleştirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:115, 2002, s.125. 
19 Berk, s.253. 
20 İlhan Uludağ ve Erişah Arıcan, Finansal Hizmetler Ekonomisi: Piyasalar, Kurumlar, Araçlar, 2.Baskı, 

İstanbul: Beta Yayınları, 2001, s.357. 
21 Gülçin Güreşçi Pehlivan, Dış Ticarette Diğer Finansman Teknikleri: Factoring, Forfaiting ve Finansal Kiralama, 

http://www.deu.edu.tr/userweb/dilek.seymen/dosyalar/sunum.pdf, [Erişim Tarihi:10.06.2011]. 
22 Veli Öztürk, Hasan Bal ve Emine Çına Bal, “Finansal Kiralama ve İMKB’de İşlem Gören Şirketlerde İşlem Görme 

Düzeyi”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007, Sayı:2, s.68. 
23 Berk, s.257. 

http://www.faktoringdernegi.org.tr/detail.php?sID=2
http://www.deu.edu.tr/userweb/dilek.seymen/dosyalar/sunum.pdf
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 Avrupa Leasing Birliği (European Leasing Association - ELA)’nin yaptığı 

tanımlamaya göre finansal kiralama; belirli bir süre için kiralayan ve kiracı arasında 

düzenlenen, üreticiden kiracı tarafından seçilip kiralayan tarafından satın alınan bir 

malın mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise kiracıda bırakan bir anlaşmadır. 

Kiralanan malın kullanımı belirli bir kira karşılığında, belirli bir süre için kiracıya 

bırakılmaktadır.
24

 

Türkiye Muhasebe Standardı No. 17’ye göre, aşağıda yer alan kriterlerin 

birlikte ya da tek başlarına var oldukları kiralama işlemleri finansal kiralama olarak 

kabul edilir:
25

 

 Kiralama sözleşmesinde, kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama süresi 

sonunda veya daha önce kiracıya geçeceğinin öngörülmesi; 

 Kiracıya, kiralanan varlığı buna ilişkin opsiyonun kullanım tarihinde 

oluşması beklenen gerçeğe uygun değerinden çok daha düşük bir bedelle satın 

alma opsiyonu verilmesi nedeniyle, kiralama sözleşmesinin başlangıcı 

itibariyle kiracı tarafından bu opsiyonun kullanılacağının beklenmesi; 

 Mülkiyet kiracıya geçmeyecek dahi olsa, kira süresinin kiralanan varlığın 

ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsaması; 

 Kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle, asgari kira ödemelerinin 

bugünkü değerlerinin, en az, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine eşit 

olması ve 

 Kiralanan varlığın, üzerinde büyük değişiklikler yapılmadığı sürece, 

sadece kiracı tarafından kullanılabilecek özel bir yapıda olması. 

Aşağıda yer alan kriterlerin birlikte veya tek başlarına var oldukları durumlar, 

yine ilgili kiralama işleminin finansal kiralama olarak nitelendirilmesi sonucunu 

doğurur: 

                                                           
24 Öztürk, s.69. 
25 Gürbüz Gökçen, Başak Ataman ve Cemal Çakıcı, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, İstanbul: Türkmen 

Kitabevi, 2010, s.273. 
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 Kiracının kiralama işlemini feshedebilmesi durumunda, kiraya verenin fesih 

işleminden kaynaklanan zararlarının kiracı tarafından karşılanması; 

 Kalıntı değerin gerçeğe uygun değerindeki değişmelerden kaynaklanan kazanç 

ya da kayıpların kiracıya ait olması (örneğin, kiralama süresi sonundaki satış 

gelirlerinin tamamına eşit bir kira indirimi şeklinde); 

 Kiracının, piyasa fiyatının çok daha altında bir bedelle bir dönem daha 

kiralamayı sürdürme hakkının bulunması.  

Finansal kiralamanın sistemli ve programlı bir şekilde ilk uygulandığı ülke 

Amerika Birleşik Devletleri’dir (ABD).  Leasing sektörünü yaratan ve günümüz leasing 

uygulamalarına temel teşkil eden ülke; ABD’dir. Bu nedenle, Amerikan leasing 

sektörünün gelişimi ve uygulamaları diğer ülkelere kaynak teşkil etmiştir.
26

 Son yıllarda 

ABD’de yabancı kaynaklarla finanse edilen sabit varlık alımlarının üçte biri finansal 

kiralama yoluyla sağlanmıştır.27 Finansal kiralamanın en önemli avantajı, firmalar veya 

yatırımcılar açısından herhangi bir kaynak ödemeksizin makine ve teçhizat gibi yatırım 

malına sahip olması ve kira ödemelerinin önceden kiracının nakit akışlarına göre 

uyarlanmasıdır. Bunun yanında, finansal kiralama hakkında yeterli bilgi olunmaması ve 

bürokratik engeller dezavantajlarıdır.28 

1.1.5. Konut Finansmanı 

Konut finansmanı sistemi, ipotek teminatına dayalı konut kredisi alacaklarının 

ikincil piyasalarda menkul kıymet ihracı ile sermaye piyasalarından fon temin etme 

esasına dayalı olan sistem olarak tanımlanmaktadır.
29

 Konut finansmanının amacı, 

konut satın almak isteyenlere, kendi konutlarını satın almak için ihtiyaç duydukları 

fonları sağlamaktır.
30

 İşleyişi ülkelere göre farklılık gösteren bu sistem konut sahibi 

                                                           
26 Argun Köteli, Karşılastırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Finansal Kiralama, Kazancı Hukuk Yayınları, 

İstanbul, 1991, s.56. 
27 Suat Yıldırım, Abdulkadir Albez ve Orhan Küçük, “Kobilerde Finansal Kiralama (Leasing) Yararlanma Düzeyi: 

Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2, Cilt:8, 2006, s.361. 
28 Yıldırım, s.362. 
29 Güray Küçükkocaoğlu, Bireysel Emeklilik Bağlantılı Konut Finansman Sistemi,  http://www.baskent.edu.tr/ 

~gurayk/kisiselbesvekfs.pdf, s.3, [Erişim Tarihi: 14.02.2011]. 
30 Yücel Ayrıçay ve Uğur Yıldırım, “İpoteğe Dayalı Konut Finansmanı ve Son Düzenlemeler Işığında Sistemin 

Türkiye’de İşleyişi”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı:12, Haziran 2007, s.52. 

http://www.baskent.edu.tr/%20~gurayk/kisiselbesvekfs.pdf
http://www.baskent.edu.tr/%20~gurayk/kisiselbesvekfs.pdf
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olmak isteyenlere, finans kuruluşlarınca konut üzerinden tesis edilecek ipotek 

karşılığında, 20-30 yıl gibi uzun vadeli konut kredilerinin kullandırılmasıdır.31 

Konut finansman sistemindeki finansal kurumlar sektörü fonlamakta, 

sigortacılık ve aracılık hizmetleri vermekte ve talep kesimini canlandırıcı bir rol 

oynamaktadır. Bu kurumlar kredi kuruluşları (ticari bankalar, tasarruf ve kredi birlikleri, 

ortak tasarruf bankaları, kredi birlikleri, ipotek bankaları), ipotek kuruluşları, sigorta 

kuruluşları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonları olarak 

sıralanabilir.
32

  

Konut finansman sistemi, ipoteğe dayalı konut finansman sistemi (mortgage) 

olarak da adlandırılabilir. İpoteğe dayalı konut finansman sistemi, bankalar ve benzeri 

finansman kurumlarının, taşınmaz sahibi olmak için kredi talep eden bireylere, 

kendilerini garanti altına almak için ipotek oluşturarak uzun vadeli ve düşük faizli 

krediler sunmasına, ellerindeki ipoteği nakde dönüştürmek amacıyla bu ipoteğe dayalı 

ikincil piyasalarda menkul kıymet arz etmelerine ve bu suretle fon fazlası olan 

kurumlardan yeni kredilerinin finansmanında kullanacakları kaynak imkanına olanak 

sağlayan sistemdir. İpoteğe dayalı konut kredilerini diğer ticari konut kredilerinden 

ayıran en temel unsur, kredi verenler açısından ek fon imkanı ve likidite avantajı 

sağlayan ikincil piyasalardır. Bu sayede, finansal kurumların kredi arz olanakları 

genişlemekte ve vadeler de uzamaktadır. Böylelikle, konut finansmanı kuruluşu elindeki 

konut ipoteğini sermaye piyasaları aracılığıyla (ikinci piyasalarda) fon fazlası olan 

yatırımcılara satmakta, yeni fonlar elde etmekte ve bu fonları yeni konut kredilerinde 

kullanma şansına sahip olmaktadır.
33

  

1.2. Denetim 

Denetim; bir örgütün ekonomik faaliyetlerine ve olaylarına ilişkin açıklanan 

bilgilerin, önceden belirlenmiş kriterlere uygunluk derecesini belirlemek ve raporlamak 

amacıyla bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara ilişkin bilgilerle ilgili kanıtların 

                                                           
31 Küçükkocaoğlu, s.3. 
32 Cansu Şarkaya, Kurumları ve Araçlarıyla Konut Finansmanı: ABD ve Türkiye Örneği, İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Bilim Dalı, 2007, s. 50. 
33 Ayrıçay, s.53. 
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tarafsızca toplanması, değerlendirilmesi ve sonucun bilgi kullanıcılarına raporlanması 

sürecidir.
34

  

Her toplumda ekonomik kararlar, kararın verildiği andaki mevcut bilgilere 

dayanmak zorundadır. Örneğin bir bankanın bir işletmeye kredi verme kararı, o işletme 

ile daha önce olan mali ilişkilerine, şirketin mali tablolarında görülen duruma ve diğer 

bilgilere dayalıdır. Kararların, kararı verenlerin amaçları ile tutarlı olabilmesi için, karar 

esnasında dayanılan bilgi güvenilir olmalıdır. Aksi takdirde karar vericilerin kendileri 

ve toplum için zararlı olabilecek bir kaynak kullanımı söz konusudur.
35

 Her ne kadar 

son yıllarda yaşanan şirket skandalları bağımsız denetimin zayıflıklarının 

küçümsenmeyecek bir boyutta olduğunu gösterse de, kamuya açıklanan bilgilerin 

güvenilir olup olmadığının araştırılmasında hala geçerli olan yöntemlerden önemli bir 

tanesi finansal tabloların bağımsız denetimidir.
36

 

1.3. Hile Riski Yönetimi  

Hile riski yönetimi hakkında bilgi verirken hile kavramı ve risk yönetiminden 

bahsedildikten sonra hile riski yönetim sürecine ilişkin açıklamalar yapılacaktır. 

1.3.1. Hile Kavramı 

Hile kavramının herkes tarafından kabul gören tek bir tanımı yoktur. Tanımlar 

ülkeden ülkeye göre değişse de hilenin özünde, bir kişinin ya da işletmenin zararına 

neden olacak şekilde, dürüst olmayan bir biçimde kişisel kazanç sağlamak için yapılan 

bir aldatma faaliyeti yatmaktadır.
37

 Hile, daima aldatmaca, güven ve düzenbazlığı 

içerir.
38

 Elbette tüm aldatmacalar hile değildir. Genel olarak hile kavramında aşağıdaki 

unsurların yer alması gerektiği kabul edilir: 

 Hile eylemi, hileyi yapan tarafından gizlice sürdürülen bir faaliyettir. 

 Hile eyleminde, hilekarın kendisine yarar sağlaması esası vardır. 

                                                           
34 Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, Ankara:Avcıol Basım Yayın, 2004, s.1. 
35 Alvin A.Arens ve James K.Loebbecke, Audıtıng-An Integrated Approach, New Jersey: Prentice Hall, s.1. 
36 Nermin Çıtak, Hileli Mali Raporlamada Yaratıcı Muhasebe ve Bir Uygulama, 1.Baskı, İstanbul: Türkmen 

Kitabevi, 2009, s.19. 
37 CIMA, Fraud Risk Management: AGuide To Good Practise, 2008, s.7. 
38 W.Steve Albrecht vd., Fraud Examination, 3. Edition, U.S.A: South Western Cengage Learning, 2009, s. 7.  
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 Kasıt unsuru bulunmaktadır. 

 Örgüt bir şekilde aldatılır. 

 Örgüt hile eylemi sonucunda zarar görür. 

Hile kavramı hırsızlık, yolsuzluk, yasal olmayan gizli anlaşmalar, zimmete 

geçirme, kara para aklama, rüşvet ve para sızdırma gibi faaliyetleri içerir.
39

  

 

Şekil 1.1: Hile 

Kaynak: Nigel Iyer ve Martin Samociuk, Fraud And Corruption Prevention And Detection, USA and         

UK: Gower Publishing Company, 2006, s.11. 

 

Şekil 1.1’de kabul edilebilir davranışlardan kabul edilemez davranışlara, kabul 

edilemez davranışlardan da suç teşkil eden davranışlara doğru ilerledikçe keskin 

sınırları olmayan geçişler olduğu görülmektedir.
40

 Söz konusu davranışlar arası kesin 

sınırların işletme içi politikalarla belirlenmesi hile ortaya çıktığında hilekara 

uygulanacak prosedürler açısından daha faydalı olacaktır.  

                                                           
39 Nejat Bozkurt, İşletmelerin Kara Deliği Hile: Çalışan Hileleri, 1.Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları, 2009, s. 60. 
40 Iyer ve Samociuk, s.12. 
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Kısa adı ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) olan Sertifikalı 

Hile Denetçileri Birliği, 2010 yılında yayınladığı “Mesleki Hile ve Suistimal” başlıklı 

raporunda hileyi şöyle tanımlamaktadır;
41

  

“Bir kişinin görevini, çalıştığı işyerinin kaynaklarını ve varlıklarını, kasıtlı olarak 

kötüye kullanarak ya da yanlış uygulayarak kişisel zenginleşmesi için kullanmasıdır.” 

1.3.1.1. Hile Unsurları 

Hile odaklı çalışan en ünlü kriminolojistlerden biri olan Donald R. Cressey’in 

1950 yılında yapmış olduğu doktora tezi çalışmasındaki hipotezi aşağıda yer 

almaktadır:
42

 

“Güvenilir çalışanlar kendilerini paylaşılamayan bir finansal sorun içinde 

bulduklarında güven tecavüzcüsü haline gelmektedir. Sorunlarını, işletmedeki güvenilir 

konumlarını kötüye kullanarak gizlice çözmektedirler. Yaptıkları işin bir nedenle haklı 

gerekçelere dayandığını ve kendilerini haklı gördüklerini açıklama gayreti içine de 

girmektedirler.” 

Bu hipotezde de görüldüğü gibi hile yapmanın binlerce yolunun ortak 

noktasına bakıldığında üç ana unsur karşımıza çıkmaktadır:
43

 

 Algılanan baskı, 

 Algılanan fırsat, 

 Kendini haklı gösterme. 

Bu üç unsur hile üçgeni olarak da bilinmektedir. Çağdaş akademisyenler ve 

araştırmacılar bu konsepte kendi fikirlerini ekleseler de, hile üçgeni temel hile 

çalışmalarında halen en çok bilinen konsepttir.  

                                                           
41 The Association of Fraud Certified Fraud  Examiners, “2010 Report to the Nation on Occupational Fraud and  

Abuse”, http://butest.acfe.com/rttn/rttn-2010.pdf, [Erişim Tarihi: 10.02.2011]. 
42 Tracy L. Coenen, Essentials of Corporate Fraud, U.S.A.: John Wiley Sons,2008, s.9. 
43 Albrecht vd.,s.33. 

http://butest.acfe.com/rttn/rttn-2010.pdf
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Şekil 1.2. Hile Üçgeni 

                                                        Kaynak: Albrecht vd.,s.34. 

Şekil 1.2.’de görülen hile üçgeninin işleyişi aşağıda basit bir örnek üzerinden 

açıklanmaktadır;
44

 

Çalışan, kumar tutkusu nedeniyle büyük tutarlı bir borç altına girmiştir. Gelir 

düzeyinin yetersiz olması nedeniyle borcunu ödeyememiş ve ölüm tehdidi almaya 

başlamıştır. (BASKI)  

İşletmede sağlıklı bir iç kontrol yapısı ve denetim mekanizması olmadığından 

çalışan yakalanmayacağını düşünerek parayı zimmetine geçirmektedir. ( FIRSAT)  

Yakalandığında, yaptığı eyleminin ahlaki nitelik taşımadığını bilse de parayı 

sonradan yerine koyacağını ve bu nedenle suçlanabileceğini tahmin etmediği gibi  

bahaneler ileri sürerek kendini haklı gösterme çabası içine sokabilmektedir. (HAKLI 

GÖSTERME)  

Yukarıdaki örnekte görüleceği üzere üç unsurun bir araya gelmesi ile hile 

eylemi meydana gelmiştir. Çok kesin olarak söylenemese de bu üç unsurun birinin veya 

birkaçının olmaması hileyi ortadan kaldırabilecek veya olasılığını azaltabilecektir. 

Özetle, hile unsurlarının var olması, her koşulda hilenin de var olduğu anlamına gelmez, 

fakat her hile vakasında genelde hilenin bu üç unsuru bulunmaktadır. 

                                                           
44 Halil Söyler, “İşletme Çalışnaları Tarafından Yapılan Hileler”,   http://www.alomaliye.com/halil_soyler_ isletme 

lerde_yap_hileler_2.htm, 2003, [Erişim Tarihi: 10.02.2011]. 

http://www.alomaliye.com/halil_soyler_%20isletme%20lerde_yap_hileler_2.htm
http://www.alomaliye.com/halil_soyler_%20isletme%20lerde_yap_hileler_2.htm
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Baskı/Motivasyon: Hile işletme çalışanını bir nedenle hile yapmaya 

yönlendiren “motivasyon” ile başlamaktadır. Motivasyon çalışan üzerinde bir nedenle 

baskı unsuru oluşturmaktadır. Kişiyi hırsızlığa yönlendiren birçok motivasyon olmasına 

karşı, işletme çalışanını hileye yönlendiren en önemli motivasyon “Ekonomik 

Motivasyon” dur. İşletme çalışanlarını hile yapmaya yönlendiren baskı unsurları 

genelde üç ana bölümde toplanmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:
45

 

Mali içerikli baskılar: Mali baskılar genellikle kişinin içine girdiği parasal 

zorluklardan kaynaklanmaktadır. Çalışanın hile yapma sebebi paraya duyduğu 

ihtiyaçtır. PricewaterhouseCoopers şirketinin 2009 yılında 54 ülkeden yaklaşık 3.000 

yöneticiyle internet tabanlı gerçekleştirdiği Küresel Ekonomik Suçlar Araştırması’na 

göre, katılımcıların %62’si son 12 ayda gelirlerinde düşüş olduğunu raporlamışlardır. 

Ayrıca katılımcıların %40’ı ekonomik suç riskinin resesyon sebebiyle arttığını 

belirtmiştir. Bunun yanı sıra katılımcıların yaklaşık yarısı (%42’si) geçmiş 12 ay ile 

karşılaştırdığında hilenin maliyetinin daha yüksek olduğuna inanmaktadırlar.
46

 Bu 

verilerden hareketle kişilerin para gereksiniminin arttığı, mali baskı altında olduğu 

durumlarda hileye eğilim gösterdikleri söylenebilir. 

Kötü alışkanlıklardan doğan baskılar: Bu tür baskılarda, mali içerikli 

baskılarla bağlantılı özellikler taşımaktadırlar. Kişinin, kumarbaz olması, uyuşturucu 

veya alkol bağımlısı olması, gece hayatına düşkünlük hileyi doğurabilecek nedenler 

arasında sayılmaktadır. Çocuğuna veya kocasına uyuşturucu veya içki parası 

götürebilmek için yolsuzluk yapan kadın çalışanlar, çok başarılı çalışma hayatı olduğu 

halde kumar tutkusu nedeniyle yolsuzluk yapan yönetici örnekleri çoktur.
47

 

Southeastern Connecticut bölgesindeki en büyük iki kumarhane olan  Foxwoods ve 

Mohegan Sun’a yönelik yapılan bir araştırmaya göre, hilenin baskı ayağı 

kumarhanelerin var olmasıdır. Kumar zaafı olan insanları rahatlıkla çekebilir. Hile 

üçgeni teorisine göre, insanlar sunulan fırsatları değerlendirir. Bu araştırmaya göre de 

kumarhanelerin erişilebilir olması insanlara kumar fırsatı sunmaktadır. Ayrıca kamuda 

                                                           
45 Bozkurt, s.113. 
46 PricewaterhouseCoopers, Global Economic Crime Survey, Kasım 2009, http://www.pwc.com/enGX/gx/ economic 

-crime- survey/pdf/global-economic-crime-survey-2009.pdf, [Erişim Tarihi: 03.08.2011]. 
47 Nejat Bozkurt, “İşletme Çalışanları Tarafından Yapılan Hileleri Doğuran Nedenler”, Yaklaşım, Ağustos 2000, 

Yıl.8, Sayı: 92, s.65. 

http://www.pwc.com/enGX/gx/%20economic%20-crime-%20survey/pdf/global-economic-crime-survey-2009.pdf
http://www.pwc.com/enGX/gx/%20economic%20-crime-%20survey/pdf/global-economic-crime-survey-2009.pdf
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veya özel sektörde çalışan ve büyük tutarlarda hile yapmış olanlar bu hileyi kumarla 

destekleyerek kazançlarını artırmaktadırlar.48 

İşle ilgili baskılar: Mali baskılar ve kötü alışkanlıklar sebebiyle doğan baskılar 

hileyi tetikleyen en önemli motivasyon unsurlarıdır. Ancak, bazı kişiler de işle ilgili 

birtakım sıkıntılardan ötürü de yolsuzluk yapmaktadırlar. Bu sıkıntılara örnek olarak, 

kişinin beklediği terfiyi alamaması, gereken takdiri görmediğini düşünmesi, işi 

kaybedeceği korkusu, işinden memnun olmaması, haksızlığa uğradığını düşünmesi ve 

düşük ücretle çalıştırılması gibi durumları verilebilir.
49

 

Fırsat: Fırsat unsuru, çalışanın hile yapabilmesi ve yaptığı hileyi 

gizleyebilmesi için işletme varlıklarına, gerekli kişilere, bilgilere ve bilgisayar 

sistemlerine erişebilmesini içerir. Hile vakaları; zayıf iç kontrol sistemleri olan, 

varlıklarının etkili korunamadığı, yakalanma ihtimalinin az olduğu ve kabul edilebilir 

davranışların neler olduğu konusundaki politikaların açık olmadığı işletmelerde daha 

çok görülmektedir. Fırsat unsuru hile üçgeni içinde oldukça önemli yer tutmaktadır. 

Çünkü çalışan hile yapmaya karar vermiş olsa bile harekete geçebilmesi için ancak bir 

fırsatını yakalaması gerekmektedir. Bazı çalışanlar ise ilk başta hile yapma niyeti 

olmadığı halde fırsat algılamaları tetikleyici unsur olarak onları hile yapmaya 

yöneltmektedir.
50

 

İşletme sahipleri veya tepe yönetimini en fazla ilgilendiren unsur fırsat 

unsurudur. Diğer iki unsura doğrudan müdahale edilemeyeceği halde, fırsat olasılığını 

en aza indirme olanağı işletmenin elindedir. Fırsat unsuru, bu anlamda hile üçgeninin 

bacağıdır denilebilir. İç kontrol sistemi, işletmelerde fırsat olasılığını en aza indirme 

çalışmalarında en önemli unsurlardandır. İşletmelerde olmayan veya zayıf düzeylerdeki 

iç kontrol sistemleri, hile eylemine üst düzeylerde olanak vermektedir.51 

Haklı Gösterme: Hile üçgenin tamamlanması yani hilenin gerçekleşmesi için 

son unsur haklı gösterme unsurudur. Haklı gösterme, hilekarın davranışlarını genel 

                                                           
48 Patrick Kelly ve Carol A. Hartley, “Casino Gambling and Workplace Fraud: A Cautionary Tale For Managers”, 

Management Research Review, Vol:33, No:3, 2010, s.231. 
49 Albrecht,s.34. 
50 Joseph T.Wells, “Why Employees Commit Fraud”, Journal of Accountancy, February 2001,s 
51 Bozkurt, s.113. 
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kabul görmüş ahlak ve güven kavramlarına uygun hale getirmesidir. Kişinin kendini 

haklı göstermesi, dürüst olmayan kişiler için daha kolayken, yüksek ahlaki standartlara 

sahip kişiler için genellikle çok daha zordur. Bu kişiler, hilenin normal bir durum 

olduğuna bahaneler üreterek kendilerini ikna ederler.
52

 

Çalışanları hile yapmaya iten nedenler üzerinde genel bir değerlendirme 

yapmak gerekirse, özellikle baskı unsuru ile fırsat unsuru arasındaki ilişkilere dikkat 

etmek gerekir. Güçlü ve önüne geçilemeyen bir motivasyon unsuru, işletmede hile 

yapmaya fırsat sağlayan unsurların aranması isteğini tetiklemektedir. Dolayısı ile hile 

süreci hızlanmaktadır. Diğer taraftan işletmede fırsat unsurlarının bolluğu, çalışanın hile 

yapma isteğinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kilit unsur olarak fırsat 

olasılığını en aza indirecek çalışmalara gereken önem verilmelidir. Haklı gösterme 

unsuru ise, bir çalışanın zihninde olup biten faaliyet olduğu için işletme yönetiminin 

doğrudan etki etme şansı bulunmamaktadır. Ancak çalışanlara hile ve etik kurallar 

hakkında eğitim verilirse, bu gerekçelerin büyük ölçüde önüne geçebilmek 

mümkündür.
53

 

1.3.1.2. Hile Türleri 

Hile türlerinin çeşitli şekillerde sınıflandırılması mümkündür. Hile, hilekarların 

ve hileye maruz kalanların arasındaki çeşitli ilişki kombinasyonlarından oluşabilir. 

Aşağıda buna ilişkin örnekler sıralanmaktadır
54

: 

Çalışanların işletmelere karşı yaptıkları hileler: Fatura hileleri, harcama 

tutarlarını değiştirmek, nakdin veya fikri hakların çalınması, sahte muhasebe işlemleri. 

İşletmelerin yatırımcılara, müşterilere ve çalışanlara karşı yaptıkları 

hileler: Finansal tablo hileleri, gerçek mallar yerine taklit malların satılması, çalışanlar 

adına sigorta primlerinin ödenmemesi. 

                                                           
52 The Certified Accountant, The Fraud Triangle and What You Can Do About It?, 1st Quarter 2009, http://www. 

lacpa.org.lb/Includes/ Images/ Docs /TC /TC 36 3 .pdf, [Erişim Tarihi: 01.02.2011]. 
53 Bozkurt, İşletmelerin Kara Deliği Hile, s.125. 
54 CIMA; Fraud Risk Management: A Guide to Good Practice, 2009, http://www.cimaglobal.com/, [Erişim Tarihi: 

03.02.2011], s. 7. 
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Finansal kuruluşlara karşı yapılan hileler: Kayıp ve çalıntı kartların 

kullanılması, çek hileleri, hileli sigorta işlemleri. 

Devlete karşı yapılan hileler: Sosyal sigorta hileleri, vergi kaçırılması. 

Büyük organizasyonlara karşı yapılan hileler: Mortgage hileleri, kara para 

aklama, kurumsal kimlik hileleri. 

E-suçlar: Teknoloji ve bilgisayar kullanılarak yapılan kimlik bilgisi hırsızlığı, 

telif haklarının çalınması, hackleme (bir sistemin gizli, ulaşılamayan bilgilerini ele 

geçirme), sosyal mühendislik hileleri. 

Bunun dışında hileler; işletme içi ve işletme dışı, kayıt içi ve kayıt dışı, bir 

kerelik ve sistematik, gizlenmiş ve gizlenmemiş hileler gibi sınıflandırmalara da tabi 

tutulabilir.
55

 

Bununla birlikte içinde bulunulan kurumsal çevreye göre sınıflandırılabilecek 

bazı hile türleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
56

 

 Banka hilesi 

 İflas hilesi 

 Hukuki hileler 

 Teşvik hilesi 

 Kamu hilesi 

 Davalar ile ilgili hileler 

 Patentler ile ilgili hileler 

 Sigorta hileleri 

                                                           
55 Bozkurt, s.65. 
56 Gerald Kovavich, Fighting Fraud: How to Establish and Manage an Anti-Fraud Program, Elsevier, 2008, 

s.31. 
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 Eğitim sektörü , inşaat sektörü gibi sektöre yönelik hileler 

 E-posta hileleri 

 Taahhüt hilesi 

 İnternet hileleri 

 Devir hileleri 

Bu çalışmada odaklanılan hile türleri ise ACFE’nin işletme içi hileleri olarak 

sınıflandırdığı hileler ise Şekil 1.3.’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.3. İşletme İçi Hileler 

Kaynak: ACFE, Report to The Nations On Occupational Fraud And Abuse 2010, 

http://www.acfe.com/rttn/2010-rttn.asp, [Erişim Tarihi: 03.02.2010],s.7, Özkul ve Özdemir,s.15. 

 

Şekil 1.3.’de yer alan ACFE Hile Ağacındaki hileli işlemlerin ACFE 2010 

Raporu’na göre gerçekleşme sıklıkları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
57

 

 Varlıkların kişisel amaçlı kullanımı (%86.3) 

                                                           
57 ACFE, Report to The Nations On Occupational Fraud And Abuse 2010. 

 

İşletme içi Hileler 

 

Varlıkların Kişisel 
Amaçlı Kullanımı 

Nakit Varlıkların 
Kişisel Amaçlı 

Kullanımı 

Nakit Olmayan 
Varlıkların Kişisel 
Amaçlı Kullanımı 

 

Hileli  Mali 
Raporlama 

 

Finansal 

 

Finansal Olmayan 

 

Yolsuzluk 

 

Çıkar Çatışmaları 

 

Rüşvet 

 

Ekonomik Şantaj 

http://www.acfe.com/rttn/2010-rttn.asp
http://www.cimaglobal.com/,%5bErişim
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 Yolsuzluk (%32.8) 

 Hileli mali tablolar (%4.8) 

1.3.2. Bankalara Yönelik Riskler 

Tüm işletmeler her gün risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Risk alamayan 

veya risk almayı tercih etmeyen işletmeler gelişememekte veya büyüyememektedirler. 

Bu nedenle işletmelerin riski çeşitli stratejilerle yönetmesi gerekir.  

Risk yönetimi, işletmelerin başarıya ulaşma olasılığını artıran ve başarısızlıkla 

karşılaşma olasılığını azaltan tüm riskleri anlaması, değerlendirmesi ve bu risklere karşı 

harekete geçmesinde yardımcı olan bir süreçtir.
58

 

Riskler her zaman açık, tekrar eden veya istikrarlı bir yapıda olmayabilir. Bu 

yüzden risk yönetiminin yapısının etkili karar alma ile desteklenmesi faydalı olacaktır. 

Bu bağlamda risk yönetimi; riskleri tanımlamak ve değerlendirmek amacıyla ilke, 

yaklaşım veya süreçlerin sistematik biçimde uygulanması sonrasında karşılaşılan 

risklere yönelik eylemlerin planlanması ve gerçekleştirilmesine dayanır. Bu tanıma göre 

risk yönetiminin proaktif karar alabilmek için düzenlenmiş bir yapısı vardır.
59

 Proaktif 

karar almak için öncelikle konuyla ilgili risklerin teşhis edilmesi gerekmektedir. Bu 

çalışmada bankacılık sektörüne yoğunlaşıldığı için risk kavramı tanımlandıktan sonra 

bankacılık sektöründeki riskler ve bankacılık sektöründe risk yönetimi konuları ele 

alınacaktır. 

    1.3.2.1. Risk Tanımı 

Gün içinde her insanın karşısına çeşitli riskler çıkmaktadır. Risk tanımı birçok 

farklı şekilde yapılabilir. Risk kavramı; zarara ve kayba neden olacak bir olayın 

gerçekleşme olasılığı olarak tarif edilebilir.
60

 Risk, gelecekle ilgili belirsizlik olarak 

tanımlanabileceği gibi, bir açıdan sonuçlardaki potansiyel belirsizlik ya da potansiyel 

                                                           
58 The Institute of Risk Management, What is Risk Management?, http://www.theirm.org/ aboutheirm /ABwhatisrm. 

htm, [Erişim Tarihi: 10.04.2011] 
59 Great Britain Office of Government Commerce, Management of Risk: Guidance for Practitioners, United 

Kingdom The Stationery Office, 2007, s.1. 
60 Ender Şahinarslan, Rembiye Kandemir ve Arzu Kantürk, “Bilgi Güvenliği Risk Yönetim Metodolojileri ve 

Uygulamaları Üzerine İnceleme, Elektrik Mühendisleri Odası 3.Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu, 5-6 

Şubat 2010, http://www.emo.org.tr/ekler/cf1d15d2fe95ac4_ek.pdf, [Erişim Tarihi:20.04.2011]. 

http://www.theirm.org/%20aboutheirm%20/ABwhatisrm.%20htm
http://www.theirm.org/%20aboutheirm%20/ABwhatisrm.%20htm
http://www.emo.org.tr/ekler/cf1d15d2fe95ac4_ek.pdf
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kayba karşı korunamama olarak başka bir açıdan da elverişsiz veya başarısız içsel 

yöntemler, topluluklar, sistemler ya da dışsal olaylardan kaynaklanan dolaylı veya 

dolaysız kayıplar olarak tanımlanabilmektedir.
61

 Risk,  

 Beklenen (gerçekleşmesi en muhtemel) sonuç ile gerçekleşen (fiili) sonuç 

arasındaki sapma
62

 

 Bir işleme ya da faaliyete ilişkin bir parasal kaybın ortaya çıkması veya bir 

giderin ya da zararın oluşması halinde ekonomik faydanın azalması ihtimali
63

 

 Bir firmanın ya da işletme çok büyükse bir biriminin nakit akımındaki inişler 

çıkışlar ya da standart sapmadır.
64

 Bu tanım bankacılık sektörü için kullanılan bir 

tanımdır. 

1.3.2.2. Bankalara Yönelik Riskler 

 Bankaların hemen hemen tüm faaliyet alanlarında aldıkları kararlar için bir 

risk söz konusudur. Risk bankacılık faaliyetinin önlenemeyen ve giderilemeyen bir 

parçasıdır. Risk, bankalar açısından ele alındığında başarılı olma durumu yerine 

başarısız olmayı ifade eder. Başarılı bir şekilde yönetildiğinde risk, bankanın karlılığını 

arttırıcı önemli bir araçtır.
65

 

Banka ve risk arasındaki ilişki şu şekilde de açıklanabilir; banka risk alır,riski 

değiştirir,banka ürünü ve servislerine dönüştürür. Banka bir risk makinasıdır.
66

 Riskin 

birçok çeşitli tanımı içerisinde bankacılığa özgü başka bir tanım da;bankanın, şube veya 

departmanının net nakit akımlarının standart sapması veya dalgalanma derecesidir.
67

 

                                                           
61 Turgut Özkan, “Sigortacılık Sektörünün Temel Riskleri”, Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği 

(TSRŞB), I. Ulusal Sigortacılık Sempozyumu, Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Sigorta Sektörü, İstanbul, 

24 Mayıs 2005, s.426.       425-471. 
62 Emre Alkin, Tuğrul Savaş ve Vedat Akman, Bankalarda Risk Yönetimine Giriş, İstanbul: Çetin Matbaacılık, 

2001, s.105. 
63 BDDK, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan BDDK’ nın, Bankaların İç Sistemleri 

Hakkında Yönetmelik, Madde 3-j 
64 İlker Parasız, Modern Bankacılık: Teori ve Uygulama ,İstanbul: Banksis Yayınları, s.183. 
65 Ömer Faruk Çolak, Finansal Piyasalar ve Para Politikası, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2001,s.117. 
66 Alkin, Savaş ve Akman, s.105. 
67 Active Araştırma Grubu, “Yirmibirinci Yüzyılda Finansal Riskin Ölçülmesi”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, 

1999, s.9. 

http://www.makalem.com,1999/
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Bankalar doğaları gereği finansal aracılık, bankacılık ürün ve hizmet sürecinde 

birçok farklı riskle karşı karşıya kalmaktadırlar ve bu risk türleri farklı kaynaklarda 

farklı şekillerde sınıflandırılmaktadırlar. Fakat genel bir çerçevede ele alınırsa Şekil 

1.4.’deki gibi bir sınıflandırma yapılabilir: 

 

Şekil 1.4. Bankalara Özgü Riskler 

Kaynak: Melek Boyacıoğlu, Bankalarda Derecelendirme (Rating) ve Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Amprik 

Bir Çalışma, Yayınlanmış Doktora Tezi, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul 2005, s.171. 

 

 

Genel işletme riskleri: Genel işletme riskleri sadece bankalara özgü olmayan, 

tüm işletme tipleri için geçerli olan risklerdir. Bu risk türü stratejik riskler ve 

operasyonel riskler şeklinde iki başlık altında incelenebilir.
68

 

a)Stratejik Riskler: Politik, ekonomik, sosyal ve doğal çevrede önceden 

öngörülmeyen ve bankanın rekabet ve yaşama gücünü tehdit eden değişikliklerden 

kaynaklanan risklerdir. Orta ve uzun vadede bankanın gelişimi ile ilgili yönetimin 

tutumu; ürün, müşteri, rekabet gücü açısından hatalı piyasa tahminleri; geri ödenmeyen 

veya kontrol dışı maliyetler doğuran yatırımlar bu risk grubuna örnek olarak verilebilir.
 
 

                                                           
68 Boyacıoğlu, s.25. 
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b)Operasyonel Riskler: Operasyonel risk, genel olarak “kredi riski” veya 

“piyasa riski”dışında kalan tüm riskler olarak tanımlanmakta, risk yönetimi ve 

ölçümlenmesi alanında en yeni kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası 

Netleştirmeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) bünyesinde 

oluşturulan Basel Komite, bankacılık alanında yaptığı birçok düzenleme ile 

tanınmaktadır. Basel Komite, düzenlemelerinde, operasyonel riski, “uygun olmayan ya 

da işlemeyen iç süreçler, insanlar ve sistemler ya da dış etkenler nedeniyle ortaya 

çıkabilecek zarara uğrama riski” olarak tanımlamıştır.
69

 Bu risk, daha ziyade 

raporlama, muhasebe ve risk yönetimi ile iç denetimde yetersizlik, zarar ve 

beklenmedik durumlar için hazırlanmış planlamada yetersizlikler, insan hatası veya 

yönetimsel zaafiyet durumlarında oluşan kayıpları vurgulamaktadır. Dealer, kredi 

yetkilisi ya da diğer banka mensuplarınca yetkilerin aşılarak ya da ahlaki olmayan 

şekilde hareket edilmesi bu duruma örnek teşkil edebilir.
70

 Bir diğer örnek de bankanın 

ödeme sisteminde yeterli kontrolün olmaması ya da bilgisayar teknolojisinin yarattığı 

olanaklar nedeniyle mudileri tarafından dolandırılması olabilir. Günümüz ATM, EFT 

(Elektronik Fon Transferi) ve online sistemlerinin gelişmesi ile bankaların çok sayıda 

ülkede faaliyette bulunması operasyonel risklerle karşı karşıya kalmaları sonucunu 

doğurmuştur.
71

 Bu tezin konusunu oluşturan hile riskinin de burada yapılan tanımlar 

doğrultusunda operasyonel riskler içerisinde yer aldığını söylemek mümkündür. 

Görüldüğü üzere operasyonel riskin birçok kaynağı vardır. Operasyonel risk 

kaynaklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: 

b.1.)Personel riski: Banka yönetimi ve personelin yetersizliğinden, 

ihmalinden, görevlerini unutmalarından ya da kötüye kullanmalarından veya kasıtlı 

olarak suç sayılan eylemleri gerçekleştirmelerinden kaynaklanan risklerdir. Örneğin 

banka yönetiminin limitleri aşarak ve yeterli güvence almadan kredi açması, gerekli 

incelemeleri yapmadan başka teşebbüslere iştirak etmesi, teknolojik yenilikleri bankaya 

adapte edememesi ve değişime ayak uyduramaması, ürün ve hizmet tanıtımındaki 

                                                           
69 Dilek Leblebici Teker ve Burç Ülengin, “Bankacılıkta Operasyonel Risk Ölçüm Modellerinin Türk Bankacılık 

Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Bankaya Uygulanması”, İTÜ Dergisi Sosyal Bilimler, Cilt:2, Sayı:1, Aralık 

2005, s.14. 
70Alkin, Savaş ve  Akman,s.119. 
71 Ali İhsan Karacan, Bankacılık ve Kriz, Tütünbank Yayınları, 2002, s.19. 
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yetersizlik ve belirsizliğin yanı sıra personelin yolsuzluk, hırsızlık yapması, emirleri 

dikkate almaması veya faaliyetleri kurallara aykırı olarak yerine getirmesi, bilerek işi 

engellemesi, kötü niyetli davranması gibi hususlar personel riski kapsamında 

değerlendirilebilir. Bu riske neden olan faktörler içerisinde ise personelin bilgi ve 

tecrübe yetersizliği, motivasyon eksikliği, aşırı iş yükü, personelin düzensiz rotasyonu, 

iş yerinin elverişsizliği ya da düzenin iyi kurulmamış olması sayılabilir.
72

 

Operasyonel riskte insan faktörünün etkisinin azaltılabilmesi için, çalışanların 

hata yapma ve yolsuzluk oranının düşük seviyelere çekilmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle banka kültürünün yeni ürün ve hizmetler ile ilgili eğitim yatırımı yapılan, iç 

denetime önem verilen ve bir teşvik primi sistemi uygulanan bir yapıya kavuşturulması 

gerekmektedir.
73

 

b.2.)Teknik Riskler:  Son yıllarda piyasalara sunulan yeni hizmet ve ürünlerin 

karmaşıklığı ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, bankaların mevcut sistemlerinin 

kapasitesini yetersiz bırakmıştır. Bu nedenle bankalar sistemlerini ya tamamen 

değiştirme ya da yeniden yapılandırma yoluna gitmektedirler.
74

 İşte bilgisayar ve 

iletişim sistemindeki teknik sorunlar ve aksamalar, virüs problemleri, yetersiz ya da 

demode olmuş sistemlerden kaynaklanan bu riskler teknik riskler olarak 

tanımlanabilir.
75

 

b.3.)Organizasyon Riski: Banka örgüt yapısı ve işleyişi ile ilgili sorunlardan 

doğan risklerdir. Örneğin örgüt içerisindeki kademeler arasındaki bilgi akışının 

yetersizliği,yetki sınırlarının kesin olmaması,yapı ve işleyişteki belirsizliklerden doğan 

belirsizlikler bu gruba girmektedir.
76

  

b.4.)Yasal Riskler: Bankalar özellikle yeni tip işlemlere girerken veya 

uluslararası bankacılık faaliyetlerinde yasal risklerle karşılaşırlar. Bunun nedeni söz 

konusu faaliyetlerin yabancı unsur taşımaları, buna bağlı olarak da birden fazla hukuk 

düzenini ilgilendirmeleridir. Dolayısıyla uluslararası bankacılık işlemlerinde ve 

                                                           
72 Boyacıoğlu, s.26. 
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sözleşmelerde yabancı hukuk sistemine uygunluk denetimi şarttır. Örneğin karşı taraf 

taahhütünü yerine getirmeyi reddediyorsa veya belirli sözleşme tipleri yabancı hukuk 

sisteminde geçersiz ise bankanın taleplerinin yerine getirilmesi hususu önemli bir risk 

taşır.
77

 Bankalar özellikle yeni işlemlerin uygulanmasında ve bir işleme taraf olmaya 

ilişkin yasal hakkın bulunmaması durumlarında doğabilecek yasal risklere karşı oldukça 

duyarlı davranırlar.
78

 

b.5.)Dış Riskler: Banka dışında üçüncü kişilerle ilgili sahtekarlık olayları, risk 

doğurması muhtemel konulara ilişkin hukuki düzenlemelerdeki değişiklik ve boşluklar, 

deprem, yangın, sel gibi felaketlerden kaynaklanan riskler, terörist faaliyetler, sosyal 

kargaşanın yol açacağı zararlar, para aklama, web sitelerinin dış müdahalelerle kötüye 

kullanılması enerji iletiminde oluşan aksamalar bu gruba girmektedir.
79

 

Bankalara özgü riskler: Bankalara has risk türleri içerisine likidite riski, kredi 

riski, ülke riski ve piyasa riski girmektedir. 

a) Likidite riski: Likidite riski, bankanın yükümlülüklerindeki azalmayı iyi 

düzenleyememesi ya da aktiflerindeki artışı karşılayacak şekilde yeterli kaynak 

bulunduramaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
80

 Likidite riski bankaların 

aracılık işlevini yerine getirebilmek, daha doğrusu bankacılık yapabilmek için 

mecburen üstlendikleri en temel risklerden biridir. Bankalar aracılık işlevini 

yerine getirirken;
81

 

 Farklı yerlerden (coğrafyadan) topladıkları tasarruf fazlasını (mevduatı) 

farklı yerlerde (coğrafyada) bulunan ve fon ihtiyacı içindeki müşterilerine 

ödünç vermek suretiyle 

 Farklı ve genellikle küçük miktarlarda topladıkları mevduatı bir havuzda 

toplayıp daha büyük miktarlarda ödünç vermek veya yüksek miktarlarda 

                                                           
77 Peter Betge, Bankbetriebslehre, Berlin: Springer Verlag, 1996, s.278-279. 
78Alkin, Savaş ve Akman, s.120. 
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(genellikle yurtdışından) temin ettikleri kredileri daha küçük miktarlarda 

(genellikle yurt içinde) ödünç vermek suretiyle 

 Farklı vadelerde topladıkları fonları farklı vadelerle ödünç vermek, 

özellikle de kısa vadelerle toplanan mevduatla daha uzun vadeli ödünç vermek 

(kredi kullandırmak veya uzun vadeli menkul kıymet satın almak) suretiyle 

 Vadesiz veya belli bir vadede geri ödenmek üzere topladıkları mevduat 

ve diğer yabancı kaynakları duran varlıklara yatırmak (iştirak ve bağlı 

kuruluşlara sermaye olarak bağlamak veya sabit kıymet anlamında kullanmak) 

suretiyle, yer, miktar, zaman ve nitelik bakımından yaptıkları dönüşümlerle 

likidite riski üstlenirler. 

Likidite riski bankaların varlık ve yükümlülüklerinin farklı vadelerde 

olmasından kaynaklanır. Likidite riski altında yatan asıl problem, bankalar tarafından 

mevduat sahiplerinin ne zaman ve ne miktarda geri çekeceklerinin ve kredi talep 

edenlerin de ne zaman ve ne miktarda paraya ihtiyaçlarının olacağının bilinmemesidir. 

Bankanın belli bir dönem için nakit borçları; nakit çıktıları ve nakde çevrilebilecek 

varlıkları ile nakit varlıkları toplamından fazla olursa, banka likidite riski ile karşı 

karşıyadır.
82

 Bankalar ve bünyelerindeki bu piyasalar güven müesseseleri oldukları ve 

sistemin tıkanmaması için kar amacından önce bu riski minimize etmeye çalışırlar. 

Sorumluluğunu yerine getiremeyen bankalar cezai faize maruz kalır ve piyasada itibar 

kaybederler. Bu nedenlerle bankalar, gerek kredi faaliyetlerini ve yatırımlarını 

sürdürebilmek, gerekse mevduat sahiplerinin taleplerini karşılayabilmek için yeterli 

miktarda kullanabilir hazır fona sahip olmak zorundadırlar. 

b)Kredi Riski: Kredi vermek çoğu bankanın en temel faaliyetidir. Kredi 

işlemleri, bankaların ödünç alanların kredibilitesi konusunda doğru kararlar almalarını 

gerektirir. Bu kararlar her zaman doğru olmayabilir ya da çeşitli faktörlere bağlı olarak 

zaman içerisinde azalabilir.
83

 İşte müşteri veya garantörün banka ile arasındaki 

anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri veya yerine getirmedeki 
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gecikmelerden doğan tehlikeye kredi riski denir.
84

 Her iki durumda da varlığın değeri 

azalarak bankanın kredibilitesi açısından olumsuz bir durum meydana getirir. Ayrıca bu 

durum bankanın sermayesi için de olumsuz bir durumdur. 

Başka bir tanıma göre ödenmeme veya geç ödenmeden dolayı kredi riski net 

kar veya özvarlığın piyasa değerindeki olumsuz değişimdir.
85

 

Bir başka tanımda ise kredi riski bir borç veya yatırımda finansal zarar olasılığı 

olarak tanımlanırken aynı zamanda anaparadan başka kredi riski doğuran unsurlar 

sıralanmaktadır: 

 Tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş faiz, 

 Borçla ilgili dökümantasyon, analizi yeniden yapılandırma, mülkiyet 

değişikliği ve satış gibi işlemlerle ilgili yönetim giderleri ve diğer giderler, 

 Yasal prosedürlerin takip maliyeti, 

 Borcun faiz getirisinin kesilmesi halindeki fırsat maliyeti.
86

 

c)Ülke Riski: Bir ülkedeki kredi yükümlülükleri ya da ülkeye yapılan 

yatırımlar açısından önemli etkiler yaratabilecek şekilde ülkenin ekonomik, siyasi ve 

sosyal koşullarıyla bağlantılı tüm riskleri içermektedir.
87

 

Ücret düzeyi, enflasyon, ekonomik büyüme ve resesyon gibi ekonomik 

değişkenler ekonomik riske neden olmaktadır. Savaşlar, politik krizler, kamulaştırma, 

seçimler, gümrük kısıtları gibi etkenler de politik riske etki etmektedir. Bunların yanı 

sıra para ve sermaye piyasalarındaki oluşabilecek düzenleme riski ile ülke riski 

oluşmaktadır. 
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Ülke riskinin transfer ve devlet riski olmak üzere 2 boyutu bulunmaktadır. 

Transfer riski; borcun anapara ve faiz ödemelerinin zamanı geldiğinde, ülkedeki döviz 

yetersizliği veya döviz rejimi nedeniyle kredi alan kuruluşun ulusal parayı ihtiyaç 

duyulan döviz cinsine çevirememe olasılığıdır.
88

 Transfer riskinden korunmak için; ülke 

riski gözden geçirilir, döviz kısıtlamaları hakkında bilgi edinilir, yeni düzenlemeler 

takip edilir.
89

 Devlet riski ise; devletin ödeme zorluğuna düşme riski ya da kamu 

sektörünün ülke riski olarak tanımlanmaktadır.
90

 

d) Piyasa Riski: Piyasa riski; faiz oranı, döviz kuru ve hisse senetlerinin 

değerinde önceden belirlenemeyen değişikliklerden dolayı, gerçekleşen karın beklenen 

kara göre negatif sapması tehlikesidir.
91

 

Piyasa riski iki çeşit risk ile bağlantılıdır. Finansal kıymetlerin piyasa 

fiyatlarındaki değişiklikler faiz oranı değişiklikleri veya döviz kuru değişikliklerinden 

meydana gelmektedir.
92

 Döviz kuru ve faiz oranı risklerinin ortak özelliği para ve 

sermaye piyasalarındaki fiyat değişikliklerinden kaynaklanıyor olmalarıdır ve bu 

nedenle fiyat riski olarak adlandırılmaktadır.
 93

 

Döviz kuru riski, bir takım etkenlerle (cari açık, siyasi olaylar, faiz oranları vb.) 

yerli para biriminin yabancı para birimlerine karşı meydana gelebilecek değişimler ile 

bilançolarda veya yatırım portföylerinde oluşan kayıplar şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Faiz riski faiz oranlarındaki dalgalanmalar nedeniyle maruz kalınan risktir. Hisse senedi 

fiyat riski ise hisse senedi fiyatlarında oluşan oynaklıklardan kaynaklanan risktir.
94

 

  1.3.3. İşletmelerde Hile Riski Yönetimi 

Hile riski yönetimi; işletmelerin hile risklerini belirlediği, bu risklere yönelik 

önleyici ve ortaya çıkartıcı kontroller geliştirdikleri ve uyguladıkları bir süreçtir. Hile 

riski yönetimi oldukça geniş kapsamlı olup, hilenin soruşturulmasından kanıtların 
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mahkemelere sunulmasına kadar olan süreçleri de kapsar. Hile riski yönetimi, hile 

riskinin sıfır olduğu bir işletme ortamını kesinlikle sağlayamaz. Hile riski yönetimi ile 

amaçlanan; çeşitli kontrollerle hileyi önleyebilmek veya olabildiğince hızlı ortaya 

çıkartabilmektir. 

Bu kısımda öncelikle hile riskini tanımladıktan sonra hile riski yönetimi 

sürecinin adımları olan hile riskini değerlendirme, hile riskinin önlenmesi ve ortaya 

çıkarılması konularına değinilecektir. 

    1.3.3.1. Hile Riski Kavramı 

Hile riski, hilekar tarafından bu olay ve hataların kasıtlı bir şekilde tasarlandığı 

bir risk biçimidir.
95

 Hile riski her ne kadar bünyesinde kasıt içerse de önlenebilir ve 

engellenebilir.
96

 

Bu konuya kanun koyucu ve düzenleyicilerin verdiği öneme karşılık, 

işletmelerin de aynı özen ve önemle yaklaşmaları gerekir. Muhasebe hilelerinin topluma 

ve işletmelere verdiği zararlar göz ardı edilemeyecek boyutlara gelmiştir. Bu nedenle 

insan faktörü işletmelere dahil oldukça, hile riski ile işletmelerin karşılaşma olasılığı 

daima devam edecektir. Şartlar oluştukça, yani hile üçgeninin parçaları tamamlandıkça 

hile riskinin kaçınılmaz olduğu gerçeği gün geçtikçe açığa çıkmaktadır.
97

 

Özetle hile riski, hileden kaynaklanan önemli yanlış beyanların finansal 

tablolara yansıma olasılığı olarak tanımlanabilir. 1997 yılında AICPA tarafından 

yayınlanan SAS No. 82’de ilk olarak hile riski kavramına yer verilmiş ve SAS 

No.82’nin gözden geçirilmiş hali olan SAS No. 99 ile birlikte hile riski konusuna özel 

bir önem verilmiştir.
98

 SAS No. 99’da hile riskinin denetim riskinin bir parçası 

olduğunu belirtilmektedir. SAS No.99, finansal raporlamada ve varlıkların suiistimali 
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ile ilgili hile riskinin belirlenmesini ve bu belirleme ile denetimin planlanması ve 

programlanmasını ister.
99

 

    1.3.3.2. Hile Riskinin Değerlendirilmesi 

Etkili bir hile riski yönetim programı, işletmede meydana gelebilecek hileleri 

belirleyen risk değerlemesine dayanmaktadır. Hile riski değerlemesi, bir sistem 

çerçevesinde gerçekleşmektedir. Sistem hile, vaka ve senaryolarını göz önünde 

bulundurarak bunların oluşma potansiyelini azaltıcı kontroller oluşturur.
100

 İşletmenin 

her alanında ve her sürecinde hile riskleri belirlendikten sonra etkisinin ve olasılığının 

değerlemesi yapılır. İşletmelerde hile riski değerlemesinin var olması ve yönetimin bu 

değerlemenin varlığını açıkça ortaya koyması da hilekarları caydırabilir. Etkili bir hile 

riski değerlemesi önceden belirlenemeyen risklere ışık tutarak hilenin zamanında 

belirlenme ve ortaya çıkma olasılığını güçlendirir. Hile riskinin yol açtığı maliyetlerden 

kaçınmak hile riski değerlemesini gerçekleştirmekten geçer.
101

 

Detaylı bir hile riski değerlendirmesi; işletmenin hangi tür hileler karşısında 

açık hedef olduğunu, hilenin işletmenin içinde mi dışında mı meydana geleceğini ve 

nasıl olacağını tanımlayan bir süreçtir. Tanımlanan hile riskleri daha sonra önem ve 

meydana gelme olasılığı göz önüne alınarak derecelerine göre sıralanır. Bundan sonraki 

aşamada hilelerin meydana gelmesini önlemek için her bir tanımlanmış riske özel iç 

kontroller uygulanır. Eğer, artık riskin düzeyi işletmenin kabul edeceği risk 

seviyesinden fazlaysa, işletmenin risk düzeyini kabul edeceği seviyeye indirmesi 

gerekmektedir. Bu da hilenin meydana gelmesine olanak verecek fırsatların azaltılması 

yoluyla mümkündür.
102

 

Hile riskini değerlendirmenin farklı yöntemleri vardır. Yöntem seçimi, risk 

değerlemesinin hangi nedenle yapıldığına bağlı olmalıdır. Tipik bir risk değerlendirmesi 

yasal gereklilikleri yerine getirmek, iç kontrolleri ölçmek ve işletme sistemi içerisindeki 

                                                           
99 Barış Sipahi, “SAS 82 Çerçevesinde Muhasebe Denetiminde Hile Riskini Ortaya Çıkaran Faktörler”, Mali Çözüm 

Dergisi, Sayı:67, 2004, s.119. 
100
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101 CIMA,s.32. 
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hilelerin yerini belirlemek amacıyla yapılır. Hile riskini değerlendirme üç seviyede 

gerçekleştirilebilir:
103

 

Makro Risk Seviyesi: İşletme Bazlı Riski Değerlendirme 

İşletme bazlı riski değerlendirme, işletmenin karşı karşıya olduğu tüm hileli 

faaliyetlerin kapsamlı bir şekilde belirlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanır. Bunun 

amacı hilenin meydana gelme olasılığını değerlemek, hilenin etkilerini anlamak ve hile 

riskinin nasıl yönetileceğine dair yöntemleri belirlemektir. İşletme çapında risk 

değerlemesi, hilenin meydana gelme olasılığının açıklanması için iç kontrol çevresine 

odaklanır. Hile etkisi belirlenmeli ve anlaşılmalıdır. Organizasyonel kültür, hile etkisini 

içeren açıklayıcı ve nicel bir belgelendirme sistemine sahip olmalıdır. Yönetimin amacı, 

hile maliyetlerini yönetecek bir yapı oluşturmaktır. 

Mikro Risk Seviyesi: İş Süreçleri Bazlı Riski Değerlendirme 

İş süreçleri bazlı riski değerlendirme, iş süreçlerindeki spesifik hile vakalarını 

belirlemek için tasarlanmıştır ve süreç içerisindeki hile riskleriyle bağlantılı iç 

kontrollere önem verir. İş süreçleri bazlı riski değerleme; iç kontrol prosedürlerine, 

izleme kontrollerine ve bu kontrollerle ilgili bilgi ve iletişim sistemlerine odaklanır. 

Yönetimin amacı risk azaltma kararlarını vermektir.  

Mega Risk Seviyesi: Hile Odaklı Riski Değerlendirme 

Hile odaklı riski değerlendirme, hileli işlemlerin en çok meydana geldiği 

spesifik hesapları, işlem tiplerini ve departmanları belirlemeye yöneliktir. Bu 

değerleme, hile denetim programı geliştirirken hile iddiaları ortaya çıkmadan önce hileli 

faaliyetleri tespit etmede kullanılır. Bu seviyede hile riski değerlemesini 

gerçekleştirmenin amacı, işletmenin ana faaliyetlerindeki hileli işlemleri tespit 

etmektir.
104

 

 

                                                           
103 Fatma Ulucan Özkul ve Zehra Almalı Özdemir, İşletmelerde Hile Riski Yönetimi, 1.Basım, İstanbul: Beta 

Yayınevi, 2011,s.53. 
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        1.2.3.3. Hile Riskinin Önlenmesi ve Kontrol Edilmesi  

Hile önleme konusunda en iyi performansı gösteren işletmeler bile hilenin 

ortaya çıkabileceği gerçeğinin kaçınılmaz olduğunu kabul etmişlerdir. İşletmede 

önleyici ve ortaya çıkarıcı teknikler olmasına rağmen hile ve suistimal, işletmenin 

çeşitli seviyelerinde ortaya çıkabilir. “Önleme” ve “ortaya çıkarma” kavramları aynı 

anlama gelmezler. Önleme; politikaları, prosedürleri, eğitim ve iletişimi kapsarken; 

ortaya çıkarma, gerçekleşmiş veya gerçekleşmekte olan hile veya suistimali belirlemeye 

yönelik faaliyetler ve programlar olarak tanımlanabilir. Hile önleme teknikleri, hilenin 

gerçekleşmeyeceğini garanti etmez ancak hile riskinin minimize edilmesinin başlıca 

adımlarından biridir.
105

 

Hilenin önlenmesi için aşağıdaki kontroller uygulanabilir: 

 İnsan Kaynakları Prosedürleri, 

 Yetki Sınırları, 

 Gözetim, 

 Sürpriz Denetimler, 

 Yasal Takibat , 

 Düzenli Denetimler, 

 ACFE’nin Hile Önleyici Kontrol Testi (Check-Up) 

1.3.3.4. Hile Riskinin Ortaya Çıkarılması  

Hilekar işletmede spesifik ortaya çıkarma kontrolleri olduğunu ve bunların 

etkili bir biçimde çalıştığını biliyorsa, hileli davranışta bulunmadan önce tereddüt 
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edecektir.
106

 Bu yönüyle hileyi ortaya çıkarma kontrollerinin aynı zamanda hileyi 

önlemeye de hizmet ettiği söylenebilir. 

Hileye karşı alınan önlemler, çalışanlar ve üçüncü kişiler tarafından kolayca 

anlaşılabilir olduğu halde, ortaya çıkarma kontrolleri arka planda gizli bir yapıda 

tasarlanmalıdır. Çünkü kanıtlar işletme çevresinde her gün karşımıza çıkmazlar. Ortaya 

çıkarma teknikleri genellikle: 

 İşletmenin olağan seyri devam ederken,  

 İç kaynaklı bilgileri doğrulamak için dış kaynaklı bilgilerin 

kullanılmasıyla, 

 Çıkan sonuçların, diğer kontrolleri daha iyi düzenlemek ve iyileştirmek 

amacıyla kullanılmasıyla oluşturulabilir. 

Ayrıca hileyi ortaya çıkarma tekniklerinin ve kontrollerinin maliyetinin etkin 

bir yaklaşımla oluşturulması uygun olacaktır. Her işletme hileye duyarlı olmasına 

rağmen, tüm hile risklerini elimine etmeye çalışmak maliyet etkin bir yaklaşım değildir. 

Bir işletme, önleme kontrollerinden ziyade ortaya çıkarma kontrollerine ağırlık vermeyi 

tercih edebilir ancak bu tercihi yönetim kurulu onaylamalıdır. Hileye karşı kontrolleri 

oluşturmak, uygulamak ve izlemek için araçlar, personel ve eğitim gibi unsurların 

tahmini maliyetleri, riskin tahmini etkisini aşmamalıdır. Böylece maliyet etkin 

yaklaşıma uygun davranılır.
107
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2. FİNANSAL HİZMETLERDE HİLE RİSKİNİN 

DEĞERLENDİRMESİ VE ORTAYA ÇIKARILMASI 

 
2.1. Finansal Hizmetlerde Hile Riski Değerlendirmesi 

Enron ve diğer yolsuzluklardan bu yana hile, iç kontrol ve risk değerlendirme 

konuları dikkat çeken konular haline gelmiştir. ABD’de Sarbanes-Oxley Yasası’nın 

(SOX) yürürlüğe girmesiyle bu konular üzerindeki dikkatler artmıştır ve federal yasaya 

da bu konular ile ilgili pek çok madde girmiştir. Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu 

(SEC - Securities and Exchange Commission) ve Halka Açık Şirketler Muhasebe 

Gözetim Kurulu (PCAOB - Public Companies Accounting Oversight Board) bu konular 

üzerinde yoğun biçimde çalışmışlardır. Treadway Organizasyonu Sponsor 

Organizasyonlar Komitesi - COSO (Committee of Sponsoring Organizations) da risk 

değerlendirme alanında önemli çabalarda bulunmuş ve işletme riskinin 

değerlendirilmesi ile ilgili COSO modelini üretmiştir.
108

 Kurumsal risk 

değerlendirmesinin yanında, işletmedeki hile bilinci derecesini yükselterek hile riskiyle 

savaşacak ek süreç ve programlara sahip olmak önemlidir. Başlangıç olarak hile riski 

değerlendirmesi göz önüne alınmalıdır.
109

 

2.1.1. Hile Riski Değerlendirmesinin Tanımı  

Hile riski değerlendirmesi, işletmeyi tehdit eden veya edebilecek çeşitli 

türlerdeki hilelerin ortaya çıkarılması ve hileleri önleyici kontrollerin oluşturulmasında 

kritik bir öneme sahiptir.
110

 Hile riski değerlendirmesi hile riski yönetim sürecinin 

olmazsa olmaz unsuru olarak tanımlanabilir.
111

 

Hile riski değerlendirmesi, hileyi doğrudan önlemek anlamına gelmez. 

İşletmenin duyarlı olduğu spesifik hile vakalarına ve senaryolarına yönelik uygulamalar 

gerçekleştirir. Bu bilgi gerekirse hile denetimi sırasında araştırılan mevcut hilelerin veya 

                                                           
108 Singleton, s.191. 
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hile riski içeren durumların yerini belirlemede kullanılır. Böylelikle risk içeren ve yasal 

olmayan faaliyetlerin önlenmesi için geliştirilen gerekli kontroller oluşturulur.
112

  

Detaylı bir hile riski değerlendirmesi; işletmenin hangi tür hilelere karşı 

duyarlılığı olduğunu, hilenin işletmenin içinde mi dışında mı meydana geleceğini ve 

nasıl olacağını tanımlayan bir süreçtir. Tanımlanan hile riskleri daha sonra önem ve 

meydana gelme olasılığı göz önüne alınarak derecelerine göre sıralanır. Bundan sonraki 

aşamada hilelerin meydana gelmesini önlemek için her bir tanımlanmış riske özel iç 

kontroller uygulanır. Riskin düzeyi işletmenin kabul edeceği risk seviyesinden fazlaysa, 

işletmenin risk düzeyini kabul edeceği seviyeye indirmesi gerekmektedir.
113

 Hile riskini 

değerlemeye başlamadan önce, kabul edilebilir risk seviyesinin belirlenmesi gerekir. 

Her işletmenin risk tolerans seviyesi farklıdır. Yönetim kurulu, işletmenin risk tolerans 

seviyesini belirler ve işletmenin ortaklarına, sermaye sağlayıcılarına ve paydaşlarına bu 

konudaki sorumluluklarını açıklar. Bazı işletmeler sadece önemli finansal tabloları 

etkileyen hile risklerini ele alırken, bazıları daha aktif bir yaklaşımla tüm hile risklerine 

karşı verecekleri tepkileri içeren sağlam bir programa sahip olmak isterler. İşletmelerin 

bir kısmı hileye karşı verecekleri tepkilerde “sıfır tolerans” ilkesini benimser. Ancak 

bazı işletmeler belirli bir seviyeye kadar hile riskini kabul edebilir. Çünkü işletmelerde 

hile risklerini belirlemek oldukça pahalı olduğu gibi, riskleri ortaya çıkaran kontrolleri 

oluşturmak da zaman alıcı bir süreçtir. Bu sebeple bazı işletmeler, bazı riskleri 

önemsemeyerek onlara karşı kontroller geliştirmeyebilir. Ancak bir işletmenin 

geçmişinde hile oluşmuşsa, bu işletme tüm hile risklerini önemli kabul etmeli, hileye 

tolerans göstermemelidir.
114

 

Hile riski değerlendirmesinin başarıya ulaşmasında etkili unsurlar aşağıdaki 

şekilde sıralanabilir: 
115

 

 İşletmede tanımlanan hile riskleri ve vakalarına yönelik kontrol 

faaliyetleri arasında bağlantı kurması 

 Tüm seviyelerdeki personeli kapsaması 
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 Yönetimin etkisiz kılabileceği iç kontrollere daha fazla dikkat çekilmesi 

 İş birimleri için değerlendirmeler içermesi 

 Her hile vakasının düzeyine uygun olarak geliştirilmiş detaylı 

değerlendirme içermesi 

Hile riski değerlendirmesi işletmede hangi hile türlerinin oluşabileceğini tam 

olarak ortaya koyamasa bile konu hakkında doğru bilgiler elde edilmesini sağlar.
116

  

2.1.2. Hile Riski Değerlendirme Prosedürleri 

Hile riski değerlendirmesi işletmedeki potansiyel aksaklıkların yapısını hem 

nitelik hem de nicelik bakımından tanımlayacak ve adım adım ilerlenecek bir 

süreçtir.
117

 Hile riski değerlendirmesi geleneksel risk değerlendirmeden farklı olarak 

işletmenin itibarını önemli derecede etkileyebilecek, işletmeyi adli veya cezai bir 

yükümlülük altına sokabilecek ve finansal bir kayıp doğurabilecek faaliyetleri 

belirlemek için bazı prosedürler uygulamaktadır.
118

  

Hile riski değerlendirmesini uygulamak çok zorlu bir süreç olmasa da dikkatli 

bir planlama ve metodolojik düzenlemeler gerektirir. Genellikle hile riski 

değerlendirmesi, denetim komitesi ve hile önleme komitesinin kabul gördüğü şekilde 

gerçekleşir. Ancak her işletmenin kendine özgü fonksiyonlarına, yapısına ve kültürüne 

uyarlanır.
119

 Şekil 2.1. Hile riski değerlendirmesi sürecinde uygulacak prosedürleri 

sırasıyla özetlemektedir. 

 

 

                                                           
116 Goldmann, s.175. 
117 Richard H. Girgenti ve Timothy P. Headley, Managing The Fraud and Misconduct: Meeting the Challenges..., 

2011, s.123. 
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Şekil 2.1. Hile Riski Değerlendirme Prosedürleri 

Kaynak: Goldmann, s.175, Bishop, s.49, KPMG Forensic Fraud Risk Assessment, s.10 ve Frank, s.4-

8’den derlenmiştir. 

 

Şekil 2.1.’de belirtilen hile riski prosedürleri literatürde çeşitli şekillerde ifade 

edilmiş olabilir. Örneğin bazı adımlar birleştirilerek tek adımda gösterilmiş olabilir. 

Ancak, öz itibariyle hile riski değerlendirme süreci şekilde yer alan adımları 

içermektedir. Süreç, hile riski değerlendirme ekibinde yer alacak kişilerin ve 

görevlerinin belirlenmesiyle başlamaktadır. Daha sonra hileyi meydana getiren faktörler 

belirlenmeye çalışılır. Bu aşamada kırmızı bayrakların izi sürülmektedir. Belirlenen hile 

risklerinin işletmeye etkisi ölçülür ve risklere karşılık kontrollerin mevcudiyeti ve 

yeterliliği değerlendirilir. Bu noktadan sonra riskler etkisine, kontrollerin varlığına, hile 

riski değerlendirme ekibinin tecrübelerine, yönetimin öngörüsüne ve elde edilen 

kanıtlara göre önceliklendirilir. Bu aşamadan sonra kontrol ve stratejilerin uygulanması 

Hile riski değerlendirme ekibinin 
oluşturulması 

Hile riski faktörlerinin 
belirlenmesi ve değerlemesi 

Olası hile  risklerinin etkilerinin 
belirlenmesi 

Hile risklerinin analiz edilmesi ve 
kontrollerin değerlemesi 

Hile riski değerlendirme 
sonuçlarının değerlemesi ve kalan 
hile risklerinin önceliklendirilmesi 

Riskin iyileştirilmesi 
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ile hile riski stratejisinin etkililiğinin değerlendirilmesi ve sürekli olarak gözden 

geçirilmesi adımları hile riski yönetim süreci kapsamında uygulanabilir. 

2.1.2.1. Hile Riski Değerlendirme Ekibinin Oluşturulması 

Yönetim hile riski değerlendirmesine başlamadan önce, değerlendirme 

sürecinin tasarımında, uygulamasında ve sonuçların analiz edilmesinde sorumlu kişileri 

belirlemelidir.
120

 Kaliteli bir risk değerlendirme süreci için ekibin tüm belli başlı iş 

birimlerini, iş süreçlerini, kilit pozisyonları ve gerekli tüm görüşleri temsil etmesi 

gerekir. Pozisyonları ne olursa olsun yaratıcı düşünen, mantıklı sebepler sunabilen, 

işletmeyi ve sektörü iyi tanıyan ve hile konusunda her türlü olasılığı değerlendirebilen 

kişiler aranmalıdır.
121

 Çünkü hilekar çoğu zaman kurnazdır ve hep bir adım öndedir.
122

 

Hile riski değerlendirme ekibi aşağıda belirtilen iç ve dış kaynakların 

kombinasyonu şeklinde de oluşturulabilir:
123

 

 Finansal raporlama süreci ve iç kontroller konusunda bilgili 

muhasebe/finans personelinin gruba alınması, 

 Sektör hakkındaki konularda genel anlamda bilinçli olan, müşteri ve 

tedarikçi ilişkilerinde ve günlük operasyonlarda bilgilerini kullanan finans 

dışındaki birimlerde çalışan personelin gruba alınması, 

 Hile riskini değerleme sürecinin, işletmenin ERM (İşletme Risk 

Yönetimi-Enterprises Risk Management) programıyla entegre edilmesini sağlayan 

risk yönetim personelinin gruba alınması, 

 Hile veya yolsuzluk gerçekleştiğinde hukuki, cezai veya düzenleyici 

sorumluluğu olan personelin gruba alınması, 

 İşletmenin iç kontrol ve izleme fonksiyonları hakkında bilgi sahibi iç 

denetim personelinin gruba alınması, 

                                                           
120 Richard H. Girgenti ve Timothy P. Headley, s.123. 
121 Singleton, s.196. 
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 İşletme içindeki uzmanlar kullanılamadığında uygulanan standartlarda 

anahtar risk etkenleri, anti-hile metodolojisi, kontrol faaliyetleri ve ortaya çıkarma 

prosedürleri hakkında uzmanlığı olan dış danışmanlardan hizmet alınması. 

Uygulamada ise hile riski değerlendirmesi genellikle işletmenin dış denetçileri 

tarafından uygulanır. Ancak günümüzde işletmelerin üst düzey yöneticileri bu görevin 

iç denetime ait olması düşüncesi ile iç denetçilere bu yönde baskı yapmaktadır. Bu 

fikrin doğruluğunu dayandırdıkları nokta ise işletme içinden bir çalışanın dışarıdaki bir 

kişiye oranla hilenin meydana gelebileceği süreç, işlem ve prosedürleri daha iyi 

bileceğidir. Bazı hileyle mücadele uzmanları ise iç denetçilerin hile riski 

değerlendirmesini gerçekleştirmesinin mantıksız olduğunu savunur. Bu uzmanlara göre 

iç denetçiler işletmenin bordro döngüsü içerisindedir. Bu nedenle hilekarlara fırsat 

sağlayacak kontrol zayıflıklarını analiz etmelerini sağlayacak bağımsızlığa sahip 

değildirler. Ancak aynı şey dış denetçiler için de geçerlidir. Her ne kadar işletmenin bir 

personeli olmasalar da hile riski değerlendirmesini gerçekleştirdikleri için işletmeden 

verdikleri hizmetin bedelini tahsil edeceklerdir. Bu noktadan bakıldığında 

bağımsızlıktan ödün verme açısından, dış denetçiler de iç denetçiler kadar potansiyele 

sahiptir denebilir. 

Eğer bağımsızlık işletme içerisinde bir sorun arz ediyorsa, iç denetim birimi 

üyelerinin rotasyona tabi tutulması yani birimindeki spesifik bir faaliyete bağlı 

kalmaması bir çözüm yolu olabilir. Bir başka çözüm yolu ise uzun dönemli iş ilişkileri 

kurma hırsı olmayan ve kovulma tehlikesi hissetmeyen, sadece hile riski 

değerlendirmesinde uzmanlaşmış bir işletmeyle çalışmak olabilir.
124

 

İç Denetçiler Enstitütüsü (The Institute of Internal Auditors – IIA) hile riski 

değerlendirmesini gerçekleştirmek için düzenlenen prosedür ve teknikleri içeren 

denetim standartlarını yayınlamıştır. Hile riski değerlendirme süreci ile ilgili standart ise 

SAS 99’dur(Statement of Auditing Standards 99). Bu kılavuz hile riski değerlendirmesi 
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denetçilere ve/veya hile araştırmacılarına denetim ve soruşturma planlarını 

düzenlemelerinde yardımcı olur.
125

 

2.1.2.2. Hile Riski Taşıyan Alanların Belirlenmesi 

İşletmede var olabilecek her bir risk; bu risklerin işletme içinde nasıl gelişip 

yayılacağının tanımlanması için ayrı ayrı araştırılmalıdır. Riskin dikkatlice 

tanımlanmasını sağlamak ve ileriki analizlerin yapılmasını kolaylaştırmak için risk 

taşıyan alanların belirlenmesi son derece önemlidir. Bir işletmede risk taşıyan alanlar 

belirlenirken aşağıdaki soruların cevapları aranmalıdır: 

 Hile hangi alanlarda meydana gelebilir? 

 İşletme hangi tür hilelere karşı savunmasız? 

 Kontroller hangi alanlarda yetersiz? 

Bazı hile riski unsurları daha genel alanları işaret ederken bazıları daha özel 

alanlardan bahsediyor olabilir. Örneğin; finansal istikrarın ya da karlılığın ekonomik, 

sektörel ya da faaliyet koşulları tarafından tehdit altında olması, sektörde ve genel 

ekonomide iş başarısızlıklarının artması hile riskini arttıran genel unsurlardır. İşletmede 

satın almaya ilişkin görevlerin ayrılığı ilkesinin etkili bir şekilde uygulanmaması ya da 

yetki limitlerinin olmaması ise hile riskini arttıran özel unsurlardandır. İşletmeyi gerek 

içinde bulunduğu sektörel özellikler ve var olan ekonomik yapı gerekse de 

kontrollerinin varlığı ve yeterliliği bakımından incelemek, risk taşıyan alanları 

tanımlamakta faydalı olacaktır.
126

 

Hile riski taşıyan alanların belirlenmesinde farklı yöntemler kullanılabilir. 

Bunlar; diyalog kurmak, beyin fırtınaları gerçekleştirmek, yönetim tarafından 

hazırlanan raporları analiz etmek, işletme içi araştırma yapmak, internetten araştırma 

yapmak, iç denetim fonksiyonunu kullanmak, diğer işletmelerle karşılaştırmalar 

yapmaktır. Bu yöntemlerden bazıları işletme yöneticileri tarafından iç kontrol 

                                                           
125 Goldmann, s.176. 
126 Bishop, s.32. 
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yaklaşımlarında hali hazırda kullanılıyor olabilir.
127

 Örneğin; yönetim kontrol çevresini 

değerlendirdiyse, bu değerlendirmenin sonuçları hile riski değerlendirmede de 

kullanılabilir. Hile riski faktörlerini değerlendirirken işletmenin geçmişinde yer alan 

hileler ve hile iddiaları üzerinde de yoğunlaşmak faydalı olacaktır.
128

  

2.1.2.3. Olası Hile Risklerinin, Vakalarının ve Etkilenecek Hesapların 

Belirlenmesi 

Bu süreç, bir önceki adımda belirlenmiş alanlardaki hile vaka ve senaryoları 

hakkında sistematik bilgi toplamayı içerir. Başka bir deyişle ilk aşamada genel olarak 

alanlar belirlenirken bu aşamada özele inilerek teker teker hile vakaları belirlenir. Bu 

süreçte, hangi hile vakalarının ve senaryoların işletmeyi nasıl etkileyeceği 

değerlendirilmelidir. Çoğu hile vakasını ve senaryolarını mümkün olduğunca bu adımda 

tanımlayabilmek önemlidir.
129

 Bu noktada yapılacak işlemin derinliğini tanımlamak 

açısından hile riski yapısını Şekil 2.2.’de açıklamak gereklidir. 

 

Şekil 2.2. Hile Riski Yapısı 

Kaynak: Vona,s.31. 

 

                                                           
127 Bishop, s.52. 
128 Bishop, s.53. 
129 Frank, s.5. 

Başlıca hile 
sınıflandırması 

İkincil hile 
sınıflandırması 

İşletme içi hile 
vakası 

Hile Senaryosu 
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Her işletmenin duyarlı olduğu hile vakaları vardır, yani işletmeye özgü hile 

fırsatlarından bahsetmek mümkündür. İşletme içi vakaların permütasyonları olacaktır. 

Her permütasyon bir hile senaryosudur.
130

 İşte bu aşamada Şekil 2.2.’de görüldüğü 

üzere hile vakalarından hile senaryolarına kadar derin bir çalışma yapılmaktadır.  

Hile konusunda uzman olan denetçiler bu aşamaya, hile vakalarının 

tanımlanması için kapsamlı bir yaklaşım sağlamak suretiyle katkıda bulunmalıdır. 

Ortalama bir hile riski değerlendirmesi finansal tablo hileleri, varlıkların kötüye 

kullanılması ve yolsuzluk ile ilgili 80-100 farklı hile vakası tanımlar. Kuşkusuz bu sayı 

işletmenin büyüklüğüne ve faaliyetlerine göre değişmektedir.
131

 Hile senaryoları ürün 

veya hizmet üretimi ile lokasyon farklılıklarından dolayı da standart bir şekilde 

hazırlanamazlar, ihtiyaca göre farklılaşır. Çok uluslu, birden fazla sektörde faaliyet 

gösteren kurumlar açısından hile senaryolarının hazırlanması güçleşmektedir.
132

 

Tablo 2.1. Hile Vakaları ve Kategorilerine İlişkin Örnekler 

 

Vaka Hile Kategorisi 

Kazanç manipülasyonu Hileli finansal raporlama 

Çek hırsızlığı ve sahteciliği Varlıkların zimmete geçirilmesi 

Rüşvet verme 
Kişisel amaçlı harcamalar ve yükümlülükler 

 

Satış amaçlı varlıkların gerçeğe aykırı değerlenmesi Hileli gelir edinimi 

Ödenmeyen vergiler Hile ile maliyetten kaçınma 

Kişisel seyahat harcamaları 
 

Üst yönetimin suistimali 

 

Kaynak: Goldmann,s.179. 

                                                           
130 Vona,s.31. 
131 Paul Zikmund, “4 Steps to A Successful Fraud Risk Assessment”, Internal Auditor, February 2008, 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m4153/is_1_65ç/ ai_n24377929/pg_3/, [Erişim Tarihi: 10.08.2011]. 
132 Davut Pehlivanlı, Hile Denetimi Metodoloji ve Raporlama, 1. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları,Ekim 2011,s.19. 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m4153/is_1_65ç/%20ai_n24377929/pg_3/
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Tablo 2.1.’de yer alan örnek vakalar ve ait oldukları kategoriler çoğaltılabilir. 

Riskli alanlar tanımlanırken daha önce profesyonel kişilerce hazırlanmış olan kontrol 

listelerinden, akademik çalışmalardan, hile riski değerlendirme formlarından 

yararlanılabilinir. Hile riski vakalarını tespit edebilmek için hazırlanmış olan anketlerin 

doldurulması da atlanmış ya da unutulan risklerin tespit edilmesine yardımcı olur. 

Örneğin hile vakalarını belirleyebilmek için ACFE hile ağacı kullanılabilir. 

Hile riski değerlendirmesi ekibi aşağıda yer alan sorulara ayrıntılı cevaplar 

aramaya çalışmalıdır. Bu soruları yöneticilerden üretim hattında çalışan personele kadar 

her fonksiyonda çalışana yöneltmelidir. Böylece hile riski vakalarının belirlenmesinde 

kilit noktalar yakalanabilir.
133

 

 Geçmişte şüphelendiğiniz veya meydana gelmiş hile türleri hangileridir? 

 İşletmeye karşı yapılan hile türleri hangileridir? 

 Çalışanların veya yöneticilerin tek başına yapabilecekleri hile yöntemleri 

nelerdir? 

 Sektörünüzde tedarikçiler tarafından yapılan hile yöntemleri nelerdir? 

 Tedarikçiler işletme çalışanlarıyla işbirliği yaparak nasıl hile yapabilir? 

2.1.2.4. Belirlenen Hile Risklerinin Derecelendirilmesi 

Bu aşamada önceden belirlenmiş olan her hile riski gerçekleşme olasılığı ve 

önemliliğe göre derecelendirilir.
134

 Hilenin gerçekleşme olasılığını değerlendirirken 

işletmenin içinden ya da dışından dürüst olmayan bir kişi, bugün hile yapmaya çalışsa 

başarılı olma olasılığının göz önünde bulundurulması gerekir.
135

 Gerçekleşme 

olasılığında kullanılabilecek basit aralık; yüksek, orta ve düşüktür. SOX’un önerdiği 

derecelendirme biçiminde ise mümkün, orta derecede mümkün ve mümkün değil 

ibareleri kullanılmaktadır.
136

 Bazı işletmelerde hile riskinin gerçekleşme olasılığı zaman 

bazlı olarak değerlendirilebilir. 

  

                                                           
133 Goldmann,s.180. 
134 Girgenti, s.131. 
135 Iyer, s.57. 
136 Bishop, s.55. 
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Tablo 2.2. Zamanı Temel Alan Hile Riski Gerçekleşme Olasılığı 

 

Olasılık Anlamı 

Yüksek Bir yıl içinde meydana gelebilir. 

Orta On yıl içinde meydana gelebilir. 

Düşük 
On yıl içinde meydana gelmesi 

beklenmiyor. 

                            Kaynak: Iyer, s.56. 

Tablo 2.2.’de yer alan zaman bazlı olasılık belirleme yalnızca örnek olarak 

verilmiştir. İşletmelerin bu konu ile ilgili geliştirdiği katı kurallar yoktur. 

Değerlendirmeler 10, 50, 90 gibi kantitatif değerleri içerebileceği gibi Tablo 2.2.’de 

olduğu gibi kalitatif değerleme aralığı da kullanabilir. Kalitatif değerlendirmeler 

istatistiksel veriyle desteklendiğinde daha anlamlı sonuç vermektedir.
137

 

Kalitatif değerleme aralığına bir örnek de kontroller temel alınarak belirlenen, 

hile riski gerçekleşme olasılığıdır. Tablo 2.3. hile riskinin gerçekleşme olasılığını 

kontrol bazlı değerlendirmektedir. 

Tablo 2.3. Kontrolleri Temel Alan Hile Riski Gerçekleşme Olasılığı 

Olasılık Anlamı 

Yüksek 

Hile yapılması yüksek ihtimalli. 

Yapılacak hileyi önleyebilecek 

kontroller işletmede mevcut değildir. 

Orta 

Hile meydana gelebilir. Kontrollerin 

hileyi önleyip önlemeyeceği belli 

değildir. 

Düşük 

Var olan kontroller hilenin meydana 

gelmesini önlemek için yeterlidir. 

                  Kaynak: Iyer, s.57. 

                                                           
137 Iyer, s.56. 
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Tablo 2.3.’e göre, “Dürüst olmayan bir kişinin hile girişimini başarıyla 

sonuçlandırma olasılığı nedir?” sorusuna cevaben oluşturulan olasılıklar, kontroller 

dahilinde belirlenmektedir.  

Hile riski gerçekleşme olasılığının tahmini için kullanılacak kesin bir yöntem 

yoktur çünkü işletmenin gidişatını hileyle bozacak olan birçok faktör mevcuttur. Bu 

nedenle sadece zaman bazlı veya sadece kontrol bazlı değerlendirme yapmak da her 

işletme için doğru sonuç vermeyebilir. 

Hile risklerinin meydana gelme olasılıkları değerlendirildikten sonra sıra bu 

risklerinin önem derecelerinin saptanmasına gelir. Önemliliğin belirlenmesi 

gerçekleşme olasılığının işletmedeki etkisinin (ağırlığının) saptanması anlamına gelir.
138

 

Risklerin etkileri değerlendirilirken sadece finansal etki değil aynı zamanda işletme 

itibarına, kapasitesine, politik ve ticari duyarlılığına etkileri de dikkate alınmalıdır. Bu 

yönüyle söz konusu sürecin hem niteliksel hem de niceliksel olduğu söylenebilir.
139

 

2.2.Finansal Hizmetlerde Hilenin Ortaya Çıkarılması 

Hile ve yolsuzluk, dürüst çalışanlar ve işletme ilgilileri üzerinde moral ve 

güven kaybının yanı sıra sürdürülen soruşturmalar sebebiyle şüphe altında çalışmak gibi 

olumsuz etkilere yol açar. Yönetim ise hileli işlemler yüzünden uğradığı zararı telafi 

etmek istemektedir. Yönetimin bu isteğine rağmen birçok işletmede hile riski yüksek 

olan alanların sürekli olarak izlenmesi için oldukça az miktarda kaynak ayrılmaktadır.
140

 

Yönetim, hilenin daha hızlı ortaya çıkarılması için aşağıdaki hususların farkında 

olmalıdır:
141

 

 Birçok hile vakası keşfedildiğinde tutarı yüksek rakamlara ulaşan 

maliyetlere sebep olmuştur. 

 Hile uzun süre ortaya çıkarılamadıysa hileden kaynaklanan kayıp tutarı 

birikmektedir. Örneğin kumar bağımlısı bir müdür her hafta düzenli olarak 

                                                           
138 Girgenti, s.131. 
139 CIMA, s.20. 
140 Martin Samociuk, Risk management in practice: fraud and corruption, http://www.riskmagazine. com. 

au/article/risk-management-in-practice-fraud-and-corruption-113223.aspx,[Erişim Tarihi:06.01.2012]. 
141 Iyer ve Samoucıuk, s.69. 
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belli tutarda para çalmaktadır. Yakalanmadığı takdirde hileden kaynaklanan 

kayıp tutarı yıllar boyunca birikerek artmaktadır. 

 İşletme ilgilileri, yöneticilerden hilenin oluştuğu alanın uzun süre kontrol 

edilmemesinin sebebini agresif biçimde sorgulayacaktır. 

 ABD’de 2002 yılında SOX’un devreye girmesiyle bazı halka açık 

şirketlerde izleme ve ortaya çıkarma yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. 

 Başarılı ve aktif bir ortaya çıkarma süreci, önlemenin en iyi şekillerinden 

biridir. 

Hileyi ortaya çıkarma ve hilenin önlenmesi arasında ince bir çizgi 

bulunmaktadır. Özellikle bazı ortaya çıkarma teknikleri önleme teknikleriyle 

örtüşmektedir. Önleme; politikaları, prosedürleri, eğitim ve iletişimi kapsarken; ortaya 

çıkarma, gerçekleşmiş veya gerçekleşmekte olan hile veya suistimali belirlemeye 

yönelik faaliyetler ve programlar olarak tanımlanabilir. Hile önleme teknikleri, hilenin 

gerçekleşmeyeceğini garanti etmez ancak hile riskinin minimize edilmesinin başlıca 

adımlarından biridir.
142

 Finansal kuruluşların önleme ve ortaya çıkarma arasındaki 

farklılığı ortaya koyacak şekilde her iki sürecin de tanımlamasını dikkatlice 

yapmalıdır.
143

 

Otuz yıldan uzun süredir denetim ve adli muhasebe deneyimi olan Vona; hileyi 

ortaya çıkarma sürecinde hakim olunması gereken üç unsurdan bahsetmiştir. Bunlar: 

farkındalık (awareness), teori (theory) ve metodoloji (methodology) olmakla birlikte, 

içerikleri aşağıda açıklanmıştır:
144

 

A  (awareness)  Kırmızı bayrakların farkında olma:  

  Hile gizleme stratejilerinin farkında olma, 

  Karmaşık hile gizleme stratejilerinin farkında olma, 

  Hileli işlem belirtilerinin farkında olma. 

                                                           
142 IIA, AICPA, ACFE; s. 
143 Goldmann, s.201. 
144 Vona, s. 3-4. 
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T  (theory) Hilenin bir işletmede nasıl meydana geldiğinin anlaşılmasını sağlayan 

teori: 

  Hile tanımları, 

  Baskı, fırsat ve haklı gösterme unsurlarından oluşan hile üçgeni. 

M (methodology) Hileli işlemleri ortaya çıkarmak için gereken metodolojinin 

tasarlanması:    

Bu metodoloji, hile riski yönetim programı tasarlanırken göz önünde 

bulundurulması gereken aşağıdaki aşamaları içerir:
145

 

 Hilenin amacının tanımlanması, 

 Hile riski değerleme sürecinin geliştirilmesi, 

 Hile soruşturmasının gerçekleştirilmesi. 

Hileyi veya hile belirtilerini ortaya çıkarmak için yukarıdaki unsurlara hakim 

olmanın yanı sıra, ortaya çıkarma tekniklerinin de doğru tasarlanması gerekir. Öncelikle 

ortaya çıkarma tekniklerinin esnek, yeni koşullara adapte edilebilen ve risklerdeki çeşitli 

değişikliklere uyum sağlayan bir yapıda olması tercih edilmelidir.  

Çünkü, işletmeler hile riskini tamamen elimine edemezler. Hile yapma 

konusunda teşvik edilen veya kendi kendini teşvik eden, kontrolleri geçersiz kılmak için 

fırsat yaratabilen veya hile yapmak için başkalarıyla işbirliği içine giren kişiler daima 

olacaktır.  

Hileye karşı alınan önlemler, çalışanlar ve üçüncü kişiler tarafından kolayca 

anlaşılabilir olduğu halde, ortaya çıkarma kontrolleri arka planda gizli bir yapıda 

tasarlanmalıdır. Çünkü kanıtlar işletme çevresinde her gün karşımıza çıkmazlar. Ortaya 

çıkarma teknikleri genellikle: 

 İşletmenin olağan seyri devam ederken,  

                                                           
145 IIA, ACFE, AICPA; s. 34 ve Özkul ve Özdemir, s.103. 
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 İç kaynaklı bilgileri doğrulamak için dış kaynaklı bilgilerin 

kullanılmasıyla, 

 Çıkan sonuçların diğer kontrolleri daha iyi düzenlemek ve iyileştirmek 

amacıyla kullanılmasıyla oluşturulabilir.
146

  

2.2.1. Hilenin Ortaya Çıkarılması Sürecinde Proaktif Yaklaşım 

Proaktif yaklaşım fırsat ve tehditleri doğmadan görmek, bir durumu ya da 

olasığı önceden tahmin edip ona göre belirli çıkarımlar ve duruşlar hazırlamaktır.
147

 

Proaktif yaklaşımların denetimde kullanılmaya başlanmasıyla tüm denetim süreçlerinin 

yeniden şekillendiği söylenebilir.  

Geleneksel bir hile denetimi süreci, bir ihbarcının ihbarda bulunmasıyla ya da 

denetçinin istatistiksel örnekleme sırasında iyi bir veri yakalamasıyla başlayabilir. 

Reaktif hile denetimi olarak tanımlanan bu süreç, potansiyel bir hile belirtisinin farkına 

varılmasıyla başlamaktadır. Bu durum zararların ortaya çıkmasına ve belki de zararların 

telafi edilmesine olanak sağlanamadan denetim sürecinin sonlanmasına neden 

olmaktadır. Ancak hileyi ortaya çıkarma stratejisinin en iyi olarak nitelendirilmesi 

mümkün olduğu kadar erken sürede, en az zararın oluştuğu ve yeniden kazanımların en 

mümkün olduğu noktada hilenin durdurulması anlamına gelmektedir. Bu nedenle 

proaktif davranmaya; proaktif hile denetim yöntemlerini kullanmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ayrıca teknolojide yaşanan gelişmeler de denetçileri reaktif denetimden 

hile denetimine doğru yön değiştirmeye itmiştir.
148

 Tablo 2.4’de reaktif ve proaktif 

yaklaşım arasındaki farkları kırmızı bayraklar açısından incelemiştir.  

  

                                                           
146 IIA, ACFE, AICPA; s. 34 ve Özkul ve Özdemir, s. 
147 Ali Alagöz, İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Önemi ve Denetim Komiteleri İle İç Denetim Birimi İlişkisinin 

Hata ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü, s.107. 
148 Garry C. Cook ve Lynn H. Clements, “Computer-based Proactive Fraud Auditing Tools”, Journal of Forensic & 

Investigative Accounting, Vol. 1, Issue 2,  2009, s.2. 
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Tablo 2.4. Kırmızı Bayraklara Reaktif ve Proaktif Yaklaşım 

Kırmızı 

Bayraklar 
Reaktif Proaktif 

Davranışsal 

Bazı müdürlerin bütçe ile ilgili 

kararlara dair doğru açıklamaları 

yapma konusunda isteksiz olmalarının 

farkedilmesi 

İlişkili şirketlerle yapılmış onayı 

olmayan işlemlerin belirlenmesine dair 

geçmiş kontrollerinin 

gerçekleştirilmesi 

İşlemsel 

Kasa ve ödemelerde çalışan personele 

vergi cennetlerindeki tedarikçi 

faturalarına ilişkin sorular sorulması 

Uygun olmayacak derecede düşük 

fiyat ve kredi koşulları sağlanan satış 

potansiyelinin incelenmesi 

Sistemsel 

Kapanmış denetim loglarının ve 

sistem başarısızlıklarının tekrar 

edilmesi 

Hassas sistem ve verilere erişimin 

başarısızlıkla sonuçlandığı  

girişimlerin izlenmesi ve analiz 

edilmesi  

Kurumsal 

İş ortaklığı ilişkisi kurulan ve 

devralınan işletmelerin zincirleme 

başarısızlıklarının farkedilmesi 

Üst düzey ve onaylanmış üçüncü 

kişiler için yıllık finansal rapor ve 

çıkar çatışması açıklama raporu 

hazırlanması 

         Kaynak: Iyer ve Samoucıuk, s.77. 

 

Tablo 2.4.’de yer alan kırmızı bayraklar birer hile göstergesidir ve tabloda yer 

aldığı gibi sınıflandırılabilir. Burada kırmızı bayraklar davranışsal, işlemsel, sistemsel 

ve kurumsal olarak sınıflandırılmıştır. Her kategorideki kırmızı bayrak, olağandışı 

davranışı kapsamaktadır. Tablo 2.4. incelendiğinde reaktif yaklaşıma göre, koşullar 

belirgin hale geldikten sonra fark edildiği görülmektedir. Ancak proaktif yaklaşıma göre 

koşullar henüz oluşmadan, daha az belirgin durumlar da sezilerek aksiyon alınmaktadır.  

Proaktif denetim, tıp biliminden bir benzetmeyle açıklanabilir. Proaktif 

denetim yöntemlerini kullanan denetçiler, kişilerin hasta görünmemesine ve hiçbir 

semptomları olmamasına rağmen sırf özel risk grupları içinde oldukları için bu kişilere 

tetkik yapan doktorlara benzerler. Proaktif hile yöntemlerini kullanan denetçiler de 

henüz hileye maruz kaldıklarına dair hiçbir belirti görülmeyen işletmeleri incelerler. 

Proaktif hile denetiminde önemli olan, denetimin gözle görülür semptomlara göre değil, 
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hile riskinin derecesine bağlı olarak belirlenmesidir.
149

 Proaktif hile denetçileri, 

işletmenin bulunduğu lokasyona giderek hile aramaya çalışmaz. Proaktif hile denetçileri 

genellikle işletmedeki spesifik bir hile türü konusunda araştırma yapmaktadır. Bazı 

proaktif hile denetçileri de spesifik bir hile türü konusunda uzmanlaşmıştır.
150

 Hem hile 

denetçilerinin tek bir konuda uzmanlaşması hem de erken tespitten kaynaklanan maliyet 

tasarrufunun aynı zamanda hileden caydırma etkisinin olduğu da söylenebilir.
151

 

2.2.2. Proaktif Hile Denetimi Yöntemleri 

İşletmelerde hileyi gerçekleşmeden önce önlemek veya gerçekleştikten sonra 

ortaya çıkarmak için birçok proaktif yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlere duyulan 

ihtiyaç, Enron skandalıyla açığa çıkmış ve Xerox, Dynegy, Worldcom, Global Crossing, 

Tyco International, Qwest Communications ve Adelphia Communications gibi diğer 

hileli işlemler sebebiyle oluşan skandallar ile zirveye ulaşmıştır.
152

 

Daha önce de belirtildiği gibi bu yaklaşımlar, sadece hileyi ortaya çıkarma 

sürecinde kullanılmaz. Bu yöntemlerin caydırıcı etkilerinden dolayı hile önleme 

sürecinde de bu yöntemlerden bahsedilebilir. Öyle ki hilenin önlenmesi ve ortaya 

çıkarılması konuları birbirinin içine geçen hususları içermektedir. Bu yöntemler 

aşağıdaki gibidir:
153

 

 Veri Madenciliği,  

 Benford Kanunu Temelli Sayısal Analiz, 

 Analitik İnceleme Prosedürleri,  

 Sürpriz Denetim,  

 İzleme, 

                                                           
149 Howard R. Davia, Fraud 101: Tecniques and Strategies for Detection, John Wiley&Sons, U.S.A., 2000, s. 49.  
150 Cook ve Clements, s.3. 
151 Özgür Çatıkkaş ve Yıldırım Ercan Çalış, “Hile Denetiminde Proaktif Yaklaşımlar”, Muhasebe ve Finansman 

Dergisi, 2010, s.146-156. s.156. 
152 Özkul ve Özdemir, s.107. 
153 Hasan Abdioğlu, “Hilelerin Önlenmesi ve Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Proaktif Yaklaşımlar”, Muhasebe ve 

Denetime Bakış Dergisi, Mayıs 2007, s. 122. 
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 Sürekli Denetim, 

 Fısıltı Ortamı. 

2.2.2.1. Veri Madenciliği 

Hilenin ortaya çıkarılması sürecinde manuel olarak çalışmak hilenin 

maliyetinin büyümesini engellemede geç kalınmasına ve işletmelerin itibari ve finansal 

kayıplarına yol açmaktadır. Bu nedenle proaktif hile riski yönetim sürecinde 

otomasyona dayalı bir sistemle çalışmak daha verimli sonuçları beraberinde 

getirecektir.
154

  

Bilgi teknolojilerinin gelişimi ve gündelik hayatın her aşamasında kullanılabilir 

hale gelmesiyle beraber, her alanda oldukça büyük miktarda veri birikmeye başlamıştır. 

Zaman içerisinde bu verilerin karar destek amaçlı olarak kullanımının nasıl 

gerçekleştirebileceğine yönelik çalışmalar veri madenciliği kavramının ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. Veri madenciliği, büyük hacimde veri içerisindeki gizli kalmış 

önemli örüntü, bilgi ve ilişkilerin açığa çıkarılıp stratejik karar destek amaçlı kullanımı 

olarak tanımlanmaktadır. Büyük hacimde veri niteliğinden dolayı, veri madenciliğinin 

kullanıldığı alanlar başlangıçta; sağlık sektörü, telekomünikasyon, finans ve pazarlama 

olarak şekillenmiştir. Buna karşın, bugün güvenlik de dahil almak üzere hemen her 

alanda gittikçe yaygınlaşan biçimde veri madenciliğinden faydalanılmaktadır. 

Finans sektöründe, bankacılık ağırlıklı olarak uygulama yaygınlığına sahip 

olan veri madenciliğinin sigortacılık ve sermaye piyasası uygulamaları da gün geçtikçe 

artış göstermektedir.
155

 Veri madenciliğinin temel malzemesinin büyük hacimde veri 

olduğu dikkate alındığında; veri madenciliğinin uygulama alanlarının başında finans 

kesimi gelmektedir. Özellikle bankacılık kesimi 2000’lerin başından itibaren Müşteri 

İlişkileri Yönetimi, Müşteri Profillendirmesi, Kampanya Yönetimi, Kredi 

Derecelendirme ve Risk Yönetimi konularında yaygın olarak veri madenciliğinden 

yararlanmaktadır. Bankacılık kesiminde banka yazılımları içine gömülmüş çok basit 

                                                           
154 Sridhar Ramamoorti ve Joseph Dupree, “Continuous Controls Monitoring Can Help Deter and Prevent Fraud”, 

Financial  Executive Journal, Nisan 2010, s.66. 
155 Ali Serhan Koyuncugil, Veri Madenciliği ve Sermaye Piyasası Kurumlarına Uygulanması, Sermaye Piyasası 

Kurulu Araştırma Raporu, 2007, s.1. 
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kural dışı raporlamaya dayanan ve mevzuat temelli oluşturulmuş uygulamalar 

mevcuttur.
156

 Sigorta kesimi ise daha çok hilekarlık tespiti yönünden veri madenciliği 

ile ilgilenmektedir. Sermaye piyasaları açısından bakıldığında ise düzenleyici 

otoritelerin daha çok sermaye piyasası suçları ve düzenleme ihlalleri tespiti açısından 

veri madenciliğinden faydalandığı gözlenmektedir.
157

 

Denetim alanında ise, sıfıra yakın hata hedefi ile gerçekleştirilemeyen 

denetimden ziyade kurumlardaki veri tabanının %100 oranında denetlenmesinin 

denetim verimliliğini artırdığı görülmeye başlandığında, etkili ve kesin sonuçlar için 

Veri madenciliği uygulamalarına geçilmiştir. Denetçi, veri madenciliği tekniklerini 

kullanarak hilelerin denetimi ve önlenmesi sürecini etkin bir şekilde gerçekleştirmeyi 

hedeflemektedir. Veri madenciliği teknikleri kullanılarak yapılan mali defter 

kontrollerinin %100’ü taranmış ve denetlenmiş olma ihtimali diğer yöntemlere göre 

daha az hata payı içerdiği için, muhasebe denetiminde yaygın kullanım alanı bulmuştur. 

Öyle ki, özellikle ortak kullanılan ağları kontrol etmenin zorluğu göz önüne alındığında; 

veriler arasındaki gizli bağların açığa çıkartılması için, mevcut verilerden gelecekle 

ilgili tahmin yapılması gereken durumlarda veya karmaşık sistemlerin muhasebesindeki 

varlıklarının akışının takibinde; veri madenciliği metotlarının etkisi; dijital defterlerin 

denetimindeki verimliliğin artmasını sağlamaktadır.
158

 

Hile tespitinde adli muhasebecilerin, şüpheli noktaları belirleyebilmek için 

“Kırmızı Bayraklar” adı verilen bir yaklaşımı kullandıklarından bahsedilmişti. Bu 

yaklaşım kapsamında adli muhasebeciler, hile ile ilgili belirteçleri, diğer bir deyişle 

kırmızı bayrakları tanımayı öğrenmeli, kanıt bulununcaya kadar bu belirteçleri 

saklamalı ve izlemelidirler. Bu hile belirteçlerini birkaç örnekle açıklanacak olursa; 

 Muhasebe ile ilgili anormallikler 

 İç kontrol zayıflığı 

 Analitik anormallikler 

 Aşırı yaşam biçimi 

                                                           
156 Pehlivanlı, s.85. 
157 Koyuncugil, s.2. 
158 Fatma Ulucan Özkul ve Pınar Pektekin, Muhasebe Yolsuzluklarının Tespitinde Adli Muhasebecinin Rolü ve Veri 
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 Olağan olmayan davranışlardır. 

Adli muhasebeci yukarıda belirtilen ve şüpheye neden olan belirteçleri tespit 

ettiği işlemleri data şeklinde veri madenciliği tekniklerini kullanarak anlamlı hale 

getirilebilir ve hileli işlemleri kanıtlarıyla birlikte ortaya koyabilir
.159

 Konuya ilişkin 

olarak, New York Borsası (NYSE 2006) tarafından uygulanmakta olan sistem iyi bir 

örnek teşkil ettiğinden kısaca değinilmesi faydalı olacaktır. New York Borsası’nda 

‘Stock Watch’ olarak adlandırılan ve manipülasyon ve içeriden öğrenenlerin ticaretini 

önceden tespit edebilmeye yönelik bilgisayarlı bir erken uyarı sistemi kullanılmaktadır. 

Stock Watch NYSE (2006) tarafından “NYSE’de kayıtlı menkul kıymetler için yasal 

olmayabilecek anormal fiyat ve miktar hareketlerini gözlemleyen, NYSE’nin son 

teknoloji bilgisayar destekli gözetim birimidir” biçiminde tanımlanmaktadır. Menfaat 

sağlamak üzere kasıtlı olarak menkul kıymetlerin fiyatlarıyla oynamak olarak 

özetlenebilecek olan manipülasyon suçu hisse senetleri piyasası’nın fiyat 

mekanizmasını bozmaktadır. Ayrıca, gerek manipülasyon gerekse içerden öğrenenlerin 

ticareti haksız kazanca yol açtığı için potansiyel yatırımcıların piyasaya katılımının 

önünü kesmekte ve geniş anlamda düşünüldüğünde piyasanın gelişimini ve 

derinleşmesini de engellemektedir. Bu örnekte de görüldüğü üzere veri madenciliği, 

veri içerisinde gizli kalmış, gözlenemeyen bilgilerin açığa çıkarılmasına yardımcı 

olmaktadır.
160

 

Audit Command Language (ACL) gibi ticari veri madenciliği yazılımlarında 

kullanılan en popüler ortaya çıkarma yaklaşımları, veri tabanlarındaki anormallikleri 

aramak içindir. Böyle yazılımların uygulanışını göstermek için “XYZ Anonim Şirketi” 

nin durumunu inceleyelim. Satıcılardan alıcılara kardan hisselerde (komisyonlarda) 

belirtilen hile için yüksek risk alanı olduğuna inanarak, XYZ çeşitli ürünlerin satın 

alınma eğilimlerini incelemek için bir veri madenciliği paketi kullanmıştır. Kendi 

kayıtlarını satıcı ve hakim olarak tanzim ederek (bu yazılım gelmeden önceki çok büyük 

bir iş), bir satıcıdan toplam alımların arttığını, buna karşın diğer bütün satıcılardan 

yapılan toplam alımların azaldığını gözlemlemiştir. Daha ileri bir analizde, şirket ayrıca 

avantajlı (iltimaslı) satıcının fiyatlarının daha hızlı bir oranda arttığını bulmuştur. Bu 
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örnekler, özellikle bu satıcının ürünleri hakkındaki şikayetlerin sayısı dikkate 

alındığında şüphe vericiydiler. XYZ daha ileri bir araştırma yaptı ve alıcılarının kardan 

hisse (komisyon) kabul ettiklerini keşfetti. Rüşvetçilik XYZ A.Ş.’nin 11 milyon 

USD’den fazla ihtiyaç olmayan madde ve malzeme alımı yapmasına neden olmuştur. 

Satın alma örnekleri sık sık komisyon hilelerine işaret etmektedir. Çünkü bir alıcı 

komisyon almaya bir kez başlarsa, raporların (kayıtların) kontrolü alıcıdan satıcıyla yer 

değiştirir. Satıcı bir kez bağlantıları kontrol altına alırsa, fiyatlar sık sık yükselir, 

avantajlı (iltimaslı) satıcının satış hacmi artar, diğer satıcılardan alımlar azalır ve bazen 

satın alınan malların kaliteleri de azalır.
161

 

Bu ve benzeri veri tabanları hileyi araştırır, şüpheli alımlar hilenin ispatı değil, 

belirtileridir. Her ne kadar avantajlı satıcının fiyatları daha yüksek olsa da aslında, 

alıcıların bir satıcıdan fazla, diğerlerinden az almalarının nedenleri yasal etkenler 

olabilir. Muhtemelen avantajlı satıcının kalitesi yüksektir ya da teslimatları daha 

zamanlıdır.  

Ticari veri madenciliği yazılımının en büyük avantajı, kullanımının kolay 

olmasıdır. Küçük veri tabanları üzerinde anormalliklerin, yönelimlerin (kaymaların) ve 

diğer olağandışı faaliyetlerin teşhisi konusunda mükemmel bir iş yapar. Kullanımı 

böylesine kolay olduğu için çok popülerdir. 

Her ne kadar ticari veri madenciliği yazılımı hilelerin tespitinde oldukça 

yardımcı olabilse de, dezavantajları da vardır. En açık olanı, büyük şirketlerdeki veri 

tabanlarının da çok geniş olmasıdır. Dahası çeşitli sıkıştırılmış disklerdeki ya da 

CD’lerdeki şüpheli bilgilerin transfer edilebilen veri miktarını sınırlamasıdır. Eğer bilgi 

şüpheli ise (ve özetlenmişse), statiktir ve orijinal şirket verileriyle farklı yollarda tekrar 

birleştirilemez. Bütün şirket datalarının orijinal şekliyle transfer edilmesi, hem pahalı 

hem de zaman tüketimini kapsayan bir veri alanı olan bilginin transferini gerektirir. 

Dahası ACL gibi uygulamalar genel olarak spread sheet benzeri
162

 ortak yüzeylere 

sahiptir ve ancak küçük data setleriyle analiz edilebilir. Veriye ve kırmızı bayrakların 

çeşitli kombinasyonlarının örneklenmesine daha fazla hile karıştırılmadan, geniş 

                                                           
161 Çatıkkaş ve Çalış, s.148. 
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kapsamlı veri madenciliği programları ile binlerce “hile belirtisinin” tespitine ulaşılır. 

Dahası bu genel amaçlı programlar gerçek hileler üzerine odaklanmak için çoğu kez 

yeterince rafine edilmiş olamazlar. Genel amaçlı kullanımlarından dolayı çoğu kez 

yanlış sinyalleri elemek için hiç yol yoktur.
163

 

Bu dezavantajlarına rağmen, veri madenciliği yolsuzlukları önlemede etkili bir 

mücadele vermeyi sağlayacak, kayıpları önleyecek ve yolsuzluk yapanların delilleriyle 

birlikte yargıya teslim edilmesini kolaylaştırabilecektir.
164

 Ancak, adli bilişimin bakış 

açısıyla kanıtının kabul edilebilirliği tartışmaya açıktır. Çünkü dijital kanıt sürekli 

değişmektedir ve değişiklikler kanıtın kabul edilebilirliğini riske atabilmektedir. Adli 

bilişimciler, mahkemenin kanıta güvenebilmesi için verinin silindikten veya 

değiştirildikten sonra kurtarılmasıyla ilgili yöntemler benimsemelidirler. Bunun için 

verilerin kurtarılmasında uygulanan prosedürlerin istikrarlı biçimde kaydedilmesi, 

veriler üzerinde yapılan her türlü değişikliğin ve bu değişikliğin niçin yapıldığının kayıt 

altına alınması ve süreç boyunca verinin korunmasını gerektirir ki bu sayede verinin 

herhangi bir şekilde kaybedilmesi veya değiştirilmesi önlenmiş olur.
165

 

2.2.2.2. Benford Kanunu Temelli Sayısal Analiz 

1881 yılında astronom ve matematikçi olan Simon Newcomb’un American 

Journal of Mathematics’de bir makalesi yayınlanmıştır. Newcomb bu makalesinde 

logaritma tablolarını incelerken fark ettiği bir gözlem sonucunu anlatmaktaydı. Buna 

göre; kullanılan bu tablolarda araştırılan sayılar en fazla 1 ile başlayanlardı. Diğer 

sayılarda incelendiğinde, insanların küçük başlangıçlı sayılar ile daha çok çalıştıkları 

anlaşılmaktaydı. Newcomb’un bu gözlemi sonucu oluşturduğu makalesi o zamanlar 

dikkate alınmamış ve unutulmuştur. Aradan 57 yıl geçtikten sonra fizikçi Frank 

Benford, aynı logaritmik yasayı ifade etmiştir. Frank Benford; toplanması büyük çaba 

gerektiren, çeşitli alanlardan elde ettiği birçok istatistiki veri ile bu gözlem sonucunu 

test etmiştir.
166

 Frank Benford, değişik alanlarda 20.229 farklı birim üzerinde çok 

                                                           
163 Çatıkkaş ve Çalış, s.149. 
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zaman alıcı gözlemler yapmış ve sayıların ilk rakamlarının görülme sıklığına ilişkin 

olarak aynı sonuçlara ulaşmıştır.
167

 

Tablo 2.5. Benford Modeli’ne Göre Dağılım 

Bir Sayının İlk Basamak 

Değeri 

          Görülme Sıklığı (%) 

                 1 30.1 

2 17.6 

3 12.5 

4 9.7 

5 7.9 

6 6.7 

7 5.8 

8 5.1 

9 4.6 

               Kaynak: James A. Tackett, “Digital Analysis: A Better Way to Detect”, The Journal of  

                               Corporate Accounting Finance, May June 2007, s.28. 

 

Tablo 2.5.’de de görüldüğü üzere bu sonuçlara göre,  rassal olarak üretilmiş bir 

veri kümesinde sayısal değerlerin ilk basamaklarının 1 olma ihtimali 2 olma 

ihtimalinden, 2 olma ihtimali de 3 olma ihtimalinden daha yüksektir. Söz konusu teknik, 

veri içerisindeki anormallikleri tespitte kullanılan bir veri analiz tekniğidir. Daha 

spesifik olarak izah edilmek istenilirse rakamların tekrarlama sıralamasına göre, 

rakamların kombinasyonu üzerine dayalı bir tekniktir. Bulunan bu anormallikler 

analizlerin derinleştirilmesi gereken alanları gösterir ve olası yanlış, suiistimal, işlem 

hatalarını gösterir.
168

 

Kanunun tarihçesine dönülecek olunursa, Southern Methodist University’de 

muhasebe profesörü olan Mark Nigrini, Benford Kanunu üzerinde çalışarak, 1992 

yılında yayımladığı muhasebe doktora tezinde Benford Kanunu'nun benzetimine dayalı 

bir kullanım belirtmiştir. Bu tezinde Nigrini, satışlardan giderlere kadar muhasebenin 

birçok alanındaki verilerin Benford Kanunu'na uyumlu olduğunu ve kanundan 

sapmaların standart istatistiksel testlerin kullanılmasıyla hızlı bir biçimde ortaya 

çıkarılabileceğini belirtmiştir. Dolayısıyla muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılmasında 

                                                           
167 Çubukçu, s.125. 
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Benford Kanunu’nun kullanılabileceği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bilim adamlarının 

elde ettiği bulgulara göre Benford analizleri, verilerin hileli olduğunu % 68 oranında, 

hilesiz olduğunu ise % 67 oranında ortaya çıkarmaktadır.
169

 

Nigrini, Benford Kanunu ile ilgili çalışmalarını sürdürerek, doktora tezinde 

belirttiği Benford Kanunu'nun benzetimine dayalı bir kullanımın, vergi kaçakçılığını 

önlemek için de kullanılabileceğini öne sürmüştür. Literatürde sayısal analiz (digital 

analysis) olarak geçen, Nigrini'nin doktora tezinde belirttiği analiz teknikleri, bir 

program haline getirilmiştir. Brooklyn Hileler Servisi bu programı kullanılarak yedi 

şirketin muhasebe hilelerini ortaya çıkarmıştır. Bu başarılı uygulamalardan sonra, 

Benford Kanunu ile sayısal analiz, mali suçlarla mücadele ve vergi kaçakçılığını 

önlemek için çeşitli eyaletlerdeki vergi servisleri tarafından kullanılmaya 

başlanmıştır.
170

 Benford Kanunu kullanılmaya başladıktan sonra ve özellikle de Big 

Five diye adlandırılan Amerika’nın ünlü şirketlerinde uygulanıp, muhasebe çevresinde 

duyulmaya başladıktan sonra bazı bilgisayarcılar tarafından program daha da 

geliştirilerek Dijital Analiz adıyla yeni ve gelişmiş bir program yazılmış ve diğer rakam 

testlerine de uygulanmıştır.
171

 Benford Yasasını temel alan dijital analiz araçları ACL, 

CaseWare 2002, IDEA gibi birçok veri kontrol programlarında bulunmaktadır.
172

 

Muhasebe verilerinin çoğunun Benford Yasası’na uyması beklenir. Bu veriler 

dijital analizler için uygun kaynaklar olur. Muhasebe işlemleri çeşitli rakamların bir 

araya gelmesinden oluşmaktadır. Örneğin, satılan malların sayıları ile fiyatlarının 

çarpımı alıcılar hesabının eşitliğini göstermektedir. Satıcılar, gelir ve harcama hesapları 

da buna benzer şekilde oluşmaktadır. Hesabın bir kısmı değil de tümü seçildiğinde, 

Benford analizinin doğruluğu artmaktadır. Çünkü veri kümesinde işlem sayısı arttıkça 

analizin doğruluk şansı da artar. Ancak Benford analizi, hesabın temelini oluşturan 

çeşitli farklılıkları da ortaya çıkaracaktır. Bu sebeple, “uymayan” olarak adlandırılan 

hesapların hepsi hileli olmayacaktır. 

                                                           
169 C. Mustafa Türkyener, “Benford Yasası ve Mali Denetimde Kullanımı”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 64, Ocak-Mart 

2007, s.111. 
170 Murat Engin Akkaş, “Denetimde Benford Kanununun Uygulanması”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, Sayı:9, No:1 2007, s.198. 
171 Ali Alagöz ve Mustafa Ay, “Muhasebe Denetiminde Benford Kanunu Temelli Dijital Analiz”, Muhasebe ve  

Denetime Bakış, Sayı:3, Ocak 2001, s.85. 
172 Türkyener, s.121. 
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Tablo 2.6. Benford Yasasının Kullanılabileceği ve Kullanılamayacağı 

Durumlar 

Benford Analizinin Kullanışlı Olduğu 

Durumlar 

Örnekler 

Sayıların matematiksel kombinasyonlarından 

oluşmuş olan sayı grupları - İki dağılımdan gelen 

sonuçlar 

Alıcılar hesabı (Fiyat*Satılan mal sayısı) 

Satıcılar hesabı (Fiyat*Alınan mal sayısı) 

Tekil işlem düzeyindeki veri İadeler, satışlar, giderler 

Büyük veri gruplarında - Gözlem sayısı çok olmalı Tüm yılın işlemleri 

Verinin ortalaması, medyandan büyük ve çarpıklık 

katsayısı pozitif olduğunda  

Muhasebe verilerinin çoğu grupları 

Benford Analizinin Kullanışlı Olmadığı 

Durumlar 

Örnekler 

Atanmış numaralardan oluşan veri gruplarında Çek numaraları, fatura numaraları, posta kodları 

İnsan düşüncesinden etkilenmiş sayı gruplarında Psikolojik eşiğe göre belirlenen fiyatlar 

Minimum veya maksimum değeri belirli 

hesaplarda 

Belli sınırı olan personel yemek gideri 

Kaynak: C. Durtschi, W. Hillison, C. Pacini, 2004). "The effective use of Benford’s law  to assit in 

detecting  fraud  in  accounting data", Journal of Forensic  Accounting , 2004, s.17, Aktaran: Türkyener, 

s.119. 

 

Tablo 2.6.’da Benford Yasası’nın kullanışlı olduğu ve olmadığı durumlar 

örnekleriyle gösterilmiştir. Örneğin çek numaraları, satın almalar için verilen numaralar, 

ATM’lerden çekilen paralar gibi insan düşüncesinden etkilenmiş olan sayılar Benford 

dağılımı yerine tekdüze dağılımı takip etmektedirler. Fiyatlar da genellikle psikolojik 

limitlerin altında kalacak şekilde belirlenmektedir. Örneğin, 10 TL yerine 9,90 TL 

tercih edilmektedir. Böyle bir durumda, 9 rakamı hesaplarda daha fazla görünecek ve 

Benford dağılımından sapma ortaya çıkacaktır. Görüldüğü gibi, burada bir hile söz 

konusu değildir. Benford dağılımına uyması beklenmeyen bir diğer hesap da maksimum 
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ve minimum değerleri olan hesaplardır. Örneğin; kaydedilmesi için belli bir önem 

seviyesini aşmış olması gereken varlıkların listesi, minimum değerlerin çoğunluğundan 

oluşacağından muhtemelen Benford dağılımına uymayacaktır. Burada, denetçi 

açıklanan özellikleri göz önüne alarak hangi verileri Bendford analizine tabi tutacağı 

konusunda karar verecektir. Denetçinin kararına ek olarak bazı testler de ortaya 

çıkmıştır. Bu testler belirli sayı gruplarına Benford Yasası’nın uygulanıp 

uygulanmayacağını açıklamaktadır. Örneğin, eğer bir sayı grubunun ortalaması orta 

değerinden büyükse ve eğrilik değeri pozitifse, veri grubu Bendford Yasası’na 

uymaktadır. Ortalamanın orta değere bölünmesiyle bulunan oran arttıkça veri kümesi 

Benford Yasası’na daha fazla uymaktadır.
173

  

Muhasebe hilelerini Benford Yasası’ndan hareketle belirleyebilmek için 

izlenmesi gereken temel adımlar şunlardır:
174

 

 Muhasebe evreninden örneklem seçimi 

 Gözlemlenen frekansların test edilmesi 

 Yargıya varılması 

 Kanıtlayıcı verilerin araştırılması 

Benford Kanunu’na dayalı sayısal analiz testlerinin diğer örnekleme yöntemleri 

ile kıyaslandığında, denetçiye sağladığı en önemli avantaj, hatalı veya hileli verilerin 

büyük tutarlı veriler arasında aranması gerektiği ön yargısını yıkarak, düşük ve yüksek 

tutarların aynı risk düzeyinde analiz edilmesini sağlamasıdır. Bu analitik denetim 

tekniğinin amacı, veriler arasında doğal kabul edilmeyecek sapmaları bulup ortaya 

çıkarmaktadır.
175

 Hileyi ortaya çıkarmak için kullanılan Benford metodunun başlıca 

avantajlarından bir diğeri de kullanımı ve uygulanması açısından daha düşük maliyetli 

olmasıdır.
 176

 Ayrıca, salt bir matematik teorisi olmanın ötesine geçen bu teknik, pratikte 

de kullanılabilmesi sayesinde diğer matematik teorilerinden ayrılır.
177

 

                                                           
173 Türkyener, s.119. 
174 Çubukçu, s.126-127. 
175 Akkaş, s.204. 
176 Çatıkkaş ve Çalış, s.153. 
177 Hasan Yalçın, Hileler Benford Kanunu İle Bulunuyor, 29 Aralık 2009, http://www.denetimturke .com /inde 

x.php?option=com_content&view=article&id=984%3Ahileler--benford-kanunu--ile-

bulunuyor&catid=241%3Asay-2-makaleler&Itemid=31 

http://www.denetimturke/
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2.2.2.3. Analitik İnceleme Prosedürleri 

Analitik inceleme prosedürlerinin ulusal ve uluslararası düzenleyici kuruluşlar 

tarafından yapılan birçok tanımı bulunmaktadır. AICPA (American Instıtute of 

Cerficated Public Accountant-Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Kurumu) 

tarafından 1988 yılında yayınlanan SAS No:56 “Analitik Prosedürler” yönetmeliğinde 

analitik inceleme prosedürlerinin tanımı şu şekilde yapılmıştır; “Çeşitli finansal ve 

finansal olmayan veriler ile işletmenin kayıtları arasındaki anlamlı ilişkilerin 

incelenmesiyle elde edilen bilgilerin, denetçi tarafından geliştirilen beklentilere uyup 

uymadığına bakılması işlemlerine analitik inceleme prosedürleri” adı verilmektedir.
178

 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International Federation of 

Accountants- IFAC) tarafından yayınlanan Uluslararası Denetim Standardı (UDS) 520 

Analitik Prosedürler’de ise; “Finansal ve finansal olmayan veriler arasındaki ilişkilerin 

makullüğünü araştıran çalışmalardan elde edilen finansal verilerin değerlendirilmesi ve 

olağandışı dalgalanmaların, tutarsız ilişkilerin ve tahmin edilen tutarlardan sapmaların 

karşılaştırılmasıdır” şeklinde bir tanımlama yapılmıştır.
179

 

Ulusal kuruluşlardan ise, BDDK ve SPK yayınladığı yönetmeliklerde ve 

tebliğlerde analitik inceleme prosedürlerinin tanımına yer vermiştir. Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yayınlanan Bankalarda Bağımsız 

Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında 

Yönetmelik’te yer alan tanımlama ise şu şekildedir: “Analitik inceleme; finansal 

tablolar ile banka hakkında edinilen bilgilerin tutarlı olup olmadığının 

değerlendirilmesinde, finansal tablolarda yer alan bilgi ve açıklamaların karşılaştırılması 

ve aralarındaki ilişkilerin araştırılarak gözden geçirilmesidir”.
180

 

SPK tarafından yayınlanan Seri X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız 

Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’de de analitik prosedürler; “Finansal ve finansal 

                                                           
178 AICPA, Statement on Auditing Standards, SAS No.56,  
179 IFAC, International Auditing Standards, http://web.ifac.org/download/Basis_for_Conclusions_ISA_5 20_ Redr 

afted  .pdf 
180 BDDK, Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında 

Yönetmelik, 

http://web.ifac.org/download/
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olmayan bilgiler arasındaki inandırıcı ilişkilere dayalı çalışmaların ortaya çıkardığı 

finansal bilgilerin değerlendirilmesi” olarak tanımlanmıştır.
181

 

Bu tanımlamalardan yola çıkarak analitik inceleme prosedürleri işletmeye ait 

mali bilgilerin;
182

 

 Önceki dönemlere ait karşılaştırılabilir nitelikteki bilgileri, 

 Bütçe ve tahminler gibi işletmenin beklediği sonuçlar veya amortisman 

gideri tahmini gibi bağımsız denetçinin beklentileri, 

 İşletmenin satışlarının ticari alacaklarına oranının, faaliyette bulunulan 

sektör ortalamasıyla veya sektördeki benzer işletmelerin oranları ile 

karşılaştırılması gibi sektör bilgileri ile karşılaştırılmasını içerir. 

Analitik inceleme prosedürlerinin uygulanması sırasında bir takım tekniklerden 

yararlanılması gerekmektedir. Denetim araştırmacıları da, analitik inceleme 

prosedürlerini desteklemek amacıyla birçok model ve teknikler geliştirmiş ve 

kullanmışlardır. Analitik inceleme tekniklerinden bazıları Tablo 2.7’da görüldüğü 

şekildedir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
181 SPK, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ, 
182 Deloitte, Denetim Teknikleri,  http://www.denetimnet.net/Pages/ DenetimTeknikleridisd enetim.aspx, [Erişim 

Tarihi: 10.09.2011] 

http://www.denetimnet.net/Pages/%20DenetimTeknikleridisd%20enetim.aspx
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Tablo 2.7 Analitik Denetim Teknikleri 

TEKNİĞİN ADI UYGULAMA YÖNTEMLERİ 

İki nokta karşılaştırması 

 

- Bir önceki yıla göre yüzde değişim 

- Bir önceki yıla göre dolar değişimi 

- Bir önceki yıla göre dolar ve yüzde değişimlerinin 

birleştirilmesi 

Basit ussallık testleri  - Nedensel faktörler aracılığı ile hesap kalanlarının 

dolaylı olarak hesaplanması 

Oran analizleri 

 

- Bir önceki yılın oranıyla kıyaslama 

- Sektör oranıyla kıyaslama 

- Rakip işletmelerin oranlarıyla kıyaslama 

Temel mali tablolar  

 

- Bir önceki yılın temel mali tablo tutarları ile 

karşılaştırma 

- Sektörle karşılaştırma 

 Basit zaman serisi analizleri 

 

- Grafik kontrolü aracılığı ile eğilimlerin 

incelenmesi 

- Belli bir dönem boyunca ortalama değişimlerin 

hesaplanması 

-  Ağırlıklı hareketli ortalama 

 Finansal Tahminler  

 

- Müşterilerin hazırladığı bütçelerin, sapmaların ve 

farkların açıklamalarının incelenmesi 

- Denetçilerin tahminler oluşturması ve önemli 

farklılıkları analiz etmesi 

İstatistiksel zaman serisi analizleri  

 

- Regresyon analizi 

-  ARIMA (Box-Jenkins) yöntemi 

Finansal ilişkilerin istatistiksel modelleri  - Regresyon analizi  

- Diğer matematiksel modelleme teknikleri 

Kaynak: Ayten Ersoy ve Adnan Dönmez, “Bağımsız Denetim Sürecinde Analitik İnceleme Prosedürleri: Türkiye’de 

SPK’dan Yetki Almış Bağımsız Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma”, Bilig Dergisi, Kış 2011, Sayı:56, s.125. 

 

Tablo 2.7.’de yer alan analitik inceleme prosedürlerinin uygulanmasında 

kullanılan teknikler literatürde çeşitli yazarlar tarafından farklı şekillerde 

sınıflandırılmış olabilir. Ancak inceleme teknikleri olarak finansal analiz 

yöntemlerinden yararlanırken ağırlıklı olarak yatay analiz, dikey analiz, trend analizi ve 

oran analizi kullanılmaktadır. Örneğin Tablo 2.7.’de bahsedilen oran analizinde kısa 

vadeli borç ödeme gücünün analizi için cari oranın incelendiğini varsayalım. Cari oran 

yoluyla muhasebe verilerindeki manipülasyonlara ilişkin kırmızı bayraklar kolaylıkla 

tespit edilebilir. Zimmete para geçirme durumunda cari oran düşecektir. Cari oranın 

geçen yıl 2.8 ve bu yıl 1.7 hesaplanmasından hareketle bu düşüşün bir hile belirtisi 
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olabileceği ve ayrıntılı incelenmesi gerektiği söylenebilir. Bu düşüşün nedeni çek 

hilelerinden dolayı nakitlerdeki azalma olabilir.
183

 

Analitik inceleme prosedürlerine denetimin hangi aşamasında başvurulacağı 

tamamen denetçinin amacına bağlıdır. Örneğin amaç müşterinin işinin ve sektörünün 

tanınması olduğunda denetçi analitik inceleme prosedürlerine denetimin planlanması 

aşamasında başvuracaktır. Yönetim hilelerinin ortaya çıkarılması amaçlandığında ise 

denetçi analitik prosedürlere planlama, kanıt toplama ve tamamlama aşamalarının her 

üçünde de başvuracaktır. Denetçilerin hangi amaçlar için hangi aşamada analitik 

prosedürlere başvurabileceğine ilişkin örnekler Tablo 2.8’de görülmektedir. 

 

Tablo 2.8. Analitik Prosedürlerin Amaçları ve Zamanlaması 

 

                               

    

   

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Ersoy ve Dönmez, s.128. 

                                                           
183 Pehlivanlı, s.64. 

Amaç Planlama Aşaması 
Kanıt Toplama 

Aşaması 

Tamamlama 

Aşaması 

Müşterinin işinin ve 

sektörünün tanınması 
X   

Maddi hatalara işaret 

edilmesi 
X X X 

İşletmenin 

sürekliliğinin 

değerlendirilmesi 

X  X 

Yönetim hilelerine 

işaret edilmesi 
X X X 

Detay testlerini 

azaltma 
X X  

İç kontrol riskini 

değerlendirme 
X   

Denetim ücreti 

tahmini 
X  X 



65 
 

Tablo 2.8’de denetimin planlama, kanıt toplama ve tamamlama aşamalarında 

analitik inceleme prosedürlerinden çeşitli amaçlarla yararlanıldığına yer verilmiştir. 

Planlama aşamasında analitik inceleme teknikleri, hile belirtilerini önceliklendirirken 

diğer bir ifadeyle risk değerlemesi yapılırken kullanılmaktadır. Bu aşamada elde 

edilecek veri sayesinde hile denetçisi odaklanması gerektiği alanı daha objektif olarak 

belirleyebilecektir. Özellikle planlama aşamasında sadece finansal tablolarla 

yetinilmemeli işletmenin bütün raporlama formatları üzerinde analitik inceleme 

teknikleri uygulanmalıdır. Analitik inceleme teknikleri, denetimin yürütülmesi 

aşamasında kanıt toplamak için kullanılan geleneksel bir denetim tekniği niteliğindedir. 

Raporlama yani tamamlama aşamasında ise genel olarak denetim sürecini ve kanıtlarını 

son bir kez değerlendirmek amaçlı kullanılmaktadır.
184

 Bu bağlamda son aşamada 

analitik inceleme prosedürlerinden maddi hataları ortaya çıkarması, hileleri ortaya 

çıkarması, işletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesi ve denetim ücretinin tahmini gibi 

konularda yararlanılabilir.  

Tablo 2.8’de de görüldüğü gibi analitik inceleme prosedürleri, hilenin ortaya 

çıkarılması sürecinde de kullanılan bir yöntemdir. Çünkü bu inceleme sayesinde mali 

tablolarda beklenen parametrelerin dışında farklı durumları yansıtan kalemler 

belirlenmiş olur.
185

 Hilekar, hile yoluyla işletmenin durumunu beklenenden farklı 

göstermek yoluna gittiği için analitik inceleme prosedürlerini bu amaçla kullanmak hile 

içeren mali tablo alanlarını belirlemede ipuçları verebilir.
186

 Literatürde analitik 

inceleme prosedürlerinin hileyi ortaya çıkarma sürecinde bir araç olarak kullanılıp 

kullanılmadığına, kullanımının etkililik derecesine, hangi analitik inceleme 

prosedürlerinin tercih edildiğine dair birçok ampirik çalışma bulunmaktadır. Bu konuda 

temel çalışma olarak adlandırılabilecek çalışmalar Tablo 2.9’da yer almaktadır.
187

 

 

 

                                                           
184 Pehlivanlı, s.60. 
185 İbrahim Ünsal, Araştırma Teknikleri, Temmuz 2002, Ankara, s.42, http://www.sayistay.gov.tr/y ayin/yayinicerik 

/hizm.k11iunsalar%FEtek.pdf, [Erişim Tarihi: 10.09.2011]. 
186 Tracy Coenen, Expert Fraud Investigation: A Step by Step Guide, John Wiley Sons, 2009, s.60. 
187 Kathleen A. Kaminski, T. Sterling Wetzel ve Liming Guan, “Can Financial Ratios Detect Fraudulent Financial 

Reporting?”, Managerial Auditing Journal, Vol.19, No.1, 2004, s.17. 

http://www.sayistay.gov.tr/y%20ayin/yayinicerik%20/hizm.k11iunsalar%FEtek.pdf
http://www.sayistay.gov.tr/y%20ayin/yayinicerik%20/hizm.k11iunsalar%FEtek.pdf
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Tablo 2.9. Analitik İnceleme Prosedürlerinin Hileyi Ortaya Çıkarma Sürecinde 

Kullanılmasına İlişkin Amprik Çalışmalar 

Yazar/Yazarlar       

ve 

Çalışmanın Tarihi 

Çalışmanın Kapsamı Çalışmanın Amaçları 

Blocher (1992) 

17 farklı firmadan 21 adet iç 

denetçi, dış denetçi ve 

kontrolörün görüşleri alınmıştır. 

Her grup tarafından kullanılan 

hileyi ortaya çıkarmada 

kullanılan AİP’nin kapsamını, 

AİP’nin hileyi ortaya çıkarma 

sürecindeki etkililiğini,trend 

analizi, rasyo analizi ve 

deneyimlere dayanarak analiz 

edilmiştir. 

Blocher ve Cooper (1998) 

5 deneyimli denetçi 14 gerçek 

stok vakası üzerinde AİP’ni 

uygulamıştır. 

AİP’nin nasıl kullanıldığı 

araştırılarak önemli hataları 

ortaya çıkarmada etkiliyse sözlü 

iletişim kurularak analiz 

yapıldığı tespit edilmiştir. 

Coglitore ve Berryman(1988) 

SEC tarafından yayımlanan 

büyük çaplı finansal tablo 

hileleri operasyonel ve çeyrek 

dönemlik veriler kullanarak 

incelenmiştir. 

Hesaplar arasında olağanüstü 

ilişkilerin ve ilişkilerdeki 

değişiklikliklerin yer aldığı  

önemli yanıltıcı bilgi içeren  

finansal tabloların ortaya 

çıkarılmasında AİP’nin 

kullanıldığı vakalar 

belirlenmiştir. 

Daroce ve Holder (1985) 

Özel sektörde yer alan 1.600 

şirkete anket gönderilmiş, geri 

dönüş alınan 269 anket üzerinde 

çalışılmıştır. 

Denetim ve incelemede 

kullanılan farklı AİP’nin 

kullanımı ve uygulanılabilirliği 

incelenmiştir. 

Holder (1983) 

Ulusal, bölgesel, yerel CPA 

firmalarından 35 yöneticiyle 

çalışılmıştır. 

Denetimin planlanması 

aşamasında kullanılan AİP ile 

ilgili vaka çalışması yapılmıştır. 

Kinney (1987) 

Bir firmaya ait 48 aylık süreci 

içeren önemli hatalar ile ilgili 

veriler ile çalışılmıştır. Bu 

veriler  kaydedilmeyen satın 

almalar ve kaydedilmiş fakat 

gerçek olmayan satışlarla 

ilgilidir. 

Yüzde değişim, standartlara 

oranla değişim, kesitsel 

değişikliklere ilişkin yapı analizi 

uygulanmıştır. 

Loebbecke ve diğerleri (1989) 

KPMG’de çalışan ve usulsüzlik 

vakası tecrübe etmiş 121 

denetim partneriyle çalışılmıştır. 

Katılımcı denetim 

partnerlerinden birinin 

karşılaştığı usulsüzlük vakası 

hakkında detaylı bilgi 

verilmiştir. SAS 53’de yer alan 

her hile göstergesi saptanmış ve 

Loebeccke-Willingham 

usulsüzlükleri ortaya çıkarmada 

kullanılan modelleri 

değerlendirmiştir. 
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Kaynak: Kaminski, Wetzel ve Guan, s.19-20. 

Yapılan çalışmalar birçok hile olayının, analitik anormalliklerden yola 

çıkılarak ortaya çıkartılabildiğini göstermektedir. Mali tablo analiz tekniklerinin çeşitli 

istatistiki ve matematik yöntemlerin denetim aracı olarak kullanıldığı analitik inceleme 

prosedürleri, Tablo 2.9’da sıralanan çalışmaların yanı sıra, uygulamada da yoğun 

biçimde yer bulmaya başlamıştır.
188

 

Analitik anormalliklerin veya belirtilerin neler olduğu konusunda bir sınırlama 

bulunmamakla birlikte kişinin bakış açısına, deneyimine ve yaratıcılığına bağlı olarak 

listeye her an yeni bir belirti eklenebilmektedir.  

Aşağıda bazı anormallikler listelenmiştir:
189

 

 Açıklanamayan stok noksanlıkları ve düzeltmeleri, 

 Atık ve döküntülerdeki artışlar, 

 Aşırı satın almalar, anlamsız gider veya ödemeler, 

 Belirlenmiş özelliklerden sapmalar, 

 Hesap bakiyelerinde anlamlı artış veya azalışlar, 

 Fiziksel anormallikler, 

                                                           
188 Bozkurt, s.151. 
189 Burak Arzova, “İşletmelerde Çalışanlar Tarafından Yapılan Hilelerin Kırmızı Bayraklar Yoluyla İzlenmesi”, 

Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 20, Kasım 2003, s.120-124., s.121, Bozkurt, İşletmelerin Kara Deliği 

Hile, s.152 ve Nejat Bozkurt, Hile Teorisi ve Uygulaması, 

http://www.ankara.ymmo.org.tr/ekler/Hile_teorisi_uygulamasi-26.3.2011.pdf, [Erişim Tarihi: 12.09.2011]. 

Persons (1995) 

1970-1990 yılları arasında 

sektör ve zaman aralığı bazında 

hile görülen 103 firma ile hile 

görülmeyen firma 

karşılaştırılmıştır. 

Hileli finansal raporlamayı 

tahmin modelleri için 

değişkenlerin saptanmış, model 

tahmin yöntemi ve modelin 

öngörü yeteneği 

değerlendirilmiştir. 

Tabor ve Willis (1985) 

Big Eight olarak bilinen 8 büyük 

denetim şirketinin 7 denetim 

müdüründen her birinin seçtiği 2 

müşteri ve 1978-1982 

dönemindeki denetim çalışma 

kağıtları üzerinde çalışılmıştır.  

AİP’nin denetim sürecindeki 

yeri, 1978-1982 döneminde 

süreci değiştirip değiştirmediği 

ve gelecek için konu hakkında 

bakış açısı sunulmuştur. 

http://www.ankara.ymmo.org.tr/ekler/Hile_teorisi_uygulamasi-26.3.2011.pdf
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 Nakit fazlalıkları veya noksanlıkları, 

 Yapılan tahsilatlara el konulması ile ilgili belirtiler: 

 Dönen varlıklara oranla nakit tutarında azalmalar, 

 Nakit ve kredi kartı satış oranında azalmalar, 

 Nakit ile kıyaslandığında alacaklardaki artış. 

 Danışmanlık ve reklam giderlerinde artış, 

 Hesaplar arasındaki ilginç ilişkiler: 

 Satışlar azalırken stokların artması, 

 Satışlar azalırken borçların artması, 

 Satışlar azalırken alacakların artması, 

 Satışlar artarken nakit varlıklarda azalma, 

 Stoklar azalırken ticari borçların artması, 

 Satışlara göre satış maliyetinin daha fazla artması 

 Faaliyet giderlerinin satışlara göre daha fazla artması, 

 Satış ve satın almalardaki eğilimleri yansıtmayan alacak ve borç 

bakiyeleri değişimleri, 

 Raporlanan kazançlarda artış olmasına karşın nakit akışında 

görülen yetersizlikler. 

2.2.2.4. Süpriz Denetim 

Diğer denetimlerle aynı amaca hizmet etse bile sürpriz denetimlerin 

çalışanlardan habersiz yapılması sebebiyle diğer denetimlere nazaran daha etkili bir 
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kontrol aracı olduğu söylenebilir.
190

 ACFE 2010 Tarihli Hile Raporu’nda süpriz 

denetimlerin hileyi ortaya çıkarmada etkili olduğu ancak uygulayıcılar tarafından 

yetersiz miktarda kullanıldığı görülmektedir. Rapordaki hileye maruz kalan işletmelerin 

%30’dan daha azı sürpriz denetimi hileyle savaşta kullanmaktadır. Ancak kullanan 

işletmelerin düşük tutarlarda hile kayıplarına sahip olduğu ve hileyi daha hızlı ortaya 

çıkardıkları görülmektedir.
191

  

Hilekar denetimin zamanlamasını bilirse, hileli faaliyetlerini gizlemesi 

kolaylaşacaktır. Örneğin hilekar bir müdür, isterse denetim sırasında kurumun veya 

şubenin tanınması için düzenlenen bilgilendirme turları sırasında nakit hırsızlığı yaptığı 

alanları önceden ayarlayabilir
192

 veya izin dönemini denetim programına göre 

ayarlayabilir.
193

 Sürpriz denetimde ise hilekar, denetimin yapılacağı zamanı bilmediği 

için muhtemelen üçüncü kişileri kandırmaya yönelik faaliyetlerin hazırlığını da 

yapamayacaktır. Sadece sürpriz denetimlerin yapılacağı söylentisi bile hilekârın itirafına 

neden olabilir.
194

 Buradan hareketle, hilekarın yakalanmayacağını düşündüğü zaman 

hile yaptığı sonucuna varılabilir.
195

  

İşletmeler etik kültüre, hileye açık olma potansiyeline, yönetimin bakış açısına, 

denetçilerin tecrübelerine dayanarak sürpriz denetimi gerçekleştirme zamanlamasını 

ayarlayabilirler. Sürpriz denetim, sadece çalışanları hazırlıksız yakalamak amacıyla 

gerçekleştirilmez, aynı zamanda güçlü caydırıcı özelliği de vardır.  

2.2.2.5. İzleme 

“İnsansız teknolojilerle insanın denetlenmesi” olarak tanımlanan kapalı devre 

kamera sistemleri, işbaşındaki çalışanın bilgisayar sistemi üzerinden her hareketinin 

izlenmesi anlamına gelir ve modern hayatın neredeyse tüm alanlarına uyarlanabilir 

                                                           
190 Singleton, s.176. 
191 The Association of Fraud Certified Fraud  Examiners, “2010 Report to the Nation on Occupational Fraud and  

Abuse”, s.5. 
192 Goldmann, s.204. 
193 Robert R. Moeller, Brink’s Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge, 2009, U.S.A: John 

Wiley Sons, s.162. 
194 Singleton, s.176. 
195 Laton McCartney, “Where There’s Smoke There’s Fraud”, CFO Magazine, March 2011, s.50. 
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durumdadır.
196

 Birçok finansal kuruluş kapalı devre kamera sistemlerini aşağıdaki 

amaçlara yönelik kullanabilir:
197

 

 Hırsızlık ve hile vakalarına yönelik suç soruşturması: Gözetim, adli 

muhasebe ve soruşturma sürecinin bir parçasıdır. Bu teknik, hukuki yaptırımı olacak 

hile tekniklerini ortaya çıkarmada kullanılır. Ayrıca kanıt toplama amaçlı da 

kullanılabilir.
198

 

 Çek hilelerinin önlenmesi: Yüz tanıma sistemleri gibi Internet Protokol 

(IP) ağlarda izleme sistemleri bankalarda çek hileleri problemiyle mücadelede yardımcı 

bir araç olarak kullanılabilir.  

 ATM’lerde para çeken kişinin görüntüsünün ortaya çıkarılması: 

Müşterinin ATM’den para çekme görüntülerine ilişkin bir raporu, hileli bir işlem 

olduğundan şüphelenerek istemesi sıklıkla rastlanan bir durum olmasa da, güvenlik 

kameraları her ATM işlemini kaydeder. Böylelikle müşterilerin ve olayla ilgili kişilerin 

sorularına cevap sağlar.
199

 Bu yöntemin aynı zamanda ATM hilesi girişimlerini 

caydırıcı etkisi de bulunmaktadır. Kameralar çoğunlukla ATM’nin tabelasının üzerine 

ve şube alanı etrafına yerleştirilerek optimum güvenlik sağlanmaya çalışılır.
200

 

Türkiye’de ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yayınladığı 

Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetimi’nde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ’e göre; 

banka, ATM cihazlarının bulunduğu yerlere güvenlik kamerası koyar, ancak bu 

güvenlik kamerası, müşterinin klavye hareketlerini göremeyecek biçimde 

konumlandırılır. Görüntüleme alanı bakımından ATM’yi de kapsayan ve bu fıkradaki 

koşulları karşılayan bir güvenlik kamerası altyapısının varlığı durumunda ATM’ye özel 

ayrıca bir güvenlik kamerası kurulmasına gerek yoktur. Ayrıca kamu güvenlik ve 

istihbarat kurumlarının faaliyet bölgesinde bulunan ATM’ler için güvenlik kamerası 

                                                           
196Jülide Kesken ve A. Ersan Karadeniz, “Akılcılığın Akıldışılığı: Mc Donaldlaştırma Bağlamında Modern Örgütleri 

Anlamak”, Yaşar Üniversitesi Dergisi, 2001, Sayı: 23, No:6, s.3774. 
197 Goldmann, s.204. 
198 Mary Jo Kranacher, Richard Riley ve Joseph T. Wells, Forensic Accounting and Fraud Examination, U.S.A.: 

John Wiley Sons, 2011, s.210. 
199 Goldmann, s.204. 
200 Diebold, Atm Fraud and Security-White Paper, 2002, http://www.cuna.org/download/diebold_fraudpaper.pdf, s.3, 

[Erişim Tarihi: 10.10.2011]. 

http://www.cuna.org/download/diebold_fraudpaper.pdf
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kurulma şartı, ilgili kamu güvenlik ve istihbarat kurumlarından izin alınabilmesi 

koşuluyla yerine getirilir.
201

 

 Görüntü kayıtlarına ilişkin bilgilerin çoklu alanda kullanılması: Internet 

Protokol (IP) ağlarda izleme sistemlerinden elde edilen görüntüler internet üzerinden 

veya izleme merkezinden birçok şube arasında transfer edilerek kullanılabilir.  

 Dijital depolama: Dijital teknolojiyle birlikte depolama ve izleme 

görüntülerinin yönetimi daha etkili ve kullanışlı hale gelmiştir. Spesifik bir vakanın 

yerinin saptanması ve şüpheli işlemin/faaliyetin daha kolay ve hızlı tanımlanmasına 

yardımcı olur.
202

 Türkiye’de bankalarda güvenlik kamerası kayıtlarının en az iki ay 

süreyle saklanma zorunluluğu vardır. Kamera teçhizatları çalıştıklarına dair düzenli 

olarak kontrol edilmelidir.
203

 

Bu bölümde sıralanan ortaya çıkarma teknikleri hile uzmanı veya bilgi 

teknolojileri güvenliği uzmanı ile dikkatlice planlanmalıdır. İşletme içerisinde bu 

kişilerden biri istihdam edilmiyorsa, işletme dışından bir uzmandan yardım alınması 

uygun olacaktır.
204

 

2.2.2.6. Sürekli Denetim 

Gecikmiş bir denetim, gecikecek bir müdahale doğuracaktır. Müdahalenin 

gecikmesinin ise bir takım kayıplar doğurduğunu özellikle son yıllarda yaşanan hile 

kaynaklı (Enron, Worldcom, Tyco vb.) kurumsal başarısızlık hikayeleri ile açıkça 

görülmektedir.
205

 Söz konusu kurumsal başarısızlıklar piyasalarda şok etkisi yaratmış ve 

bütünleşik risk yönetim sistemleri uygulamaları, daha şeffaf raporlama ve işletmenin 

tüm alanlarını kapsayacak güvence ortamı gerçekleştirilmeye çalışılmasına sebep 

olmuştur. Sürekli güvence sağlama çabası içeren sürekli denetim, hile riskini azaltmaya 

                                                           
201 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere 

İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete No: 14.09.2007/ 26643, madde 32/10. 
202 Goldmann, s.204. 
203 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere 

İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete No: 14.09.2007/ 26643, madde 32/10. 
204 Goldmann, s.204. 
205 İsa Cankar, “Denetimin Yeni Paradigması: Sürekli Denetim”, Sayıştay Dergisi, Sayı:61, s.69. 
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yardımcı olacak bir araç olarak tanımlanabilir.
206

 Son dönem denetim literatüründe 

sıkça rastlanılan sürekli denetim kavramı ilk kez John Kearns tarafından kullanılmıştır. 

Kearns, gelişmiş bilgi sistemlerine bağımlılığın artması, büyük hacimli verilerin bu bilgi 

sistemleri tarafından işlenmesi, yönetimin yeterli iç kontrol için üstlendiği 

sorumlulukların çoğalması ve denetim teknolojisindeki gelişmeleri gerekçe göstererek 

sürekli bir süreç denetiminin mümkün olabileceğini ifade etmiştir. Kearns’ün o tarihte 

sürekli denetim için gerekçe olarak gösterdiği gelişmelerin zamanla daha da 

belirginleşmesiyle sürekli denetim konusunda yapılan akademik çalışmalar artmaya 

başlamıştır. Özellikle Groomer ve Murthy isimli araştırmacıların 1989’da veri tabanı 

uygulamalarının sürekli denetimi ile Vasarhelyi ve Halper isimli araştırmacıların 1991 

yılında online sistemlerin sürekli denetimi üzerine yaptıkları çalışmalar, sürekli 

denetimin akademisyenlerce geleneksel denetime karşı bir alternatif olarak ortaya 

çıkarıldığı ilk kapsamlı çalışmalar olarak literatürde önemli yer tutmaktadırlar. Sürekli 

denetim kavramının teorisyenler tarafından literatürde sıkça kullanılmaya başlanması 

uygulamacıları da harekete geçirmiş, muhasebe mesleğinin dünyadaki en aktif 

organizasyonlarından ikisi, Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü 

(American Institute of Certified Public Accountants, AICPA) ile Kanadalı Yetkili 

Muhasebeciler Enstitüsü (Canadian Institute of Chartered Accountants, CICA) ortak bir 

çalışma grubu oluşturarak sürekli denetim konusunda bir rapor hazırlamışlardır. Bu 

raporda sürekli denetim; “Bağımsız denetçinin, denetim konusunun temelini oluşturan 

olayların gerçekleşmesi ile eşzamanlı veya bu olayların gerçekleşmesinden kısa bir süre 

sonra yayınlanan bir dizi denetçi raporunu kullanarak, denetim konusu üzerine yazılı 

bir güvence vermesine imkan tanıyan bir metodoloji” şeklinde tanımlanmış ve bu tanım 

literatürde referans olarak kullanılmaya başlanmıştır.
207

 

2006 yılında dünyanın en büyük denetim şirketleri arasında yer alan 

PricewaterhouseCoopers’ın İç Denetim Mesleğinin Yeri Çalışması’nda sürekli 

denetimin kullanıldığı alanlar oranlarıyla birlikte ortaya konmuştur. Bu çalışmaya göre 

sürekli denetimin kullanıldığı alanlar Şekil 2.3’de gösterilmektedir. Şekil 2.3.’de 

                                                           
206 J.Randel Kuhn ve Steve G. Sutton, “Learning From Worldcom: Implications for Fraud Detection through 

Continuous Assurance”, Journal of Emerging Technologies in Accounting, Vol.3, 2006, s.61. 
207 Ahmet Ağca, “Sürekli Denetim Denetimde Bir Devrim mi Yoksa Hayal mi?”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 

Mart 2006 tarihli Cilt:8, Sayı:1, s.65. 
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görüldüğü üzere sürekli denetimin en sık kullanıldığı üçüncü alan %20 oranla hileyi 

ortaya çıkarma sürecidir.  

 

Şekil 2.3. Sürekli Denetim Kullanım Alanları 

Kaynak: PricewaterhouseCoopers, State of Internal Audit Profession Study, 2006, 
http://www.pwc.com/en_US/us/internalaudit/assets/state_internal_audit_profession_study_06.pdf, [Erişim Tarihi: 

10.09.2011]. 

 

 Sürekli denetimde gerçek zamanlı verilerle çalışıldığı için şirketlerin gerçek 

dünyasına ulaşma imkanı elde edilir. Bu yolla, sadece potansiyel riskleri ve 

bunların muhtemel etkileri değil, aynı zamanda realize olmuş risklerin matematiksel 

büyüklükleri de görülebilmekte, sorunların yaşandığı alanlar noktasal olarak tespit 

edilebilmekte ve çözümler geliştirilebilmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; 

bir muhasebe sistemi, tüm yevmiye kayıtlarını hafta veya saat bazında zaman açısından 

etiketlendirdikten sonra test eden ve raporlayan bir modüle sahip olabilir. Çünkü 

muhasebe kayıtlarındaki hileler genellikle rutin çalışma saatleri dışında yapılır.
208

 

Sürekli denetim sayesinde buradaki kontrol zayıflıkları anında tespit edilir. Bu tespit 

sırasında hile riskinin sürekli denetime adapte edilmesi şu şekilde mümkündür:
209

 

 Hile riskleri diğer organizasyonel risklerle birlikte hileyi ortaya 

çıkarmaya yardımcı olacak şekilde izlenir. 

                                                           
208 Bishop, s. 118. 
209 Norman Marks, “Beyond Continious Auditing”, Internal Auditor, December 2009, s.53. 

http://www.pwc.com/en_US/us/internalaudit/assets/state_internal_audit_profession_study_06.pdf
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 Diğer risklerle ilgili kontrollerde olduğu gibi hileyi önleyici ve ortaya 

çıkarıcı kontroller değerlendirilir. 

 Hileyi ortaya çıkarma çabasının sürekliliği veri madenciliği vb. 

tekniklerle gerçekleştirilir. Sürekli denetim, hile riski yönetiminin bir parçası 

olarak görülürse anti- hile kontrolleri de teste tabi tutulur. 

 Sürekli denetim sürecinden elde edilen sonuçların hileyi ortaya çıkarma 

aşamasında kullanılabileceği göz önünde bulundurulur.  

Sürekli denetimin hile ve suistimalleri ortaya çıkarma olasılığını artırıp 

artırmadığına ve hileyi ortaya çıkarmadaki doğru zamanlamayı sağlayıp 

sağlamadığına
210

 ilişkin bir tartışma Enron vakası üzerinden ele alınmıştır. İyi yapılmış 

geleneksel bir denetimin Enron’un birçok işlevsel problemini tespit edebileceğine 

birçokları tarafından inanılsa da, iyi yapılmış sürekli bir denetim ile problemler çok 

daha çabuk gün yüzüne çıkardı. Sürekli denetimde, denetim sonuçları işlemlerle aynı 

anda üretilmektedir. Sürekli denetimde, işlemler sürekli takip edilmekte ve bulgular 

beklenen sonuçlarla karşılaştırılmaktadır. Herhangi bir açıklık söz konusu olduğunda, 

denetçiler ve yöneticiler sisteme güvence sağlamak için uyarılmaktadır. Sürekli denetim 

ile Enron’un hastalıkları teşhis edilebilirdi. Enron’un kendi şirketleriyle gerçekleştirdiği 

işlemler anormal nitelikteydi. Örneğin, Enron’un alt şirketlerine ait birçok oran, aynı 

sektörlerde yer alan rakiplerinin oranlarıyla uyumlu değildi. Sadece bu bile bir 

incelemeyi gerekli kılmaktadır.
211

 

Yazılım şirketleri tarafından üretilmiş olan ACL, IDEA, Audit Master Plan, 

FOCAUDIT, The Number ve daha birçok denetim amaçlı bilgisayar paket programları 

PC’lerde ve dizüstü bilgisayarlarda en yaygın olarak kullanılan Word, Excel gibi genel 

amaçlı paket programlarla hiçbir modifikasyona gerek kalmadan entegre olarak 

çalışabilmeleri nedeniyle bağımsız denetim açısından mükemmel birer araç olarak 

görülmesinin yanı sıra, suça ilişkin kırmızı bayrakları ortaya çıkarmaya da yardımcı 

olmaktadır. Örneğin, sık rastlanan hilelerden biri de sahte işletme yaratılmasıdır. 

Sıralanan programları kullanan denetçiler veya hile uzmanları ortak isimlere ait, ilk iki 
                                                           
210 Kuhn ve Sutton, s.69. 
211 Cankar, s.79. 
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ismi daima aynı taraflara ait arama yapabilirler. Bununla birlikte bu yazılımlar 

sayesinde aşağıdaki kontroller uygulanabilir.
212

 

  İki veya daha fazla tedarikçiye ait aynı telefon numarası veya adreslerin 

bulunması 

  Tedarikçilere yapılan ödemeler ile tedarikçi ana dosyasının karşılaştırılması 

  Bir çalışan ile tedarikçi adresinin ve telefon numarasının aynı olup 

olmadığının belirlenmesi 

  Tedarikçi adına keşide edilen çeklerde yer alan tutarın her zaman tam sayı 

şeklinde olması; 2.000TL, 3.000 USD gibi. 

  Bordro ana dosyasında Sosyal Güvenlik Numarası olmayan, aynı Sosyal 

Güvenlik Numarasına sahip veya aynı adrese sahip çalışanların var olup 

olmadığının kontrol edilmesi. 

Şekil 2.4.’de ACL yazılımıyla yukarıda bahsedilen mükerrer ödemelerin 

sorgulama örneği görülmektedir. 

 

Şekil 2.4. ACL’de Mükerrer Kayıt Sorgulama Örneği 

Kaynak: Yüksel Çomak, archive.ismmmo.org.tr/docs/seminer/02112010_YukselComak.ppt,                                  

2010. 

                                                           
212 Goldmann, s.215. 
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Ulusal literatüre bakıldığında Türk bankacılık sektöründe bilgisayar destekli 

denetim teknikleri kullanımını araştıran bir çalışmada
213

 özel denetim yazılımları 

kullanan yabancı dört banka örneği incelenmiştir. Bu çalışmaya göre sürekli denetim 

felsefesi güden bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanan bankaların bu teknikleri 

farklı amaçlar için kullandığı görülmektedir. Buna göre üç bankada suiistimalleri tespit 

edebilmek amacının bu programların kullanılmasında ortak amaç olduğu, bunun dışında 

aykırı hatalı işlemlerin yakalanması, mutabakat, kara para uygulamaları ve analiz 

amaçlarının da söz konusu olduğu, bankalardan birinde ise yalnızca kara para tespiti 

amacının söz konusu olduğu görülmektedir. 

Ekonomimizin lokomotifi konumunda bulunan bankacılık sektöründe faaliyet 

gösteren ve büyük ölçekli ifade edebilecek bankaların dahi özel denetim yazılımları 

kullanımına 3-4 yıl gibi yakın sayılabilecek dönemlerde başlamaları dikkate 

alındığında, bu uygulamalarının bankacılığımızda yaygınlaşmaya başladığını ifade 

etmek mümkün görünmektedir.
214

 Sürekli denetim uygulamasının önemini kavramak 

için yolsuzlukların, yanlış yönetim ve yatırım kararlarının maliyetlerini düşünmek 

gerekir. Bu maliyetlerle sürekli denetimin maliyetleri kıyaslandığında, devletlerin 

sürekli denetimden elde edeceği faydanın sürekli denetim için katlanacağı maliyetten 

çok daha yüksek olacağı ortadadır.
 215

 

2.2.2.7. Fısıltı Ortamı 

“Fısıltı” kavramının pek çok tanımı bulunmaktadır. Meslekler Konseyi (The 

Council of Professions)’ne göre “fısıltı”; profesyonellerin yaptığı usulsüzlüklerin yine 

profesyonel iş arkadaşları tarafından fark edilmesi ve bunun mesleki kurumlara 

bildirilmesidir. Mesleki Standartlar Konseyi (Professional Standarts Council)’ne göre 

“fısıltı”; söylenmemesi durumunda bilinmeyecek olan bir usulsüzlüğün iyi niyetle 

açıklanması işleminin konuşma dilindeki ifadesidir.
 216

 

                                                           
213 Özgür Çatıkkaş ve Gürdoğan Yurtsever, “Bankacılık Sektöründe Bilgisayar Destekli Denetim”, Gelirler 

Kontrolörleri Derneği, Sayı: 251, Ağustos 2009, s.204. 
214 Çatıkkaş ve Yurtsever, s.207. 
215 Ağca, s. 75. 
216 Özkul ve Özdemir, s.118. 
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Başka bir tanıma göre ise fısıltı; çalışma ortamında meydana gelen ve kötü 

sonuçları olabilen veya kamuya, müşteriye kötü yansımaları olabilecek olayı ifade 

etmektedir. Fısıltı,  bir açığa vurma işlemidir.
217

 

Fısıltı ortamının hileyi ortaya çıkarma sürecinde kritik bir rol oynadığı 

kanıtlanmış durumdadır. Söz konusu kanıtlar tek bir gözleme dayalı kanıtlar da değildir, 

konuyla ilgili birçok çalışma yapılarak bu sonuca ulaşılmıştır.
218

 

PricewaterhouseCoopers’ın 2009 yılında gerçekleştirdiği “Küresel Ekonomik Suç” 

isimli çalışma 54 ülkeden 3.000 üst düzey yönetici ile yürütülen kapsamlı bir 

çalışmadır. Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre:
219

 

 Hile, tüm dünyada yapılan düzenlemelere rağmen hala organizasyonları 

ciddi biçimde etkilemeye devam etmektedir.  

 Hilelerin %34’ü fısıltı ortamı sayesinde ortaya çıkmıştır. Bu %34’lük 

rakamın dağılımı ise şu şekildedir: %16 işletme içinden alınan ihbarlar, %11 

işletme dışından alınan ihbarlar ve %7 ise resmi ihbar hatlarından alınan 

bilgilerdir. Burada fısıltı ortamının hileyi ortaya çıkarmada etkili bir rolü 

olduğu açıkça görülmektedir. Ancak resmi ihbar hatlarının yöneticilerin de 

çabasıyla çalışanlar tarafından daha ciddiye alınan, daha etkili çalışabilecek 

prosedürlere sahip hale getirilmesi gerekmektedir.  

Fısıltı ortamının hileyi ortaya çıkarmada etkili bir araç olmasına ilişkin yapılan 

bir diğer çalışma da ACFE’nin 2010 yılı tarihli Hile Raporu kişiler tarafından yapılan 

ihbarların hile tespitinde en etkili yol olduğunu göstermektedir. Rapora göre incelenen 

1843 hile vakasının %40’ının ilk tespiti fısıltı yoluyla olmuştur.
220

 Bu çalışmada ayrıca 

fısıldayanların kim olduğuna ilişkin istatistiki bilgi de yer almaktadır ve en çok ihbar 

eden sayısı çalışanlara aittir. İhbar hatları, şirket çalışanları dışında tedarikçilere, 

                                                           
217 Mark Somers ve Jose C. Cassal, “Type of Wrongdoing and Whistleblowing: Further Evidence That Type Of 

Wrongdoing Affects The Whistle-blowing Process”,  Public Personnel Management, Vol:40, No:2, 2011, s.152. 
218 Debra R. Comer ve Gina Vega, Moral Caurage in Organizations: Doing The Right Thing At Work, U.S.A.: 

M.E. Sharp Inc, 2011, s.62. 
219 PricewaterhouseCoopers, Global Economic Crime Survey, 2009, s.9, http://www.pwc.com/en_GX/gx/economic-

crime-survey/pdf/global-economic-crime-survey-2009.pdf, [Erişim Tarihi: 03.08.2011]. 
220 ACFE, Report to The Nation, 2010, s.44. 

http://www.pwc.com/en_GX/gx/economic-crime-survey/pdf/global-economic-crime-survey-2009.pdf
http://www.pwc.com/en_GX/gx/economic-crime-survey/pdf/global-economic-crime-survey-2009.pdf
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bayilere, acentelere, müşterilere, diğer iş ortaklarına, rakiplere de açılabilir.
221

 ACFE 

2010 raporuna göre ihbar eden gruplar ile oranları Tablo 2.10.’da gösterilmektedir. 

Tablo 2.10. İhbar Edenlerin Dağılımı 

İhbar Eden Oranı 

(%) Çalışan 49.2 

Müşteri 17.8 

Anonim 13.4 

Satıcı 12.1 

Ortak 3.7 

Rakip 2.5 

Fail Tanıklığı 1.8 

Kaynak: ACFE, Report to The Nation, 2010, s.45. 

Çalışanların tanık oldukları yanlış davranışları rapor etmeleri konusunda iki önemli 

problem ortaya çıkmaktadır. Her iki problemin de temelinde algı ile ilgili sorunlar olmakla 

birlikte çalışanlar öncelikle; düzeltici hareketin yapılacağına inanmama, yönetici veya 

yönetimin misilleme yapabileceği korkusu, isminin gizli kalacağına inanmama, başka birisinin 

rapor edeceğini düşünme ve kiminle temas kuracağını bilememe gibi nedenlerle yanlış 

davranışları rapor etmemektedirler. İkinci problem ise çalışanların hangi davranışları hile olarak 

görüp rapor edecekleri ile ilgilidir. Meydana gelen mesleki hilelerin yaygınlığı ve kaybın 

büyüklüğü, insanların hileli bir davranış ile karşılaştıklarında nasıl davranacaklarını anlama 

ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Yapılan araştırmalar, davranışın yasa dışı veya işletme 

politikalarına aykırı olmasının çalışanların bu davranışı her zaman yanlış olarak algılayacağı 

anlamına gelmediğini göstermektedir. Yapılan araştırmalar çalışanların yapılan davranışı yanlış 

olarak görmediklerinde rapor etmediklerini ve bu durumun da çalışanların algısı ve hile ile ilgili 

bilgisinden kaynaklandığını göstermektedir.
222

 

İhbar hatlarının avantajları arasında aşağıdaki hususlar sayılabilir: 

 Hile ihbarları için kurulan hatlar, çalışanlar arasında hile bilincinin 

artmasını sağlar.  

                                                           
221 Deloitte, Deloitte Etik Hattı Hizmeti, 2011, s.3,  http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/Local%20Assets 

/Documents/turkey_tr_kurumsalriskhizmetleri_etikhatti_270911.pdf, [Erişim Tarihi: 03.08.2011]. 
222 Adnan Dönmez ve Tamer Karausta, “Çalışanların Mesleki Hile Algısı ve İhbar Hattı Kullanarak Rapor Etme 

Eğilimleri Üzerine Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Yapılan Bir Araştırma”, Mali Çözüm 

Dergisi, Mart-Nisan 2011, s.24. 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/Local%20Assets%20/Documents/turkey_tr_kurumsalriskhizmetleri_etikhatti_270911.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/Local%20Assets%20/Documents/turkey_tr_kurumsalriskhizmetleri_etikhatti_270911.pdf
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 Hile ihbarları için kurulan hatlar, gereksiz aramalara neden 

olmamaktadır. Araştırmadaki en büyük şirket konumundaki Georgia-Pacifik 

şirketinde bile ayda en fazla 10-15 ihbar olduğu düşünüldüğünde, bu uygulamanın 

gereksiz aramalara çok fazla sebep olmadığı daha iyi anlaşılacaktır.   

 Hile ihbarları için kurulan hatlar, iç denetim mekanizmalarının daha 

sağlam hale getirilmesini sağlar. Mevcut denetim mekanizmalarının zayıf olduğu 

birimlerde, bu mekanizmalarının gözden geçirilmesini sağlar. Aynı zamanda, 

yönetim, mevcut denetim mekanizmalarının tasarlandığı gibi işlememesi durumunda, 

eğitim alanında uygun yollar deneyebilir.   

 Hile ihbarları için kurulan hatlar, maliyet bakımından da düşüktür. 

 Uygulama için öncelikli masraflar şunlardır: Reklam, aramaların değerlendirilmesi 

ve araştırılması için yapılan masraflar ve 800'lü hattın kurulması için yapılan 

masraflardır.   

 Hile ihbarları için kurulan hatlar, bir şirketin kamusal olarak da imajının 

düzeltilmesine katkıda bulunur. Uygulama sayesinde çalışanlar, şirketin etik 

konulara duyarlı olduğunu fark edecekler ve diğer işletme paydaşları da şirketin bu 

uygulamayla iç denetimi sağlamaya verdiği önemi anlayacaktır.   

 Hile ihbarları için kurulan hatlar yüzünden hiçbir şirket, dava 

edilmemiştir. Çünkü yapılan ihbarlar, profesyonelce ve titiz bir şekilde 

değerlendirilirse, hiçbir sorun çıkmamaktadır.   

İhbar hatlarında çok fazla olmasa da bazen gereksiz aramalar da yapılmaktadır. 

Aynı zamanda arayanların kimliklerinin saklı kalması, daha sonra gerektiği takdirde bu 

kişilerle bağlantı kurulmasını engellemektedir. Bu sorun, arayanların tekrar aramasının 

teşvikiyle çözümlenmeye çalışılmalıdır.
223

 

  

                                                           
223 Halil Söyler, İşletmelerde Yapılan Hilelerin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar,  http://www.alomaliye.com/ halil 

_ soyler_isletmelerde_yap_hileler_4.htm, [Erişim Tarihi: 10.09.2011]. 

http://www.alomaliye.com/%20halil%20_%20soyler_isletmelerde_yap_hileler_4.htm
http://www.alomaliye.com/%20halil%20_%20soyler_isletmelerde_yap_hileler_4.htm
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3. BANKACILIK VE BANKACILIKTA HİLE RİSKİ 

YÖNETİMİ 

 
3.1. Bankacılık Sistemi  

Banka terimi, Türkçe karşılığı masa, sıra, tezgah anlamına gelen İtalyanca 

“Banco” kelimesinden gelmektedir. Yüzyıllardan beri birçok değişiklikler ve gelişmeler 

kaydederken, değişik şekillerde tanımlanmıştır.
224

 Tarihsel süreç incelendiğinde 

bankaların, insanların geçirdiği ekonomik evrelerle birlikte gelişen ve değişen, yine 

insanlığın geçirdiği her ekonomik evrede giderek daha farklı ve önem kazanan görevleri 

yerine getiren uğraş olduğu görülmektedir. Buradan yola çıkarak sürekli değişen ve 

gelişen bankalara yönelik yapılan tanımlamaların uzun süre geçerliliğini koruyamadığı 

görülmektedir.
225

 Bu nedenle bankaların tüm faaliyetlerini kapsayan bir tanım vermek 

olanaklı değildir. Bankalar; gerçek ve tüzel kişilerin tasarruflarını toplayarak, bunları 

işletmeye gelir sağlayacak kişilere kredi ve benzeri yollarla yönlendiren, ödemelerde 

aracılık yapan, para nakli, senet tahsili, emanet kabulü gibi çeşitli hizmetler gören 

işletmelerdir.
226

  

3.1.1. Bankacılık Sisteminde Yer Alan Banka Türleri 

Bankacılık sisteminde yer alan bankaların işleyişleri (kar elde edecek şekilde 

fonları nasıl temin ettikleri, nasıl kullandıkları ve nasıl yönettikleri) kabaca bütün 

dünyada aynıdır. Bütün ülkelerde bankalar, kar elde etme faaliyetlerinde finansal 

aracılık yapsalar da
227 

 bankacılık literatüründe bankaların kriterlere göre 

sınıflandırıldığı görülmektedir.
228

 

  

                                                           
224 Mehmet Takan ve Melek Acar Boyacıoğlu, Bankacılık: Teori, Uygulama ve Yöntem, 3. Basım, Nobel Yayın 

Dağıtım, 2011, s.2. 
225 Tuncay Artun,Türkiye’de Bankacılık, İstanbul:Tekin Yayınevi, 1980, s.12. 
226 Yılmaz Benligiray ve Kerim Banar, Banka ve Sigorta Muhasebesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 

No:1707, 2006, s.3. 
227 Benligiray ve Banar, s.4. 
228 Frederic S. Mishkin, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Prentice Hall, 2000, s.250. 
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3.1.1.1. Faaliyet Alanlarına Göre Banka Türleri 

Faaliyet alanlarına göre bankalar merkez bankaları, ticaret bankaları, yatırım 

bankaları, kalkınma bankaları, katılım bankaları ve halk bankaları olarak 

sınıflandırılabilir. 

Merkez Bankaları: Bir ülkede merkez bankaları para, kredi ve döviz 

politikalarının oluşturulması, yürütülmesi ve denetiminin yapılmasını sağlamakla 

yükümlüdür. Para üretme ayrıcalığına sahiptir. Günümüzde para politikasının yürütme 

organı olarak her ülkede bir merkez bankası bulunmakla birlikte, ülke sınırları içinde de 

bazı şubeleri bulunabilir. Merkez bankalarının temel görevi, ekonominin ihtiyacı olan 

para miktarını üretmek ve kamu adına denetlemektir.
229

 

Ticaret Bankaları: Günümüzde ticari bankacılık terimi, ticari faaliyetlere 

katılan tüm bankaları ifade etmektedir. Geçmişte sadece mevduat yoluyla fon toplayan 

ve ticari senetleri iskonto yolu ile kaynak kullandıran ticaret bankalarının günümüze 

gelindiğinde paranın fonksiyonlarının gelişmesi ile birlikte müşterilerine sundukları 

hizmetler o kadar artmıştır ki günümüzde ticari bankalar mevduat toplar, kredi verir, 

ticari ve sınai yatırımlara iştirak eder, yurtiçi ve yurtdışından fon sağlayarak 

müşterilerine geniş bir yelpazede hizmet ederler.
230

 

Yatırım Bankaları: Piyasada fon fazlasına sahip kişi ve kuruluşlardan, fon 

açığı olan kişi ya da kuruluşlara doğru yapılacak transferlerde aracılık görevi yapan, 

işletmelerin orta ve uzun vadeli fon ihtiyaçlarını karşılaması ile sermaye birikimi 

sorununun çözülebilmesi için kurulmuş, muhtelif konularda sanayi işletmelerine 

danışmanlık hizmeti veren bankalardır.
231

 

Kalkınma Bankaları: Gelişmekte olan ülkelerde sermaye yetersizliği içindeki 

firmalara veya büyük endüstriyel firmaların yapacağı yeni yatırımlara kaynak ve teknik 

yardım sağlayarak endüstriyel gelişmeyi hızlandırmak amacını güden finansal 

kuruluşlardır. Yatırım bankaları ve kalkınma bankaları birbirlerini ikame eden değil, 

                                                           
229 Filiz Çakır Zeynoğlu, Bankaların Sermaye Yapılarını Etkileyen Faktörlerin Bootstrap Yöntemiyle Belirlenmesi, 

İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2006, s.222. 
230 Takan ve Boyacıoğlu, s.57. 
231 Osman Altuğ, Banka İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2000, s.7. 
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tamamlayan farklı bankacılık alanlarıdır. Kalkınma bankaları ülke ekonomileri 

geliştikçe ve sermaye piyasası önem kazandıkça ya kapanmakta ya da yatırım bankası 

haline gelmektedir. Ülkemizde bu iki alanda faaliyet gösteren birçok bankanın işlevleri 

bakımından yaptığı iş kalkınma bankacılığı da olsa adı yatırım bankası olarak 

konulmuştur. Özellikle özel sektör bu isim ayrımına önem vermemiş ve kendilerini 

yatırım bankası olarak tanımlamışlardır.
232

 

Katılım Bankaları: Katılım bankaları mali sektörde faaliyet gösteren, reel 

ekonomiyi finanse eden ve bankacılık hizmetleri sunan bankalardır. Katılım bankaları, 

tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları, faizsiz finansman prensipleri dahilinde ticaret 

ve sanayide değerlendirerek, oluşan kar veya zararı tasarruf sahipleriyle paylaşır. Bu 

bankaların isimlerindeki “katılım” sözcüğü bu bankacılık türünün kar ve zarara katılma 

prensibine dayalı bir bankacılık olduğunu ifade etmektedir.
233

 

Ziraat Bankaları: Genellikle kamu tarafından, özel yasalarla kurulan ve tarım 

kesiminin kaynak ihtiyacını karşılayan bankalardır.
234

 

Halk Bankaları: Genellikle el emeği ve bireysel çabayla çalışan, küçük esnaf 

ve zanaatkarlar ile KOBİ’lerin kalkınmasını sağlamak ve mesleki amaçlarla kullanılmak 

üzere orta ve uzun vadeli kredi veren bankalardır.
235 

3.1.1.2. Kapsamlarına Göre Banka Türleri 

Kapsamlarına göre bankalar özel bankacılık, perakende bankacılık, toptancı 

bankacılık, evrensel bankacılık, uluslararası bankacılık, holding bankacılığı ve kıyı 

bankacılığı olarak sınıflandırılabilir. 

Özel Bankacılık: Özel bankacılık olarak adlandırılan hizmet türü, müşterilerin 

varlıklarının kişilerin belirlediği risk ve beklentilerine göre özel olarak yönetilmesini 

ifade eder. Bu uygulamada banka tarafından müşterinin profili belirlenmek suretiyle, 

                                                           
232 Güray Küçükkocaoğlu, Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar, www.baskent.edu.tr/~gurayk/ finpazpazartesi 21.doc, 

[Erişim Tarihi: 15.10.2012]. 
233 Türkiye Katılım Bankaları Birliği, http://www.tkbb.org.tr/index.php?option=com_content& task =blogcategory 

&id =46& Itemid=83,[Erişim Tarihi: 15.10.2012]. 
234 Zeytinoğlu, s.222. 
235 Zeytinoğlu, s.223. 
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onun ihtiyaç ve yatırım tercihlerine göre kişiye özel alternatif ürünler sunulmaktadır. 

Bankalar özel bankacılık hizmetini bu iş için özel olarak hazırlanmış şubeler aracılığıyla 

verirler. Özel bankacılık her türlü standart bankacılık, kiralık kasa ve gişe hizmetleri; 

repo işlemleri, sabit getirili menkul kıymetler ve yurt içi hisse senetleri alım-satımı gibi 

yatırım hizmetleri; birikimlerin yabancı para ve menkul kıymetlerde değerlendirilmesi; 

türev ürünlerde yatırım; kişiye özel tasarlanmış kredi kartları, özel fonlar, kişiye özel 

hazırlanmış mevduat ürünleri ve opsiyon stratejileri gibi ürün ve hizmetleri 

kapsamaktadır.
236

 

Perakende Bankacılık: Perakende bankacılık, genellikle küçük hacimli işleri 

yapan, küçük işletmeler ve bireyler için gerçekleştiren bankacılıktır. Küçük ve büyük 

montanlı vadeli, vadesiz mevduat hesapları, çek tahsilatı, akreditif, bireysel krediler, 

kambiyo işlemleri, havale gibi bankacılık hizmetlerini vermektedir. Ayrıca 

organizasyon içinde kurdukları birimlerle toptancı bankacılık işlemleri de 

yapabilmektedirler.
237

 

Toptancı Bankacılık: Bir ülkedeki finansal işlemlerde kullanılan ortalama 

büyüklüğün en yukarısındaki işlemleri yapan şirketlerin oluşturduğu piyasa toptancı 

piyasa olarak tanımlanmaktadır. Toptancı bankacılık ise, bu piyasalarda faaliyet 

gösteren müşterilerden gelen büyük tutarlı kredi taleplerini karşılamak üzere başka 

şirketlerden ve uluslararası sermaye ve para piyasalarından büyük hacimli fonlar temin 

eden, müşterileri ile yakın ilişkiler içinde bulunan bankacılık biçimi olarak 

tanımlanabilir.
238

 

Evrensel Bankacılık: Evrensel bankalar, tarihsel gelişimleri, örgüt yapıları ve 

stratejik yönelimleri itibariyle finansal sektör içerisinde çok ürün üreten firmalar olarak 

ortaya çıkmıştır. Kendi ana ülkelerinde evrensel bankalar hemen hemen tüm müşteri 

kitlelerini hedef almakta ve onlara her alanda uygun finansal hizmetler sunmaya 

çalışmaktadırlar. Kendi ülke piyasalarının dışında ise çoğu faaliyetlerini uluslararası 

bankacılık, toptancı bankacılık ve menkul kıymet faaliyetleri alanlarında toplayarak, 

                                                           
236 Gamze Göçmen Yağcılar, Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi, Ankara: BDDK Kitapları, 

2011, s.10. 
237 A.Aslan Şendoğdu, Bankacılığa Giriş, 1. Basım, Nobel Yayın Dağıtım, 2006, s.35. 
238 Takan ve Boyacıoğlu, s.16. 
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genellikle daha sınırlı bir rekabet profili çizerler. Yabancı piyasalarda nadiren 

perakende bankacılık faaliyetlerinde bulundukları da olur. Evrensel bankacılık, işletme 

finansmanını, sermaye piyasası ve yabancı para araçlarını ve hizmetlerini kapsayan çok 

geniş faaliyet alanlarını içine alır. Birçok evrensel banka, faaliyetlerini faiz gelirlerinden 

ziyade hizmetler karşılığında aldıkları komisyonlardan karşılamaktadır.
239

 

Uluslararası Bankacılık: Uluslararası bankacılık, uluslararası para sisteminin 

bir parçası niteliğinde olup, bir sisteme likidite sağlayarak, ülkeler arasındaki gelişme 

dengesizliğini finanse etmeyi amaçlayan bankacılıktır. Bu anlamda uluslararası finans 

merkezlerinde faaliyet gösteren, yabancı para ve kendi ülke parasıyla işlem yapan, 

kontrolü ülkenin kendi vatandaşlarına veya yabancılara ait olan, yerli veya yabancı 

işletmelerle işlem hacmi itibariyle toptancı veya perakendeci bankacılık hizmetleri 

sunabilen bankalar uluslararası banka olarak tanımlanabilir.
240

 

Holding Bankacılığı: Holding bankacılığı, bir sanayi veya ticaret sermayesi 

grubunun doğrudan veya dolaylı olarak bir veya daha çok bankaya sahip olması ve 

kontrol etmesi anlamına gelmektedir.
241 

 

Kıyı Bankacılığı: Özellikle serbest bölgelerde bankacılık olarak tanımı 

yapılabilen kıyı bankacılığı, döviz cinsinden mevduat toplama işlemi başta gelmek 

üzere bankacılık işlemi, faiz, kanuni ihtiyatlar bakımından; kendi ülkelerinde öngörülen 

vergi, resim, harç ve döviz rezerv karşılığı tutma yükümlülüklerini bu bölgelerde en aza 

indirilmiş olması bakımından önem taşımaktadır.
242 

Daha net olarak ifade etmek 

gerekirse serbest bölgelerdeki bankacılık off-shore bankacılık olarak da isimlendirilir. 

Kıyı bankacılığı işlemleri, milli bankacılık sisteminin kapsamı dışında tutulmaktadır. 

Kıyı bankacılığı yerel vergilerden, yedek akçe ve diğer hukuki kısıtlamalardan 

kurtulmak, yabancı para ve sermaye piyasalarına girebilme, uluslararası bankacılık 

hizmetlerini genişletme bakımından önem taşır.
243

 

 

                                                           
239 Yağcılar, s.11. 
240 Şendoğdu, s.39. 
241 Ekin Toksöz Gür, Kredi Kanalının Etkin Çalışması ve Türkiye Uygulaması, T.C.M.B. Uzmanlık Yeterlilik Tezi, 

2003, s.103. 
242 Asuman Turanbay, Bankacılar için Banka Hukuku, Ankara, 2000, s.94. 
243 Turanbay, s.91. 
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3.1.2. Bankacılık Sektörünün Tarihsel Gelişim Süreci 

Bankacılık M.Ö. Sümer ve Babiller’den başlayarak günümüze kadar süregelen 

bir sistemdir. Geçmiş dönemlerde sadece borç para verilerek başlayan günümüzde ise 

sayısız ürünle hizmet vermekte olan bankacılık sektörünün dünyada ve Türkiye’de 

yaşanan tarihsel gelişimi aşağıda incelenmektedir. Türk bankacılık sektöründe yaşanan 

gelişmeler ve sektörün karşılaştığı hatta kendi yarattığı sorunlar bilinmeden sektörde var 

olan hile vakalarının, belirtilerinin ve önlemeye yardımcı olacak kontrollerin 

incelenmesi de çok anlamlı olmayacaktır. Bu nedenle burada öncelikle dünyada 

bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler, daha sonra ülkemizde Osmanlı Devleti 

döneminden başlanarak, 1923-1929 Ulusal Bankalar Dönemi, T.C Merkez Bankası’nın 

Kuruluşu, 1932-1944 Özel Amaçlı Büyük Devlet Bankalarının Kurulduğu Dönem, 

Planlı Dönem ve 1980 Sonrası Dönem olarak ele alınacaktır.
244

 

3.1.2.1. Bankacılık Sektörünün Dünyadaki Tarihsel Gelişim Süreci 

Bankacılık faaliyetlerinin başlangıcı ekonomilerde para dediğimiz değişim 

aracının henüz kullanılmaya başlanmadığı ilk çağlara kadar uzanmaktadır. Mevduat 

kabulü ve kredi olarak kabul edebileceğimiz ilk bankacılık işlemlerinin M.Ö.2000 

yıllarında Babil’de başladığı, ilk bankaların tapınaklar, ilk bankacıların da rahipler 

olduğu söylenir. Banka hukuku tarihçileri, tapınaklar en güvenilir yerler olduklarından 

pek çok kimsenin değerli eşyalarını, para gibi kullanılan nesnelerini, tapınaklara 

bıraktıklarını, bunlara tanrılara sunulan armağanların da eklenmesiyle, rahiplerin 

ellerinde büyük birikimlerin oluştuğunu söylerler. Oluşan bu birikimlerin rahipler 

tarafından ihtiyacı olanlara bazı güvenceler karşılığında ödünç verildiği ve daha sonra 

hediyesi (faizi) ile birlikte geri alındığı belirtilmektedir. Bu faaliyetler tarihçiler 

tarafından bir çeşit ilkel bankacılık olarak nitelendirilmektedir.
245

 Yapılan kazıların 

ortaya çıkardığı Mezopotamya’daki “Kızıl Tapınak” ise M.Ö. 3500 yıllarında Sümerler 

tarafından kurulduğu arkeologlar tarafından ortaya konan en eski banka yapısıdır.
246

 

Babil İmparatorluğu zamanında önemi artan bankacılığı düzenleyen kuralların ilk kez 

                                                           
244 Handan Yolsal, “Küresel Finansal Krizin Türk Bankacılık Sektörünün Verimliliği Üzerine Etkisi”, Muhasebe 

Bilim Dünyası Dergisi, 2010, Sayı:12, Cilt:1, s.78. 
245 Işık Taç, “Bankacılığın Tarihçesi”, http://www.isiktac.av.tr/files/Bankacilik%20Tarihce.pdf, [Erişim Tarihi: 

15.10.2012]. 
246 Takan ve Boyacıoğlu, s.2. 
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Hammurabi Kanunları arasında yer aldığı görülmektedir. Ödünç alma - verme işlemleri, 

borç vadesi, faiz oranı, ipotek ve kefalet gibi konulara ilk kez burada rastlanmıştır. 

Eski Mısır, Yunan ve Roma’da banka işlemleri ile uğraşan kurumların olduğu 

bilinmektedir. Mısır’da bankacılığın gelişmesi Büyük İskender’in burayı fethinden 

sonra görülmektedir. Yunan mabetleri devletten ve vatandaşlardan alınan ve faiz 

verilmeyen emanetlerden, dinsel mülkiyetten gelen gelirlerden ve bağışlardan oluşan bir 

sermayeye sahiptiler. Bu mabetler kaynaklarını ipotek ve rehin karşılığı ödünç vermede 

kullanmaktaydı. Bu nedenle eski Yunan medeniyetinde zengin mabetler ilk bankalar 

olmuştur.
247

 İlk kamu bankaları da Eski Yunan’da kurulmuştur. Bankerlerin çok yüksek 

faiz almaları sonucu her site bir devlet bankası kurmaya başlamıştır. İlk bankacılık krizi 

de Atina Sitesi’nde yaşanmıştır. Bu kriz bazı borçların affedilmesi ve paranın borçlular 

lehine yeniden değerlendirilmesiyle atlatılmıştır.
248

 

Bankacılığın tarihsel gelişimi, para kavramındaki gelişmeyle paralellik 

gösterir. Paranın fonksiyonları ve ticaret geliştikçe, bankacılık gelişme göstermiştir. 

Haçlı seferleri sırasında gelişimini sürdüren bankacılık, yeni deniz yollarının bulunması, 

böylelikle evrensel ticaretin genişleme imkanı bulmasıyla 15. Yüzyıl sonlarından 

itibaren yeni ufuklara yönelmiş, özellikle Floransa, Venedik, Cenova gibi İtalyan 

kentlerinde önemli aşamalar kaydetmiştir.
249

  

1453’de İstanbul’un fethi ve bunun neden olduğu Rönesans ve Reform 

hareketleri, bir süre sonra yeni kıtaların keşfi, ticaretin okyanuslara kayması ve 

genişlemesi; o zamana kadar faizi yasaklayan kilise hukukunun terk edilerek yerini 

Roma hukukunun almasına neden olmuş ve bankacılığın gelişmesine büyük katkılar 

yapmıştır. Aynı dönemde özellikle İspanyolların Güney Amerika’dan getirttikleri 

altınlarla çok çeşitli sikkeler basması, Avrupa’da paraların çok çeşitli ve ayarlarının 

bozuk olması paraların birbirlerine göre değerlerinin saptanmasında büyük zorluklar 

çıkarıyordu. Bu para karmaşasına çare olarak ise o sıralar ticaretin en yoğun yaşandığı 

Hamburg ve Amsterdam şehrinde iki banka kuruldu. 1609’da Amsterdam’da kurulan 

Amsterdam Bankası sabit nitelik ve değerde hesap parası olarak “Banka Florini”ni 

                                                           
247 Şendoğdu, s.4. 
248 Mehmet Günal, Türk Bankacılık Sektörünün Sorunları ve Geleceği, Ankara: ATO Yayınları, 2001, s.8.  
249 Takan ve Boyacıoğlu, s.3. 
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yarattı. Benzer şekilde Hamburg Bankası da “Banka Markını” piyasaya sürmüştür. 

Modern anlamda bankacılık etkinliği gösteren ilk banka olan Amsterdam Bankası 

olmuştur. 1649 yılında İngiltere’de tüccarların Londra Kulesi’nde sakladıkları altınlara 

kral tarafından el konulması bu tüccarların devlete olan güvenlerini sarsarak altınlarını 

kendilerine “Goldsmith” denen tüccarlara vermesine sebep olmuştur. Zamanla 

Goldsmith denilen bu tüccarlar kasalarında atıl duran bu kaynakları değerlendirmek 

amacıyla kendilerinden borç isteyenlere “Goldsmith Notes” denilen kendi senetlerini 

vermeye başlamışlardır. Bu senetlerin zamanla piyasa alışverişinde dolaşır olması ilk 

banknot sistemini oluşturmuştur. 

Yine aynı dönemlerde Fransa ile savaşta olan İngiltere’nin para sıkıntısı içine 

düşmesi, bir devlet bankası kurulması ve paranın onun denetiminde piyasada dolaşması 

fikrini doğurmuştur. Bunun üzerine kurulan İngiltere Bankası ise ilk merkez 

bankasıdır.
250

 

19. yüzyıla kadar kurulan bankalar kendi kaynaklarını kullanarak borç vermiş 

ve bankacılık faaliyetleri yapmışlardır. Bununla beraber, 19. yüzyıldan sonra kurulan 

bankalar mevduat ve kredi mekanizmasında, poliçe ve ticari senet iskontosunda büyük 

değişiklikler meydana getirmekle kalmayıp mali piyasaları düzenlemek, büyük miktarda 

sermaye birikimini ve bu sermayenin likiditesini sağlamak suretiyle bankacılık alanında 

eski devirlerle kıyaslanmayacak şekilde yenilikler yapmışlardır. Özel imtiyazlar ve 

tekellerle kurulan emisyon bankaları da diğer bankaların getirdiği senetleri reeskonta 

tabi tutmak, para ve kredi piyasasını düzenlemek suretiyle bankaların bankası yani 

devletlerin resmi bankaları haline gelmişlerdir.
251

 Bu gelişmeler bankaların 

ekonomilerdeki önemini giderek artırmış ve bankalar faaliyetlerine göre uzmanlaşmaya 

başlamıştır. 1930’lardaki Büyük Bunalım’ın ardından yaşanan II. Dünya Savaşı’ndan 

sonra savaşta tahrip olan yerlerin yeniden imarının finansmanını sağlamak için kurulan 

kalkınma ve yatırım bankaları ön plana çıkmaya başlamıştır. 1970’lerin başlarındaki 

petrol krizinden sonra petrol ihraç eden ülkelerin kazançlarını bankalara yatırmalarıyla 

oluşan kaynaklar ve yine aynı dönemde Bretton Woods para sisteminin çökmesi 

sonucunda bankacılık sektöründe birçok değişim ve yenilik gerçekleşmiş ve yeni 
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ürünler ile yeni, finansman teknikleri ortaya çıkmıştır. 1980’lerde bilgisayar 

teknolojilerinin yaygınlaştığı bankacılık, 1990’lar internet bankacılığının ve elektronik 

bankacılık ürünlerinin hızla yayıldığı bir dönem olmuştur.
252

 Bu gelişmeler bankacılık 

sektöründe ölçek ekonomisini gündeme getirmiş ve dünyanın en büyük bankaları bile 

birleşmeye başlamıştır. 2000’li yıllar, bankacılığın yoğun rekabet içine gireceği, 

bireysel bankacılık hizmetlerinin ve elektronik para ve elektronik bankacılık 

hizmetlerinin önem kazanacağı bir dönem olarak süregelmektedir. 

3.1.2.2. Bankacılık Sektörünün Türkiye’deki Tarihsel Gelişim Süreci 

 Finansal sistem içerisinde önemli işlevleri olan ve finansal aracılık sürecinin 

en önemli halkasını teşkil eden bankacılık sektörü, ülkemizde zaman içinde birçok 

sorunlarla beraber belli bir gelişim çizgisi geçirmiş ve bu günlere gelmiştir.
253

  

3.1.2.2.1. Osmanlı Devleti Döneminde Bankacılık 

Osmanlı Devletinde, bankacılık 19. yüzyılda başlamıştır; ancak ülke çıkarlarına 

uygun bir para politikası geliştirilememiş, bankacılık alanında ciddi bir varlık 

gösterilememiştir. Mithat Paşa’nın girişimleriyle kurulan Ziraat Bankası’nın dışında, 

tüm bankacılık işlemlerinin yabancı sermayenin kurduğu bankalar aracılığıyla 

yürütüldüğü bu dönem, II. Meşrutiyet’e değin sürmüştür. II. Meşrutiyetle birlikte, 

ittihatçı çevrelerde milli nitelikte bir devlet bankası kurma fikri ortaya çıkmıştır. Bu 

düşüncenin gelişmesinde, Balkan Savaşı yıllarında Osmanlı Bankası’nın ülke 

çıkarlarıyla bağdaşmayan tutumunun etkisi büyük olmuştur.  

II. Meşrutiyet dönemi, devlet bankacılığının milli temellere oturtulmaya 

çalışıldığı, milli bankacılığın doğuş ve serpiliş yılları olmuştur. Bu süreç özellikle 1913 

sonrasında kendini daha da çok hissettirmiş, yerli sermaye; yabancılardan ve 

gayrimüslimlerden bağımsız olarak kendi kredi kurumlarını kurma yoluna gitmiştir. 

İttihatçıların uygulamaya koydukları milli iktisat politikasının temelini oluşturacak 

sermaye birikimi sağlanarak, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yerel milli bankalar 

                                                           
252 John O’Hanlon and Maria Rocha, Electronic Banking for Retail Customers, London: Banking Technology Ltd., 

1993, s. 58. 
253 Melek Acar Boyacıoğlu, “1980 Sonrası Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler, Krizlerin Sektör Üzerindeki 

Etkileri ve İyileştirici Öneriler”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003, Sayı:9, s.523. 
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kurulmuştur.
254

 Her türlü bankacılık işlemini yapmaktan uzak olan sadece kurumsal 

kredi vermek amacıyla 1863 yılında Mithat Paşa tarafından Memleket Sandıkları adıyla 

kurulan ve daha sonraları 1888 yılında Ziraat Bankası’na dönüşen banka ilk milli 

sermaye ile kurulan banka olmuştur.
255

 

Memleket Sandıklarından sonra kurulan ikinci ulusal banka 1867’de 

Ruscuk’ta, 1868’de İstanbul’da Mithat Paşa tarafından kurulan Emniyet Sandığı’dır. 

Memleket Sandıkları’nın sadece tarım kredisi alanında uğraş gösterdikleri göz önünde 

tutulursa, halkın tasarruflarını toplayarak, düşük faizli tüketim kredisi vermeyi 

amaçlayan ve ticaret bankasına benzer bir işlevi olan Emniyet Sandığı’nın ilk ulusal 

banka olduğunu söyleyebiliriz. Kuruluşunda ayrı bir sermayesi olmayıp, kaynaklarını 

tasarruf sahiplerinden topladığı paralardan oluşturan Emniyet Sandığı 1984 yılında 

Ziraat Bankası’na katılıncaya kadar faaliyetlerini sürdürmüştür.
256

 

II.Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908 yılından 1923’e kadar geçen süre içindeki 

İstanbul’da, 13’ü Anadolu şehirlerinde olmak üzere toplam 24 milli banka kurulmuş, 

bunlardan 14’ü Cumhuriyet döneminde de faaliyetini sürdürmüştür.257
 Hükümetin 

izlediği ulusal ekonomi politikası ulusal bankaların kuruluşuna elverişli bir ortam 

yaratmasına karşın, bu dönemde yerli sermaye ile kurulan bankaların büyük bir bölümü 

uzun ömürlü olmamış güçlü yabancı bankaların kredi piyasasına egemen olmalarına 

karşı koyamayarak, onlarla rekabet edemeyerek faaliyetlerine son vermek zorunda 

kalmışlardır. İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet’in ilanı ile biten bu dönemin, bir tecrübe 

dönemi niteliğinde olduğu söylenebilir. Bu dönemde milli bankacılığın önemi ve devlet 

teşvikinin zorunlu olduğu anlaşılmıştır. 

3.1.2.2.2. Cumhuriyet Döneminde Bankacılık 

1923-1943 Dönemi: Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda bankacılık sektöründe 

yabancı sermayeli bankaların hakimiyeti bulunmaktaydı. 1924 İzmir İktisat 

Kongresi’nde milli bankaların kurulması yönünde kararlar alındı. Endüstriyel ve ticari 
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hayatın gelişmesi için milli bankacılık sisteminin güçlendirilmesine yönelik yapılan 

girişimler bankacılık sektöründe yeni bankaların açılmasına yol açtı. Cumhuriyet 

döneminde devlet desteği ve özel sermaye ile 1924’de kurulan ilk büyük banka Türkiye 

İş Bankası oldu. Daha sonra Mart 1924 tarihinde 444 sayılı Bütçe Kanunu ile Ziraat 

Bankası’na tarımsal kredi vermenin yanı sıra her türlü bankacılık işlemini yürütme 

yetkisi tanınarak faaliyet alanı genişletildi. Sanayi sektörünün desteklenmesi ve 

iştiraklerin kurulması hedefi ile kurulan diğer bir devlet bankası Emlak ve Eytam 

Bankası bu dönem kurulan diğer bir devlet bankasıdır. 1920’lerde devlet bankalarının 

1930’lu yıllara göre ekonomi içindeki payları ve düzenleyici rolleri daha az olmakla 

birlikte bunlardan özellikle Ziraat Bankası’nın özel bankacılığın gelişimine büyük 

ölçüde katkısı bulunmaktadır.
258

 

1930’lu yıllara kadar Türk bankacılık sisteminde tek şubeli yerel bankaların 

çok sayıda olması dikkat çekmektedir. Kuruldukları yörelerde tüccarların kredi 

ihtiyacını karşılayan bu bankalar, şube bankacılığının yaygınlaşması ve 1929 Ekonomik 

Bunalımı nedeniyle bir süre sonra faaliyetlerine son vermek zorunda kalmışlardır.
259

 

Bu dönemin bankacılık açısından belirgin özelliği, yukarıda da bahsedildiği 

gibi büyük ve önemli devlet bankalarının kurulmuş olmasıdır. 1934’de başlatılan 1. 

Sanayi Planı’nın yürürlüğe konmasıyla, devlet sermayesinin önderliğinde oluşturulan 

söz konusu bankalar önemli görevler üstlenmişlerdir.
260

  

1936 yılında kabul edilen 2999 sayılı Bankalar Kanunu ile, banka 

mevduatlarının yüzde 15’i oranında Devlet İç Borçlanma Senetlerinden veya aynı 

derecede (yaklaşık %6 -%7 oranında) faiz getiren diğer menkul kıymetlerden munzam 

karşılık ayırma zorunluluğu getirilmiştir. Böylece kamu yatırımları için düşük maliyetli 

finansman kaynağı da sağlanmıştır.
261

 

1944-1980 Dönemi: Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı sonrası yurtiçindeki ve 

yurtdışındaki ekonomik canlanmanın sonucu olarak hareketlenen bankacılık 
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sektöründe, bu dönemde başta Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Garanti Bankası, 

Akbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası gibi bankalar olmak üzere, üçü özel 

kanunlarla olmak üzere, bankalar arası birleşmeler dahil 30 yeni banka kurulmuştur. 

Özel bankaların geliştiği bu dönemin diğer bir özelliği banka sayısıyla birlikte şube 

sayısında da artış olması ve şube bankacılığının yaygınlaşmaya başlamasıdır.  

Bankacılıktaki gelişmelere paralel olarak, bankacılık mesleğinin gelişmesi, 

işbirliğinin sağlanması ve haksız rekabeti önleyici kararların alınması ve uygulanması 

amacıyla, tüzel kişiliği haiz Türkiye Bankalar Birliği kurulmuş ve 1958 yılında 

faaliyete geçmiştir. 1945-1960 döneminde 30 banka kurulmasına karşılık, 14 banka 

tasfiye edilmiş veya faaliyetini durdurmuştur. 

 Türkiye ekonomisinde 1950’lerin sonunda yaşanan ekonomik bunalım ve 

bunun sonucunda uygulanan 1958 İstikrar Programı’nın bankalar üzerindeki olumsuz 

etkisi, 1960’ların başında da devam etmiştir. 1950’lerde ekonomide yaşanan 

serbestleşme ve özel sektörün gelişmesine paralel olarak, 1958 yılında 7129 sayılı Yeni 

Bankalar Kanunu çıkarılmıştır. Bu çerçevede, serbest rekabet şartlarının yerleşmesi ve 

yaşanan ekonomik bunalımın etkisiyle birçok yerel ve küçük banka tasfiye olmuştur.
262

 

1960-1964 arasında birçok banka kapanmıştır. 

Planlı dönem denilen 1961-1979 döneminin önemli özelliği, plan hedeflerine 

uygun olarak çok şubeli büyük bankacılığın gelişmesi ve 1970’lerde holdinglerin 

bankaları ele geçirmesiyle birlikte, holding bankacılığının ve ihtisas bankacılığının 

gelişmesidir. Holding bankacığının gelişmesinde 7129 sayılı Bankalar Kanunu’nun 

“bankaların en az %25 sermayesine sahip bulundukları iştiraklerine açacakları kredi 

oranında üst sınırı” kaldıran 38. Maddesi ile özel kesime sağlanan teşvikler, holdinglere 

tanınan vergi avantajları ve kamuoyunda prestij kazanma gibi nedenlerin etkili olduğu 

ifade edilmektedir.
263

 

Bu dönemde, kalkınma ve yatırım bankalarına öncelik verilmiş ve milli ticaret 

bankalarının kurulması kısıtlanmış olmakla birlikte, Türk Ekspres Bankası ve Buğday 

Bankası’nın birleştirilmesiyle oluşan Anadolu Bankası 1962’de, Amerikan Türk Dış 
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Ticaret Bankası 1964’te, Arap-Türk Bankası ise 1970’de kurulmuştur. Daha sonra 

ünvanı Türk Dış Ticaret Bankası (Dışbank) olarak değiştirilen ve %24’ü yabancılara ait 

olan Amerikan-Türk Dış Ticaret Bankası ile %60’ına yabancıların sahip olduğu Arap-

Türk Bankası, bu dönemde Türk bankacılık sektörünün dışa açılmaya başladığını 

göstermektedir. 

Kısacası, planlı dönemde, ticari bankaların kuruluşu sınırlanmış ve ihtisas 

bankacılığı ön plana çıkmış, küçük ve yerel bankalar azalmış, çok şubeli büyük ölçekli 

bankacılık ve holding bankacılığı yaygınlaşmıştır.  

1980 Sonrası Türk Bankacılığı: 1980 yılı sonrası, ekonominin dışa açılması 

ve dünya finans sistemi ile bütünleşme çabalarının bir sonucu olarak, bankacılık 

sektöründe de dışa açılma yönünde bir eğilim ortaya çıkmıştır. Böylece ticaret bankası, 

yatırım bankası ve şube düzeyinde birçok yabancı banka faaliyete geçtiği ve Türk 

bankaları ile ortaklık kurduğu gibi, Türk bankaları da yurt dışında şube açma, banka 

kurma vb. yollarla örgütlenmişlerdir.
264

  

1980 yılına kadar devlet kontrolünde hareket eden ve kısıtlı mali araçlar ile 

hizmet veren bankacılık sektörü, 1980 yılından itibaren liberalleşme yönünde hızlı 

adımlar atılmasıyla finansal araç zenginliğine de kavuşmuş ve bu durum bankacılık 

denetimini gündeme getirmiştir.
265

 

Türk bankacılık sisteminin gelişmesi çerçevesinde 1980’lerde yasal, yapısal ve 

kurumsal değişiklikler ve gelişmeler yaşanmıştır. Bu düzenlemeler temel olarak 

bankacılığın daha verimli çalışması ve bankacılıkta rekabetin teşvik edilmesi yönünde 

olmuştur. Bu çerçevede faiz oranları ve döviz kurları serbest bırakılmış, bankacılık 

sistemine yeni girişlere olanak tanınmış ve yabancı bankaların Türkiye’ye gelmesi ya da 

şube açması için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 1984 yılından itibaren İslam 

Bankacılığı da Özel Finans Kurumları aracılığıyla Türkiye’de kendilerine yer 

bulmuştur. 1986 yılında bankacılık sisteminin likiditesini düzenleme amacıyla 

Bankalararası Para Piyasası kurulmuş ve aynı yıl içinde Tekdüzen Hesap Prensipleri ve 

                                                           
264 Yenimakale.com, “Türk Bankacılık Sektörü”, http://www.yenimakale.com/turk-bankacilik-sektoru.html, [Erişim 

Tarihi: 20.10.2012]. 
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standart raporlama sistemi oluşturulmuştur. 1987 yılında bankaların bağımsız dış 

denetçiler tarafından denetlenmesine başlanılmış ve bu yıl içinde sermaye piyasalarının 

gelişimi için yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde, bankalar 

hisse senedi arzı ve bunların ikincil piyasada alım satımı, yatırım fonu yönetimi ve mali 

danışmanlık hizmetleri gibi hizmetler verebilmeye başlamışlardır. 

1980’li yıllarda yaşanan bu olumlu gelişmelere karşın, 1990’lı yıllarda makro 

ekonomik istikrarsızlık, yüksek kamu kesimi açıkları, kamu bankalarının sistemi 

çarpıtıcı etkileri, risk algılama ve yönetiminin zayıflaması gibi nedenlerle bankacılık 

sektörü, üretimi destekleme ve kaynakları uzun vadeli yatırımlara yönlendirme 

şeklindeki mali aracılık fonksiyonunu etkili biçimde yerine getirememiştir. Bu sürecin 

bir sonucu olarak Türk bankacılık sistemi özkaynak yetersizliği, küçük ölçekli ve 

parçalı bankacılık yapısı, kamu bankalarının sistem içindeki payının yüksekliği, zayıf 

aktif kalitesi (kredi yoğunlaşması, grup bankacılığı ve risklerinin yoğunluğu, kredi ve 

karşılıklar arasındaki uyumsuzluk), piyasa risklerine aşırı duyarlılık ve kırılganlık (vade 

uyumsuzluğu, açık pozisyon), yetersiz iç kontrol, risk yönetimi, şeffaflığın eksikliği ve 

kurumsal yönetişim şeklinde sıralanabilecek yapısal zayıflıklarla karşı karşıya 

kalmıştır.
266

 

1994 yılında ortaya çıkan bankacılık ve finans krizi, TCMB’nin duruma 

zamanında ve gerekli ölçüde müdahale edecek kadar rezervi olmaması nedeniyle 

yaygınlaşmış ve tüm bankacılık sektörünü ve ekonomiyi tehdit eder hale gelmiştir.
267

 

1994 krizinin olumsuz etkileri kısa sürede atlatılsa da daha sonraki dönemde Uzakdoğu 

ve Rusya krizleri ile 1999 yılında yaşanan deprem felaketleri nedeniyle Türkiye 

ekonomisindeki ciddi daralma bankacılık sektörünü de olumsuz yönde etkilemiştir. Söz 

konusu olaylardan sonra sektörde yer alan bankalar yüksek riskli bir ortamda 

faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.  

Bunun dışında Türk bankacılık sektöründeki yasal ve kurumsal düzenleme-

lerin değişen koşullara ve uluslararası standartlara uyumlaştırılması çerçevesinde 18 

                                                           
266 Ali İhsan Yiğitoğlu, “2001 Krizi Sonrası Dönemde Türkiye Ekonomisinin ve Bankacılık Sektörünün 

Değerlendirilmesi”, Sosyoekonomi Dergisi, 2005, No.1, s.115-125, s.118. 
267 Yenimakale.com, “Türk Bankacılık Sektörü”, http://www.yenimakale.com/turk-bankacilik-sektoru.html, [Erişim 

Tarihi: 20.10.2012]. 
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Haziran 1999’da yürürlüğe giren 4389 Sayılı Bankalar Kanunu önemli bir dönüm 

noktası olmuştur. Bu kanun uyarınca 23 Haziran 1999 tarihinde (bankaların faaliyete 

başlamaları, faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi, denetim sonuçlarının karara 

bağlanması, faaliyetlerinin sona erdirilmesi ile ilgili kararların alınması ve uygulanması 

amacıyla) kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olarak Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuş ve Hazine Müsteşarlığı’nın bankacılıkla 

ilgili görevlerini bu kuruma devretmesiyle 31 Ağustos 2000’de resmen faaliyete 

geçmiştir.
268

 

Türkiye, 2000 yılına çok önemli ekonomik kararların alındığı bir ortama 

girmiştir. Şubat 2001 yılında ise, mali piyasalardaki güvenin kırılgan yapısı bir kez daha 

finansal krize yol açmıştır. Türkiye ekonomisinde 2000’li yıllarda yaşanan her iki finans 

krizi de, başta bankacılık sektörü olmak üzere bütün sektörleri ve ekonomik yaşamı 

olumsuz yönde etkilemiştir. Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri sonrasında, aşırı 

yükselen faiz oranları, vade uyumsuzluğu olan bankaların fonlama zararlarını 

arttırırken, portföylerinde bulundurdukları menkul kıymetlerinde değer yitirmesine yol 

açmıştır. Şubat 2001’de dalgalı kura geçilmesiyle birlikte, TL’nin yabancı paralar 

karşısında hızla değer kaybetmesine bağlı olarak yüksek açık pozisyonla çalışan 

bankalar, önemli boyutta kambiyo zararı ile karşı karşıya kalmıştır.  

Türkiye ise Kasım 2000 ve Şubat 2001’de yaşadığı ekonomik krizin etkilerini 

silmek amacıyla Nisan 2001’de uygulamaya koyduğu “Güçlü Ekonomiye Geçiş 

Programı” ile ekonominin şoklara karşı direncinin artırılmasını, enflasyonun 

düşürülmesini, kamu borçlarının azaltılmasını, mali disiplinin sağlanmasını, yapısal 

reformların tamamlanmasını ve bankacılık sisteminin güçlendirilmesini hedeflemiştir. 

Böylece 2008 yılında ABD çıkışlı son finansal kriz etkilerini göstermeye başladığında, 

uygulanan program sayesinde makroekonomik göstergeler istikrar kazanmış, enflasyon 

tek haneli değerlere düşmüş ve bankacılık sektörü sağlıklı bir yapıya kavuşmuş 

durumdaydı.
269

 Gelişmiş ülkelerin birçoğunun bankacılık sektöründe büyük zararlar 
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yaşadığı küresel kriz döneminde, özellikle güçlü sermaye altyapısı sayesinde sağlam bir 

duruş sergilemiş ve rekor karlılık rakamlarına imza atmıştır.
270

 

3.1.2.2.3. Günümüzde Türkiye’de Bankacılık 

Türk bankacılık sektöründeki banka sayısı, Eylül 2013 itibarıyla bir yabancı 

bankanın faaliyet izni almasıyla birlikte 50’ye yükselmiştir. Bunlardan 4 tanesi katılım 

bankalarıdır. Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının sayısı 46 

olmuştur.
271

 

Tablo 3.1. Türk Bankacılık Sektöründe Banka Türleri 

Banka Türleri Adet 

Mevduat bankaları 
33 

 Kamu sermayeli 
3 

 Özel sermayeli 
11 

 Fondaki bankalar 
1 

 Yabancı sermayeli 
18 

Kalkınma ve yatırım bankaları 
13 

Katılım bankaları 
4 

Bankacılık sektörü  
50 

 

Kaynak: TBB, http://www.tbb.org.tr/ ve TKBB, http://tkbb.org.tr/banka-bilgileri.aspx?pageID=121, 

,[ErişimTarihi:20.12.2013]. 

 

Bankaların 33 tanesi mevduat bankası, 13 tanesi ise kalkınma ve yatırım 

bankasıdır. Mevduat bankalarından 3’ü kamusal sermayeli, 11’i ise özel sermayeli 

bankadır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde 1 banka bulunmaktadır. Yurtdışı 

                                                           
270 Deloitte, “Türk Finans Sektörü 2011 Değerlendirme Raporu: Sağlamlık, Büyüme, Karlılık ve İstikrar”, s.4, 2011,  
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271 TBB, “Bankalarımız”, http://www.tbb.org.tr/Content/Upload/istatistikiraporlar/ekler/669/Bankalarimiz_2012.pdf, 

s.20, [Erişim Tarihi: 20.12.2013]. 
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yerleşiklerin yüzde 51 ve daha fazla oranda paya sahip oldukları yabancı sermayeli 

mevduat bankalarının sayısı 18’dir. 

Eylül 2013 itibarıyla sektör 11.767 adet şube ve 212.554 personel ile faaliyetini 

sürdürmektedir. Sektörde yer alan personel sayısının banka grupları bazında dağılımı 

Tablo 3.2.’de yer almaktadır. 

Tablo 3.2. Bankacılık Sektöründe Personel Sayısının Banka Grupları Bazında  

Dağılımı (Kişi)  

Banka Grupları Eylül 2012 Aralık 2012 Haziran 2013 Eylül 2013 

Kamu Bankaları 50.914  51.587 52.770 53.646 

Özel Bankalar 90.218  89.968 92.996 94.434 

Yabancı 

Bankalar 

38.054  39.384 41.088 42.400 

Katılım 

Bankaları 

14.925  15.356 16.196 16.729 

Kalkınma ve 

Yatırım 

Bankaları 

4.852  4.900 5.099 5.090 

TMSF 

Bankaları 

267  258 260 255 

BANKACILIK 

SEKTÖRÜ 

199.230  201.453 208.409 212.554 

 

Kaynak: BDDK, Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü, Eylül 2013, http://www.bddk.org.tr/   

            

websitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/12514tbs_genel_gorunumu_eylul_2013.pdf,s.9,[ErişimTarihi:20.12.2013]. 

 

Sektörde Eylül 2013 itibarıyla banka grupları bazında şube dağılımına benzer 

şekilde, çalışan personelin %44,4’ü (94.434 kişi) özel bankalarda, %25,2’si (53.646 

kişi) kamu bankalarında ve %19,9’u (42.400 kişi) yabancı bankalarda istihdam 

edilmektedir. Yılsonuna kıyasla TMSF bankaları hariç tüm banka grupları personel 

sayısını artırmış, en fazla personel artışı 4.466 kişi ile özel bankalar ve 3.016 kişi ile 

yabancı bankalar grubunda gerçekleşmiştir. Söz konusu değişimlerde, yılın üçüncü 

çeyreğinde özel bankalar grubunda gözlenen 1.438 kişi, yabancı bankalar grubunda 

görülen 1.312 kişi istihdam artışının da etkisi olmuştur. 

http://www.bddk.org.tr/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20websitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/12514tbs_genel_gorunumu_eylul_2013.pdf
http://www.bddk.org.tr/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20websitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/12514tbs_genel_gorunumu_eylul_2013.pdf
http://www.bddk.org.tr/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20websitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/12514tbs_genel_gorunumu_eylul_2013.pdf
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Tablo 3.3.’de ise sektörün şube sayısının banka grupları bazında dağılımı yer 

almaktadır. 

Tablo 3.3. Sektörün Şube Sayısının Banka Grupları Bazında Dağılımı (Adet) 

Banka Grupları Eylül 2012 Aralık 2012 Haziran 2013 Eylül 2013 

Kamu Bankaları 
3.058 3.079 3.180 3.329 

Özel Bankalar 5.044 5.071 5.234 5.303 

Yabancı 

Bankalar 

1.963 2.039 2.099 2.154 

Katılım 

Bankaları 
784 829 889 938 

Kalkınma ve 

Yatırım 

Bankaları 

41 41 41 41 

TMSF 

Bankaları 

2 2 2 2 

BANKACILIK 

SEKTÖRÜ 
10.892 11.061 11.445 11.767 

Kaynak: BDDK, Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü, Eylül 2013, http://www.bddk.org.tr/   

            

websitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/12514tbs_genel_gorunumu_eylul_2013.pdf,s.9,[ErişimTarihi:20.12.2013]. 

 

Eylül 2013 döneminde en fazla şube ile faaliyet gösteren bankalar %45,1 pay 

ile özel bankalar (5.303 adet), %28,3 pay ile kamu bankaları (3.329 adet) ve %18,3 pay 

ile yabancı bankalar (2.154 adet) olarak sıralanmaktadır. Sektörde banka başına düşen 

şube sayısı 240’tır. Yalnızca mevduat (TMSF bankaları hariç) ile katılım bankaları göz 

önüne alındığında, bu sayı 345’e yükselmektedir. Banka başına en fazla şube kamu 

bankaları (1.110 adet) ve özel bankalardadır (482 adet). Sektörün şube başına personel 

sayısı 18’dir. TMSF grubu hariç tutulduğunda, şube başına en fazla personel istihdam 

eden banka grubu kalkınma ve yatırım bankaları (124 kişi) ve yabancı bankalardır (20 

kişi).
272

 

 

                                                           
272 BDDK, “Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü”, Eylül 2013, http://www.bddk.org.tr/websitesi/ 

turkce/Raporlar/TBSGG/12514tbs_genel_gorunumu_eylul_2013.pdf,s.9,[ErişimTarihi:20.12.2013]. 
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3.1.3. Bankaların İşlevleri 

Bankalar modern ekonominin vazgeçilmez kuruluşlarıdır. Bankaların 

ekonomideki temel işlevleri; taşıma, dönüştürme ve güven işlevi olarak sıralanabilir. 

Taşıma İşlevi: Ekonomide çeşitli faaliyet dallarının para ve krediye olan 

ihtiyaçları hep aynı dönemlere rastlamadığından, bankalar bir sektörden yaptıkları 

tahsilatı ihtiyacı olan diğer sektörlere zamanında aktarma olanağına sahiptir. Bu olanağı 

taşıma işlevi sayesinde gerçekleştirirler. 

Dönüştürme İşlevi: Mevduat sahiplerinin tümünün paralarını aynı anda çekme 

ihtimali olmadığından, bankalar kendilerine yatırılan paraları vadelerinden daha uzun 

vadeli olarak borç verebilirler.
273

 Genellikle kısa süreli mevduatı kısa ve orta süreli 

kredilere dönüştürürler. 
274

 

Güven İşlevi: Üretken olmayan, büyük tasarrufları toplayabilmek her şeyden 

önce güven verme işidir.
275

 Paralarını işletmek isteyen yatırımcılar, servetlerini ancak 

güven veren borçlulara vermek isterler.
276

 Bankalar bu güveni sağlayarak, 

müşterilerinin belirli bir süre için kullanılmayan paralarını toplayarak oluşturdukları 

fonları ekonomide ihtiyacı olan kuruluşlara kredi şeklinde aktarırlar. Böylece paranın 

atıl kalmasına, diğer bir ifadeyle paranın hareketsiz kalmasına engel olurlar.  

3.2. Bankacılıkta Hile Yapmanın Nedenleri 

Yukarıda bahsedilen bankaların “güven işlevi” kamu düzen ve çıkarıyla 

oldukça yakından ilişkilidir. Her şeyden önce kamu düzen ve çıkarının korunması için 

mevduat sahiplerinin bankalara karşı gösterdiği iyi niyetin korunması gerekir.
277

 Güven, 

bankaların en önemli varlıklarından biri olduğu için bankacılık sektöründe diğer 

sektörlere oranla daha az hile olması beklenmektedir.
278

 Ancak bilgi ve deneyimden 
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yoksun, maddi olanakları ve örgütlenme kalitesi elverişli olmayan kuruluşlar banka 

kelimesini kullanarak, halkın bankalara karşı güvenini kötüye kullanabilirler.
279

 

Deloitte’un 2012 yılında “Hindistan Bankacılık Sektörü Üzerine Hile Araştırması” adlı 

çalışmada bankalarda hilelerin ortaya çıkma nedenlerinin başında bankalarda hile riski 

yönetim sistemi kurulmamış olmasına bağlı olarak üst yönetimin var olan kontrollerden 

sapmaların gözetimini yapmamaları gelmektedir.
280

 Bunun yanı sıra düzenleyici 

otoritelerin işletmeler için oluşturdukları içsel kontroller her alanda verimli 

çalışmayabilir. Küreselleşmenin artması nedeniyle farklı kültürlerdeki kurumlara aynı 

kurallar uygulanmaya çalışıldığında hile riski ortaya çıkabilir.
281

 Bu nedenle bankacılık 

sektörünün dinamiklerine ve bankanın kurum kültürüne yönelik hileye karşı kontroller 

geliştirilebilir. 

Bankacılık sektörünün doğrudan para ile ilgili bir sektör olması da hile 

eylemlerine hedef olan sektörlerin başında gelmesinin nedenlerinden biridir.
282

 Örneğin; 

herhangi bir suçtan elde edilen gelirlerin temel olarak yatırıldığı yer olan bankalar, kara 

para aklanmasında hala önemli bir düzenek oluşturmaktadır.
283

 

 İnternet gibi teknolojik gelişmeler de dolandırıcılık işlemlerini daha da kolay 

hale getirmiştir. Zaman zaman özellikle internet bankacılığı hizmeti nedeniyle sorun 

yaşayan müşteriler mağdur olduklarını ve zarara uğradıklarını, mevcut mevzuatın 

kendilerini korumada yetersiz kaldığını, gerekli önlemleri alma konusunda bankalara 

uygulanan yaptırımların yetersiz kaldığını ifade etmektedirler. Ancak son dönemde 

ülkemizde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin bir davada banka aleyhine karar vermesi bu 

seyri değiştirmiş, bankaların da bu gibi sorunlarda hüküm giyen taraf olabileceği 

görülmüştür. Bu dava sonucu emsal gösterilmek suretiyle diğer davalarda da müşteri 

lehine karar alınabileceği yönünde fikirler belirmiştir.
284

 Özellikle gelişmekte olan 
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ülkelerdeki yasal ve düzenleyici sistemlerin, banka inovasyonlarının teknik özellikleri 

hakkında yeterince donanımlı hale gelmemiş olması hile gibi etik olmayan davranışların 

artmasına neden olmaktadır.
285

 Gelişme sürecinin dinamikliği bu çalışmaların çoğu 

durumda dar zaman aralıklarında gerçekleştirilmesini gerekli kılmakta ve bazı önemli 

noktaların atlanmasına sebep olmaktadır.
 286

 

Bankalara yönelik suçların artmasının temel nedenlerinden biri de, önceleri 

belli kesime hitap eden banka hizmetlerinin günümüzde maaş ödemeleri, elektrik, su 

faturası gibi işlemlere varıncaya dek çeşitlenmesi ve artan kredi kartı kullanımına bağlı 

olarak toplumun her kesimi ile ilişki içinde olunmasıdır.
287

 

3.3. Banka Çalışanları Tarafından Bankalara Yönelik Hileler 

3.3.1. Kredi ve Mortgage Hileleri 

Bankaların temel faaliyet alanlarından biri olan kredi, etkili bir kredi analizi 

yapıldıktan sonra analizin sonuçlarına dayanarak kabul edilen güvenilir müşterilere 

verilmelidir. Bazı banka çalışanları daha fazla prim almak veya şube performansını 

artırmaya çalışmak gibi amaçlarla düşük kredi notuna sahip kişi veya işletmelere kredi 

verebilmektedir. Hileli krediler genellikle bir banka çalışanı ve/veya suç ortağı 

tarafından sağlanmaktadır. Birçok hileli kredi vakasında kredi verildikten hemen sonra 

kredi verilen işletmenin iflas etmesi veya yok olması da bu durumu kanıtlamıştır. 2001 

yılındaki finansal krizde Türkiye’de bazı bankaların mali açıdan kötü durumdaki bağlı 

ortaklıklarına hileli krediler verdiği görülmüştür. Kriz sonucunda Türk bankalarındaki 

mevduatlar devlet garantisine alınmış ve hileye maruz kalanlar kurtarılmıştır.  

Kredi ve mortgage hilelerinde önemli rol oynayan unsurlardan biri de hileli 

işlemlerin ortaya çıkmasını zorlaştıran hileli belgelerdir. Hilekar, gerçek olmayan 
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bilgiler kullanarak sahte belgeler hazırlamakta ve bu şekilde kredi geçmişini gizlemekte 

ve gelirini olduğundan farklı göstermektedir.
288

 

3.3.1.1. Kredi Hilesi  

ACFE’ye göre, kredi hilesi finansal kuruluşların yüksek riskli bir alanıdır. 

Kredi hilesine ilişkin vaka sayısı az olsa da, parasal etkisi geçmiş yıllara nazaran artış 

eğilimindedir. ACFE kredi kavramını konut kredisi, ihtiyaç kredisi, ev kredisi, ticari 

kredi gibi kredileri kapsayacak şekilde ele almıştır.
289

 Bu bölümde de ACFE’nin 

kapsamına paralel olarak kredi hileleri (hayalet kredi kullanıcısı oluşturmak, kredi 

aktarmak, paravan kredi kullanıcısı oluşturmak, gayri resmi krediler üzerinden 

komisyon almak, karşılıklı anlaşmaya dayanan krediler, bağlı finansman, varlığa dayalı 

kredi hilesi, gizli işlemler, geçici hesap hilesi) ve mortgage hileleri olarak ayrı ayrı 

incelenmiştir. 

3.3.1.1.1. Hayalet Kredi Kullanıcısı Oluşturmak 

Bankalar kredi tahsis etmeden önce yasaların işaret ettiği doğrultuda hangi iş 

koluna, ne miktarda ve ne çeşit kredi tahsis edeceğini, kredi vereceği kişi ve 

kuruluşların mali güçlerini, borcunu geri ödeme eğilimini sağlıklı biçimde etüt etmeli ve 

değerlendirmelidir.
290

 Bankacılıkta istihbarat sistemi bu amaçla geliştirilmiştir. 

İstihbarat, bankaların müşterileri ile müşterilerin faaliyette bulunduğu piyasalar 

hakkında, kredi sürecine rehber olabilecek çeşitli bilgilerin bir sistem dahilinde 

değerlendirilmek üzere toplanması ve kaydedilmesidir. Bankacılıkta istihbarat, kredi 

verilecek ya da banka ile ekonomik ilişki içinde olması muhtemel kişi ya da kurumların 

ahlaki ve mali durumları ile işlerindeki bilgi ve yeterliliklerinin öğrenilmesi için yapılan 

inceleme, soruşturma ve bilgi toplama işlemlerini kapsar.
291

 İstihbarat sisteminde 

açıklar mevcut olan bir bankada personelin, sahte isim, posta adresi, sosyal güvenlik 

numarası, personel bilgileri vb. unsurlar ile gerçek olmayan bir kredi başvurusu 

oluşturma riski yüksektir. Kredi sürecinde etkinliği olan departmanlarda çalışan 
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personelin, gerçek olmayan kredi talebinde bulunan kişi ile işbirliği içinde olması 

kredinin kabul edilme ve tahsis sürecinin olumlu neticelenmesine neden olabilir. 
292

 

Söz konusu süreçte banka personelinin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi 

gerekmektedir:
293

 

 Belge asıllarının mutlaka görülerek fotokopilerinin bizzat alınması 

 “Müşterini Tanı” prensibinin (Müşterilerinin faaliyetleri ile ilgili olarak 

yeterli düzeyde bilgi sahibi olması ve bu bilgileri edinmek amacıyla 

kendi bünyesinde politika ve prosedürler geliştirmesi) tam ve eksiksiz 

uygulanması 

 Müşteri ve kefiller hakkındaki istihbaratın tam ve eksiksiz yapılması (İş 

yerinin aranması, işyerinin varlığının teyit edilmesi) 

 Sahte Bilgi, Belge, Beyan, Başvuru Alarm Sistemi (SABAS), Kredi 

Kayıt Bürosu (KKB) akranlarında sorgulamaların tam ve eksiksiz 

yapılması 

 Kredi ödemesinin sadece operasyon departmanı tarafından yapılması ve 

ödeme anında kimlik aslının incelenmesi, herhangi bir tahribat olup 

olmadığının kontrol edilmesi 

 Ödemenin bizzat kredi tahsis edilen kişiye yapılması 

 Şüpheli durumlarda cep telefonu ve ev telefonu teyidinin yapılması. 

Hayalet kredi kullanıcısı oluşturulan hilelerde, genellikle kredi elde etme 

aşaması başarıyla sonuçlanır. Fakat kredi borcunun geri ödenmesi aşamasında hilekar, 
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ödemeleri sözleşmenin gerektirdiği şekilde yerine getirememektedir. Bu durumda 

finansal kuruluş sorunlu kredilere uygulanan politikaları uygulamaktadır.
294

  

3.3.1.1.2. Paravan Kredi Kullanıcısı Oluşturmak 

Kredi başvurusunda bulunan kişi veya kurumların ahlaki ve mali bilgileri 

bankalar tarafından inceleme altına alınacağından bahsetmiştik. Yapılan 

değerlendirmeler sonucunda uygun olarak tespit edilen kişi veya kurumlara kredi 

sağlanır.  

Kredi almak isteyen kişi ve kuruluşlar bankalar tarafından bir takım 

incelemelere alınırlar. Yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunanlar 

kredilendirilir. Kredi taleplerinin incelenmesinde temel amaç; krediyi talep eden kişi ve 

kurumların krediyi geri ödeme kapasitesini saptayarak kredi riskini azaltmak, kişi ve 

kurumun faaliyet gösterdiği piyasayı inceleyerek piyasa riskini azaltmak ve firmanın 

finansman ihtiyacının doğru tespit edilerek ihtiyaca uygun tutar ve vadede 

kredilendirilmesini sağlamaktır.
295

 Kredi değerlendirme sürecinin olumsuzlukla 

sonuçlanacağını düşünen ve bu nedenle hileye başvuran hilekar, başkası adına kredi 

alan banka çalışanı olabileceği gibi sahte bir işletme veya kişi yaratarak kendi adına 

kredi almayı hedefleyen banka dışındaki kişiler de olabilir.  

Paravan kredi kullanıcısı, kredi süreci sonunda krediyi elde edecek gerçek 

kişiyi kasıtlı olarak gizleyen kişidir. Çünkü, gerçek kredi kullanıcısı kötü kredi siciline 

sahip bir kişi olabilir. Paravan kredi kullanıcısı, kredi işlemine katılmaya istekli olan 

veya bilgisi olmadan mağdurun kimlik bilgilerini kullanan kişilerdir. İstekli paravan 

kredi kullanıcı grubuna giren kişiler, bu işlemin hileli bir işlem olduğuna inanmazlar. 

Çünkü kredinin bedeli ödenecektir.
296

 Bu hile türünün önlenebilmesi için hayalet kredi 

kullanıcısı oluştururken dikkat edilmesi gereken istihbarat kontrolleri uygulanabilir. 

Gerek paravan gerekse hayalet kredi kullanıcısı oluşturulan hilelerde banka 

çalışanı güvenilir olmayan bir kredi alıcısının kredi limitini veya kredinin tüm şartlarını 
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onaylamak için kredi ücreti adı altında rüşvet alarak hileye ortak olmaktadır.
297

 11 

Kasım 1998 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, Kemal Horzum Emlak 

Bankası’nı 80 milyon dolar, bir başka habere göre ise 90 milyon dolar, dolandırmış ve 

bu olayda Fikret Öngen kilit rol oynamıştır. Fikret Öngen,  Horzum kredilerini veren 

Kızılay Şubesi’nin müdürüydü. Gazete haberine göre yolsuzluk şu şekilde 

gerçekleşmiştir:   

 1) Banka yetkilisi, soyguncu şirketle (o örnekte Kemal Horzum'la) anlaşmıştır.   

 2)  Şirket (Horzum) yabancı bankalardan kredi istiyor, kefil olarak da anlaştığı  

bankayı göstermiştir.   

 3) Yabancı banka, Türk meslektaşına kefaleti teyit etmesini istediğinde, banka  

yetkilisi (Öngen) gizli şifreyle ‘‘olur’’ yanıtını vermiştir.   

 4) Yabancı banka, soyguncu  şirkete krediyi vermiş, ama kefil olarak 

gösterilen bankanın haberi bile olmamıştır.   

 5) Sonuçta soyguncu şirket, paralarla ortadan kaybolmuş ve yabancı banka, 

kredi vadesi dolunca Türk bankasının kapısına dayanmıştır.   

Türk bankası, dış kredi itibarını yitirmemek için zorunlu olarak ödemeyi 

yapmıştır. Bu yöntem ilk kez 1980'li yılların başında İş Bankası'nın İstanbul'daki büyük 

şubelerinden birinde başarıyla denenmiştir. 1983-1985 yılları arasında Fikret Öngen 

tarafından Kemal Horzum'a açılan ve toplamı 80 milyon Doları bulan kredilerde aynı 

yöntem bir daha uygulanmıştır. Mahkeme, tutuksuz yargılanan Fikret Öngen'e on yıl 

hapis cezası verdiğinde genç bankacı ortadan kaybolmuştur.
298

 

3.3.1.1.3. Kredi Aktarmak (Kredi Kaydırmak) 

Hilekar kredi ödemelerini hileli kredilerden sağladığı fonlarla da yapabilir. 

Kredi aktarma - kredi kaydırma olarak tanımlanabilen bu hile türü bir müşterinin kredi 

ödemesinin hilekar tarafından çalınmasıyla başlar. Bir sonraki kredi ödemesi bir önceki 

müşteri hesabıyla ilk müşterinin vade tarihi gelmeden kapatılır. Bu sırada belli miktarda 
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para birikmektedir, tüm ödemeler bu biriken para aracılığıyla kapatılır. Burada oluşan 

piramit, biriken tutar borçlu olunan tutarı aşana dek veya hilekar yakalanıncaya dek 

devam eder.
299 

Bu hile türü “A’dan çal B’ye öde” şeklinde de özetlenebilir.
300

 Kredi 

aktarma hilesi, küçük işletmelerde görevlerin ayrılığı ilkesi yeterli derecede 

uygulanmaması, büyük işletmelerde ise nakit yönetimi sorumlusunun kredi transferi ve 

kredi verme kararından sorumlu kişiler ile işbirliği yapılması sonucu ortaya çıkabilir.
301 

3.3.1.1.4. Karşılıklı Anlaşmaya Dayanan Krediler (Karşıt Krediler) 

Karşılıklı anlaşmaya dayanan kredi, belirli bir dönemde alınan kredinin 

karşılığında eşit tutarda ve aynı dönemleri kapsayan kredi alınmasıdır. Aslında  “Bana 

borç verdiğin takdirde sana borç veririm” cümlesi karşıt kredileri özetlemektedir.
302

 Bir 

kredinin alınmasının diğer krediye bağlı olmadığı durumlarda karşıt kredi yasal 

niteliktedir. Ancak, karşılıklı bir mutabakat ya da taahhüt mevcut ise karşıt krediler hile 

niteliğindedir. Özellikle 1980’li yıllarda yaşanan Tasarruf ve Kredi Krizi döneminde 

sıklıkla yaşanan karşıt kredi vakalarında amaç; mali tabloları olduğundan daha iyi 

göstermektir. Batık kredileri geçici olarak başka bir finansal kuruluşa transfer ederek 

silip daha sonra geri alarak, geçici bir süreyle de olsa mali tablo kullanıcıları yanıltılmış 

olmaktadır.
303

 

3.3.1.1.5. Bağlı Finansman  

Bağlı finansman yöntemi, karşıt krediler yöntemine benzemektedir. Bu 

yöntemde bankanın mevduat sahibinin mevduatına bloke koymadan kredi verme şartı 

gerçekleşirse mevduat sahibi bankaya mevduatını yatırmaktadır. Böylelikle, bankanın 

aktif yapısı güçlenecektir. Ancak krediyi güvence altına almadığı için de riske maruz 

kalacaktır. Çünkü kredi borcu ödenmese bile mevduat sahibi mevduatını bankadan 
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300 Joseph T. Wells, “Lapping It Up”, Journal of Accountancy, February 2002, http://www.journalofaccountancy. 

com/Issues/2002/Feb/LappingItUp.htm, [Erişim Tarihi:17.01.2012]. 
301 Lie Dharma Putra, “Fraud: Embezzlement Of Cash Receipts”, http://accounting-financial-

tax.com/2010/02/fraud-embezzlement-of-cash-receipts/,[Erişim Tarihi: 17.01.2012]. 
302 Rafic Junes Al- Masri, “Reciprocal Loans”, J.KAU. Islamic Ekon, Sayı:14, 2002, s.31. 
303 K. Calavita, R. Tillman, H.N. Pontell, “The Savings and Loan Debacle, Financial Crime and The State”, Annual 

Review Social, 1997, Vol.23, s.24. 
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çekebilir konumdadır. Aşağıda sıralanan uyarılar bağlı finansman yönteminin varlığına 

işaret edebilir:
304

 

 Kısa vadeli mevduatların uzun vadeli ve şüpheli kredilerin 

finansmanında kullanılması. 

 Bankanın kredi portföyü dışındaki yani önceden kredilendirilmemiş 

kişilere kredi verilmesi 

 Yüksek tutarlı mevduata sahip kişilere kredi tekliflerinin ipotek şartı 

olmaksızın gönderilmesi 

3.3.1.1.6. Varlığa Dayalı Kredi Hilesi (İşletme Sermayesi Kredileri Hilesi) 

Varlığa dayalı kredilendirme, şirkete ait alıcılar, stoklar veya demirbaşlar gibi 

varlık hesaplarının kredi taahhüdü olarak gösterildiği borçlanma türüdür. Varlığa dayalı 

kredilerde banka, kredi notundan ziyade taahhüdün niteliğine odaklanır.
305

 Banka 

şirketin taahhüt kaynağıyla ya da taahhüdü ödeyebilme yeteneğiyle daha çok ilgilenir.
306

  

Bu hile türünde şirketin, kredi için sağladığı işletme sermayesi bankanın 

belirlediği asgari sınırda kalmış olabilir. Varlığa dayalı kredi hilelerinde kredi 

yetkilisinin şirketin varlık hesaplarının değerini olduğundan yüksek göstermesi 

sonucunda şirket, kredi onayı almaktadır.
307 

 

Varlığa dayalı kredi alan işletmeler genellikle finansal açıdan tutarsız, nakit 

akışı tahmin edilemeyen nitelikteki işletmelerdir. Bu tür hile vakalarının gerçekleştiği 

işletmelerde iki set mali tablo bulunmaktadır. Bunlardan biri gerçek rakamları içerirken, 

bir diğeri gerçek olmayan sipariş alımlarını, faturaları içerir. Ayrıca depolarda boş 

kutular tutularak fiktif stok yaratılabilir.  

                                                           
304 Federal Deposit Insurance Corporation, “Risk Management Manual of Examination Policies”, http://www. 

fdic.gov /regulations/safety/manual/section9-1.html, 2005, [Erişim Tarihi: 17.01.2012]. 
305 Robert A. Modansky ve Jerome P. Massimino, “Asset Based Financing Basics”, Journal of Accountancy, August 

2011, http://www.journalofaccountancy.com/Issues/2011/Aug/20113992.htm [Erişim Tarihi: 17.01.2012]. 
306 Sue Ostrowski, “Asset Based Lending”, Smart Business Northern California, October 2011, s.18. 
307 Goldmann, s.29. 
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Kredi veren bankanın, şirketin üst yönetiminin veya aile üyelerinin şirkete 

hileli biçimde varlık transferi sağlayıp sağlamadığını veya herhangi bir varlık gizleyip 

gizlemediğini araştırması da fayda sağlayacaktır. 
308

 

3.3.1.2. Mortgage Hilesi (İpoteğe Dayalı Konut Kredisi)  

Mortgage kelimesinin kaynağı faiz almanın çok büyük bir günah sayıldığı 

Ortaçağ İngiltere’sidir. Alacaklılar faiz alamadıkları için verdikleri borç karşılığı 

borçlunun taşınmazının zilyetliğini de teslim alıyorlardı. Alacak ödendiğinde söz 

konusu taşınmaz borçluya iade edilirken taşınmazın kullanım nedeniyle borçtan 

herhangi bir azaltma yapılmamaktaydı. Böylece dolaylı olarak faiz alınmaktaydı. 

Borçlunun taşınmazı alacaklının elinde olduğu dönemde ölü bir yatırım olduğu için bu 

uygulamaya “ölü rehin” anlamına gelen “mort-gage” denilmiştir.
309

 Geçtiğimiz on yıl 

içerisinde dev bir hacme ulaşan ABD mortgage piyasası reel sektördeki kar oranlarının 

düşme eğiliminde olduğu, hazine tahvillerinin ise düşük getiri oranları dolayısıyla eski 

cazibesini yitirdiği bir dönemde uluslararası finans sermayesinin başlıca yatırım alanı 

haline gelmiştir.
310

 Bu alanın hileye duyarlılığının artması yeni ortaya çıkan bir durum 

değildir. Ancak ekonominin resesyona girdiği ve konut fiyatlarının düşüşe geçtiği 

dönemlerde mortgage hilelerinin vakalarının daha çok yaşandığı da bir gerçektir. 

Mortgage hileleri, 1990’lı yılların başında yaşanan resesyon döneminde de aynı 

sinyalleri vererek ortaya çıkmaya başlamıştır. İki kriz dönemi kıyaslandığında kredi ve 

hile riskinin son 20 yılda pek de değişime uğramadığı görülmektedir. Küresel anlamda 

mortgage piyasaları çok gelişmiş olsa da, hilekarlara sistemin zayıflıklarından ve 

yasalardaki boşluklardan faydalanarak hile yapma fırsatı vermektedir.
311

  

Mortgage hilesi Federal Soruşturma Bürosu (Federal Investigation Bureau-

FBI) tarafından aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:  

                                                           
308 Inez M. Markovich ve Ashley A. Fédérer, “Fraud in Asset Based Lending: Asset Recovery Tips For Lenders”, 

The Secured Lender, Sayı:5, 2011, s.32. 
309 Mustafa Topaloğlu, “Mortgage Kredilerinde Erken Ödeme Cezası”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

Sayı:12, 2008, s.186. 
310 Murat Birdal, “Bir Krizin Anatomisi:ABD Mortgage Piyasasının Kurumsal Yapısı ve Krizin Dinamikleri”, Econ 

Anadolu 2009: Anadolu International Conference in Economics,Eskişehir: June 17-19, 2009, s.1. 
311 Beverly Houlbrook, “An Insight Into The World of Mortgage Fraud in The US and UK”, Housing Finance 

International, Spring 2011, s.34. 
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“Aracı ya da kredi veren kuruluş tarafından finanse etme, satın alma veya 

kredinin sigorta edilmesi aşamalarında önemli derecede yanlış veya eksik bilgi 

verilmesi mortgage hilesidir.”  

Özellikle Amerika, İngiltere ve İspanya’daki mortgage hile haberleri sürekli 

gündemdedir. Mortgage hileleleri, işsizlik ve likidite unsurları Atlantik’in her iki 

yanındaki bankaları, pozisyonlarını yeniden gözden geçirmek zorunda bırakmıştır. 

Lehman Brothers, Bear Sterns ve Bradford&Bingley bu sebeplerle tamamen yok 

olmuştur. Birçok mortgage kuruluşu da devletin ya da rakiplerinin mülkiyetine girmiş 

durumdadır.
312 

 

Amerikan Hazinesi'ne bağlı Mali Suçlar Uygulama Ağı (Financial Crimes 

Enforcement Network- FINCEN), mortgage sektöründeki kırılganlıkları saptayarak, 

önlemler almak için ABD genelinde farklı alan ve boyutlardaki yüzlerce mali kurum, 

banka ve borsayla işbirliği içinde çalışmaktadır. Kendi ifadeleriyle “benzersiz” verileri 

içeren raporlar, Federal Soruşturma Bürosu (Federal Investigation Beraou-FBI)  

soruşturmalarında dahi temel alınan kanıt değeri taşımaktadır. 2011 yılının 3. çeyreğini 

kapsayan rapora göre bu dönem içinde Amerika’daki finansal kuruluşların mortgage 

konusunda FINCEN’e  teslim ettiği yolsuzluk dosya sayısı 19.934’dür. Bu sayı 2010 

yılının aynı dönemine göre %20 oranında artış göstermiştir.
313

 

FBI da 2006 yılından bu yana internet sitesinde mortgage hileleri ile ilgili özel 

bir bölüm yayınlamaktadır. 2010 yılında yayınlanan Mortgage Hile Raporu’na göre 

2009 yılında da vaka sayılarındaki artış devam etmektedir. Toplam kaybın parasal 

değeri bilinememektedir. Ancak, American CoreLogic’in tahminlerine göre 2009 

yılında 14 milyon USD hileli mortgage kredisi bulunmaktadır. 2010 yılında da 10 

milyon USD’dan daha fazla kayıp beklenmektedir.
314

 

2009 yılından 2010 yılına kadar düşük fiyatlı konut sayısı azalmakta, bunun 

yanı sıra, kredi kuruluşlarındaki işsizlik seviyeleri yükselmekte, mortgage kredilerinde 

                                                           
312 Houlbrook, s. 36. 
313 Financial Crimes Enforcement Network, “Mortgage Loan Fraud”, March 2012, http://www.fincen.gov/ 
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temerrüde düşme ve ipotekli gayrimenkullerin haczedilme sayısı artmaktadır. Söz 

konusu koşulların 2012 yılında da devam edeceği öngörüsüne FBI Mortgage 

Raporu’nda yer verilmektedir.
315

 Aynı raporda mortgage hilelerinin gerçekleşmesi 

sırasında aşağıdaki gruplardan biri veya birkaçının organize olabileceği belirtilmektedir: 

 Lisanslı/lisanssız mortgage brokerları 

 Kredi kuruluşları  

 Ekspertizler 

 Komisyoncular 

 Muhasebeciler 

 Emlak ofisleri 

 Yatırımcılar 

 Müteahhitler 

 Banka müşteri temsilcileri. 

Bu kişilerin ortak özelliklerine bakıldığında finansal belgelere, kayıt 

sistemlerine, mortgage yazılımlarına, noter mühürlerine kolaylıkla erişim imkanları 

olduğu görülmektedir. Ayrıca banka finansal tablolarında tahrifata yol açabilecek, 

bankanın antetli kağıtları üzerinde yatırılan teminatları onaylayabilecek ve konut 

transferini yasal olmayan şekilde gerçekleştirebilecek kişilerin mortgage hilekarları 

olarak tanımlanabileceği belirtilmiştir.
316

 

3.3.1.2.1. Amaçlarına Göre Mortgage Hile Türleri  

Amaçlarına göre mortgage hile türleri; konut sahibi olma amaçlı mortgage 

hilesi ve kar elde etme amaçlı amaçlı mortgage hilesi olarak iki bölümde incelenebilir. 

                                                           
315 Federal Bureau of Investigation, “2010 Mortgage Fraud Report Year in Review”, August 2011, s.4, 

http://www.fbi.gov/stats-services/publications/mortgage-fraud-2010, [Erişim Tarihi: 26.03.2012]. 
316 Federal Bureau of Investigation, s.5. 
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Literatürde kredi oluşturma hileleri olarak da bilinmektedir. FBI’ın 2010 yılında 

yayınladığı “Mortgage Raporu”na göre mortgage hile vakalarında açılan davaların 

rastlanma sıklığı ele alındığında %62’si kredi oluşturma hilesidir.
317

 

a) Konut Sahibi Olma Amaçlı Mortgage Hilesi: Kredi kullanıcısı konut sahibi 

olabilmek için hile yapar. Kredi imkanlarını genişletmek için kredi veren kuruluşa iş 

hayatı ile ilgili maaş vb. bilgilerini yanlış veya eksik sunmaktadır. Kurum çalışanları 

rüşvet almayı düşünüyorsa kişileri hile yapma konusunda destekleyebilir. Kredi alan 

kişi krediyi ödeme niyetinde ise genellikle süreç hatasız ilerlediğinden hile ortaya 

çıkmayabilir.
 
Hile kredi kabul sürecinde yaşanmış bir kerelik hiledir, bu nedenle kar 

elde elde amaçlı mortgage hilesine oranla parasal olarak daha az zarar veren bir hile 

türüdür. CoreLogic Şirketi verilerine göre Amerika’da mortgage ödemelerini 

yapmayanların %70’i mortgage başvurusu sırasında yanıltıcı beyanlarda 

bulunmuştur.
318

 

b) Kar Elde Etme Amaçlı Mortgage Hilesi: Kar amaçlı mortgage hilesinde bir 

veya birkaç kişi mali kazanç sağlamak için sistemi suistimal etmektedir.
319

 Bu hile 

türünde hile yapmaya iten faktör paradır. Kar elde etme amaçlı mortgage hilesinde 

genellikle mortgage brokerı, emlakçı, emlak ekspertizi gibi kişilerle işbirliği yapıldığı 

görülmektedir.
320

 Aşağıda mortgage sektöründe kar sağlama amaçlı yapılan birkaç hile 

türü sıralanmaktadır.
321

 

• Mortgage sözleşmelerinde yüksek tutarlarda ücret veya komisyon 

alınması 

• Yatırım yapılacak varlığın gerçekte öyle olmamasına rağmen ikamet 

amacıyla kullanılacağının söylenerek finansal kurumların daha makul vadelerle 

teklif sunmalarının sağlanması 
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• Çevre kirliliği veya inşaata karşı sınırlamaların olması nedeniyle 

satılamayan bir gayrimenkulün bu tür özelliklerinin olduğunun açıklanmayarak 

gizli bir şekilde satımının gerçekleştirilmesi  

• Gayrimenkulü ipotekten kurtarmak amacıyla yeni bir borçlanmaya 

gidilmesi 

• Komisyon ödemelerinden fayda sağlamak amacıyla mortgage 

borçlanıcısı için borç sözleşmesinin onaylanma sürecinin hızlandırılması 

• Mortgage taksit bedellerinin tahsili ile yetkilendirilmiş kurum veya 

kişinin borç veren tarafa ödemeleri yapmayıp nakdi kişisel amaçlarla 

kullanması 

• Kişisel özellikler hakkında yanıltıcı beyanda bulunulması 

• Gerçek olmayan sosyal sigorta numarası beyan edilmesi  

• Gayrimenkul portföy değerinin suni olarak yükseltilerek kazanç 

sağlanması. 

Mortgage sektöründe bir suça ortam sağlamak amacıyla yapılan hileler de 

bulunmaktadır. Hile eyleminin ötesinde suç unsuru oluşumların amaçlandığı bu hile 

türü finansal kurumların ve yasaların her geçen gün ilgi odağını oluşturmaktadır. Bu 

hile türü kazanç sağlama amacı güden hileli işlemlerin bir adım daha ötesi olup yasal 

olmayan fon ve varlıkların edinimine olanak sağlayacak bir gayrimenkulün elde 

edilmesine dayanır. Böylece mortgage borçlanması sürecinde uyuşturucu imalatı, 

kaçakçılık, kalpazanlık ve sahte belge basımı gibi yasal olmayan faaliyetler 

gerçekleştirilmektedir.
322

 

3.3.1.2.2. Diğer Mortgage Hile Vakaları 

a) Aşırı derecede kredi verme (Churning): Banka personelinin komisyon elde 

etmek  için aşırı derecede satış yapması(kredi vermesi) işlemidir. Bazı vakalarda kredi 

veren personel konutu yeniden ipotek ettirme yoluyla oranı düşürmektedir. Her yeniden 

ipotek ettirme sırasında oran yavaş yavaş düşerek önceden hilekarların üzerinde 

anlaştığı orana ulaşılmaktadır. 
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b) Çifte satım hilesi: Çifte satım hilesi brokerın kurallara uygun yasal bir 

başvuruyu kabul etmesi ancak bu başvuru ile iki finansal kurumu mortgage borcu alma 

konusunda ikna etmesi ile gerçekleşmektedir. Çifte satım hilesinin diğer bir yöntemi ise 

mortgage brokerının kurallara uygun yasal bir başvuruyu kabul etmesi ancak belgelerin 

fotokopilerini çıkararak fon elde etmek için iki ayrı yatırımcıya sunması ile de 

gerçekleşmektedir.
323

 

c) Sahte alıcı (Straw buyer): Satın alınacak konutta ikamet etme ve mortgage 

geri ödemelerini yapma niyetinde olmayan sahte alıcı, konutu satın alacak gerçek kişiye 

para karşılığı kimliğini kullandırmaktadır. Sahte alıcı, genellikle kredi süreci 

tamamlandıktan hemen sonra konutu devretme niyetindedir.  

d) Finansal bilgi içeriğinde yapılan hile: Mortgage borçlanma başvurusunun 

kabul edilebilirliğini sağlamak amacıyla mortgage borcu talebinde bulunan kişinin mali 

durumuna ilişkin finansal bilgileri banka personeli tarafından hileli biçimde 

değiştirilmektedir. Yalan beyana dayanan bu kredi türü, kredi kullanmak için yeterli 

kriterlere sahip olmayan kredi kullanıcısı için Beyan Edilen Gelir ve Varlığa Dayalı 

Kredi Programı (SISA – Stated ıncome - stated asset) kullanılmaktadır.
324

 Bu vaka 

sonunda, kredi kullanıcısı yatırımı karşılayamamakla birlikte yatırım yaptığı 

gayrimenkulün yanı sıra diğer varlıklarını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya 

kalmaktadır. 

e) İpoteğe konulacak hacizden kurtarma hilesi: İpotekli gayrimenkulü 

hacizden kurtarma, haciz ile karşılaşma olasılığı olanların başvurduğu bir hiledir. Haczi 
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 Abdioğlu, s.168. 
324

 Eşik altı ipotek kredilerindeki gevşek öz disiplin uygulamaları kendine özgü bir terminoloji 

doğurmuştur. Buna çeşitli örnekler verilebilir. Belgelendirmenin bulunmadığı veya yetersiz olduğu 

durumda verilen krediye yalancı kredi (liar loan) de denilmektedir. Beyan edilen gelir ve varlığa 

dayalı kredi programlarında (stated income stated asset loans/SISA loans) kredi başvuru formlarında 

gelir ve varlıklar sadece beyan edilirken, gelir ve varlığın teminat olarak bulunmadığı kredi 

programlarında (no income no asset loans/ NINA loans) ise kredi başvuru formları hiçbir teminat 

bilgisi içermemektedir. Bu tür kredi programları kredi veren ve kullananlar açısından gayri ahlaki 

davranışlara açık kapı bırakmıştır. Kaynak: Coşkun Yener, “Küresel Finansal Kriz ve Kredilendirme 

ve Değerleme Sorunları: ABD ve Türk İpotekli Konut Finansman Sistemleri Hakkında Bir 

Değerlendirme”, Munich Personal RePEc Archive, 2010, s.12. 
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önlemek için başvurulan bir yöntemdir. Hile; kirala-geri satın al, gayrimenkul hırsızlığı 

ve hayali danışmanlık hizmeti şeklinde üç başlıkta incelenebilir.
325

 

 Kirala-geri satın al hilesi: Ev sahibi evi daha sonra kiralayacağı hatta geri satın 

alacağı taahhüdüyle tapuyu devreder. Bu vakada ev sahibi yalnızca mortgage’i 

değil aynı zamanda sahipliğini de devretmektedir. Ancak ev sahipleri genellikle 

evden mahkeme kararıyla çıkarılana kadar dolandırdıklarını anlamazlar.
326

 

 Gayrimenkul hırsızlığı (Equity theft): Hilekar, ipotek senedinin sahtesini bir 

başkasına transfer eder. Daha sonra gayrimenkul üzerinde yeni bir ipotek elde 

eder. Ev sahibi kendisine tahliye ihbarı gelene dek durumdan haberdar değildir. 

 Hayali danışmanlık hizmeti: Bir firma, kredi alan kişiye kredinin şartlarını ücret 

karşılığı yeniden müzakare edeceği taahhütü verebilir. Aslında hacizden 

kurtarıcı pozisyonundaki firmanın yürüttüğü işlemler oldukça basit telefon 

görüşmeleri ve belgelendirme süreçleridir. Bazı durumlarda da bu basit nitelikte 

işleri bile takip etmezler.
327

  

f) Değerleme hileleri: Değerleme bağımsız ve yetkili uzman bir kişi tarafından 

belirli bir tarihte piyasa değeri esas alınarak bir gayrimenkulün değerinin yazılı olarak 

tespit edilmesidir. Değerleme aynı zamanda kredilendirme sürecinin bütünleştirici bir 

parçasıdır. Değerleme işlemi sırasında değerleme uzmanının kasti olarak bankaya zarar 

vermek istemesi veya bir takım menfaat ve çıkar sağlama amacı içersinde olması 

halinde hileli durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu durumda mortgage borcu almak 

isteyen kişi evin gerçekte sahip olmadığı bir değerden daha fazla bir borçlanmayı hileli 

bir değerleme sonucu gerçekleştirebilmektedir.
328

 

Birçok mortgage hilesinde gayrimenkulün değerinin hileli biçimde aşırı 

değerlendiği görülmektedir. Söz konusu vakalarda genellikle dürüst olmayan bir 
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gayrimenkul değerleme uzmanı alıcıya hatalı bir değerleme raporu hazırlamakta veya 

bir suç grubu gayrimenkul değerleme sistemini manipüle etmektedir. Suç grupları 

gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki diğer evlerden daha yeni, daha büyük veya henüz 

yeni tadilat yapılmış gayrimenkulleri değerleyebilir.
329

 Dolayısıyla alıcıya gösterilen 

fotoğraflardaki gayrimenkul başka bir gayrimenkul olabilmektedir. FBI’ın 2010 yılı 

Mortgage Raporu’na göre yaklaşık 76 milyon USD hileli değerleme kaybı tespit 

edilmiştir.
330

 

g) Gayrimenkulü dönüştürme (Property flipping): Gayrimenkulün şişirilmiş 

yapay bir fiyattan satın alındıktan hemen sonra yeniden satılması veya yeniden ipotek 

ettirilmesidir.
331

 Bu vakada anahtar nokta gayrimenkul satılmadan önce oluşturulan 

hileli değerleme işlemidir. Gayrimenkulün alım satım işlemi birkaç kez kısa aralıklarla 

yüksek fiyatlardan dönüştürücüler arasında tekrarlanır. Burada hilekarın kazancı 

gayrimenkulün son fiyatı ile hilekarın gayrimenkul için ödediği fiyat arasındaki farktır. 

Aynı gün içerisinde bir gayrimenkule ilişkin iki işlem oluşması yüksek derecede şüpheli 

bir işlemdir. Genellikle aynı şirkete ait alım ve satım sözleşmeleri karşılıklı kontrol 

edilmektedir. Bu hile türü genelde ipoteğin haczi ile sonuçlanmaktadır.
332

 

h) Hava kredileri (Air loans): Hava kredileri, var olmayan bir gayrimenkul 

üzerine mortgage başvurusunda bulunulmasıdır. Gerçekte var olmayan bir adres üzerine 

mortgage başvurusunda bulunmak örnek olarak gösterilebilir. Bu vakalar gayrimenkul 

kayıtlarında (listing) yanlış bir gayrimenkul profili oluşturulması ve alıcı gibi gözüken 

ancak var olmayan bir gayrimenkul üzerine mortgage alındığını bilen kişilerin işbirliği 

yapması sonucu meydana gelir. Bazı durumlarda konut sigortası kredi alanın zararını 

karşılar. Avukat ile anlaşma yapıldığı veya avukatın kimliğinin çalındığı durumlarda 

konut sigortası politikası üzerinde oynanabilir. Mortgage sigortacıları var olmayan 
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gayrimenkul için kredi geri ödemesi yapmadığında finansal kuruluş yüksek tutarda 

zararlarla karşı karşıya kalabilir.
333

 

3.3.1.3. Kredi ve Mortgage Hilelerinin Belirtileri 

Hile tespitinde, şüpheli noktaları belirleyebilmek için “Kırmızı Bayraklar” adı 

verilen bir yöntem kullanılmaktadır. Kırmızı bayraklar yönteminde hile belirticisi olarak 

bazı kıstaslar dikkate alınmaktadır.
334

 Eğer kredi ve mortgage sözleşmelerinde iki veya 

daha fazla kırmızı bayrak söz konusu ise bu durumlar üzerinde ciddi bir şekilde gidilip 

araştırılmayı gerektirmektedir. Ancak kırmızı bayraklar sonuca götürmekten ziyade 

hilenin var olabileceğinin belirteçleridir. Dolayısıyla kırmızı bayraklar yasalara uygun 

bir açıklamaya sahip olabileceği gibi hilenin belirteci de olabilir. Sonuca ancak titiz ve 

derinlikli bir çalışma ile varılabilir. Aşağıda kredi ve mortgage sözleşmelerinde yapılan 

hileleri ortaya çıkarmaya yönelik kırmızı bayraklar açıklanmıştır.
335

 

3.3.1.3.1. Davranışsal Belirtiler 

a) Zayıf Etik Anlayışı: İşletme etiği, temel ahlaki değerlerden ve davranış 

standartlarından oluşmaktadır. Etik mantığın ve ortamın oluşturulması ve korunması 

işletmenin başarısı açısından önemlidir. Etik olmayan davranışlar, işletmenin 

oluşturduğu çeşitli değerleri yok etmektedir.
336

 Çalışanlar etik kodları ihlal ettiklerinde 

hızlı ve adil bir biçimde cezalandırılacağını bilirlerse, hile gibi dürüst olmayan 

davranışların işletmede tolere edilemeyeceği mesajının çalışanlara doğru verildiğinin bir 

göstergesidir.
337

 Tarihte yaşanan en büyük iflaslardan biri olan Enron vakası da etik 

yanı ağır basan bir finansal skandaldır.
338

 Hilelerin önlenmesinde önemli noktalardan 

biri, daha başlangıç aşamasında işletmelerin dürüst kişileri işe alabilmelerinin 

sağlanmasıdır. Bunun sağlanamaması durumunda çok iyi oluşturulmuş iç kontrol 

yapıları başarısız kalabilmektedir. İşletmeler işe aldıkları bireylerin ahlaki 
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donanımlarını kontrol edemedikleri gibi ahlaki felsefelerini de kontrol edemezler. 

Burada örgütsel değerler sistemi önem kazanmaktadır. İş ahlakı alanında 

uygulanabilecek bazı evrensel ilkeler aşağıda sıralanmaktadır:
339

 

 Mevcut ve potansiyel müşterileri, çalışanları, ilişkili olunan diğer firma 

ve kurumları ve toplumu aldatmamak. 

 Kişileri fiziksel, ruhsal ya da cinsel olarak taciz etmemek. 

 Doğruluk dürüstlük ve adalet ilkelerine uymak. 

 Çevreye zarar vermemek. 

 Tüketicilerin, çalışanların ve paydaşların haklarına saygılı olmak. 

 Yolsuzluk, hile, rüşvet, torpil ve kayırmacılık gibi uygulamalardan 

kaçınmak. 

 Sanayi ve ticari faaliyetlerde verimlilik ilkesini ahlakı sınırları aşmadan 

gerçekleştirmek. 

b) Risk Alma Eğilimi: Araştırmalar, işletmelerde hile yapanların daha fazla 

risk alma yeteneklerinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Başarısızlıktan 

korkmamaları, yakalanabileceklerini düşünmemeleri ve şanslarını denemek istemeleri 

bu sonucu ortaya koymaktadır.
340

  

c) Çalışma Saatleri: Genelde işletmeye ilk önce gelen ve en geç giden kişiler 

arasında hile eylemleri daha fazla görülmektedir. Özellikle işinin bitmemesini neden 

olarak gösterip gece geç saatlere kadar ve yalnız çalışma istekleri hile yapma olasılığını 

artırmaktadır. Diğer taraftan hileli eylemler sonucu yakalanan yöneticilerin çoğunun 

zorunlu olmadıkça izin kullanmadıkları belirlenmiştir. Buna neden olarak izin 

yaptıklarında yerlerine bakacak kişilerin, yaptıkları usulsüz işlemleri ortaya 

çıkartabilecek olmaları görülmektedir. 
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d) Kişilik Durumları: Hile yapan veya yapmaya teşebbüs eden kişilerin stres 

altında oldukları gözlenmiştir. Bu kişilerin yaşamları incelendiğinde herhangi bir 

nedenle sorun yaşadıkları görülmektedir. Örneğin, parasal sorunlar, kötü bir evlilik 

yaşamaları, uyuşturucu veya kumar bağımlısı olmaları yaşamlarında stres 

doğurmaktadır. Uykusuzluk çekmeleri, sürekli yatıştırıcı ilaç kullanmaları, doktor 

desteğine gerek duymaları, sinirli davranışları ve doğrudan insanın yüzüne bakmaktan 

kaçınmaları belirtiler olarak algılanmaktadır. 

e) Yaşam Koşulları: Rahat bir yaşam sürme hırsı, pahalı hobileri bulunma, bol 

para harcama istekleri hile eğilimini tetikleyen göstergelerdir. Diğer taraftan çalışanın 

yaşam düzeyinin nedensiz olarak yükselmesi hile eyleminin habercisi olabilmektedir. 

Yeni ve pahalı gayrimenkuller, arabalar edinme, pahalı sosyal aktivitelere katılma, 

tatillere çıkma ve bunların kaynağında şüpheler olması hile olasılığının önemli 

belirtileridir.
 341

 

3.3.1.3.2. Kredi Hilelerine İlişkin Belirtiler 

Kredi hilelerine ilişkin belirtiler aşağıda sıralanmaktadır:
 342

 

 Kredi departmanı çalışanlarının kredi gelirlerine ilişkin masrafları kişisel 

hesabından karşılaması 

 Aşırı derecede batık kredinin (non performing) bulunması 

 Kaybolan belgelerin olması 

 Değerlemedeki değişikliklerin rastgele tahmin edilmesi 

 Sektör koşullarına göre ödenmeyen (outstanding) kredilerin mevduata 

oranının yüksek olması (Bağlı finansman vakalarında gösterge olarak kabul 

edilebilir) 
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3.3.1.3.3. Mortgage Hilelerine İlişkin Belirtiler 

Mortgage hilelerine ilişkin belirtiler mortgage başvuru belgesi ile ilgili 

belirtiler, değerleme ile ilgili belirtiler, kredi raporları ile ilgili belirtiler, mortgage 

brokerı ile ilgili belirtiler ve mesleki kariyerin teyidi ile ilgili belirtiler olarak aşağıda 

açıklanmaktadır. 

a) Mortgage Başvuru Belgesi ile İlgili Belirtiler 

Mortgage başvuru belgesi borçlu tarafından doldurulan ilk belge olup finansal 

kuruma yönelik borçlunun kişisel bilgileri, finansal gücü ve mesleki kariyerine ilişkin 

bilgilerin içinde yer aldığı belgedir. Mortgage başvuru belgesinde yapılabilecek hilelere 

yönelik kırmızı bayraklar aşağıda sıralanmıştır.
343

 

•  Başvuru belgesinin imzalanmamış olması 

•  Başvuru belgesinde belirli bir tarihin yer almamış olması  

•  İşlemlerde vekaletname kullanılması 

•  Mortgage başvuru belgesi üzerindeki imzaların gerçek olmaması 

•  Başvuru tarihi ile başvurunun onaylandığı tarihin uyumsuz olması 

• Kabul edilen başvuru belgesinin bazı broker veya satıcıların özellikleri ile 

benzerlikler taşıması 

•  Başvuru belgesinde fiyat ve satın alım tarihinin gösterilmemiş olması 

• Borç alan tarafın ikamet ettiği gayrimenkulü satmasına rağmen satışı 

kanıtlayan herhangi bir belge sunamaması 

•  Peşinat bedelinin nakit ödenmemesi 

•  Borçlanıcının çok az veya hiç şahsi varlığı olmamasına rağmen yüksek gelire 

sahip olması 
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•  Borçlanıcının yaşının çalıştığı yıl sayısı ile uyumlu olmaması 

•  Yeni evin masraflarının %150 oranında eski evin masraflarını aşması 

•  Posta adresi olarak sadece iş adresinin varlığı 

•  Borçlanıcının borcuna karşılık teminat gösterememesi 

•  Borçlanıcının sahip olduğu gelir düzeyinin yaptığı işle uyumsuz olması 

•  Borçlanıcının çalıştığı yer ile ikamet ettiği yerin mesafesinin uzak olması 

•  Borçlanıcının profesyonelliği ile eğitim seviyesinin tutarsız olması 

b) Değerleme ile İlgili Belirtiler 

Değerleme sonucu sunulan yazılı rapor bağımsız ve tarafsız bir değerleme 

uzmanı tarafından hazırlanmakta ve belirli bir tarihte piyasa koşullarına göre 

gayrimenkulün piyasa değerini ifade etmektedir. Değerleme işlemlerinde yapılabilecek 

hilelere yönelik kırmızı bayrakları aşağıda sıralanmaktadır.
344

 

•  Değerleme uzmanının finansal kurumlardan sık sık ve büyük hacimli 

borçlanmalara gitmesi 

•  Değerleme uzmanının takdir ettiği değerle vergi değerinin uyumsuz olması 

•  Değerleme uzmanının mesleki icraya yönelik enstitü onayının bulunmaması 

•  Değerleme uzmanının finansal kurum adına değil de alıcı, satıcı ve broker 

gibi kişiler adına çalışması 

•  Değerleme sonucu beklenemeden satış sözleşmesinin gerçekleşmesi 

•  Değerleme raporunda doldurulması gereken bazı alanların boş bırakılması 

•  Değerleme ücretinin takdir edilen değerin belirli bir yüzdesine bağlı olması  
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•  Değerleme sonucunun yer aldığı orijinal belgelerin yerine faks kâğıtlarının 

kullanılması 

•  İhtiyaç duyulan mortgage borçlanma miktarının değerleme uzmanına 

açıklanması 

•  Gayrimenkul çevresinde yer alan ve değerleme sonucuna yönelik olarak 

olumsuz etki oluşturabilecek demir yolları, güç istasyonları gibi çevresel 

özelliklerin değerleme raporunda ve fotoğraflarında yer almaması 

c) Kredi Raporları ile İlgili Belirtiler  

Kredi raporları mortgage borcunun geri ödenebilirliliğinin 

değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Kredi raporlarında yer alabilecek hilelere 

yönelik kırmızı bayraklar aşağıda sıralanmıştır. 
345

 

•  Kredi raporunda herhangi bir bilgiye rastlanılamaması,  

•  Kredi raporunda farklı iki tane sosyal güvenlik numarasının kullanılması,  

• Kredi raporunda mortgage borcu talep eden kişinin başka bir borcun 

olduğunun açıklanmaması,   

•  Tüm ticari bağlantıların hiçbir açıklama olmaksızın aynı zamanda yapılması,  

•  Mortgage borçlanıcısına iş yeri adresinde ulaşılamaması,  

•  Mortgage borçlanıcısının borç/gelir rasyosunun kabul edilebilir maksimum 

seviyesinin üstünde olması. 

d) Mortgage Brokerı ile İlgili Belirtiler 

Broker bir müşavir kuruluş olup müşterisinin nam ve hesabına işlem yaparak 

yaptığı hizmet karşılığında belirli bir komisyon alır. Mortgage brokerı ise ücret 

karşılığında finansal kurumlar veya yatırımcılar arasında borç oluşumunu gerçekleştiren 
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ancak borçlanma konusunda herhangi bir hizmet vermeyen kişidir. Broker yaptığı 

işlemlerde herhangi bir risk almaz, risk müşterisine aittir. Mortgage brokerının yaptığı 

işlemlerde yer alabilecek hilelere yönelik kırmızı bayraklar aşağıda sıralanmıştır: 

•  Özel bir broker için yüksek hacimli geri satın alımın varlığı, 

•  Makul zaman dilimleri içersinde orijinal belgelerin fon sağlayıcı finansal 

kurumlara sunulmaması, 

•  Finansal kurum tarafından yüksek kar primleri ödenmesi, 

•  Broker, değerleme uzmanı ve borç veren kurum veya kişiler arasında yakın 

derecede ilişkiler bulunması, 

•  Brokerın finansal durumunu ve mesleki kariyerini belirlemeye yönelik bir 

araştırmanın yapılmamış olması, 

•  Belirlenen mortgage borçlanma miktarında kısa dönemde beklenmedik bir 

yükselmenin olması. 

e) Mesleki Kariyerin Teyidi ile İlgili Belirtiler 

Mesleki kariyerin teyidi tarafsız bir doğrulama yöntemi olarak mortgage 

borçlanıcısının yeterli gelir düzeyine sahip olup olmadığının araştırılmasıdır. Mesleki 

kariyerin teyidine ilişkin olarak olabilecek hilelere yönelik kırmızı bayraklar aşağıda 

sıralanmıştır:
346

 

•  Çalışanın adres olarak sadece mail veya posta adresi kullanması, 

•  Hiçbir açıklama olmaksızın atılmış yasal olmayan bir imzanın varlığı, 

•  Doğrulama yazısına cevabın sekreter veya ilgili kişinin akrabası olabilecek 

uygunsuz bir birim veya kişi tarafından verilmesi, 

•  Faks biçimindeki belgelerin orijinal belgeler yerine kullanılmış olması, 
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•  Son dakika değişikliklerini içeren belgeler, 

•  Alınan teyit yazısında aşırı derecede övgüye yer verilmesi, 

•  Mortgage borçlanıcısının yüksek miktarda gelir sağlayabileceği bir işe sahip 

olmasına rağmen işi yapacak niteliklere sahip olmaması, 

•  Mortgage borçlanıcısının çalıştığı yer ile gayrimenkulün bulunduğu yer 

arasında mesafenin uzak olması, 

•  Mortgage borçlanıcısının yıllar itibariyle kazanımlara ilişkin olarak belirtilen 

beyanların yuvarlak rakamları içermesi, 

•  Mortgage borçlanıcısının elde ettiği ücretin kişisel başarıya bağlı olarak 

değişmesi. 

3.3.1.4. Kredi ve Mortgage Hilelerinin Önlenmesine Yönelik Çabalar 

Yukarıda bahsedilen kırmızı bayraklar işletmedeki hileyle mücadelede 

kullanılan kontrollerin zayıflığını belirlemede birer ipucu görevi görmektedir. Hileye 

duyarlı alanları kırmızı bayraklar aracılığıyla belirledikten sonra yönetimin bu noktaları 

geliştirici veya tamamen yeni hile önleyici kontroller oluşturması hileyle mücadelede 

atılması gereken bir adımdır. Söz konusu kontrollerin geliştirilmesinde hile riski 

değerlendirmesinde elde edilen bulgular kırmızı bayraklar ile birlikte kullanılabilir. 

1990’lı yıllarda ve 2000’li yılların başında birçok finansal kuruluş düşük gelirlere 

yüksek faizli kredi sağlayarak hile önleyici kontrolleri geliştirmediklerini yaşanan 

skandallarla ortaya koydular. Aşırı rekabet ve hırs borç verme standartlarının hiçe 

sayılmasına, gereksiz risk almaya ve hileye açık bir ortama yol açtı.
347

 Bu zararların 

giderilmesi ve skandalların önlenmesi için yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili 

taraflara önemli sorumluluklar yüklenmiştir. Muhasebe skandallarının önlenmesinde 

işletmede etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması zorunludur. İç kontrol sisteminin 

kurulması ve etkin işletilmesi yanı sıra işletme yönetiminde kurumsal yönetimi ve 

bağımsız denetimi benimseyecek ve yerleşmesini sağlayacak bir yapının oluşturulması 
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da önem arz etmektedir.
348

 İç kontrol sistemini güçlendirerek bankalarda oluşan kredi 

ve mortgage hilelerine yönelik kontroller aşağıda açıklanmaktadır. 

a)Davranış Kodlarının Oluşturulması: Davranış kodlarını, işletmelerin 

faaliyetleri esnasında toplumdaki taraflara karşı izlemeyi taahhüt ettiği davranış 

kuralları olarak tanımlamak mümkündür. Bu kodlar gönüllülük ilkesi doğrultusunda 

kamuoyuna bilgi vermek için oluşturulur ve yayınlanır.
349

 Davranış kodu tarafsız 

şekilde uygulanmalı ve yaptırımlar içermelidir. 

Kredi ve mortgage hilelerinin önlenmesinde başlıca önleyici unsurlardan biri 

de yönetim kurulunun etik davranışlara verdiği önemdir. İşletmenin ilkelerini oluşturan 

davranış kodları da bu önemi yansıtır nitelikte olmalıdır. Bir davranış kodu ne kadar 

aktif şekilde uygulanırsa ve güçlü biçimde desteklenirse, çalışanlar arasındaki etik 

çatışmaların çözülmesinde ve işletmenin açık ve dürüst bir resme kavuşmasında o kadar 

etkili olur. Etik davranışların yüksek standartlara kavuşturulduğu işletmelerde hile 

riskinin düşmesi veya hile meydana gelse bile erkenden ortaya çıkarılması 

beklenmektedir. 

Bankalarda davranış kodlarının yeterliliğini değerlendirme sürecinde aşağıdaki 

sorular yardımcı olabilir.
350

 

 Davranış kodu hileye yol açan çıkar çatışmasını veya çalışanın kendi 

çıkarına bir davranışını ortaya çıkarmakta mıdır? 

 Davranış kodu kabul edilebilir davranışları, etik davranışların 

desteklendiğini ve izleme (gözetim) mekanizmasını açıklamakta mıdır? 

 İşletme, davranış kodlarına uygun davranmayı yasallaştırmış mıdır? 

 İşletmede davranış kodlarına dair farkındalığı artırmaya yönelik bir 

eğitim programı var mıdır? 

                                                           
348 Metin Atmaca, “Muhasebe Skandallarının Önlenmesinde İç Kontrol Sisteminin Etkinleştirilmesi”, Afyon 

Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı:14, Cilt:1, 2012, s.232. 
349 Coşkun Can Aktan, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, İstanbul:İGİAD 

Yayınları:4, s.22, 2007. 
350 Federal Financial Institutions Examination Council, “The Detection, Investigation and Prevention of Insider Loan 

Fraud: A White Paper”, 2002, FFIEC Fraud Investigation Syposium s.4. 
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 İhbar hattı oluşturma gibi şüpheli davranışları doğrudan yönetim 

kuruluna raporlama gibi bağımsız bir yol var mıdır? 

 Davranış kodu veya kredi politikasında “ilişkili taraflar” kavramını 

açıklamış mıdır?  

b) İşe Alım Uygulamaları: İşi daha başında sıkı tutmak için dürüst adayların 

işe alınmasının sağlanması, hilenin önlenmesi sürecinde önemli bir başlangıçtır. Düşük 

oranlarda da olsa, her durumda hileye başvuranlar ile her durumda hileye başvurmayan 

çalışanlar bulunmaktadır. Diğer büyük grubu oluşturanlar ise, fırsatını bulduklarında 

hile yapmaktadırlar. İşe alım sürecinde esas amaç, her durumda hile yapan grubu 

işletmeden içeri sokmamak, hiç yapmayanları ise işe alabilmektir.
351

 Personelin işe 

kabulünde veya işi sürdürmesinde; iş geçmişi, eğitimi ve sağladığı referanslar 

hakkındaki doğrulamalar oldukça hile riski yönetim sürecinde bu nedenle önemlidir. 

İşletmelerde; abartılan veya yanlış sunulan bilgiler, gizlenen geçmiş veya ismin 

büyütülerek sunulması, kişilerin yürüttükleri görevleri gizlemeleri ve terfi konusunda 

yalan söylemeleri önemli hile riskleri arasında gösterilebilir.
352

 

Personelin genellikle karakterine ilişkin olarak arkadaşları ve yakınlarınca 

verilen “kişisel referanslar” ve istihdam geçmişine ilişkin “istihdam referansları” sıkça 

kullanılmalarına karşın, bunlar çoğu insan kaynakları uzmanı tarafından kuşkuyla 

karşılanır. Çünkü bu referanslarda özellikle olumsuz bilgilere yer verilmemesi eğilimi 

egemendir.
353

 1986’dan bu yana Kuzey Amerika’da hizmet vermekte olan ADP Çalışan 

İnceleme ve Seçim Hizmetleri Şirketi’nin (ADP Screening and Selection Services Inc.) 

2001 yılında yaptığı araştırmaya göre; 2.8 milyon özgeçmiş araştırmasının yaklaşık 

%30-%40’ı saptırılmıştır.
354

 

Adayların kendilerini yanlış tanıtma eğilimi nedeniyle, referans isteyen 

yetkilinin ricacı tutumla adayın kişiliği ve iş performansı hakkında bilgi toplamaya 

çalışması gerekir. Özellikle işten ayrılış nedeni öğrenilmeye çalışılmalıdır. Ancak halen 

                                                           
351 Bozkurt, İşletmelerin Kara Deliği Hile: Çalışan Hileleri, s.402. 
352 IIA, ACFE ve AICPA, s. 10. 
353 İ.Ü. İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta 

Basım A.Ş., İstanbul, 2008, s. 173. 
354 Jennifer L.Wood ve James M. Schmidtke, “Lying on Job Applications: The Effect of Job Relevance, Commission, 

and Human Resıurce Management Experience”, Journal of Business and Psychology, Cilt:22, 2007, s.1. 
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çalışmakta olan adaylar ve sorunlu olarak önceki işlerinden ayrılanlar bir üst 

yöneticilerini referans olarak göstermek istemeyeceklerdir. Bunu anlayışla karşılamak 

gerekir. Önceki işletmedeki yöneticiler bazen duygusal nedenlerle aday hakkında açık 

ve dürüst ifadeler kullanmayabilirler. Ancak deneyimli bir kişi çoğu kez söylenmek 

isteyip de söylenemeyenleri anlayabilecektir.
355

  

Bu bilgilerin yanı sıra adayın söz konusu işletmedeki çalışma süresi, görev 

ünvanı, aldığı ücret, işe devamlılığı, iş arkadaşlarıyla ilişkisi, tekrar başvurusu halinde 

işe alınıp alınmayacağı gibi soruların yanıtları elde edilmek istenir. Referans bilgileri 

subjektif olabilir.
356

 Bu nedenle referans bilgilerinin araştırılmasının yanı sıra aşağıdaki 

unsurların da araştırılması güvenilirliği artıracaktır:
357

 

 Adayın öğrenim durumu 

 Mesleğin gerektirdiği sağlık bilgileri 

 Adayın suç sicili 

 Özellikle muhasebe ve finans alanlarında çalışanlarda; kredi geçmişi. 

Çalışan, şirket birleşmesi veya şirket satın alınması yoluyla işletmeye dahil 

olsa bile önceki işletmede yapılan kontroller kabul edilmemeli, diğer çalışanlara yapılan 

kontroller bu nitelikteki çalışanlara da aynı şekilde uygulanmalıdır.
358

 Diğer taraftan bu 

araştırmalar sonucu dürüst kabul edilip işe alınan çalışanların, sonradan gerçek 

yüzlerinin ortaya çıkması olasılığına karşı bir izleme sürecinin de yürütülmesi 

gerekmektedir.
359

 Çünkü, sözü edilen konumdaki çalışanlar fırsatını bulunca hile 

yapacaklar grubuna dahil olabilir.  

c) Hile Farkındalığını Artırıcı Eğitimleri Düzenlemek: Eğitim faktörü, 

işletmenin her seviyesinde hilenin önlenmesi için de bir gerekliliktir. Eğitimin 

işletmenin etik değerlerini ve anti-hile kontrollerini güçlendirici rolü bulunmaktadır.
360

 

İş dünyasında başarılı olarak gösterilen işletmeler anti-hile eğitimlerini, hile riskinin 

                                                           
355 İsmet Barutçugil, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, 2004, s.274. 
356 Zeyyat Sabuncuoğlu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Aktuel Basım Yay. Dağ.Ltd. Şti., Bursa, 2008, s.114. 
357 Susan M. Heahtfield,  Background Checking, http://humanresources.about.com/od/glossaryb/a/backgroundhtm, 

[Erişim Tarihi: 20. 07.2012]. 
358 Bishop ve Hydoski, s.80. 
359 Bozkurt, İşletmelerin Kara Deliği Hile: Çalışan Hileleri, s.403. 
360 Bishop ve Hydoski, s.77. 
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azaltılması ve etkili kurumsal yönetimin yapılandırılması sürecinde vazgeçilmez bir 

unsur olarak kabul ederler.
361

 Örneğin; Lockheed Martin Corporation, iş ahlakı 

programının verimliliğini ölçmek ve geliştirilmesi gereken alanları bulmak amacıyla iki 

yılda bir, 150.000 civarındaki çalışanına anket düzenlemektedir. Her anketten sonra, 

murahhas üye en başta olmak üzere, bütün çalışanların katıldığı ve gruplar halinde 

oynanan bir oyun şeklinde hazırlanan yeni bir eğitim programı geliştirilmektedir.
362

 

Ancak bu işletmelerde bile kriz dönemlerinde ilk kesinti yapılacak bütçe unsurlarından 

biri eğitim bütçesidir. Watson Wyatt adlı araştırma şirketinin 2009 yılında İngiltere’deki 

245 insan kaynakları yöneticisine uyguladığı anketler sonucunda, ekonomik krizin 

eğitim ve ücretlendirme gibi unsurlar üzerine etkisi ortaya koyulmuştur. Katılımcıların 

%69’u iş seyahat politikalarına kısıtlama getirildiğini, %52’si çalışanların işten 

çıkarıldığını, %44’ü mevsimlik çalışanların ücretlerinin azaltıldığını veya tamamen 

kesildiğini, %41’i ücretlerin dondurulduğunu ve %35’i eğitimlerin azaltıldığını veya 

tamamen kesildiğini düşünmektedir.
363

 

Hile konusuna özgü yapılan eğitim, hilenin önlenmesi sürecinde genel içerikli 

bir eğitimden daha etkili olacaktır.
364

 İşletmenin her seviyesinde çalışan için eğitimin 

içeriği ve türü farklı olsa da, bu eğitimler genellikle aşağıdaki konuları içermektedir:  

 Hileye Genel Bakış: Hile hakkında temel bilgiler sağlanır; ortaya çıkışı 

ve işletmeye etkileri gibi. 

 İşletmede Hile Riskinin Yüksek Olduğu Alanların Aktarılması: 

Çalışanlara verilen eğitimlerle, hile riskinin yüksek olduğu alanlar aktarılır ve 

işletme varlıklarının bu hile risklerine karşı nasıl korunacağı anlatılır. Örneğin; 

işletmede daha önce hilenin ortaya çıkarıldığı bir departmanın hile riski 

yüksektir ve çalışanlara bu alanda daha dikkatli olmaları gerektiğinin 

söylenmesi gibi.  

                                                           
361 Martin T. Biegelman ve Joel T. Bartow, Executive Roadmap to Fraud Prevention and Internal Control, 

U.S.A.:John Wiley&Sons, 2006, s. 296. 
362 Capital, “Etik İş Zamanı”, 2002, http://www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_KOD=2357, [Erişim Tarihi: 

20.06.2011]. 
363 Watson Wyatt, “Effects of the Economic Crisis on HR Programs”, 2009, https://www.watsonwyatt.com/news 

/pdfs/WT-2009-11232.pdf, [Erişim Tarihi: 20.06.2012]. 
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 Hilenin Ortaya Çıkarılması: Hilenin ortaya çıkarılmasında çalışanlara 

yardımcı olacak bilgiler verilir; raporlanması gereken şüpheli davranışların 

hangileri olabileceği gibi. 

 Hilenin Raporlanması: Çalışanlara hilenin raporlanmasında 

kullanacakları yollar anlatılır; ihbar hatlarına nasıl ulaşacakları gibi. 

 Hile İle İlgili Şikayetlerde İşletme Politikası: Çalışanlara hile ile ilgili 

şikayetleri yönetimin nasıl değerlendirdiği ve daha sonra yönetimin neler 

yaptığı anlatılır. Çalışanların bu süreçte nasıl korunduğu anlatılır; ihbar 

hatlarında gizlilik politikasının uygulanması gibi. 

 Hile İle İlgili Daha Fazla Bilgi İçin İletişim Kurulacak Kişi veya Birim: 

Çalışanlara konuyla ilgili soruları olduğunda başvuracakları özel kişi veya 

birim bildirilir. Örneğin; çalışanlara bu konuda iç denetim birimine 

başvurulması söylenebilir.365 

d) Görevlerin Ayrılığı İlkesinin Uygulanması: Etkili bir iç kontrol yapısı 

oluşturulabilmesi için, çalışanların yetki ve sorumluluklarının düzgün ve yazılı bir 

biçimde ortaya koyulması gerekmektedir. Bunun yapılmadığı ve biçimsel olmayan 

ilişkilerin arttığı bir işletmede, etkili kontrol yapabilmenin olanağı bulunmamaktadır. 

Ayrıca yetki ve sorumlulukların belirlenmesi aşamasında, “Görevlerin Ayrılığı” ilkesi 

dikkate alınarak, bir iş başlangıcından sonuna kadar bir kişiye verilmemelidir. Yürütme, 

kayıt ve koruma işlevleri olabildiğince farklı kişilerde olmalıdır.
366

 Örneğin, kredi 

müşterileri ilişkilerinden sorumlu yönetici genellikle due diligence (detaylı inceleme) 

den önce bazı sorumluluklara sahiptir. Bazı kurumlarda bu kişilere ait satış kotaları 

bulunmaktadır. Bu noktada kredi ilişkilerinden sorumlu yönetici, satış hedefleri ile 

detaylı incelemeyi yeterli şekilde gerçekleştirmesi arasında departmanda bir çatışma 

yaşayabilir. Kredi ilişkilerinden sorumlu yönetici, böyle çatışmaları kasten önlemez 

veya görmezden gelirse baskı altındaki çalışan, kredi almak isteyen ancak gerekli 

finansal ve kişisel kriterleri karşılamayan potansiyel müşterilere kredi verebilir. 
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Örnekteki gibi çatışmaları önlemek için due diligence süreci, satış departmanından 

ayrılarak kredi başvuru sürecine bağlanması görevlerin ayrılığı ilkesinin amacına hizmet 

etmesine olanak sağlar.
367

 

e) Bağımsız Kredi İnceleme Süreci: Kredi inceleme sürecinin yapısı 

işletmenin büyüklüğüne, faaliyet türlerine ve yönetim uygulamalarına göre 

değişmektedir. Kredi hilelerinin önlenmesinde ve kredi inceleme sürecinin 

bağımsızlığının sağlanmasında aşağıdaki sorular göz önünde bulundurulmalıdır:
368

 

 Kredi inceleme fonksiyonu kredi yönetim ve kredi kabul süreçlerinden 

bağımsız mıdır? Kredi inceleme süreci bulguları doğrudan yönetim kuruluna 

mı yoksa denetim komitesine mi raporlanmakta mıdır? 

 Kredi oluşturma sürecinden belli bir süre sonra kredi incelemesine ilişkin 

prosedürler bulunmakta mıdır? 

 İnceleme zamanında, kapsamlı ve eksiksiz şekilde yürütülmekte midir?  

 Kredi verme sürecinde hileli ve şüpheli olma ihtimali barındıran 

işlemlerin belirtilerini hızlı şekilde tanımlayacak prosedürler mevcut mudur? 

 Birkaç defa vadeyi uzatma, krediyi yenileme gibi istisnai durumlara özgü 

ilkeler mevcut mudur? 

 Kredi inceleme, gayrimenkullerin değer takdirini yeterli incelemeyi 

yaparak doğrulamakta mıdır? 

 Kredi inceleme personeli şüpheli olabilecek işlemleri sorgulayacak bilgi 

ve güvenilirliğe sahip midir? 

f) Due Diligence (Detaylı inceleme) gerçekleştirmek: Due Diligence bir 

yatırım kararı vermeden önce yatırımcının yaptığı inceleme sürecidir. Genelde Due 

Diligence sürecinde finansal, vergi ve yasal olmak üzere en az üç çeşit inceleme yapılır. 
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Bunun dışında sektöre ve şirkete göre çevre, operasyonel, ticari due diligence 

çalışmaları da yapılabilir.
369 

Bankacılık sisteminin bütünlüğü, güvenliği ve sağlamlığı 

açısından sağlam “müşterini tanı” politika ve prosedürleri kritik önem taşımaktadır. 

Müşterinin tanınması, basit olarak müşterinin kimliğinin tespiti olarak algılanmamalıdır. 

Müşterinin tanınması uygulaması, müşterinin kim olduğunun tespitine ilave olarak, 

müşterinin kimlik ve adres bilgisi gibi bilgilerinin doğruluğunun teyidi, müşteri kabul 

politikaları oluşturulması, riskli müşterilere özel dikkat gösterilmesi, müşterinin sonraki 

işlemlerinin sürekli olarak takip edilmesi gibi pek çok tedbiri içeren geniş bir yelpazeye 

tekabül etmektedir.
370

 FATF’ye (Mali Eylem Görev Gücü - Financial Action Task 

Force) göre müşterinin tanınması önlemlerinin 5 ayağı vardır:
371

 

  Gerçek ya da tüzel kişi müşteri dahil tüm müşterilerin kimlik bilgilerinin 

elde edilmesi ve bu kimlik bilgilerinin güvenilir, geçerli belgelerle teyit 

edilmesi,   

  Tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin yetki durumlarının tespiti ve teyidi 

ile bu kişilerin kimliğinin tespit ve teyit edilmesi, tüzel kişilerin hukuki 

statüsünün teyit edilmesi,   

  Gerçek (nihai) faydalanıcının kimliğinin tespit ve teyit edilmesi,   

  İş ilişkisinin amacı ve esası hakkında bilgi edinilmesi,  

  Müşteri ile yürütülen iş ilişkisine devamlı surette gerekli özenin   

gösterilmesi, müşterinin iş ilişkisi süresince yürütmüş olduğu işlemlerin 

müşteri hakkında elde edilen bilgiler, müşterinin işi ve risk profili ile uyumlu 

olup olmadığının dikkatle incelenmesi. 
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Kredi hilelerine yönelik due diligence sürecinde uygulanabilecek kontrollerden 

bazıları aşağıdaki gibidir:
372

 

 İşletmenin ilkelerini ve garantörlerin incelenmesini kapsayan kişisel ve 

ticari referansların incelenmesi 

 Özellikle büyük meblağlı ve riskli işlemlerde çeşitli bakanlıklardan 

(Dışişleri gibi) ve kuruluşlardan ticari işletmenin yasal varlığını kontrol etmek ve 

kapsamlı geçmiş kontrolleri gerçekleştirmek suretiyle tamamlayıcı yardımcı bilgiler 

elde etmek 

 Erken uyarı sistemlerinin kullanılması 

 Kredi raporlarının ticaret ve sanayi odaları, noterler, esnaf ve küçük 

sanatkârlar dernekleri, ihracatçı birlikleri, mühendis ve mimar odaları, kooperatif 

birlikleri, serbest muhasebeci, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları, 

menkul kıymetler borsası gibi yarı resmi kaynakların istihbaratından da 

yararlanarak araştırılması 

g) Kredilerin Sürekli İzlenmesi: Kullandırılan kredinin ödenme durumunun 

takibi için kredili firma, kefil ve ortakların varlık durumları yakından izlenir. İzleme, 

kredi talebinin ilgili şubeye ulaşmasından başlar, kredinin tasfiyesi ile son bulur. Hatta 

bu süreç kredinin tahsili gecikmiş alacak haline gelmiş olması halinde de devam eder.
373 

 

Kredi kullandırıldığı sürece, kredinin izlenmesi düzenli aralıklarla yapılmalı ve 

olağanüstü durumlarda daha sık aralıklarla çalışma yapılmalıdır. Kredi izlenmesinde 

kullanılan başlıca kaynaklar aşağıdaki gibidir:
374

 

 Üçer aylık dönemler sonunda alınan finansal tabloları değerlendirme 

işlemi, 

 Firmaya yapılan düzenli ziyaretler, 
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s.54. 
374 Demirtürk, s.32. 

http://www.huseyintunc.com/huseyintunc.com/static.php?page=%20static090%20129-125721
http://www.huseyintunc.com/huseyintunc.com/static.php?page=%20static090%20129-125721
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 Tesis ya da şantiyelere yapılan ziyaretler, bunlarla ilgili ekspertiz 

raporları, 

 Piyasa ve diğer banka istihbaratları, 

 Sektör raporları; firma iş kolunun takibini sağlayacak her türlü haber ve 

istatistik, 

 Kefiller, firma ve ortakları ile ilgili basında çıkan haberler, 

 TCMB memzuç bilgileri, 

 Protesto kayıtları, 

 Firmanın şubede hareket gören mevduat hesabı ve çeklerin çalışma 

düzeni, 

 Tahakkuk eden faiz ve komisyonların zamanında tahsil edilip 

edilmediğinin takibi. 

Teminat olarak menkul ya da gayrimenkul rehni alınmışsa, rehin evraklarının 

muhafaza edilmesine dikkate edilmeli, bir zarara uğramamaları için önlem alınmalı ve 

değerlerinde düşme olup olmadığı izlenmelidir. Sigorta süreleri takip edilerek süre 

bitiminde gerekli uzatmalar yapılmalıdır. 

3.3.2. Zimmete Geçirme 

Bir yolsuzluk türü sayılan zimmet kavramının kamudaki karşılığı, memurun ya 

da özel yasalarına göre memur sayılan kamu görevlilerinin görevleri gereği zilyetlik 

alanlarına tevdi edilen kamusal kaynakları yasalara aykırı şekilde kendisi ya da üçüncü 

kişiler için harcaması, kullanması ya da mülk edinmesidir. Özel sektörde ya da görevli 

olmayan memurlar yönünden karşılığı ise, “hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal”dir. 

Özellikle ülkemizde yaşanan grup şirketlerine ve paravan şirketlere yüksek hacimli 
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krediler verilerek ya da “back to back” (hortumlama) kredilerle özel bankaların içinin
375

 

boşaltılması suretiyle oluşan, Cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluk olayları, 

“zimmet” ve “hizmet sebebiyle emniyeti suistimal” suçlarını ortaya koymuştur.  

Çalışan hilelerinin en maliyetlilerinden biri olan zimmete geçirme vakalarından 

Türkiye’de bankalarda yaşanan çarpıcı birkaç vaka örneği incelemek mümkündür. 

Akbank'ın İstanbul-Şaşkınbakkal şubesinde 10 yıl müdür olarak görev yapan 47 

yaşındaki Ülman'ın 3 yıl içinde 13 müşterinin hesabından 1 milyar 840 bin TL'yi 

zimmetine geçirdiği iddia ediliyor. İddiaya göre Zehra Ülman, 2006 Eylül ayında 

çalıştığı bankanın şube müdürlüğünden emekliye ayrıldı. Bu arada banka 

müşterilerinden Mehmet Ali Arslan, hesabında noksanlık olduğuna dair bankaya 

başvurdu. Arslan'ın hesabından 2004'ün Ağustos ve Eylül aylarında mağdur tarafından 

para çekilmiş gibi gösterilen belgelerde Zehra Ülman'ın parafı görüldü. Bankacının 110 

bin doları zimmetine geçirdiği tespit edildi. Gelişme üzerine banka müfettişleri 

inceleme başlattı. 12 müşterinin daha hesabından sahte imzayla para çekildiği 

belirlendi. Banka müfettişleri, özellikle emekli olmasına yakın bir zaman içerisinde 

banka müdiresinin değişik tarihlerde müşterilerin hesaplarından usulsüz belgelerle 593 

bin dolar, 158 bin Euro ve 660 bin TL'yi zimmetine geçirildiğini ortaya çıkardılar.
376

 

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki bir banka şubesinin müdürü ve iki yardımcısı 

hakkında zimmetlerine yüklü miktarda para geçirdikleri iddiasıyla bankanın müfettişleri 

tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Şube Müdürü E.Y. ile Müdür Yardımcısı M.B. 

polis tarafından gözaltına alınırken, diğer müdür yardımcısı S.C. ortadan kayboldu.  Bu 

şubedeki zararın yaklaşık 20 milyon dolar olduğu öne sürülürken, bölgedeki diğer 

şubelerde de müfettiş incelemelerinin sürdüğü belirtildi. Bir ihbar üzerine bankanın 

genel müdürlük müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucu, şubenin müdür ve iki 

müdür yardımcısının yanı sıra, tüm personeli de açığa alındı. S.C.’nin, daha çok devlet 

güvencesindeki 50 bin liraya kadar olan mevduat hesaplarından zimmetine para 

geçirdiği öne sürüldü.  Şubedeki zimmetin bir kısmının müşterilerin döviz ve TL 

                                                           
375 Türkiye Büyük Millet Meclisi Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak 

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Bir Olgu Olarak 

Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri, Ankara: TEPAV, 2006, s.10. 
376 Sabah Gazetesi, “13 farklı hesaptan zimmete 1.8 milyon”, 2007, http://arsiv.sabah.com.tr/2007/02/05/gun129. 

html, [Erişim Tarihi:25.06.2012]. 

http://www.milliyet.com.tr/index/Hatay/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/%C4%B0skenderun/default.htm
http://arsiv.sabah.com.tr/2007/02/05/gun129.%20html
http://arsiv.sabah.com.tr/2007/02/05/gun129.%20html
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hesaplarını zimmete geçirme şeklinde, bir kısmının da anlaşmalı batık kredi şeklinde 

olduğu öne sürüldü. Batık kredilerin onayını veren üst düzey yöneticilerin de 

soruşturma kapsamına alındığı öğrenildi.
377

 

Dünyadaki zimmete geçirme vakaları incelendiğinde, banka adına bankanın 

varlıklarını kullanarak yüksek tutarlı fonlara yatırım yapma yetkisi bulunan üst düzey 

yöneticilerin gizli biçimde agresif stratejiler izleyerek riski yüksek yatırımlar yaptığı 

vakalara rastlanmaktadır. Yatırım başarısızlıkla sonuçlanırsa yönetici, zararını kapatmak 

için daha riskli bir pozisyona girmektedir. Yöneticiler bankayı ciddi tehdit altına 

sokmaktadır ve geçmişte birkaç yüz milyon dolar zararlara sebep olan vakalar 

yaşanmıştır.
378

 Konuya ilişkin iyi bilinen örneklerden biri, hileli türev finansal araç 

kullanarak Societe Generale Bankası’nı 4.9 milyon Euro zarara uğratan John Rusnak, 

Nick Lesson ve Jerome Kerviel’dir.

 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2009 yılında hazırladığı Yolsuzluk 

Raporu’na göre her üç şirketten birinde görülen zimmet vakaları
379

  bankalarda iki 

gruba ayrılabilir:
380

 

 Müşteri hesaplarının yağmalanması 

 Müşteri hesapları dışında fonların yağmalanması. 

3.3.2.1. Müşteri Hesaplarının Yağmalanması 

Müşteri hesapları hareket görmeyen hesaplar, mevduat sertifikaları ve bazı 

bankacılık işlemleri için tahsil edilen ekstra ücretlerin iptali aracılığıyla yağmalanabilir. 

 

                                                           
377Milliyet Gazetesi, “29 milyon liralık banka vurgunu”, 2009, http://www.milliyet.com.tr/Yasam/HaberDetay. 

aspx?aType=HaberDetay&KategoriID=5&ArticleID=1158737&Date=06.11.2009&b=29%20milyon%20liralik%

20banka%20vurgunu, [Erişim Tarihi:25.06.2012]. 
378 Çalıyurt ve Idowu, s.154. 
 Finans kuruluşlarını milyar dolarlık kayıplara uğratan diğer finans yöneticisi örnekleri için detaylı bilgi  

http://www.dijimecmua.com/turkishtime/5768/index/1146210_kweku-adoboli-jerome-kerviel-david-bullen-ve 

vince-ficarra-nick-leeson-toshihide-iguchi-john-rusnak-yasuo-hamanaka/ adresinde yer almaktadır. 
379 Uluslararası Şeffaflık Örgütü, “2009 Yılı Yolsuzluk Algılama Endeksi”, 2009, http://www.seffaflik.org, [Erişim 

Tarihi: 25.06.2012]. 
380 Goldmann, s.51. 

http://www.milliyet.com.tr/index/bat%C4%B1k/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/Yasam/HaberDetay.%20aspx?aType=HaberDetay&KategoriID=5&ArticleID=1158737&Date=06.11.2009&b=29%20milyon%20liralik%20banka%20vurgunu
http://www.milliyet.com.tr/Yasam/HaberDetay.%20aspx?aType=HaberDetay&KategoriID=5&ArticleID=1158737&Date=06.11.2009&b=29%20milyon%20liralik%20banka%20vurgunu
http://www.milliyet.com.tr/Yasam/HaberDetay.%20aspx?aType=HaberDetay&KategoriID=5&ArticleID=1158737&Date=06.11.2009&b=29%20milyon%20liralik%20banka%20vurgunu
http://www.dijimecmua.com/turkishtime/5768/index/1146210_kweku-adoboli-jerome-kerviel-david-bullen-ve
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3.3.2.1.1. Hareket Görmeyen Hesap Hilesi 

Hareketsiz hesaplar gerek bankacılık sisteminde muhasebe hesapları analiz 

edilerek olası hile tespiti için kullanılır. Bir bankada uzun süredir hareket görmeyen bir 

hesap, unutulmuş bir hesabı gösterebileceği gibi hareketsiz olduğu halde harekete geçen 

bir hesap da olası hileyi gösteriyor olabilir.
381

 Banka çalışanı kendine veya bir başka 

çalışana ait kullanıcı kimliği ve şifresini kullanarak hareket görmeyen hesapları gözden 

geçirip büyük bakiyeli bir hesaba ulaşır. Mali yıl kapanmadan ve hesaplara bakiye 

onayları verilmeden önce hile için gerekli tutarda kar zarar hesabını borçlandırır ve 

müşteri hesabını alacaklandırır. Bu sırada şubenin günlük işlemleri ve müşterinin hesap 

hareketlerini kontrol etmemesi hilekarın hileyi gizlemesini kolaylaştırır.
382

 

3.3.2.1.2.  Mevduat Sertifikası Hilesi 

Mevduat sertifikası, üzerinde yazılı tutardaki mevduatın belli bir kişi, kurum ya 

da ortaklıkça bankaya yatırılmış olduğunu gösteren bir belgedir. Mevduat sertifikalarına 

ait hesapların en belirgin özelliklerinden biri, mevduat sahibinin parasını en az 30 gün 

olmak üzere belirlenen vadeden önce bankadan çekememesidir. Ayrıca mudiler, bu tür 

hesaba yatıracakları paranın tutarını kendi başlarına belirleyememekte, bankaca 

saptanan USD 1.000, ,USD 5.000, USD 100.000 gibi meblağlardan birini seçmek 

zorunda bulunmaktadırlar. Mevduat sertifikası, özünde mevduatı temsil eden bir belge 

olmakla birlikte, bankanın muhasebe kayıtlarında sadece pasif bir kalem değil; bir tür 

menkul kıymet niteliği taşımakla diğer mevduat türlerinden ayrılmaktadır.
383

 Birçok 

müşteri mevduat sertifikalarına vadesi gelene dek dokunmamaktadır. Ancak müşteri, 

mevduat sertifikasını yenisine veya nakde dönüştürmek istediğinde hilekar bir başka 

müşterinin hesabından dönüşüm işlemini gerçekleştirir.
384

 

  

                                                           
381 Taşkın, s.30. 
382 College of Agricultural Banking, “3 Cases of Fraud in a Public Sector Bank”, http://www.cab.org.in/Lists/Know 

ledge%20Bank/DispForm.aspx?ID=62,[Erişim Tarihi:25.06.2012]. 
383 Gürgan Çelebican, “Mevduat Sertifikaları”, http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1979-36-01-

04/AUHF-1979-36-01-04-Celebican.pdf, [Erişim Tarihi:10.07.2012]. 
384 Goldmann, s.53. 
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3.3.2.1.3. Ekstra Ücretin İptali Hilesi 

Bankalar aylık havale limitinin aşılması, çek defteri sağlama, mortgage 

ödemelerinin telefon aracılığıyla yapılması gibi hizmetler için müşterilerinden düşük 

tutarlarda da olsa ekstra ücret talep edebilirler. Özellikle 2008 yılında yaşanan finansal 

krizden sonra bankalar bu ücretleri arttırdılar.  Müşterilerin de mali açıdan zor koşullar 

altında olduğu bir dönemde artan ücretler karşısında müşteri hizmetlerini arayarak 

ekstra ücretlerin iptalini istediler. İptal edilen ekstra hizmet ücretleri ekonominin kötü 

gidişatı sebebiyle işten çıkarılma korkusu yaşayan hilekar müşteri temsilcilerinin kendi 

hesaplarına bu ücretleri kaydırması için fırsat yarattı. Bu dönemde özellikle müşterilere 

ekstra ücretleri devretme yetkisi olan müşteri hizmetleri temsilcileri iptal edilen 

ücretleri müşterinin hesabına değil de kendi hesabına devretmektedir. Sonrasında hileli 

kayıt yaparak hilesini gizlemektedir. Ancak müşterinin durumu fark etmesi ihtimaline 

karşı devretme işlemi küçük tutarlı artışlarla sürdürülür.
385

 

3.3.2.2. Müşteri Hesapları Dışındaki Fonların Yağmalanması 

3.3.2.2.1. Kayıt Öncesi Nakdin Çalınması 

Kasa, para çekmeceleri ya da para kutuları banka çalışanlarının kolaylıkla 

ulaşabildikleri ve nakit hırsızlıklarının yaşandığı noktalardır. Bu noktalarda suçu 

işleyenler doküman veya imza taklit etmekle uğraşmadan doğrudan parayı alırlar.
386

  

Bankalarda şubenin ihtiyacına, pozisyonuna ve büyüklüğüne göre veznedarlara 

belli bir tutarda nakit yetkisi verilir. Kasa şefi ise gerektiğinde nakit limitini dolduran 

diğer veznedarların ve perakendeci müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 

veznedarlardan daha yüksek bir limite sahiptir. Nakdi çalan veznedar kasa sayımlarının 

zamanlamasını tahmin ederek başka bir hesaptan kasa açığını kapatabilir. Sayım 

tamamlandıktan sonra hilekar veznedar nakdi diğer hesaba taşır.  Sayım öncesinde ve 

sonrasında nakit kontrolü yapılarak bu vaka önlenebilir. Bir başka nakit çalma vakası da 

                                                           
385 Goldmann, s.54. 
386 Coşkun Demiryürek, “İşletmelerde Yapılan Nakit Hileleri, Ortaya Çıkarılması ve Korunma Yolları”, Lebib Yalkın 

Dergisi, Sayı: 74, Şubat 2010, s.156. 
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veznedarın nakitleri paketleyerek paketin içinde bulunandan daha fazla tutarda nakit 

bulunduğuna ilişkin bilgilendirme etiketi yapıştırması şeklinde gerçekleşebilir.
387

 

3.3.2.2.2. Hileli Ödemeler 

Finansal hizmetler sektöründe özellikle de bankacılıkta sıkça rastlanan hile 

türlerinden biri hileli ödemelerdir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Finansal 

Uzmanlar Derneği’nin (Association for Financial Professionals - AFP)  2012 yılında 

yayımladığı “Hileli Ödemeler ve Kontrolü” (Payments Fraud and Control) adlı 

araştırmaya göre hileli ödemelerin 2011 yılında işletmelere maliyeti USD 19.200’dır.
388

 

Bu hile türü, bir işletme çalışanının, işletmedeki konumunu kullanarak ödemeleri yasal 

olmayan kanallara yönlendirmesi biçiminde oluşmaktadır. Bu hile türünün temelinde 

hileli satın alma esası yattığından dolayı, işlemin gerçekleşmesi için sahte satın alma 

belgelerinin yaratılması gerekmektedir. Bu sürecin son aşaması bankanın ödeme 

yapmasının sağlanması ve bu ödemenin hilekar çalışanın cebine girmesi şeklinde 

sonuçlanmaktadır. Hileli ödemeleri gerçekleştiren hilekarların ortak yetkileri çeklere 

ulaşma, faturaları onaylama, tedarikçi ana dosyasında ekleme ve değişiklik yapma ve 

çek henüz gönderilmeden çek masraflarını önleme şeklinde sıralanabilir.  

3.3.2.2.2.1. Seyahat Harcamaları Üzerinde Yapılan Hileler  

Her gün binlerce personel seyahat ve işle ilgili diğer harcamaları için 

hazırladıkları raporları yöneticisine veya muhasebe departmanına göndermektedir. 

Yüksek tutardaki ve hacimdeki bu harcama raporları hile olasılığını da beraberinde 

getirmektedir. Örneğin; bir personel işle ilgili bir seyahat için uçak bileti satın almıştır 

ve bankadan harcama iadesi istemiştir. Ancak bilet aniden iptal edilebilir veya 

değiştirilebilir. Bu sırada bilet tutarı çalışanın kurumsal kartına kredi olarak yüklenmiş 

olabilir. Burada yanlış bir pozitif bakiye oluşmuştur. Kontrol edilmezse personel bu 

bakiyeyi kişisel amaçlı kullanabilir.
389

  

                                                           
387 Goldmann,s.30. 
388 J.P. Morgan, “2012 AFP: Payments Fraud and Control Survey”, 2012, s.3, www.afponline.org/.../2012_ 

AFP_Payment..., [Erişim Tarihi:10.07.2012]. 
389 Deloitte, “Mitigate Risk by Monitoring Travel&Entertainment Expenses”, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

UnitedStates/Local%20Assets/Documents/FAS_ForensicCenter_us_fasus_dfc/us_fas_travel_and_entertainment_

fraud_090911.pdf , 2011, s.3, [Erişim Tarihi:10.07.2012]. 
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Seyahat, konaklama ve işle ilgili diğer harcamalara ilişkin makbuzlar personel 

tarafından kolaylıkla elde edilebilir ve paraya dönüştürülebilir unsurlardır. İlgili 

departmana gönderilmeden önce bu makbuzların tarihini veya tutarını değiştirmek 

hilekar için basit bir işlemdir. Birden fazla çalışanın katıldığı iş seyahati sırasındaki 

yemek fişlerinin ödemesinin kendilerine yapılması için her bir çalışanın talepte 

bulunması ve onaylanması da bir kontrol zayıflığı örneğidir. Bunun yanı sıra 

belgelendirilmeye gerek duyulmayacak harcamalar için azami limit konulmuş olabilir. 

Örneğin bu limit 25 Türk Lirası olsun. Hilekar her seferinde 24.99 Türk Lirası veya 

24.95 Türk Lirası gibi bu tutara çok yakın ancak gerçek olmayan rakamlar 

raporlayabilir.
390

 

3.3.2.2.2.2. Kurumsal Kredi Kartı ile Yapılan Hileler 

Kurumsal kredi  kartı, işletmeye ait satın alma kartları işletme adına satın 

alınan mal ve hizmetlerin ödemesinde alım prosedürleri olmadan yani onay ve takip 

süreçlerini kısaltarak kolaylıkla alım sağlayan karttır.
391

 ABD Askeri Tıp Merkezi’nde 

bir çalışanın kurumsal kredi kartıyla toplam USD 100.000’a varan harcama yaparak 

kişisel kullanımı için oyun istasyonu, bilgisayar, kamera sistemi ve ses düzeni sistemi 

satın almıştır. ABD’de kurumsal kredi kartlarıyla yapılan hilelere dikkat çekmek için bu 

vaka örnek gösterilmekte, askeriyenin dahi gerekli kontrollere sahip olmazsa bu tür bir 

hileyle karşılaşılabileceği belirtilmiştir.
392

 

Bankalar özellikle satış pazarlama departmanındaki çalışanlarına ve 

yöneticilerine kurum adına yapılan harcamalarda kullanmaları için kurumsal kredi kartı 

imkanı sağlamaktadırlar. Eğer çalışan kişisel harcamalarını zamanında ödeyerek 

bakiyeyi kapatıyorsa bu hileyi ortaya çıkarmak daha zordur. Örneğin kredi 

ödemelerinde zorluk çeken bir çalışan bu kartın avantajlarından yararlanabilir. Bu 

durumda olağandışı yüksek bakiyeler periyodik olarak incelenerek en çok harcama 

yapan çalışanların işle ilgili harcamaları yöneticileri tarafından doğrulanabilir.
393

 

                                                           
390 Goldmann, s.63. 
391 Wikipedia, “Purchasing Card”, http://en.wikipedia.org/wiki/Purchasing_card ve Mastercard, “Commercial Card”, 

http://www.mastercard.com/ tr/business/tr/commercial_card.html, [Erişim Tarihi: 07.07.2012]. 
392 Traci Purdum, “Purchasing Card Fraud”, Industry Week, May 2007, [Erişim Tarihi:10.09.2012]. 
393 Deloitte, “Mitigate Risk by Monitoring Travel&Entertainment Expenses”, s.5. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Purchasing_card
http://www.mastercard.com/%20tr/business/tr/commercial_card.html


138 
 

3.3.2.2.2.3. Çek Hileleri 

AFP’nin 2012 yılında yayımladığı “Hileli Ödemeler ve Kontrolü” adlı 

araştırmada, %85 oranı ile hileli ödemelerde en sık kullanılan ödeme aracı çek olarak 

saptanmıştır. Bu durumun başta gelen nedenlerinden biri, iyi bir kopya makinesi ve 

manyetik imza gibi maliyeti ve teknolojisi düşük unsurlarla çek hilesinin kolaylıkla 

gerçekleştirilebilmesidir.
394

 Nitekim çek hilesini gerçekleştirmek için, çek defterine 

erişmek, banka kayıtlarına girebilmek, sahte imza atabilmek ve çekteki diğer bilgileri 

değiştirebilmek asgari olarak yeterli olmaktadır.  

Çek hileleri diğer hileli ödeme türlerine göre daha doğrudan yapılabilen bir 

hiledir. Hilekarın işletme kanalını kullanarak sahte bir destek sağlamasına gerek 

kalmadan çek kontrolünü ele geçirerek sahte imza, sahte ciro, sahte tutar yaratarak çeki 

kendi yararına kullanması söz konusudur.
395

 Çek hileleri; sahte çek düzenleme, ciroda 

sahtecilik, çek alacaklısını değiştirme gibi yöntemlerle meydana gelmektedir.
396

  

Sahte çek ve sahte ciro işlemleri de çek hilelerinin en sık rastlanan biçimi 

olarak bilinmektedir. Dürüst olmayan ve çeklere erişebilme yetkisi olan bir çalışanın 

çeke ulaşması ve çeke sahte imza atmasıyla meydana gelir. Çalışanın boş çeklere 

ulaşmak için doğrudan yetkisi olmasa bile bunun birçok yolu bulunmaktadır. Aşağıda 

bu yollardan bazıları sıralanmaktadır.
397

 

 Çeke doğrudan ulaşma yetkisi olan bir çalışan ile suç ortaklığı yapmak, 

 Çek oluşturulan programın şifresine sahip olmak, 

 Sahte çek yaratmak, 

 İptal edilmemiş geçersiz çekleri kullanmak , 

 Kısıtlanmamış boş çeklere erişmek. 

                                                           
394 Federal Reserve Bank of Atlanta, “The check's in the mail, but it might be fraudulent”, http://portalsandrails 

.frbatlanta.org/2011/05/checks-in-mail-but-it-might-be-fraudulent.html [Erişim Tarihi: 10.07.2012]. 
395 Bozkurt, İşletmelerin Kara Deliği: Hile, s.268. 
396 J.Ralp Byington ve Jo Ann Christensen, “How Secure Are Your Check Transactions”, The Journal of Corporate 

Accounting&Finance, Sayı:18, Cilt:1, November-December 2006, s.16. 
397 Bytington ve Christensen, s.16; Bozkurt, İşletmelerin Kara Deliği: Hile, s.269. 
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Daha sonra çeki düzenleyerek çeke sahte imzayı elle, mekanik yöntemler 

kullanarak veya yetkili imzanın fotokopisiyle atar. Çek ciro edilip dönüştürülür ve 

dönüşüm sonrası gizleme işlemleri gizlilikle yürütülür.  

Sahte ciro işlemlerinde ise hilekar, boş çek elde etmeye gerek duyulmadan 

imzalanmış çeki ele geçirip çekte yer alan tutarın kendisine ödenmesini sağlamaktadır. 

Özellikle yoğun çek hareketlerinin var olduğu banka gibi ortamlarda bu hile daha 

kolaylıkla gerçekleşmektedir.
398  

3.3.2.2.2.4. Bordro Hileleri 

 Bankalarda gerçekleşen bordro hileleri diğer işletmelerdeki bordro 

hilelerinden çok farklı değildir. Hayali bir çalışan oluşturmak ve ücret ödemelerinde 

hileli işlemler gerçekleştirmek şeklinde meydana gelebilir. Hayali çalışan o işletmede 

çalışmayan (hiç çalışmamış veya işten ayrılmış) veya o işletmede fiili olarak var olan 

ancak insan kaynakları departmanına kayıtlı olmayan bir kişi olarak oluşturulabilir. 

Bunun dışında ücretlerin ve diğer ödeneklerin ödemelerinde gerçek olmayan kayıtlarla 

düzeltmeler yapılması da bu hile türünün bir örneğidir.
399

 

3.3.2.3. Bilgi Teknolojileri Kullanılarak Yapılan Hileler 

Verizon Business adlı araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre yalnızca 

%4’lük bir oranda işletme çalışanı veri güvenliğini kırarak verileri elde etmiştir. Bu 

oran, veri güvenliğini kırma eğiliminin işletme dışındaki kişilerde daha yüksek 

olduğunu göstermektedir.
400

 Bilgi teknolojilerine hakim çalışanlar hacklemek ve sosyal 

mühendislik gibi yöntemleri kullanarak da bankaların bilgisayar sistemlerine zarar 

verebilir. Elektronik bankacılık hileleri banka çalışanı veya banka dışı kişiler tarafından 

ortak yöntemler kullanılarak gerçekleştiğinden “3.4.2. Elektronik Bankacılık Hileleri”  

kısmında detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. 

 

                                                           
398 Bozkurt, İşletmelerin Kara Deliği: Hile, s.274. 
399 Vona, s.208. 
400 Verizon Business, “2012 Data Breach Investigations Report”, http://www.verizonbusiness.com/ 

resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2012_en_xg.pdf, 2012, [Erişim Tarihi: 03.09.2012]. 

http://www.verizonbusiness.com/%20resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2012_en_xg.pdf
http://www.verizonbusiness.com/%20resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2012_en_xg.pdf
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3.3.2.4. Zimmete Geçirmenin Belirtileri 

3.3.2.4.1. Müşteri Hesaplarının Yağmalanmasına İlişkin Belirtiler 

Banka personeli tarafından müşteri hesaplarının yağmalanmasına ilişkin 

belirtiler aşağıda sıralanmaktadır:
401

 

 Nakit çuvalları veya madeni para fişlerinin olağandışı bir biçimde fazla 

olması. 

 Alışılmadık sıklıkta para transferinin gerçekleşmesi. 

 Yüksek tutarlarda fatura hatalarının ortaya çıkması. 

 Yüksek tutarlı alacakların silinmesi.  

 Müşterilerin hesap bakiyelerindeki aşırı azalmalar hakkında şikayet 

etmesi. 

 Banka tarafından müşteri hesabına geri ödenmesi taahhüt edilen ücretin 

müşteri hesabına yatırılmaması. 

 Hareketsiz hesapta ani hareketle karşılaşılması. 

3.3.2.4.2. Müşteri Hesapları Dışındaki Fonların Yağmalanması 
 

3.3.2.4.2.2. Seyahat Harcamaları Hilelerinin Belirtileri 

 

Banka personelinin iş ile ilgili seyahat harcamalarında yapabileceği  hilelere 

ilişkin bazı belirtiler aşağıdaki gibidir:
402

 

  İş yemekleri, ulaşım ve diğer hizmet harcamalarına ilişkin makbuzların 

üzerindeki bilgilerin değiştirilmesi. 

  Uçuş kartı ile yapılan harcamalarda orijinal belge yerine fotokopi 

belgeler ile karşılaşılması (İkinci kez teslim ediliyor olabilir.). 

                                                           
401 Goldmann, s.76. 
402 Goldmann, s.78. 
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  Ani ve sıklıkla iş seyahatlerinin ortaya çıkması (Aile ile birlikte çıkılan 

bir seyahat olabilir.). 

  İş ile ilgili seyahat vb. harcamaların belgelendirilmemesi veya aşırı 

yüksek tutarlarda belgelendirilmesi. 

3.3.2.4.2.2. Kurumsal Kredi Kartı ile Yapılan Hilelerin Belirtileri 

Satın alma departmanında çok sayıda küçük tutarlı işlem kurumsal kredi kartı 

aracılığıyla gerçekleşmekte ve böylelikle verimliliğin artması amaçlanmaktadır. Ancak 

hilekarlar kurumsal kredi kartını da bazı hileli işlemler için kullanmaktadır. Aşağıda bu 

işlemlere ilişkin belirtilerden bazıları sıralanmaktadır:
403

 

 Aylık mutabakatların her zaman geç gerçekleştirilmesi veya 

gerçekleştirilmemesi. Böylelikle hilekar, satın almalarının incelenmesini 

önleyebilir. 

 Deneme süresinde olan kişi işe devam etmeyeceğini düşünüyorsa 

kurumsal kredi kartını hileli biçimde kullanmakta bir sakınca görmeyebilir. 

 Hilekar, mutabakatların kısa sürede yapılması için baskı yapabilir. 

Böylece inceleme süresi kısalacak ve gizli işlemlerin saklanma süresi 

uzayacaktır. 

 Hilekar, satın alma makbuzuyla birlikte oldukça uzun bir satın alma 

listesi düzenleyerek kişisel alımlarını da listenin içine gizleyebilir. 

 Satın almaların iş saatlerinden sonra gerçekleşmesi çalışanın kurumsal 

kredi kartını hileli biçimde kullandığına işaret edebilir. 

  

                                                           
403 Jerry E. Diley, “Preventing, Detecting and Investigating Procurement Card Abuse”, Fraud Magazine, 

November/December 2011, http://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294970387, [Erişim Tarihi: 

04.09.2012]. 

http://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294970387
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3.3.2.4.2.3. Çek Hilelerinin Belirtileri 

Aşağıda sıralanan olağan olmayan durumlar, çek hilelerinin belirtileri olarak 

kabul edilebilir: 

 Kaybolan boş çeklerin var olması. Örneğin; gün sonunda kullanılan çek ile 

ertesi gün kullanılan çek arasında eksik çek bulunması.
404

 

 Silme veya başka türlü değiştirilme emareleri gösteren iptal edilmiş veya 

geri ödenmiş çeklerin var olması.
 405

 

 İmzaların eksik veya taklit edilmiş olması. 

 Satıcı veya diğer alacaklıların ödemelerin yapılmadığından şikayet etmesi. 

 Hileyle ciro edilen veya iki kez ciro edilen tahsil edilmiş çeklerin var 

olması. 

 Mutabakatlarda anormalliklerin bulunması. Örneğin; ödenmiş çeklerin 

tediye listesinde görünmemesi veya açık çeklerin bankada veya diğer 

ödeme kayıtlarında görünmemesi. 

3.3.2.4.2.4. Bordro Hilelerinin Belirtileri 

Bordro hilelerinin ortaya çıkartılmasını sağlayabilecek çok sayıda hile belirtisi 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:
 
 

 Maaş listesinde hayalet çalışanların var olması. 

  Hala maaş ödemesi yapılan eski çalışanların olması. 

  Adresi meşru bir çalışanın adresiyle aynı olan çalışanların olması.  

  Çalışma saatlerinde olağan dışı eğilimler görülmesi. 

                                                           
404 Bozkurt, İşletmelerin Kara Deliği: Hile, s.278. 
405 Bytington ve Christensen, s.19. 
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  Çalışanlara olağan dışı yüksek komisyonların ödenmesi.
 406

 

 Bankada çalışanı işe alma yetkisine sahip olan bir personelin, ücret 

ödemelerine ulaşma yetkisinin bulunması. 

 Tek bir çalışana birden fazla ödeme yapılması. 

 Aynı banka numarasına veya posta adresine sahip birden fazla çalışanın 

bulunması. 

 Anlamlı bir biçimde düşük ödenen ücret vergilerinin olması.
407

 

 

3.3.2.4.3. Bilgi Teknolojileri Kullanılarak Yapılan Hilelerin Belirtileri 

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler her geçen gün yeni risklerin ortaya 

çıkmasına yol açmakta ve sayısız hile belirtisi doğurmaktadır. Sistemden kaynaklanan 

eksiklik ve aksaklıklara banka katlanacağından sistemi kullanan çalışanlara ilişkin 

aşağıdaki belirtilere karşı kontroller geliştirilmelidir.
408

 

 Görünürde hiçbir nedeni olmamasına rağmen bir çalışanın USB sürücü 

kullanması. (Gizli bir bilginin çalındığının veya kopyalandığının işareti 

olabilir.) 

 Bilgi teknolojileri departmanı tarafından tespit edilen sisteme yetkisiz 

erişim girişimlerinin olması. 

 Güvenli bilgisayar sistemlerine erişim için “bir defaya mahsus özel 

istekte bulunan”  bir çalışanın olması. 

 Banka ile iş yaptıkları dönemde kimlik hırsızlığına maruz kaldıklarından 

şikayet eden müşterilerin olması. 

                                                           
406 James S. Fellin, “Identifying and Recognizing the Red Flags of Fraud”, www.theiia.org/ chapters index.cfm/.../11, 

[Erişim Tarihi: 04.09.2012]. 
407 Bozkurt, İşletmelerin Kara Deliği: Hile, s.266. 
408 Yüksel Mermod, Elektronik Bankacılık ve Riskler, s.169. 

http://www.theiia.org/%20chapters%20index.cfm/.../11
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 Bilgi teknolojileri departmanının fon kaynaklarına yetkisiz erişim 

girişimlerinde bulunulduğunun tespit edilmesi. 

 İnternetten yasaklı herhangi bir içeriğin indirildiğinin tespit edilmesi. 

 Kişisel işler için elektronik postanın gereğinden fazla kullanılması. 

 Kişisel kullanım veya gizli bilgilerin çalınması gibi amaçlarla kuruma ait 

bilgisayarın başka bir yere götürülmesi.
409

 

3.3.2.5. Zimmete Geçirmenin Önlenmesine Yönelik Çabalar 

3.3.2.5.1. Müşteri Hesaplarının Yağmalanmasının Önlenmesine Yönelik  

 Çabalar 

 

Bir banka çalışanının bankadaki hesaplara el koyma ve bunları gizleyecek 

ortamı bulma olasılığını azaltacak önlemler bulunmaktadır. Bunların bazıları aşağıda 

sıralanmıştır.
410

 

 En az 12 aydır hareket görmeyen hesapları listelemek. 

 Aniden hareket gören hareketsiz hesapları en az iki üst düzey yöneticiye 

bildirerek hareketin uygunluğunun kontrolünü sağlamak. 

 Tüm personel hesaplarını  izlemek. 

 Bankada çalışanlar arasında konuşulan olağandışı veya onaysız hesap 

hareketlerini araştırmak. 

 Olağandışı ve sıklıkla belli müşteri hesaplarının kapatıldığını tespit 

etmek. 

  

                                                           
409 Goldmann, s.80. 
410 Goldmann, s.121. 
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3.3.2.5.2. Müşteri Hesapları Dışındaki Fonların Yağmalanmasının 

Önlenmesine Yönelik Çabalar 

3.3.2.5.2.1. Kayıt Öncesi Nakit Hırsızlığının Önlenmesine Yönelik Çabalar 

Nakit hırsızlığı, kasa hesabına yapılan tüm yevmiye kayıtlarının incelenmesi ve 

analiz edilmesiyle bulunabilir. Bu inceleme ve analiz, düzenli olarak yapılmalıdır. Bu 

incelemelerin yanı sıra nakit hilelerinden korunmak için aşağıdaki kontrollerin 

uygulanması faydalı olacaktır:
411

 

 En az ayda bir defa olmak üzere, tüm banka şubelerinde, sürpriz ve 

manuel kasa sayımları gerçekleştirmek. Sayımlar ve kayıtlar arasında 

mutabaktın uygunluğunu kontrol etmek. 

 Şube denetimlerinin sıklığını artırmak. 

 Nakit hilelerini bulmak için zorunlu iş değişikliği (rotasyon) mükemmel 

bir metottur. Rotasyon sürekli bir süreç haline getirilerek gizleme faktörü 

kesilmiş olur. 

3.3.2.5.2.2. Seyahat Harcamaları Hilelerinin Önlenmesine Yönelik 

Çabalar 

İşletme kaynaklarını kişisel amaçlar için kullanmanın bir yolu olan seyahat 

harcamaları üzerindeki hileleri engellemek amacıyla yapılabilecekler aşağıda 

sıralanmaktadır:
412

 

 Seyahat eden çalışanlar için gerçek uçak biletini ikameleri ile veya uçuş 

kartını kredi kartı slipleri ile birlikte beyan etmelerini zorunlu tutmak. 

 Harcama raporlarının sadece yetkili çalışan tarafından onaylanmasını 

sağlamak ve bu yetkinin bir başka çalışana devredilmesini yasaklamak. 

                                                           
411 Demiryürek, s.32. 
412 Mary Schaeffer, “Preventing T&E Fraud”, http://www.cpa2biz.com/ Content/media/PRODUCER_ CONTENT/ 

News letters/Articles_2008/CorpFin/TEFraud.jsp, [Erişim Tarihi: 04.09.2012]. 

http://www.cpa2biz.com/%20Content/media/PRODUCER_%20CONTENT/%20News%20letters/Articles_2008/CorpFin/TEFraud.jsp
http://www.cpa2biz.com/%20Content/media/PRODUCER_%20CONTENT/%20News%20letters/Articles_2008/CorpFin/TEFraud.jsp
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 Harcamaları kurum politikasına uygun şekilde dokümante etmek. 

 Nakit avansları yasaklamak veya belirli bir limit dahilinde alınmasını 

sağlamak. 

 Harcamalar için verilen raporlarda ve ödeme taleplerinde işle ilgili her 

bir harcama kalemi için açıklama, tarih, yer ve orijinal fatura veya ilgili diğer 

belgeler ve tutarın eksiksiz biçimde yazılmasını zorunlu tutmak. 

 Harcama raporlarını çapraz kontrollerden geçirmek.  

3.3.2.5.2.3. Kurumsal Kredi Kartı Hilelerinin Önlenmesine Yönelik 

Çabalar 

 

Üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere işletmenin kaynaklarını kişisel 

amaçları için kullanırken kurumsal kredi kartını kullanan çalışanlara yönelik aşağıdaki 

kontroller söz konusu hilelerin önlenmesine yardımcı olur:
413

 

 Kurumsal satın alma kartının kullanım prosedürlerini belirlemek.  

 Kurumsal kredi kartı yolsuzluğu işlenmesiyle ilgili disiplin ve ceza 

politikaları hakkında çalışanları bilgilendirmek. 

 Her bir işlem için kalem kalem detayların göründüğü orijinal bir faturayı 

zorunlu kılmak. Bu fatura tedarikçi tarafından düzenlenmiş ve alınan her 

parçanın aşağıdaki unsurlar da dahil olmak üzere detaylarını içermelidir: 

 Miktar 

 Birim fiyat  

 Satın alınan ürün ve hizmetler için detaylı açıklama  

 Toplam fatura  tutarı 

 Satın alma tarihi  

                                                           
413 Mary Shaeffer, “Payment Fraud: It Plagues Every Company”, The Journal of Corporate Accounting&Finance, 

Sayı:23, Cilt:1,  November/December 2011, s.21. 
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 Satıcının ünvan ve adresi 

 Kurumsal kredi kartı kullananların her işlemde kullanım amacını 

yazmasını zorunlu kılmak. 

  Çalışanların satın alma kartına ilişkin harcama talepleri ve gider raporlarını 

imzalamak ve onaylamakla görevli yöneticiyi imzalamadan önce tüm belgeleri 

aşağıdaki hususları doğrulamak üzere incelemeleri için yönlendirmek: 

 İşlemlerin uygunluğu  

 Uygun maliyet merkezi ve hesabı  

 Eksiksiz destekleyici doküman  

 Kart sahibi imzası. 

3.3.2.5.2.4. Çek Hilelerinin Önlenmesine Yönelik Çabalar 

Çek hilelerinin önlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:
 414

 

 Satın alma personeli tarafından kullanılan tüm çeklerin ardışık 

numaralara sahip olduğunu kontrol etmek. 

 Hiçbir çekin gerekli destekleyici dokümanlar (istek talep formu, fatura, 

satın alma siparişi, hesap pusulası gibi) olmadan imzalanmasına izin 

vermemek. 

 Kullanılmamış çeklerin kilitli bir dosya dolabında ve iki anahtarın farklı 

iki kişi tarafından taşındığı çift kontrol altında tutmak . 

 Boş çeklerin bulunduğu kasaları emniyet altında tutmak. 

  Çek limitlerini zorunlu tutmak.  

                                                           
414 Byington ve Christensen, s.18. 
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 Yeni harekete geçmiş herhangi bir çek yolsuzluğu dolabını hemen ortaya 

çıkarmak veya durdurmak için ani banka mutabakatları yapmak.
 
 

3.3.2.5.2.5. Bordro Hilelerinin Önlenmesine Yönelik Çabalar 

İşletmelerde bordro hilelerinin önlenmesi için kullanılabilecek çok sayıda 

kontrol önlemi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmaktadır:
415

  

 Tüm işe alınan kişilerin özgeçmişlerini kontrol etmek (Referans, kredi 

raporu ve sabıka sicil kaydı dahil olmak üzere). 

  İşe alımlarda tek bir çalışana yetki vermemek. 

 Her ay maaş kayıtlarını gözden geçirmek. 

 Maaş listesini hazırlayan kişi ile maaş çekleri ödemeye gönderen kişinin 

aynı kişi olmamasını sağlamak. 

3.3.2.5.3. Bilgi Teknolojileri Kullanılarak Yapılan Hilelerin Önlenmesine 

Yönelik Çabalar 

 

Banka çalışanlarının elektronik bankacılık alanında yaptığı sayısız türde hile, 

hile belirteci ve bu belirteçlere yönelik geliştirilmesi gereken kontroller vardır. Aşağıda 

sıralanan kontroller teknolojinin gelişim hızıyla doğru orantılı bir şekilde oluşturulmalı 

ve güncellenmelidir: 

  Bilgisayar ve sisteme giriş şifrelerinin güvenliğinin güçlü olacak şekilde 

oluşturulması 

  Kullanım anormalliklerinin tespiti için ağ cihazları üzerindeki erişim 

kontrol listelerinin sürekli olarak incelenmesi 

  Veriye erişen kişileri listeleyen denetleme günlüklerinin var olması ve 

kontrolünün yapılması 

                                                           
415 Steven M. Bragg, Payroll Best Practices, U.S.A: John Wiley&Sons, 2005, s.140. 
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  Her bir sistem için tüm gereksiz uygulamaların ve bilgisayar 

hizmetlerinin elimine edilmesi 

  Yedekleme ortamlarının saklanması, güncellenmesi ve ortamlara 

erişebilecek kişilerin belirlenmesi ile ilgili prosedürlerin oluşturulması 

  Dahili sistemlerde virüs kontrol ve sürekli güvenlik önlemlerini izleme 

uygulamasının yapılması.
416

 

3.4. Bankalara Yönelik Dış Kaynaklı Hileler 

Bankaların banka dışı kişiler tarafından, yani çalışanlarının dışında maruz 

kaldığı birçok hile türü bulunmaktadır. Bu eylemlerin birçoğu da bankayı maddi olarak 

zarara uğrattığı gibi bankaların toplum önünde güvenilirliğini ve saygınlığını da 

zedelemektedir. Söz konusu hile türlerinden bazıları banka çalışanlarının yaptığı hileler 

ile aynı ismi taşısa da bankanın kaynaklarına banka dışından ulaşmaya çalıştıklarından 

izledikleri yol farklılaşmakta, dolayısıyla hilenin kapsamı da değişmektedir. Bu nedenle 

çalışmanın bu kısmında söz konusu hileler aynı isimle olsa dahi işletme dışı kişilerin 

yaptıkları hileler açısından ele alınarak incelenmiştir. İncelemelerden de görüldüğü 

üzere bankalar ekonominin merkezinde olmaları nedeniyle denetimin odaklandığı bir 

noktadadır. Etkili bir denetim sistemi ve organize edilmiş yasal düzenlemeler bankacılık 

sisteminin sürdürülebilirliğini sağlayacak, bununla birlikte bankalarda yaşanan hile ve 

yolsuzluk vakalarını azaltarak banka başarısızlıklarını engelleyecektir.
417

 Bu kısımda 

incelenen bankalara yönelik dış kaynaklı hileler aşağıda sıralanmaktadır. 

 İnşaat Kredisi Hileleri 

 Elektronik Bankacılık Hileleri 

 Vaatçilik ve Tırnakçılık  

 Sahte Teminat Mektupları 

                                                           
416 Fulya Doğantimur, ISO 27001 Standardı Çerçevesinde Kurumsal Bilgi Güvenliği, (T.C. Maliye Bakanlığı: 

Mesleki Yeterlilik Tezi, Ankara) 2009, s.31. 
417 Ayşe Hayali, Selin Sarılı ve Yusuf Dinç, “Türkish Experience in Bank Shareholders’ Fraud and Bank Failure: 

Imar Bank and Ihlas Finans Case”, The Macrotheme Review,October 2012, Sayı:1, Cilt:1, s.115. 
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 Sahte Hacizler 

 Kara para Aklama 

3.4.1. İnşaat Kredisi Hileleri 

Dünyada yaşanan finansal krizin doğurduğu kötü sonuçlara rağmen inşaat 

sektöründe yapılan harcama rakamları artarak devam etmektedir. Örneğin; Amerika’da 

2009 yılında inşaat projelerine USD 400 milyon harcama yapılacağı tahmin edilmiş ve 

2010 yılında bu rakam USD 412,5 milyona  ulaşmıştır. Türkiye’de de inşaat sektörü 

krizden yükselmeyle çıkan sektörlerden biri olmuştur. Deloitte Türkiye’nin İnşaat 

Liderleri Raporu’nda da; inşaat sektörünün 2010 yılının ilk yarısında %21,9 ile en fazla 

büyüyen sektör olduğu belirtilmektedir.
418

 Bu denli yüksek rakamların yer aldığı inşaat 

sektörü hilekarlar için fırsat barındıran bir ortam hazırlamaktadır.
419

 İnşaat projelerinde 

müteahhitler, proje sahipleri, kreditörler,  yatırımcılar hile yapmaya teşebbüs 

edebilirler.
420

  

Bu kısımda açıklanan inşaat kredilerinin mortgageden farkı konut ipoteği 

içermeyen krediler olmasıdır. Finansal hizmet kuruluşlarının inşaat kredilerine ilişkin 

önlem alması gereken hileler; alet ve makina hırsızlığı, aşırı malzeme siparişi, çifte 

ödemeler, hayalet çalışanlar, araç bakım onarım hileleri olarak sıralanabilir. 

3.4.1.1. Alet ve Makina Hırsızlığı 

Hilekarın genellikle yalnız olarak gerçekleştirdiği hile türüdür. Hilekarın iş 

alanında bulunan küçük el aletleri ve makinaları kayıp olarak raporlaması ve kendi 

çıkarına satmasıyla gerçekleşir. Küçük el aletleri ve makinaların hırsızlığı büyük 

makinalara kıyasla daha kolay olduğu için tercih edilmektedir. Özellikle büyük çaplı 

projelerde küçük el aletlerinin ve makinaların çalınması tahmini maliyetlerin aşılmasına 

sebep olduğu için projenin finansmanını doğrudan etkilemektedir. 

                                                           
418 Deloitte, “Türkiye İnşaat Liderleri 2010 Raporu”,http://www.deloitte.com/view/tr_TR/ tr/sektorler/ insaat 

vegayrimenkul/, 2010, s.28, [Erişim Tarihi:10.10.2012]. 
419 Greg Parker, “Construction Fraud is On The Rise”, http://www.bxjmag.com/bxj/earticlefull.asp 

?magarticle_id=1470, [Erişim Tarihi:10.10.2012]. 
420 Grant Thornton, “Top Ten Construction Project Fraud Schemes”, 16.04.2009, http://www.nwccc.org/ 

upload/schmid.pdf, [Erişim Tarihi:10.10.2012]. 

http://www.deloitte.com/view/tr_TR/%20tr/sektorler/%20insaat%20vegayrimenkul/
http://www.deloitte.com/view/tr_TR/%20tr/sektorler/%20insaat%20vegayrimenkul/
http://www.bxjmag.com/bxj/earticlefull.asp%20?magarticle_id=1470
http://www.bxjmag.com/bxj/earticlefull.asp%20?magarticle_id=1470
http://www.nwccc.org/%20upload/schmid.pdf
http://www.nwccc.org/%20upload/schmid.pdf
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3.4.1.2. Aşırı Malzeme Siparişi 

Bu hile türünde hilekar, gerekli olan miktardan daha fazla miktarda malzeme 

siparişi verir. Fazla alınan malzeme hilekar tarafından, hurda veya atık adı altında 

raporlanır ve kendi çıkarı için satılır. Eğer denetçi gerçekleşen ve tahmini rakamları 

karşılaştırdığında aşırı bir fark ortaya çıkarırsa maliyet aşımı hakkında bankanın bilgisi 

olup olmadığını kontrol etmelidir. 

3.4.1.3. Çifte Ödemeler 

Müteahhitin hilekar bir çalışanı projeyle ilgili çifte ödeme yapabilir. Çeklerden 

biri tedarikçiye ödenirken diğeri hilekar çalışana ödenmektedir. Hilekar kendisine 

ödenen çeki muhasebe kayıtlarında iptal edilmiş bir çek olarak gösterir. Ancak hilekar, 

banka ve muhasebe kayıtları arasında mutabakat sağlama sorumluluğuna sahipse her iki 

çeki de kayıtlara alabilir. Bazı durumlarda ise hilekar tedarikçi ile işbirliğine giderek 

çifte ödeme tutarını paylaşmaktadır. 

3.4.1.4. Hayalet Çalışanlar 

İnşaat alanında gerçekleşen hayalet çalışan hilesi, çalışanın inşaat alanında 

olmadığı saatlerin çalışılan saat olarak kaydedilmesine dayanır. Çalışılmayan saatlerin 

çalışılan saat olarak gösterilmesi sorunu özellikle taşeron firmalarla çalışırken ortaya 

çıkmaktadır. Taşeronun çalışanlarını sadece kendi zaman kartlarını makineden 

geçirmesine ilişkin bildirimler yapması hatta gerekirse saatli denetim sistemini tamamen 

yenilemesi sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
421

 

3.4.1.5. Araç Bakım Onarım Hileleri 

Hilekar, servis sağlayıcıya araçları düzenli olarak bakım amaçlı göndermeyi 

kabul etmiştir. Ancak hilekar, hizmet fiyatları piyasa fiyatına göre daha yüksek olan bir 

servis sağlayıcıya göndermektedir. Servis sağlayıcı karşılığında, şirketin çalışanına 

komisyon vererek kendisine gönderilmesini sağlaması konusunda destek isteyebilir. 

Araç bakım fiyatlarının sürekli artışının raporlanması ve hem yerel hem de ulusal 

                                                           
421 Clifton Gunderson LLP, “Combating Construction Fraud”, www.cliftoncpa.com/.../12YO78W8B4.pdf ,2008, s.6, 

[Erişim Tarihi:10.11.2012]. 
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çaptaki fiyatlara göre yüksek fiyatlarda olması bu hilenin varlığına ilişkin bir işaret 

olabilir.
422

 

3.4.2. Elektronik Bankacılık Hileleri 

Bankalar müşteri sayılarını artırabilmek ve operasyonel maliyetlerini 

düşürebilmek için sistemlerini internet bankacılığına açmışlardır. Bir yandan 

operasyonel maliyetler düşürülmek istenirken bir yandan da operasyonel kayıpların 

meydana gelme olasılığı artmıştır.  Bunun yanı sıra yaşanan değişim ve gelişim 

bankalar arasında rekabeti artırmış birçok hizmet ve ürün birkaç ay gibi kısa sürede, 

yeterli testler yapılmadan üretimden uygulama ortamlarına aktarılmaktadır. Değişim 

sürecinin bu kadar hızlı ilerlemesi de bankaların operasyonel risklerini arttıran bir 

durumdur. 
423

 

Son yıllarda, banka müşteri şikayetleri incelendiğinde özellikle elektronik 

ortamda sunulan bankacılık hizmetlerinde kötü niyetli kişilerin yetkisiz ve izinsiz 

erişilen özel müşteri bilgilerini çeşitli kanallarla elde ederek kullandıkları 

görülmektedir.
424

Çeşitli sosyal mühendislik yöntemleri (Phishing, kötücül yazılımlar, 

kablosuz ağ dinleme) ve kartlı işlemler aracılığıyla elektronik bankacılık hileleri 

gerçekleşmektedir. 

3.4.2.1. Sosyal Mühendislik  

Sosyal mühendislik bir hile türü olmaktan ziyade hile yapmak için gereken 

bilgilere ulaşmada kullanılan psikolojik bir taktik olarak tanımlanabilir. Bilgisayar 

güvenliği terimleri kullanılarak tanımlamak gerekirse sosyal mühendislik, iletişimdeki 

ve insan davranışındaki açıklıkları tanıyıp, bunlardan faydalanarak güvenlik süreçlerini 

atlatma yöntemine dayanan müdahalelere verilen isimdir.
425

 Sosyal mühendislik, yalan 

söyleme ve ikna etme üzerine kurulan inandırma ve bilgi toplama sanatı olarak da 

tanımlanabilir.  

                                                           
422 Clifton Gunderson LLP, “Combating Construction Fraud”, www.cliftoncpa.com/.../12YO78W8B4.pdf, 2008, s.7, 

[Erişim Tarihi:10.11.2012]. 
423 Çelenk ve Ökdemir, s.82. 
424 Yüksel Mermod, Elektronik Bankacılık  ve Riskler, s.137. 
425 Can Bican, “Sosyal Mühendislik Saldırıları”, http://www.uekae.tubitak.gov.tr/uekae_content_f iles/EtkinlikWeb/ 

Sosyal MuhendislikSaldirilari.pdf, [Erişim Tarihi:10.11.2012]. 

http://www.cliftoncpa.com/.../12YO78W8B4.pdf
http://www.uekae.tubitak.gov.tr/uekae_content_f%20iles/EtkinlikWeb/%20Sosyal%20MuhendislikSaldirilari.pdf
http://www.uekae.tubitak.gov.tr/uekae_content_f%20iles/EtkinlikWeb/%20Sosyal%20MuhendislikSaldirilari.pdf
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Sosyal mühendislikte farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri, 

saldırganın bilgisayar başından hazırladığı postalarla (sazan postalarla) kullanıcıyı 

kandırması ve böylelikle istediği bilgilere ulaşabilmesidir. Diğer bir yöntem ise, 

saldırganın farklı bir iletişim ortamında (telefon veya faks cihazları üzerinden) yapılan 

kandırmacalarla istediği bilgilere ulaşabilmesine dayanır. Sosyal mühendislikte en etkili 

yöntemlerinden biri olan yöntem ise, sosyal mühendisin sohbet ortamlarında istediği 

bilgilere karşısındaki insana hissettirmeden yönlendirici konuşmalar yaparak 

ulaşmasıdır.
426

 Facebook, YouTube, MySpace gibi sosyal ağ sitelerinin popülerlik 

kazanmasıyla sosyal mühendislik yöntemi yaygınlaşmış, kişisel bilgileri ele geçirenlerin 

sayısında artış yaşanmıştır. Sosyal paylaşım sitesi olarak kurulan bu sitelerde insanlar 

pek çok kişisel bilgi paylaşmaktadır. Üçüncü şahıslar bu sitelerde paylaşılan bilgilerden 

kullanıcıların bilgisi dışında yararlanabilmektedir. Siteye verilen kişisel bilgi hacminin 

artması saldırıya maruz kalma ihtimalini artırmaktadır. Sosyal paylaşım sitelerindeki 

hesapların ele geçirilmesi, banka hesaplarının ele geçirilmesinden çok daha kolaydır. Bu 

nedenle banka kullanıcılarının arkadaş listesinde bulunan ve güvendiği varsayılan bir 

arkadaşının/akrabasının hesabını ele geçirerek banka kullanıcısıyla temas kurulabilir. 

Dolandırıcılar, ele geçirdikleri hesabı kullanarak inandırıcı bir senaryoyla güvenlik 

açısından kritik bilgileri (kart bilgisi, şifre, mobil onay kodu, tek kullanımlık şifre vb) 

almayı denemektedirler.
427

  

Sosyal mühendislik kavramı içerisinde tanımlanan diğer bir yöntem ise çöplük 

karıştırmadır (dumpster diving). Kurumların kırtasiye çöplerinde bulunabilecek ve tam 

anlamıyla imha edilmemiş dokümanlar üzerinde bulunan geçerliliğini yitirmemiş 

bilgiler sayesinde kurumlar hakkında önemli bilgilere ulaşılabilir. Örneğin; ortak 

kullanıma açık olan yazıcılarda çıktıların karışmaması için kullanıcının ismi ve 

dokümanların adının yazılı olduğu, genellikle çıktı sahibi tarafından direkt olarak çöpe 

atılan kağıtlar vardır. Bu kağıtlar sayesinde kurumun kullanıcı profili ve üzerinde 

çalıştığı konu başlıkları hakkında fikir sahibi olunabilir. Aynı dokümanın çalışma 

sonuçlanıncaya kadar çok defa çıktısının alınması ve her defasında üzerinde değişiklik 

                                                           
426 Yılmaz Vural ve Şeref Sağıroğlu, “Kurumsal Bilgi Güvenliğinde Güvenlik Testleri ve Öneriler”, Gazi Üniversitesi 

Mim. Müh. Fak. Dergisi, Cilt:26, No:1, 2011, s.95. 
427 Türkiye İş Bankası, “Dolandırıcılık Yöntemleri”, http://www.isbank.com.tr/content/TR/Guvenlik/Dolan 

diricilikYon temleri/Sosyal_Muhendislik-1379-292.aspx, [Erişim Tarihi:10.11.2012]. 

http://www.isbank.com.tr/content/TR/Guvenlik/Dolan%20diricilikYon%20temleri/Sosyal_Muhendislik-1379-292.aspx
http://www.isbank.com.tr/content/TR/Guvenlik/Dolan%20diricilikYon%20temleri/Sosyal_Muhendislik-1379-292.aspx
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yapılarak bir önceki kopya çöpe atılması da risk oluşturan bir harekettir. Çünkü, yapılan 

çalışma hakkında daha detaylı bilgi sahibi olunmasına neden olur. Ayrıca, notların 

yazıldığı ve üzerinde genellikle önemli hatırlatıcı bilgilerin yer aldığı küçük kağıtlar 

üzerinde telefon numaraları, adresler, toplantı notları, kullanıcı adı ve şifreleri 

içerebilir.
428

  

Finansal hizmet kuruluşları özellikle de bankalar, müşteri finansal bilgilerinin 

yer aldığı büyük hacimli veri bankalarına sahiptir. Bu nedenle, yukarıda anlatılan sosyal 

mühendislik vakalarının yer aldığı başlıca alanlardan biri bankalardır.
429

 Birim bazında 

incelenecek olursa çağrı merkezleri tehdit altındadır. Çağrı merkezi çalışanları sosyal 

mühendislikle ilgili eğitilmezse dürüst olmayan müşteriler veya müşteri olmayan 

suçlular diğer müşterilerin e-posta adreslerini ele geçirerek hesap numaralarını, 

isimlerini, adreslerini, kimlik numaralarını öğrenebilir. Daha sonra çağrı merkezi 

çalışanına fon transferi talimatı ile başka bir banka hesabı verebilir veya adresini 

değiştirebilir.
430

 

3.4.2.1.1. Phishing (Olta Saldırıları) 

Dilimizde kullanılmak amacıyla “olta saldırıları” olarak bir karşılık önerilen 

phishing, kimlik hırsızlığı (identity theft) adı verilen banka hesap numaraları, kredi kartı 

numaraları gibi kişisel bilgilerin, banka gibi resmi bir kurumdan gerçekten gönderilen 

resmi bir mesaj gibi gözüken e-postalarla kişilerden elde edilmesidir. Sosyal 

mühendisliğin bir uygulama alanı olan bu tür sahte e-postaları alan kişi, istenilen gizli 

bilgileri göndererek, bu bilgilerin kötü niyetli üçüncü şahısların eline geçmesine ve 

akabinde oluşabilecek zararlara maruz kalınmasına neden olacaktır.
431

 E-postalarda 

hesapları güncelleyebilmek için genellikle kredi kartı numarası veya şifre gibi kişisel 

bilgiler sorulur ve kullanıcıları bir başka web sitesine yönlendiren URL linki yer alır. 

Bu site aslında sahte ya da bozulmuş bir web sitesidir. Kullanıcılardan bu siteye 

gittiklerinde de phishing saldırısını yapan kişiye iletilmek üzere kişisel bilgilerini 

                                                           
428 Vural ve Sağıroğlu, s.95. 
429 Pat Wilbur, “Social Engineering: 'Banking' On Your Organization's Weakest Point- The Employee”, http://web2. 

clarkson.edu/projects/cosi/sp2007/students/wilburpf/socialengineering.pdf, [Erişim Tarihi:10.11.2012]. 
430 Goldmann, s.135. 
431 Çetin Elmas, Abdullah Orman ve Murat Dener, “İnternette Bilgi Güvenilirliğini Artıracak Bir Uygulama 

Geliştirilmesi”, e-Journal of New World Sciences Academy, Sayı: 6, Cilt: 1, 2011, s.140. 
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girmeleri istenir.
432

 Burada araç olarak, kullanıcının ilgisini çekebilecek nitelikte 

hazırlanmış truva atları gibi aldatıcı yazılımlar kullanılır. Truva atları, bilgisayar 

korsanının ulaşmak istediği bilgisayara uzaktan ulaşmasını ve onu kontrol altına 

almasını sağlar.
433  

Diğer hile türlerinde olduğu gibi phishing’de de sayısız yaşanmış senaryo 

bulunmaktadır. Banka müşterilerini aldatmaya yönelik birkaç phishing vakası aşağıda 

belirtilmektedir.
434

 

Güvenlik Artırımı: İnternet hizmet sağlayıcı tarafından müşterilere yeni bir 

güvenlik sistemine geçildiği, güvenliğin artırıldığı ve böylelikle kendilerinin hilelerden 

korunacağı anlatılır. Geliştirilmiş bu güvenlik hizmeti için aktivasyon yaparken yeni 

hizmete kaydını yaptıran müşteri, servis sağlayıcının sitesine girmekte ve kimlik 

doğrulamak için gerekli bilgileri girmektedir. 

Eksik Hesap Bilgileri: İnternet hizmet sağlayıcı tarafından müşterilerden hesap 

bilgilerinin geçerliliğini yitirdiği veya kaybedildiği gerekçesiyle web sitesine girerek 

güncellemeleri gerektiğine ilişkin bilgi verilir. Birçok müşteri, hesaplarının iptal 

edilmemesi için e-postada yer alan linke tıklayarak sahte web sitesine girmektedir. 

Finansal Teşvik: İnternet hizmet sağlayıcı tarafından müşterilere kupon, 

indirim, nakit transferi veya ödül kazanacağına ilişkin özendirici bir unsur 

gönderilmektedir. Müşteri, söz konusu finansal teşviklerden yararlanmak amacıyla linke 

tıklamakta ve gereken bilgileri sağlamaktadır. 

E-postaların kim tarafından gönderildiği konusunda güvenilir bir doğrulama 

sağlanarak phishing ve spam e-postalarla daha etkili biçimde mücadele etmek amacıyla 

2012 yılında Google, Microsoft, Yahoo ve AOL gibi e-posta sağlayıcıları, Facebook ve 

Linkedin gibi e-posta gönderen sosyal medya kuruluşları, PayPal ve Bank of America 

gibi büyük finans kuruluşları ve güvenlik şirketlerinin de aralarında bulunduğu 15 

büyük şirket, Alan Adı Temelli Mesaj Doğrulama, Raporlama & Uygunluk Kontrolü 

                                                           
432 Çalıyurt ve Idowu, s. 157 ve Egeweb, http://www.egeweb.com/phishing-nedir-y73.html, [Erişim 

Tarihi:10.11.2012]. 
433 Yüksel Mermod, Fraud in Modern Banking: Highlights on Online Internet Banking Fraud, s. 157. 
434 Steven Myers ve Markus Jakobsson (Ed.), Phishing and Countermeasures, U.S.A: John Wiley Sons Inc., 2007, 

s.16. 
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(DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) adı 

verilen bir ortak sistem ve çalışma grubuyla güç birliğine gitmeye karar vermişlerdir. E-

posta doğrulamaya ilişkin DMARC tarafından yapılan çalışmalar diğer kuruluşlarca da 

benimsendikçe ve phishing’e karşı önemli bir yol katedileceği düşünülmektedir.
435

 

Gönderilmeden önce bu e-postaları tespit etmek ve engellemek günümüz teknolojisi 

itibariyle şu an için hiçbir kurumun yetki ve imkanı dahilinde değildir. Ancak 

ülkemizde de engellemek için gerekli adımlar atılmaktadır. Örneğin Garanti Bankası, 

tüm dünyada gerekli girişimleri yaparak, sahip olduğu özel anlaşmalar sayesinde bu e-

postalarda yönlendirme yapılan sahtecilik amaçlı web sitelerini çok hızlı bir şekilde 

kapattırmaktadır.
436

  

3.4.2.1.2. Kötücül Yazılımlar 

Kötücül yazılım (malware), bulaştığı bir bilgisayar sisteminde veya ağ 

üzerindeki diğer makinelerde zarara yol açmak veya çalışmalarını aksatmak amacıyla 

hazırlanmış istenmeyen yazılımların genel adıdır. Kötücül yazılımlar, kullanıcının 

haberi olmadan veya kullanıcıyı yanıltarak sistemlere yetkisiz bir şekilde bulaşmaktadır. 

Virüsler, solucanlar (worm), truva atları (trojan horse), arka kapılar (backdoor), mesaj 

sağanakları (spam), kök kullanıcı takımları (rootkit), korunmasızlık sömürücüleri 

(exploit), klavye dinleme sistemleri (keylogger), görüntü yakalama sistemleri (screen 

logger), tarayıcı soyma (browser hijacking) ve casus yazılımlar (spyware) kötücül 

yazılımların en çok kullanılanlarıdır.
437

  

Bu yazılımlardan tuş kaydedici, klavye kullanıcısı farkında olmadan 

klavyedeki tuş hareketlerini iz bırakarak kaydeder. Geçmişte yalnızca masaüstü ve 

kişisel bilgisayarlarda kullanılmaktayken günümüzde akıllı telefonlarda ve küçük 

aletlerde kullanılmak üzere de tasarlanmaktadır.
438

 Saldırganlar istedikleri zaman 

kaydediciye ulaşıp yazılan her tür bilgiyi görebilirler. Bu yolla e-posta şifresi, kredi 

kartı numarası gibi hayati önem taşıyan bilgiler çalınabilir. Son zamanlarda birçok 

                                                           
435 DMARC, http://www.dmarc.org/index.html, [Erişim Tarihi:10.11.2012]. 
436 Garanti Bankası, http://www.garanti.com.tr/tr/bireysel/subesiz/internet_bankaciligi/guvenlik/ phishing. Page, 

[Erişim Tarihi:10.11.2012]. 
437 Elmas, Orman ve Dener, s.137. 
438 Çalıyurt ve Idowu, s.157. 

http://www.dmarc.org/index.html
http://www.garanti.com.tr/tr/bireysel/subesiz/internet_bankaciligi/guvenlik/
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keylogger program bilgisayardan anlık görüntüler yakalayabilmekte ve bu sayede o 

anda ne yapıldığını, şifrelerin nereye yazıldığını da kolaylıkla gösterebilmektedirler.
439

  

3.4.2.1.3. Kablosuz Ağ Dinleme 

Kablosuz ağlarda veriler havada uçuştuğu için dinleme yapmak kablolu ağlara 

göre daha kolaydır. Amaca uygun kullanılan bir dinleme aracı ile bir kablosuz ağdaki 

trafik, ağa dahil olmadan rahatlıkla izlenebilir. Aynı erişim noktasına bağlı tüm 

istemcilerin trafiği şifrelenmemiş bir şekilde havada dolaşacağından mecbur 

kalınmadıkça banka internet sitelerine işlem amaçlı girilmemesi önerilmektedir.
440

 

3.4.2.1.4. Ön Ödeme Hilesi 

Nijerya Ceza Kanunu’nun 419 numaralı ceza maddesinde tanımlanan ön 

ödeme hilesi
441

, suç örgütlerince hedeflenen kişilerle elektronik posta, mesaj ya da 

telefon aracılığıyla iletişim kurmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Hedeflenen kişiler, 

büyük kazançlar (ödül, miras, otomobil, tatil vb.) elde edecekleri vaadiyle ikna edilerek 

vergi, masraf vb. farklı sebeplerle ön ödeme yapmaları sağlanmaktadır.
442  

İnternette kanser olan, organ nakli yapılması gereken hastalar için yardım 

kampanyası düzenleyen zincir elektronik postalardan bazıları da aldatıcı olabilir. Bu 

mesajlara aldanarak verilen hesap numaralarına yardımda bulunan iyi niyetli kişiler, 

mesajda belirtilen hesaplara yardım amacıyla para transferi gerçekleştirmektedir. Bu tür 

hesap hareketlerinde, özellikle küçük tutarlarda gerçekleştirilen çok sayıda para transferi 

görülür.  

Bir ilin üst kademe yöneticilerinin isimleri kullanılarak yöre esnafını arayan 

şahıslar tarafından, bir hasta veya farklı bir amaç için para topladıklarını ve düzenlenen 

                                                           
439 Elmas, Orman ve Dener, s.139. 
440 Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, “Spam ve Phishing Hakkında”, http://www.bidb. 

hacettepe.edu.tr/spam.shtml ve BGA, “Kablosuz Ağlar ve Güvenlik”, http://www.bga.com.tr/calismalar/wireless 

_security.pdf, [Erişim Tarihi:10.11.2012]. 
441 Joshua JS. Chang, “An Analysis Advance Fee Fraud On Internet”, Journal of Financial Crime, Sayı:15, Cilt:1, 

2008, s.72. 
442 T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, “2011 

Raporu”, Ankara, Mart 2012, www.kom.gov.tr/Tr/Dosyalar/Dosyalar/2011_Raporu.pdf, s.3, [Erişim 

Tarihi:13.11.2012]. 

http://www.bga.com.tr/calismalar/wireless%20_security.pdf
http://www.bga.com.tr/calismalar/wireless%20_security.pdf
http://www.kom.gov.tr/Tr/Dosyalar/Dosyalar/2011_Raporu.pdf
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kampanyaya katılmalarının beklendiği belirtilir. Böylece verilen hesap numaralarına 

önemli sayılabilecek tutarlar transfer edilir. 

Bir başka ön ödeme hilesinde ise kendilerini bir kamu kuruluşunun temsilcisi 

olarak tanıtan kişilerin, bir dergi satışı, gece düzenlenmesi ve benzeri faaliyet amacıyla 

verdikleri hesap numarasına para yatırılmasını talep etmektedir. Ön ödeme hilesi 

amacıyla açılan hesapların incelenmesinde aşağıdaki ortak noktaların bulunduğu 

görülebilir:  

 Bu tür hesapları açmak için şubeye başvuran şahıslar, genellikle sahte kimlik 

belgesi kullanmaktadırlar. 

 Hesap açan şahıslar genellikle hesap açma sırasında “debit kart” başvurusu da 

yaparlar, “debit kart” için adres vermek istemez ve şubeden teslim almayı 

uygun görürler. 

 Hesaplara yapılan havalelerin açıklamasında “Geçmiş olsun”,“Dilerim 

ameliyatınız başarılı olur”, “Dualarımız sizinle” vb. açıklamalar 

bulunmaktadır. 

 Kişiler iletişim amacıyla şubeye sadece cep telefon numarasını verirler. Sabit 

telefonlarının bulunmadığını veya henüz açılmadığını belirtirler. 

 Konuyla ilgili uluslararası alanda araştırma yürüten Hollanda merkezli Ultra 

Scan Advanced Global Investigation adlı kuruluş, 2009 yılında 152 ülkeden 8.500’ün 

üzerinde ön ödeme vakası şikayeti aldığını duyurmuştur. Vaka sayısında yaşanan artışın 

sebeplerinden biri geleneksel olarak ABD ve Avrupa ülkelerini hedef alan suç 

şebekelerinin, faaliyetlerini Asya kıtasında (başta Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan 

olmak üzere) yaymaya başlaması olarak görülmektedir. 

 Dolandırıcılar, sahte belgelerle desteklenen maske hikayeler kurgulamakta, 

bunları desteklemek amacıyla profesyonel görünümlü web siteleri kullanmaktadır. Bu 

sitelere girildiğinde, maskeyi kuvvetlendiren her türlü imajın yaratıldığı, buna karşılık 

bağlantı linklerinde herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı veya ulaşıldığı takdirde tek çağrı 
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merkezi numarasıyla irtibat kurulabildiği görülmektedir. Dolandırıcılar, haklarında 

detaylı araştırma yapılmasına engel olmak ve karşıdakinin güvenini kazanmak amacıyla 

BM, AB, Dünya Bankası, IMF ve uluslararası finans kuruluşlarına ait gibi görünen 

sahte belgeler kullanmaktadır. Kredi kartı kullanıcılarının e-posta bilgilerine ulaşan 

dolandırıcıların, kart sahibine, banka tarafından gönderilmiş görüntüsü verilmiş sahte 

bir e-posta gönderdiği tespit edilmiştir. Söz konusu e-postada bankanın yeni bir 

güvenlik sistemi oluşturduğu, bu nedenle de müşterinin eksik olan kimlik veya kredi 

kartı bilgilerini e-postada belirtilen internet adresine girerek güncellemesi gerektiği 

ifade edilmektedir. Kişiler e-postadaki adresi tıkladığında sahte banka sitesine 

yönlendirilmiş ve burada e-posta gönderilen kişiler kandırılarak, internet bankacılığı 

şifreleri elde edilmek istenilmiştir. Bu bilgiler daha sonra hesap boşaltma, kredi kartı 

dolandırıcılığı vb. suçların işlenmesinde kullanılmıştır.
443

 

3.4.2.2. Kartlı İşlemlerde Yapılan Hileler 

Kredi kartı hilelerinde hilekarlar tarafından pek çok farklı yöntem 

kullanılmaktadır. Ancak kredi kartı bilgileri kullanılarak telefon ve internet aracılığıyla 

gerçekleştirilen dolandırıcılıklar, sahte kredi kartları ile kayıp ya da çalıntı kartlarla 

gerçekleştirilen dolandırıcılıklar toplam kredi kartı dolandırıcılıklarının %80’inden 

fazlasını oluşturmaktadır.
444

 Söz konusu hilelerden Türkiye’de polis kayıtlarına 

alınanlar aşağıda sıralanmaktadır:
445

 

Kayıp ve Çalıntı Kartlar: Kart hamilinin kartını kaybetmesi veya çaldırması 

halinde kartın kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasıdır. Genellikle üye işyerleri ile 

ortaklaşa yapılmaktadır. Kart hamilleri kartlarının kayıp/çalıntı olduğunu bankaya 

bildirmeleri durumunda, bildirim sonrası işlemlerden sorumlu olmazlar. Bankalar kart 

hamillerinin, kredi kartları hareketlerini takip ederek kayıp/çalıntı kart vakalarını en 

erken zamanda tespit etmeyi hedeflerler. Kart hamillerinin harcama alışkanlıkları 

                                                           
443 T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, Ön Ödeme Dolandırıcılığı Tipolojileri, 

http://www.masak.gov.tr/ media/portals/masak2/ files/ON_ODEME_DOLANDIRICILIGI_TIPOLOJILERI.pdf, 

[Erişim Tarihi:13.11.2012]. 
444 Emniyet Genel Müdürlüğü, “Bilişim Suçları ve Yöntemleri”, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları Temel 

Eğitim Kursu Ders Notları, 2000, s.57-60. 
445 Özgür Özkan ve İrfan Özen, “Kredi Kartı İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Kredi Kartı Yoluyla Yapılan Hile 

Türleri ve Cezai Müeyyideler”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:105, Mayıs-Haziran 2011, s.142-143. 

http://www.masak.gov.tr/%20media/portals/masak2/%20files/ON_ODEME_DOLANDIRICILIGI_TIPOLOJILERI.pdf
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dışındaki işlemlerde, kart hamilleri bankalar tarafından aranarak işlem için teyit talep 

edilir.
446

 

 Kullanıcıya Ulaşmayan Kartlar: Kredi kartının müşteriye, posta ya da kargo 

yoluyla ulaştırılırken çalınarak kullanılması ile gerçekleşmektedir. Bu dolandırıcılık, 

sahte kimlik belgeleriyle banka şubesinden kart alınarak da gerçekleştirilebilir.  

Sahte Kartlar: Kredi kartı dolandırıcılığında kullanılan yaygın yöntemlerden 

bir diğeri ise sahte kartlardır. Dolandırıcılar gerçeğine çok benzeyen sahte kredi kartları 

imal edebilmektedirler. Üretim biçimine göre çeşitli şekillerde imal edilebilen sahte 

kartlar bulunmaktadır. Sahte kredi kartının üzerindeki yazılı olan banka ismi gerçek bir 

bankaya veya mevcut olmayan bir bankaya ait olabileceği gibi, bir bankanın isminden 

esinlenerek de düzenlenebilmektedir. Kredi kartı numarası da aynı şekilde kartın 

üzerinde yazılı bulunan bankaya ait olabileceği gibi başka bir bankaya ait 

olabilmektedir. 

Boş Plastik: Kredi kartı boyutundaki boş plastik plakalara gerçek kredi 

kartlarına ait numaralar basılmakta ve müşteri sanki alışveriş yapmış gibi, bu kart 

imprinter cihazından geçirilerek satış belgesi düzenlenmektedir. Daha sonra bu para 

bankadan tahsil edilmek suretiyle dolandırıcılık gerçekleştirilir.
447

  

Değiştirilmiş Kartlar: Dolandırıcılar bu yöntemde, kredi kartları üzerindeki 

kabartma numaralarını keserek değiştirmekte veya bu numaraları ütüleyerek yerine yeni bir 

numara basmaktadırlar. Bu türden değiştirilmiş kartlar imprinter cihazıyla işlem yapan 

işyerlerinde kullanılmaktadır. Bazı işyerleri bu kartları kullanmak amacıyla açılmış 

olabileceği gibi, pek çok işyeri de iyi niyetli olarak bu değiştirilmiş kartları fark 

etmeden kabul edilebilmektedir.
448

 

                                                           
446 Sinan Aygün, “Kredi Kartı Dolandırıcılığının 12, Korunmanın 41 Yolu”, http://atonet.org.tr/turkce/bulten /bulten. 

php3? sira=303, [Erişim Tarihi:10.11.2012]. 
447 Bülent Karakaş, “Kredi Kartı Kullanımı”, http://www.bulentkarakas.net/dosyalar/ kredi_karti_ kullanimi .pdf , 

[Erişim Tarihi:10.11.2012]. 
448 M. Gökhan Ahi, “Kredi Kartı Sahteciliği ve Korunma Yöntemleri”, http://hukukcu.com/modules/smartsection/ item 

.php?itemid=72, [Erişim Tarihi:10.11.2012]. 
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 Manyetik Şerit Sahteciliği: Dolandırıcı, kendisine ait kredi kartının 

arkasındaki manyetik şerit bilgilerini siler ve encoder cihazıyla başkasına ait bilgileri 

yükler. 

Kart Kopyalama: Bu yöntem iki farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan 

en sık rastlananı ATM’lere kurulan kopyalama düzeneğidir. Bunun için bir kart 

okuyucu aparat, bir kamera ve bazı durumlarda sahte klavye ATM’ye 

yerleştirilmektedir. Kart okuyucu aparat, ATM’deki kart okuyucunun hemen önüne 

monte edilir. Böylelikle müşteri kendi işlemini gerçekleştirirken aynı zamanda kartın 

manyetik alanı aparat tarafından ele geçirilmektedir. Kamera veya sahte klavye 

vasıtasıyla da müşterinin şifre bilgisi dolandırıcılar tarafından kolaylıkla 

öğrenilmektedir.  

İkinci yöntem ise genellikle lokanta, dinlenme yerleri, alışveriş mağazalarında 

çalışan dolandırıcılık şebekesi üyeleri tarafından gerçekleştirilir.
449

Alışveriş yapan 

müşterilerin kartları müşteri görmeden encoder cihazından geçirilip kopyalanır. Sonra 

bu bilgiler, üretilen sahte bir kartın şeridine aktarılır. Kart kopyalama en tehlikeli 

dolandırıcılık olarak nitelendirilmektedir. Karttaki bilgilerin gerçek bilgiler olması 

yolsuzluğun ispatlanmasını zorlaştırmaktadır.  

ATM Dolandırıcılığı: Dolandırıcı, bankaya gelen müşteriden önce ATM’nin 

kart giriş haznesine bir cisim yerleştiririr. Daha sonra gelen müşterinin kartı ATM 

cihazında kalınca, dolandırıcı, yardım etmek bahanesiyle müşterinin şifresini öğrenir. 

Müşterinin bankadan ayrılmasından sonra da kartı ATM cihazından çıkarıp 

kullanmaktadır.
450

 Dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler oluşturmaktadır. 

Örneğin; bankamatiğin para çıkış alanına düzenek yerleştirerek para çekmeye çalışan 

müşterinin fiş almasına rağmen parayı alamamasına sebep olmaktadırlar. Müşteri, 

müşteri hizmetlerini arayıp bankamatikten uzaklaştığında dolandırıcılar parayı 

almaktadır.
451

 

                                                           
449 Yüksel Mermod, Elektronik Bankacılık ve Riskler, s.144. 
450 NTVMSNBC, “Kredi Kartı Dolandırıcılığında 10 Yöntem”, http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/195214 .asp, [Erişim 

Tarihi:10.11.2012]. 
451 HABERLER, “ATM’lerde Yeni Dolandırıcılık Yöntemi”, 18.10.2012, http://www.haberler.com/atm-lerde-yeni-

dolandiricilik-yontemi-4024648-haberi/, [Erişim Tarihi:13.11.2012]. 
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Bu durumla karşı karşıya kalan kart hamilleri banka ile iletişim kurduğunda 

bankaların hiçbir durumda kart şifresi talep etmediklerini unutmamaları gerekir.
452

 

Nakit Elde Etme Amaçlı Kullanım: Bankaların üye işyerlerine sözleşme 

karşılığı verilen pos ve imprenter cihazları, kredi kartı sahiplerinin üye işyerlerinden 

nakit kullanmaksızın mal ve hizmet alımını sağlamakta, bunun karşılığı olarak da üye 

işyerlerince kredi kartı hamillerine imprenter cihazları ile düzenlenen satış belgesi ve 

ödeme kaydedici cihazlar ile düzenlenen perakende satış vesikaları verilmektedir. 

İmprenter cihazları ile düzenlenen satış belgelerinde, alıcının (kredi kartı sahibinin) adı, 

soyadı, kart numarası gibi kredi kartı bilgilerinin yer alması zorunludur. Böylece bu 

belgeler, ödeme karşılığında bir mal tesliminin veya hizmet ifasının bulunduğunu tevsik 

eder. Öte yandan bankalar ile üye işyerleri arasında yapılan sözleşmeler gereği, söz 

konusu satış belgeleri ibraz edilmeksizin, banka tarafından işyerine herhangi bir ödeme 

yapılması söz konusu değildir. 

Ayrıca, bankalar tarafından kurulan ve ortak kararların uygulanması için yol 

gösterici mahiyete sahip olan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) A.Ş. 

tarafından belirlenen ve bu bankaları bağlayıcı nitelikte olan ortak hükümlerde; kart 

hamiline tahsis edilen kredi kartlarının (bankalar ile aralarında üye işyeri sözleşmesi 

olan) üye işyerlerindeki pos/ imprinter cihazlarında sadece alış veriş amaçlı 

olarak kullanılabileceği ve üye işyeri ortak ve çalışanlarının nakit kredi sağlamak 

amacıyla kredi kartlarını üye işyerlerindeki pos/imprinter cihazlarında kullanmalarının 

kurallara aykırı bir uygulama olduğu belirtilmektedir. Bankaların bu şekilde amaç dışı 

bir kullanımı BKM tarafından saptanırsa, üye işyerinin sözleşmelerini iptal etmeleri 

gerektiği düzenlemelerine yer verilmiştir. Bunun yanı sıra kart hamilinin kredi kartını 

kendi ortağı olduğu ya da yakını olduğu firmada kullanması uluslararası kredi kartı 

kullanım kurallarına aykırı bir uygulamadır.
453

 

3.4.3. Vaatçilik ve Tırnakçılık 

Vaatçilik yönteminde banka şubesine gelen şahıs veya şahıslar, bankaya 

yüksek tutarda mevduat getireceklerini iddia ederler. Kendilerini devlet memuru, asker, 

                                                           
452 David A. Montaque, Fraud Prevention Techniques, 1.Baskı, Canada: Trafford Publishing, 2004, s.178. 
453 Koray Ateş, http://www.muhasebetr.com/sorucevap/haber_oku.php?haber_id=718, [Erişim Tarihi:13.11.2012]. 

http://www.muhasebetr.com/sorucevap/haber_oku.php?haber_id=718


163 
 

polis veya doktor gibi prestij sahibi bir kişiymiş gibi tanıtır ve güven vermek amacıyla 

mesleği ile ilgili konulardan konuşarak ilgiyi dağıtırlar. Hilekar, şube kasasından o anki 

ihtiyacını karşılamak üzere yatıracağını iddia ettiği paraya nazaran az miktarda para 

ister. Bu tutar kendisine verildikten sonra ortadan kaybolur. 

Bu tür durumlardan korunmak için banka mevzuatı doğrultusunda hareket 

etmek yeterlidir. Henüz hesapta olmayan bir tutarın tediye edilmesinin getireceği riskin 

farkında olmak gerekir.
454

 

Tırnakçılık ise; bir veya birkaç kişi tarafından, görevli vezne personelinin 

dikkatinin başka yöne çekilerek vezne mahallindeki nakit paralardan bir kısmının 

çalınmasıdır. Bu dolandırıcılık eylemi, tecrübesiz ya da çok yorgun olduğu izlenimi 

veren personelin kasasından çoğunlukla şubelerin yoğun olduğu günlerde para çalma 

şeklinde meydana gelmektedir.
455

  

3.4.4. Sahte Teminat Mektupları  

Teminat mektubu, bankalar tarafından işveren kuruluşa hitaben, müşteri lehine 

verilen ve onun bir edimini garanti eden mali enstrümandır. Sahte teminat mektupları, 

benzer matbuat ile banka çalışanlarının sahte imzaları kullanılarak hazırlanabilir veya 

renkli fotokopi ile çoğaltılabilir.
456

 İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği 

operasyonlar sonucunda ortaya çıkarılan sahte teminat mektubu vakalarından birinde 

hilekarlar, teminat mektubu ihtiyacını karşılamak için kendilerine ait bir iş yeri adresini 

banka şubesi olarak göstermiş ve bankadan teminat almış gibi göstererek belgeleri 

gümrük elemanlarına göndermişlerdir. Gümrük yetkilileri, ellerine gelen teminat 

mektubunu kontrol etmek için banka şubesini aradığında hilekarların telefonları banka 

görevlisi olarak açması durumun gizlenmesine yardımcı olmuştur.
457

 

 

                                                           
454 Yüksel Mermod, Elektronik Bankacılık ve Riskler, s.147. 
455 Edirne Emniyet Müdürlüğü, “Güvenliğiniz İçin Tavsiyeler”, 

www.edirne.pol.tr/v2/index.php?option=com_content...id...,, [Erişim Tarihi:13.11.2012]. 
456 Seza Reisoğlu, “Banka Teminat Mektuplarında Ortaya Çıkan Başlıca Sorunlar”, Banka Teminat Mektupları 

Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar Konferansı, 2011. 
457 Doğan Haber Ajansı, “36 milyon liralık vurgun”, 04.05.2012, http://www.dha.com.tr/36-milyon-liralik-

vurgun_307780. html, [Erişim Tarihi:13.11.2012]. 

http://www.edirne.pol.tr/v2/index.php?option=com_content...id
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3.4.5. Kara para Aklama 

Kara para aklama; kanun dışı yollardan kazanılan gelirin, değerini mümkün 

olduğunca koruyarak, yetkililerin dikkatini çekmeyecek ve kullanılabilirliğini arttıracak 

şekilde gizleyerek veya kanuni gerekçe kazandırarak başka varlıklara dönüştürülmesi 

işlemidir.
458

 Dünya ekonomilerini de etkileyen kara para aklamanın, Türkiye’nin 1994, 

2000 ve 2001 yılında girdiği derin mali krizlerin temel nedenlerinden biri olduğu 

bilinmektedir.
459

  

Kara para, çeşitli yollardan aklanarak yasal hale getirilmektedir. Kara para 

aklamayı gerçekleştirebilmek için bankalar devreye sokulur, yurt içinde veya yurt 

dışında özellikle ithalat, ihracat, taşımacılık ve turizm gibi alanlarda paravan şirketler 

kurulur; spor ile iştigal eden kulüplerden özellikle de sporcu transferlerinden 

yararlanılır, siyasi partilere veya çeşitli derneklere bağış yapılır, rüşvet verilir. Yurt 

dışında mal, özellikle de silah alınır ve bu mallar yasadışı yollarla yurt içine sokulur.
460

 

Kara para aklamada en yaygın olarak kullanılan aracılar banka ve finansal 

kuruluşlardır. Ana fikri serbestleşme ve entegrasyon olan uluslararası ilişkilerin 

gelişmesinde finansal kaynakların serbestçe dolaşımı önemli rol oynamıştır. Sermaye 

hareketlerinin serbestleştirilmesi, yeni finansal kurumların oluşturulması, yeni dijital 

teknoloji tam anlamıyla entegre olmuş küresel bir piyasa oluşturulmasına ortam 

hazırlamıştır.
461

 Bu gelişmeler doğrultusunda fonlar bir defa serbestçe kullanılabilecek 

bir bankaya yatırıldığı takdirde, tüm dünyada finans piyasalarında işlem gören yasal 

kaynaklı fonların arasına karışacak, paranın hareketliliği kolaylaşacak ve artacaktır.
462

 

Bu kısımda bankacılık vasıtasıyla kara para aklanırken kullanılan yöntemler 

üzerinde durulacaktır. Aşağıda anlatılan kara para aklama yöntemleri yalnızca örnek 

olarak gösterilmektedir. Bilişim teknolojileri ve finansal sistemlerde kullanılan araçların 

                                                           
458 Financial Services Authority, “The Money Laundering Theme” www.fsa.gov.uk/ pubs /other/money_ 

launderıng.pdf, 2001, [Erişim Tarihi:13.11.2012]. 
459 Hasan Dursun, “Bankacılık Yoluyla Kara para Aklanılması ve Alınması Gereken Karşı Önlemler”, Kamu İş 

Dergisi, Sayı:10, Cilt:8, 2008, s.97-135. 
460 Kuntay Çelik, Selen Işıl Koçağra ve Kadir Güler, Kara para Aklama, 1. Baskı, Ankara: Masak Yayınları, 2005, 

s.70. 
461 Ayla Yazıcı, “Yeni Kara para Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve İnternet”, Anadolu Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi,Sayı:8, Cilt:2, 2008, s.158. 
462 Ekodialog, “Banka ve Finans Kurumları Aracılığıyla Kara para Aklama”, 

http://www.ekodialog.com/Makaleler/banka-finans-kurumlariyla-para-aklama.html, [Erişim Tarihi:13.11.2012]. 

http://www.fsa.gov.uk/%20pubs%20/other/money_%20launderıng.pdf
http://www.fsa.gov.uk/%20pubs%20/other/money_%20launderıng.pdf
http://www.ekodialog.com/Makaleler/banka-finans-kurumlariyla-para-aklama.html
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çeşitliliğine paralel olarak her geçen gün yeni tip bankacılık yoluyla kara para aklama 

yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, kara para aklayıcıları banka aracı kılınarak 

yaptıkları kara para aklama faaliyetlerinde özellikle son yıllarda profesyonel meslek 

mensuplarından (bankacı, muhasebeci, banker, avukat vb) yoğun bir şekilde yardım 

almaktadırlar. Bu durumda kara para aklama yöntemleri banka çalışanları tarafından 

yapılan hileler kapsamında da sayılabilir. Ancak bu kısımda anlatılacak yöntemlerde 

banka, banka dışı kişilerce aracı kılınarak kara para aklanıldığından banka dışı kişilerce 

yapılan hileler kısmında anlatılmaktadır.
463

 

Bankacılık sektörü aracılığıyla yürütülen kara para aklama faaliyetlerinde 

aklayıcılar tarafından kullanılan başlıca yöntemler ise aşağıda sıralanmaktadır:
464

 

 Nakit Transferleri  

 Banka Hesapları  

 Kıyı Bankacılığı 

 Yatırım İşlemleri 

 Oto Finans Borç Yöntemi 

 Muhabir Bankacılık Hizmetleri 

 İnternet Bankacılığı Hizmetleri 

 Yeni Ödeme Teknolojileri 

3.4.5.1. Nakit Transferleri 

Bu yöntemde; yasadışı faaliyetlerden elde edilen nakitler, genellikle para 

kuryesi olarak görev yapan şahıslar tarafından bankacılık alanında gizlilik prensibine 

sıkı sıkıya bağlı olmayan ve denetim ile birlikte bir takım yükümlülüklerin çok fazla 

olmadığı ülkelere götürülmektedir. Daha sonra ise söz konusu nakitlerin, bu ülkelerde 

                                                           
463 Dursun, s.102. 
464 Yazıcı, s.158. 
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finans sisteminin içine sokularak yasal görüntü almaları sağlanmaktadır. Bu işlemler 

sonucunda yasal görüntü almaları sağlanan bu fonlar, ilk kazanıldıkları ülkeye doğrudan 

gönderilebilecekleri gibi farklı ülkeler üzerinden de gönderilerek risksiz bir biçimde 

kullanılabilmeleri sağlanmaktadır.
465

 

3.4.5.2. Banka Hesapları Aracılığıyla Aklama 

Bankalar aracılığıyla kara para aklamak amacında olan aklayıcı, bunun için 

hesap açtırmak ve bu hesap üzerinden işlemler yapmak yoluyla da aklama faaliyetini 

gerçekleştirebilir. Şüpheli işlem niteliği de bulunan bu tür işlemler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:
466

 

Sahte İsimle Hesap Açılması: Önceleri, bankacılık yoluyla yapılan en yaygın 

kara para aklama yöntemi, sahte isimle bankada hesap açılarak yapılmaktaydı. Son 

yıllarda, ülkelerin banka işlemlerinde müşterinin kimliğinin tespit edilmesini bankalara 

zorunluluk olarak yüklemesinden dolayı bankalarda sahte isimle hesap açılması 

olgusuna oldukça az rastlanmaktadır. Bununla birlikte, banka hesabının akraba, dernek 

veya kara para aklayıcısı hesabına iş gören kimseler adına açılarak kara para aklanılması 

olaylarına az da olsa rastlanıldığının unutulmaması gerekir. 

Toplama Hesap Açılması: Bankacılık vasıtasıyla kara para aklanmasının diğer 

bir yöntemini,  özellikle Afrika ve Asyalı etnik grupların kullandığı  “toplama hesap” 

(collection account) yöntemi oluşturmaktadır. Bu yöntemde, gurbete giden göçmen 

veya işçiler; gurbette bir hesap açarak küçük küçük miktarlarda parayı söz konusu 

hesaba yatırmakta ve hesaptaki para belli bir miktara ulaşınca bunu kendi ülkelerine 

göndermektedirler. Sık sık, göçmen veya işçilerin kendi ana vatanlarındaki hesaba, 

yurtdışından birbiriyle ilgisiz hesaplardan para geldiği gözlemlenmektedir. Bu yol, 

yurtdışında bulunan göçmen ve işçilerin kendi anavatanlarına para gönderme gibi 

tamamen yasal bir hizmete aracılık etmek için kullanılmasına rağmen, kirli kazançlarını 

                                                           
465 Bayram Şahin, “Kara para ve Kara paranın Aklanmasına İlişkin Ulusal - Uluslar arası Düzenlemeler”, Trakya 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:12, Cilt:2, Aralık 2010, s.164. 
466 Murat Kalem, “Banka Aracılığı ile Kara para Aklama”, http://www.kara para.gen.tr/makale/ detay .asp?id=40, 

[Erişim Tarihi:13.11.2012]. 
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aklamak isteyen organize suç grupları tarafından yasa dışı gayeler için de 

kullanılmaktadır.
 467

 

Hesaben Ödeme: Bu yöntem en fazla, uluslararası boyutlu faaliyet sürdüren 

kara para aklayıcıları tarafından tercih edilmektedir. Yöntemde, yabancı banka veya 

banka toplulukları, mali bir kurumda vadesiz mevduat hesabı açmakta ve daha sonra 

müşterilerinin (müşterilerini de genellikle ülke dışına yerleşmiş bulunan kişi veya 

işyerleri teşkil etmektedir) bütün hesap ve çeklerini kendi banka veya banka 

topluluğunun yerel şubesindeki tek bir hesaba aktarmaktadır. Yabancı müşterilerin 

hesap üzerinde alt hesap sahibi sıfatıyla imza yetkisi bulunmakta ve bu müşteriler 

normal uluslararası bankacılık işlemleri yapmaktadır. Hesaben ödeme yöntemi; 

“Müşterini Tanı” ilkesi ile “Şüpheli İşlemleri Bildirme” ilkesinin uygulanmasını önemli 

ölçüde engellemektedir. Hesaben ödeme olanağını müşterilerine sunan birçok banka; 

söz konusu hesabı kullanan kimseler hakkında bilgi ve belgeye sahip değildir, 

dolayısıyla, bu yöntem büyük ölçüde kara para aklama tehlikesi ortaya 

çıkartmaktadır.
468

 

Kıyı Bankacılığı (Off-Shore Bankacılık): Kıyı bankacılığı, yurt dışından 

sağlanan fonların yine yurtdışında kullanılması demektir. Yapılan bu tanımı biraz 

açmak gerekirse, kıyı bankaları, bulundukları ülkede mukim sayılan kişilerden fon 

toplayamayan, yalnızca yabancı kişi ve kuruluşlardan fon toplama yetkisi olan, genel 

olarak bankacılık işlemlerinin pek çoğunu yapan ve hukuki açıdan serbest bir ortamda 

faaliyet gösteren bankalardır. Kıyı bankalarının faaliyetlerine konu olan para türü yerli 

değil yabancıdır. Yani, bu bankalar yabancı paralarla çalışmak zorunda olan 

bankalardır.
469

 Kıyı bankacılığı, bankacılık sektörünü düzenleyen kanun ve 

yönetmeliklerin dışında tutulan bankacılık türüdür. Bankaların uymak zorunda olduğu 

birçok sınırlama, yatırılan mevduat üzerinden yasal karşılık ayırma zorunluluğu, kredi 

faizleri ve kredi verme yöntemlerinde belirli kriterlere uyma zorunluluğu, belli miktarda 

döviz bulundurma, bankacılık faaliyetleri sonucu vergi ve harç alma usulleri gibi birçok 

düzenleme, kıyı bankacılığında ya gevşetilmiş ya da tamamen ortadan kaldırılmıştır. 
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Günümüzde, kredi işlemlerinden tahvil çıkarılmasına kadar çeşitli faaliyetleri 

kapsamına alan kıyı bankaları, hukuka uygun olarak kurulan vatansız bankalar 

görünümündedir. 

Kara paranın aklanmasının ilk aşaması olan yerleştirme (plasman) aşamasında en 

yaygın şekilde kıyı bankacılığı yöntemi kullanılmaktadır.
470

 Çünkü, vergi cenneti olarak 

bilinen ülke, bölge ya da merkezlerde denetim zayıf olduğundan,  bankacılık 

işlemlerinde kimlik tespiti uygulanmadığından, belli tutarın üzerindeki tüm nakit 

işlemlerin ve şüpheli işlemlerin bildirim yükümlülüğü de genelde olmadığından kara 

paranın nakli, yatırım ve transferi ve dolayısıyla yasallaştırılması daha kolay 

olmaktadır. Bu durum kıyı bankalarının aklayıcılar tarafından tercih edilmesinin en 

önemli nedenini teşkil etmektedir.  

3.4.5.3. Yatırım İşlemleri 

Bankalar aracılığıyla yürütülen yatırım işlemleri, kara para aklamada 

kullanılabilecek bir diğer enstrümandır. Bu enstrümanların da şüpheli işlem niteliğinde 

olanları bulunmaktadır. Kara para aklamada kullanılabilecek yatırım işlemlerine 

verilebilecek bazı örnekler aşağıdaki gibi gösterilebilir:
471 

 Büyük miktarda menkul kıymetin nakit olarak satın alınması 

 Herhangi bir amaç veya olağanüstü bir durum olmaksızın, çok miktarda 

menkul kıymet alım ve satımının gerçekleştirilmesi 

 Kredi almak amacıyla bankaya başvurulması ve kredi borcu ve faizinin 

ödenmeyerek, bankanın bu borcu borçlu tarafından teminat olarak gösterilen 

menkul ya da gayrimenkulden alması 

 Uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki finans kurumlarının 

şubeleri aracılığıyla mevduat/ödünç alma işlemleri 

                                                           
470 Güray Küçükkocaoğlu, www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazpazartesi16.doc, [Erişim Tarihi:13.11.2012]. 
471 Kalem, Banka Aracılığı ile Kara para Aklama. 
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 Müşterilerin küçük küpürlü çok sayıda banknotu büyük olanlarla 

değiştirme isteğinin bulunması (Uyuşturucu satışı çok sayıda insana 

yapıldığından dolayı elde edilen paralar genellikle küçük küpürlüdür.) 

 Yüksek değerdeki dövizin önemli bir neden olmaksızın başka bir yüksek 

değerli dövize çevrilmesi türünde işlemler. 

3.4.5.4. Oto Finans Borç Yöntemi Aracılığıyla Aklama 

Bankacılık vasıtasıyla kara para aklanmasının diğer bir tekniğini, nakit 

kaçakçılığı ile yakın ilgisi bulunan oto finans borç yöntemi (loan back) teşkil 

etmektedir.
472

 Bu yöntemde off-shore merkezlerde mevcut finans kurumları vasıtasıyla, 

buralara ulaştırılan kara para sahibine kredi olarak geri dönmektedir. Yapılan işlemler 

aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

1. Kara para aklayacak kişi off-shore merkezine gider ve kara parayı burada 

faaliyet gösteren A bankasına yatırır. (Daha sonra bu parayı bir başka ülkedeki B 

bankasına da aktarabilir). 

2. Daha sonra kendi ülkesindeki C bankasına başvurarak A (veya B) 

bankasındaki hesabını teminat göstermek suretiyle kredi talebinde bulunur. C bankası 

da bu krediyi kendisine verir. 

3. Aldığı kredi ile istediği yatırımı yapar. (Otel alabilir vs). 

4. Kredisini C bankasına geri ödemez. C bankası da bu kişinin teminat 

gösterdiği A (veya B) bankasındaki parasını haciz eder. 

Böylece bu kişinin kara parası otel veya bir başka yatırım şeklinde aklanmış 

olarak ortaya çıkmaktadır.
473

 

  

                                                           
472 Dursun, s.106. 
473 T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği, s.23. 
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3.4.5.5. Muhabir Bankacılık Hizmetleri Aracılığıyla Aklama 

Uluslararası bankaların uluslararası piyasalarla bağlantı kurma yöntemlerinden 

biri olan muhabir bankacılık, kara para aklamada da kullanılmaktadır. Örgütsel 

genişleme olanağı kısıtlı olan muhabir bankalar, birbirleri nezdinde kendi nam ve 

hesapları adına hesap tutarlar. Muhabir bankaların en önemli özelliklerinden biri, 

anlaştığı bankanın temsilciliklerinden daha düşük maliyetle hizmet vermesidir.
474

 

Böylelikle, küresel olarak birbirleri arasında çok çeşitli ilişkiler tesis ederek bir banka; 

kendisi ve müşterisi için, başka bir ülkede şubesi olmasa bile diğer ülkedeki bankayla 

karşılıklı olarak değişik uluslararası işlemleri gerçekleştirebilir. Doğası gereği muhabir 

bankacılık ilişkisi dolaylı bir ilişkidir. Çünkü; muhabir banka, diğer bir bankanın 

müşterisi adına işlem yapmaktadır. Muhabir banka, hizmet sunduğu kişi veya şirket 

hakkında ilk elden bir bilgi sahibi değildir. Bu açıdan muhabir banka, sorumlu bankanın 

müşterisi için sahip olduğu bilgiyle yetinmek durumunda kalacaktır. Bu durum büyük 

bir kara para aklama potansiyeli doğurmaktadır. Ayrıca, sorumlu bankanın kara para 

aklanmasını önlemek için yeterli çaba göstermediği veya sorumlu bankanın bulunduğu 

ülkenin kara para aklanmasına karşı gevşek bir tutum takındığı durumda, muhabir 

bankanın kendi başına, kara para aklamayı önleme yönünde göstereceği tüm çaba da 

yetersiz kalacaktır. 

Yine bir bankanın, kredi kurumlarına muhabirlik hizmeti sunduğu durumlarda 

kurulan alt ilişki nedeniyle de, önemli bir kara para aklama riski doğabilmektedir. 

Çünkü, kendilerine muhabirlik hizmeti verilen kredi kurumları, başka kurumlara da 

muhabirlik hizmeti sunabilmekte, dolayısıyla, sorumlu banka; muhabirlik hizmetini 

sunduğu kredi kurumunun başka kurumlarla alt ilişki kurmasından dolayı alt ilişki 

kurulan kurumların yaptığı işin niteliğini veya türünü tam olarak bilememekte, hatta 

muhabiri olduğu kredi kurumunun alt ilişki kurduğu kurumlara ne tür bir mali hizmet 

sunduğunu belirlemekte bile büyük güçlüklerle karşı karşıya kalabilmektedir. Ayrıca, 

muhabir hesaplarındaki büyük çaplı mali işlemleri gözleyebilmek de oldukça zordur; 

çünkü muhabir bankanın, genellikle hesabın sahibi veya faydalananı ile herhangi bir 

teması yoktur. Son olarak, muhabir bankanın, kara para aklama riski taşıyan mali 

                                                           
474 Nurhan Aydın, Bankacılık Uygulamaları, 1.Baskı, Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Web Ofset, s.200. 
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işlemlere karşı kendi başına yeterli önlem alma yönünde eğilim taşımadığını ve bu 

durumun kara para aklama risk ve tehdidini artırdığını belirtmek gerekir. Çünkü 

muhabir banka, karşısındaki sorumlu bankanın kara para aklamayı önlemek için bütün 

tedbirleri aldığına inanmakta, sorumlu banka ise müşterisi lehine işlem yapıldığı için ek 

tedbir almaya gerek bulunmadığı eğilimini taşımaktadır.
475

 

3.4.5.6. İnternet Bankacılığı Hizmetleri Aracılığıyla Aklama 

İnternet üzerinden sunulan mali hizmetlerdeki artış dikkate alındığında, kara 

para aklamada kullanılma riskinin en yoğun olduğu alan çevrimiçi işlem yapabilme 

imkanlarıdır.
476

 İnternetin sahip olduğu bazı özellikler kara para aklayıcılarını internet 

aracılığıyla kara para aklamaya yöneltmektedir:
 477

 

 İşlem yapan kişinin kimliğinin tespit edilememesi ve bağlantıyı kuran 

kişinin kimliğini doğrulatma olanağının bulunmaması. 

 Gerçek kimliğini saklamak isteyen bir kişi dünyanın herhangi bir 

yerinden hesabıyla bağlantı kurma ve hesabını kontrol etme imkanına sahip 

olduğundan işlem yapan kişinin bu işlemi nereden gerçekleştirdiğinin 

belirlenememesi. 

 Yapılan işlemlerle ilgili herhangi bir kaydın tutulmaması işlemlerin 

yetkililerce izlenememesi nedeniyle şüpheli işlemlerin gerektiği kadar takip ve 

rapor edilememesi.  

 Aklayıcıların resmi makamlarca iz sürülmesini engellemek amacıyla sık 

aralıklarla bilgisayar yazılımlarını değiştirebilmesi ve ayrıca yüksek seviyede 

şifreleme tekniklerinin çözülmesinin zor olması. 

İnternet aracılığıyla gerçekleştirilen kara para aklama yöntemlerinden biri, 

sunacağı hizmet bedelini internet aracılığıyla gerçekleştirecek bir şirket kurmakla 

başlar. Daha sonra, kara para aklayıcı bu şirketi kullanır ve kara parasının bulunduğu ve 

                                                           
475 Dursun, s.107. 
476 Ergin Ergül, “Türkiye’de Kara para Aklama”, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_47.htm, [Erişim 

Tarihi:14.11. 2012].  
477 Yazıcı, s.161. 

http://www.turkhukuksitesi.com/makale_47.htm
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kendi kontrolünde olan ve belki de offshore merkezlerdeki hesaplarla bağlantılı kredi 

kartlarını internetten sipariş vermek suretiyle kullanarak, bu şirketin hesabını şişirir. Bu 

durumda aklayıcının şirketi, sunulan hizmet karşılığında faturayı kredi kartı veren 

şirketler adına keser. Böylece kara para aklayıcı, kara paralarını kurduğu şirket hesabına 

aktarabilir ve elde edilen paranın internet üzerinden mal ve hizmet satışı karşılığında 

elde edildiğini belirtebilir. Kredi kartı şirketi, internet hizmet sunucusu, internet fatura 

hizmeti sunucusu hatta bankalar bile olayın yalnızca bir parçasını gördükleri için kara 

paranın aklandığı bu süreçte şüpheli bir durumun farkına varmazlar.
478

 

3.4.5.7. Yeni Ödeme Teknolojileri Aracılığıyla Aklama 

Enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerin yoğun biçimde gerçekleşmesi ve 

ticaretin giderek internet ortamına kayması yeni elektronik ödeme araçlarının kara para 

aklamada kullanılmasına imkan tanımaktadır. Bu araçlardan başlıcaları; çok amaçlı, 

önceden ödemesi yapılmış kartlar (elektronik cüzdan veya değer yüklenmiş kartlar) ve 

önceden ödemesi yapılmış yazılım ürünleridir (dijital nakit).
479

  

Yeni ödeme teknolojileri, aklayıcıların en büyük sorunu olan büyük miktarlı 

nakit paranın fiziksel hareketini ortadan kaldırmaktadır. Bunun yanında akıllı kart 

üzerine yüklenecek olan miktar konusunda herhangi bir limit olmaması ve karttan karta 

transferin mümkün olması durumunda, kara para paradan daha çekici hale gelmektedir. 

Yasa dışı yollardan elde edilen büyük tutarda para, ATM'lerden akıllı kartlara 

yüklenebilir veya karttan karta transfer edilebilir. Böylece transfer edilen karttan başka 

kartlara herhangi bir kayıt olmadan transfer edilerek kara para aklanabilecektir.
480

 

Ayrıca bu tür ödeme sistemlerinin globalleşmesi aklayıcılara ülkelerin ulusal güvenlik 

standartlarındaki farklılıklardan yararlanma ve böylece yasadışı fonlarının hareketini 

otoritelerden gizleyebilme fırsatını sunmaktadır.
481

  

Akıllı kartın kara para aklanması amacıyla kullanılma olasılığı yönündeki 

endişelerin tümü e-para dizgesi için de geçerlidir. Gerçekten de, akıllı kartta olduğu gibi 

                                                           
478 Dursun, s.113. 
479 Ünal Çağlar, “Elektronik Para: Enformasyon Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Yeni Ödeme Sistemleri”, Kırgız-

Türk Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:17, 2007, s.181. 
480 Kalem, Banka Aracılığı ile Kara para Aklama. 
481 Yazıcı, s.159. 
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e-parada da, e-paranın ilk satın alınması ve müşterinin banka hesabına kredi yüklemesi 

yapılıp müşteri tarafından ödeme yapılması halleri dışında bankalar kullanılmamaktadır. 

Dolayısıyla, bahsedilen ilk aşama ile son aşama arasında yapılan e-para işlemlerini 

izlenmesi olanağı bulunmamaktadır.
482

 

3.4.6. Bankalara Yönelik Dış Kaynaklı Hilelerin Belirtileri 

3.4.6.1. İnşaat Kredisi Hilelerinin Belirtileri 

Banka dışı kişilerce bankalara yönelik gerçekleştirilen inşaat hilelerinin 

belirtileri aşağıda yer almaktadır.
483

 

 Standart dışı ödeme şekilleri, 

 Fatura yedekleme sisteminde aksaklıklar, 

 Yeterli ve zamanında açıklama olmaksızın yedek akçe kullanımı, 

 Yeterli ve zamanında açıklama olmaksızın değerler listesinde 

değişiklikler, 

 Taşeronun geç kalan ödemelerle ilgili şikayetleri, 

 Olağandışı teklif şekilleri, 

 Çalışma süreleri veya kayıp zaman kayıtları ile ilgili yetkisizce 

gerçekleştirilen değişiklikler, 

 Arazi üzerinde ortak mülkiyet ve ilişkili tarafların varlığı. 

3.4.6.2. Elektronik Bankacılık Hilelerinin Belirtileri 

3.4.6.2.1. Sosyal Mühendisliğin Belirtileri 

Günümüzde elektronik bankacılık yoluyla yapılan hilelere maruz kalmak 

neredeyse olağan bir durum haline gelmiştir. Elektronik bankacılık hilelerinde özellikle 
                                                           
482 Kalem, Banka Aracılığı ile Kara para Aklama. 
483 Grant Thornton, “Top Ten Construction Project Fraud Schemes”. 



174 
 

çevrimiçi bankacılık yoluyla yapılan hilelerden etkilenmemek adına bu konuda bilinçli 

ve bilgili olmak, bu doğrultuda hareket etmek gerekir. Bu nedenle aşağıda yer alan 

hususlara dikkat edilmesi belirtilerin farkında olup aldatıcı durumlardan korunmaya da 

yarayacaktır.
 484

 

 E-postada bir adres (link) tıklanmasının istenmesi şüpheli bir e-postaya işaret 

edebilir. 

 Web sayfasının URL kısmında https:// olmaması sayfanın güvenli olmayan ve 

çeşitli şifreleme metotları içeren sayfa olduğunu gösterir.  

 İnternet tarayıcısının sağ alt kısmında (tarayıcılara ve sürümlere göre farklılık 

gösterebilir) kapalı kilit işaretinin olmaması güvenli olmayan bir sayfayı işaret 

eder. 

 Browser’ın adres kısmında rakamlı adres ile karşılaşılması sahte sitelere 

götürebilir. 

 Gelen mesajda “Eğer yukarıdaki siteye ulaşamıyorsanız aşağıdaki adresi de 

kullanabilirsiniz.” ifadesinin yer alması tuzak olabilir. 

 Gelen e-posta ve mesajlarda yer alan yazım ve cümle hataları şüphe 

uyandırabilir. 

 Kişisel bilgilerin verildiği bir sayfada gizlilik anlaşmasının yer almaması hileye 

işaret edebilir. 

Türkiye’de 2006 yılında, pek çok banka müşterisini hedef alan, yasal bir banka 

tarafından gönderilmiş izlenimi uyandıran bir phishing (olta saldırısı) düzenlenmiştir. 

Söz konusu saldırıda kullanılan e-postaların bir örneği Şekil 3. 1.’de sunulmaktadır.
485

 

                                                           
484 Yüksel Mermod, Elektronik Bankacılık ve Riskler, s.159-161. 
485 Mustafa Ünver ve Ayşe Gül Mirzaoğlu, Yemleme “Phishing”, Bilgi Teknolojileri Kurumu, Şubat 2011, s.6. 
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Şekil 3.1. Phishing Saldırısında Kullanılan E-Posta Örneği 

Kaynak: Mustafa Ünver ve Ayşe Gül Mirzaoğlu, Yemleme “Phishing”, Bilgi Teknolojileri   

                Kurumu, Şubat 2011, s.7. 

 

Şekil 3.1.’de yer alan e-posta incelendiğinde, son paragrafta yer alan uyarı 

notunun e-postanın inandırıcılığını arttırmak amacıyla konulduğu anlaşılmaktadır. Aynı 

zamanda, e-posta alıcılarının girmesi istenen bağlantıya ait alan adının, hedef alınan 

bankaya ait internet sitesinin alan adını içermesi de müşterileri kandırmaya yönelik 

görsel yanıltma tekniklerinden biridir.
486

 

2004 yılında, açılır pencerelerin bu amaçla kullanıldığı bir phishing (olta 

saldırısı), uluslararası bir bankaya ait internet bankacılığı sitesini hedef almıştır. Söz 

konusu saldırıda, kullanıcılar bu bankanın sahte sitesine yönlendirildiğinde, bir yandan 

sahte site üzerinde bir açılır pencere ortaya çıkarken, bir yandan da internet tarayıcısı 

yasal siteye geri yönlendirilmiş ve böylelikle açılır pencerenin inandırıcılığı 

                                                           
486 Ünver ve Mirzaoğlu, s.7. 
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arttırılmıştır. Şekil 3.2.’de görüntülenen saldırıda, açılır pencerede, bilgi güncelleme 

bahanesiyle, kullanıcılardan bankamatik kartı ve hesap numaraları ile istenmektedir. 

 

 

Şekil 3.2. Uluslararası Bir Bankanın Sahte İnternet Sitesi Üzerindeki Açılır Pencere 

Kaynak: Ünver ve Mirzaoğlu, s.14. 

 

 

Bankalara gelen müşteri şikayetleri doğrultusunda ön ödeme hileleriyle ilgili 

olarak belirlenen hile olmasından şüphelenilebilecek durumlar aşağıda sıralanmaktadır.
 

487
 

 Maske hikayeler ile uygulamalar arasında tutarsızlık bulunması, 

                                                           
487 T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, Ön Ödeme Dolandırıcılığı Tipolojileri, http://www.masak. 

gov.tr/media/portals/masak2/files/ON_ODEME_DOLANDIRICILIGI_TIPOLOJILERI.pdf, [Erişim 

Tarihi:13.11.2012]. 
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 Telefon numaraları ve iletişim kanallarının çoğunlukla çağrı merkezine 

ait olması, 

 Maske hikayelerde uluslararası alanda kabul görmüş kurum/kuruluş 

adlarını çağrıştıracak isim ve amblemler kullanılması, 

 Hedefin kredi kartı ve kişisel bilgileri elde etme hususunda ısrarcı tutum 

sergilemesi, 

 Düzenlenen/kullanılan belgelerdeki ayrıntılarda eksiklik ve çelişkilerin 

bulunması, 

 Bazı sahte belgelerin birkaç olayda birden kullanılması, 

 Dolandırıcıların birikimlerinin ve donanımlarının konumları ile uyumlu 

olmaması, 

 Maske hikayelerde erdem boyutu öne çıkan öyküler kurgulanması, 

 Yapılması talep edilen ödemenin peşin olmasının şart koşulması.
488

 

3.4.6.2.2. Kartlı İşlemlerde Yapılan Hilelerin Belirtileri 

Hemen herkes harcamalarını kredi kartları ile yapmakta, banka kartları ile para 

yatırmakta, çekmekte, yatırım, havale gibi diğer bankacılık işlemlerini yapmaktadır. 

Sosyal yaşamın bir sonucu da bu kartların yasa dışı şekilde kullanımı da gündeme 

gelmektedir.
489

 Bankalar açısından incelendiğinde ve bankalara gelen müşteri 

şikayetleri doğrultusunda kartlı işlemlerde yapılan hilelere ilişkin belirtiler aşağıdaki 

gibidir. 

 Müşterilerin yetkisi dışında satın almaların gerçekleşmesi 

                                                           
488 Adrian Mascari, “Advance Fee Fraud:New Twists on Old Scam”, 2010, http://www.nw3c.org/docs /w hitepapers/ 

advance_ fee_fraud_september_201002E40E1D11A1.pdf?sfvrsn=9,[ErişimTarihi:13.11.2012]. 
489 Özkan ve Özen, s.127. 

http://www.nw3c.org/docs%20/w%20hitepapers/%20advance_%20fee_fraud_september_201002E40E1D11A1.pdf?sfvrsn=9
http://www.nw3c.org/docs%20/w%20hitepapers/%20advance_%20fee_fraud_september_201002E40E1D11A1.pdf?sfvrsn=9
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 Birçok müşterinin kart hesabında aniden olağandışı durumların ortaya 

çıkması
490

 

 Birçok kredi kartında kısa sürede azami limite ulaşılması, 

 Ters ibraz
*
 başvurularında olağandışı artışların yaşanması

491
 

 Alışveriş sırasında müşterinin, kartının POS cihazından farklı bir cihaza 

okutturulduğundan şüphelenmesi
492

 

 İnternet ve telefon bankacılığı kullanırken telefon konuşmasının 

dinlendiğinden şüphelenilmesi. 
493

 

3.4.6.3. Vaatçilik ve Tırnakçılığın Belirtileri 

 Yüksek tutarda dövizi çantasında taşıdığını ima etmek  

 Telefonda konuştuğu şahıstan EFT geleceğini iddia etmek 
494

 

 İşlem yapmadan uzun süre bankada beklemek 

 Bankanın çeşitli bölümlerinde sebepsizce dolaşmak
495

 

3.4.6.5. Kara para Aklamanın Belirtileri 

Uluslararası hukuki düzenleme kuruluşları uzun yıllardır kara para aklama 

yöntemleri üzerine çalışmaktadır. Sonuçta olası kara para aklama faaliyeti olarak bir 

dizi kırmızı bayrak listesi hazırlanması yüksek riskli alanları, ürünleri, hizmetleri ve 

                                                           
490 Goldmann, s.158. 
*
 Uluslararası kartlı ödeme sistemleri kurallarına göre, kredi kart sahipleri kendi kartlarıyla yapılan işlemlere itiraz 

etme hakkına sahiptirler. Bu itiraz, kart sahibi banka tarafından işyeri bankasına iletilir, işyeri bankası ise ilgili 

işyerinden itiraz edilen işlem ile ilgili belgeleri talep eder. Talep edilen belgelerin yetersiz olması durumunda, söz 

konusu işlem tutarı işyeri bankası tarafından ilgili işyerinden tahsil edilir ve kart sahibi bankaya aktarılır. Bu 

işleme "chargeback" veya “ters ibraz” adı verilir. 
491 Goldmann, s.159. 
492 Özkan ve Özen, s.156. 
493 Özkan ve Özen, s.157. 
494 Yüksel Mermod, Elektronik Bankacılık ve Riskler, s.147. 
495 Hüseyin Aras, “Banka Güvenliği”, http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/banka-guvenligi.html, [Erişim 

Tarihi:03.01.2013]. 

http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/banka-guvenligi.html
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işletmeleri işaret edecektir.
496

 Bu çerçevede, şüpheli işlem bildirimi mekanizması bu 

ihtiyacı karşılamaya yöneliktir. Şüpheli işlem, herhangi bir tutarla bağlı kalmaksızın, 

kara para aklamaya yönelik olduğundan şüphe edilen işlemlerin, eylemlerin ve 

belirtilerin ilgili mali kuruluşlara bildirilmesidir. Şüpheli işlem bildirimini diğer 

işlemlerden ayıran özellik işlemi yapan görevlinin; işlemin tutarı ve likiditesi dikkate 

alınmadan, işlemin kara para aklanmasına yönelik belirtileri taşıyıp taşımadığına 

odaklanarak kanaate varılması neticesinde ortaya çıkmasıdır. 

MASAK’ın 2006 yılında yayımladığı Şüpheli işlem bildirim rehberine göre 

bankacılık sektörüne ilişkin göstergeler aşağıdaki gruplara ayrılarak ele alınmıştır:
497

 

 Şüpheli Müşteri Davranışları ve Yetersiz-Yanıltıcı-Sahte Bilgi ve Belge 

Verilmesine İlişkin Belirtiler 

 Nakit Karakterli İşlemlere İlişkin Belirtiler 

 Elektronik Transferlere İlişkin Belirtiler 

 Kimlik Tespiti, Kayıtların Saklanması ve Bildirim Prosedürlerinden 

Kaçınılmasına İlişkin Belirtiler 

 Kredili İşlemlere İlişkin Belirtiler 

3.4.6.5.1. Şüpheli Müşteri Davranışlarına ve Yetersiz-Yanıltıcı-Sahte Bilgi 

ve Belge Verilmesine İlişkin Belirtiler 

  Müşterinin aşırı meraklı tavrı: Müşterinin işlem yapmadan önce; kimlik tespit 

ve şüpheli işlem bildirim zorunluluğu, işlem limitleri, bankanın aklama ile 

mücadelede kontrol yöntemleri, resmi raporlama sistemleri hakkında bilgi 

edinmeye çalışması ve bu yönde sorular sorması.  

                                                           
496 Ismail A. Odeh, Anti Money Laundering and Combating Terrorist Financing For Financial Institutions, 1. 

Edition, Dorrance Publishing, 2010, s.89. 
497 MASAK, “Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi”, Temmuz 2006, s.45, http://www.masak.gov.tr/media/ 

portals/masak2/ files/ supheli_islem_bildirim_rehberi.pdf, [Erişim Tarihi:15.11.2012]. 

http://www.masak.gov.tr/media/%20portals/masak2/%20files/%20supheli_islem_bildirim_rehberi.pdf
http://www.masak.gov.tr/media/%20portals/masak2/%20files/%20supheli_islem_bildirim_rehberi.pdf
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  Müşterinin bilgi saklaması: Müşteriden faaliyeti, mesleği ya da kimlik, adres, 

sabit telefon gibi kişisel bilgilerin alınmasında zorluklarla karşılaşılması veya 

müşterinin işlemlerin amacı, işlemlere konu olan fonların kaynağı ya da geldiği 

kurumlar hakkında açıklama yapmakta zorlanması veya bilgi vermekten 

kaçınması, müşterinin yasal veya idari olarak ibrazı veya doldurulması gereken bir 

belgeyi ibraz etmemek veya doldurmamak için banka görevlisini ikna etmeye 

çalışması.  

 Müşterinin 3. Şahıs hesapları üzerinde çok sayıda işlem yapması: Müşterinin 

makul ve geçerli bir nedene dayanmaksızın vekaletle yurt içinde veya dışında 

yerleşik çok sayıda kişi adına hesap açmak istemesi veya sürekli üçüncü şahıslar 

üzerine açılmış hesaplardan yapılan işlemler için nakit para yatırması veya 

çekmesi, hesap sahiplerinin hesabına yatırılan veya hesabında bulunan para 

konusunda yeterli bilgi sahibi olmaması. 

 Aynı iletişim bilgilerine sahip müşterilerin mevcudiyeti: Görünürde birbirinden 

bağımsız hareket eden ancak aynı adres, telefon ve benzeri iletişim bilgilerini 

veren müşterilerin, aynı lehdarlara havaleler göndermesi veya aynı amirlerden 

havaleler alması.  

 Olağandışı kiralık kasa hareketleri: Müşteri tarafından aile, akrabalık veya 

herhangi bir iş ilişkisi bulunmayan kişilerle birlikte ortak kasa kiralanması veya 

kendisine ait kiralık kasaları kullanabilmeleri için bu kişilere vekaletname 

verilmesi veya kiralık kasanın çok sayıda kişi tarafından para kasası gibi 

kullanıldığını gösteren aşırı bir trafiğin olması. Bunun yanı sıra bir banka şubesiyle 

dikkate değer bir hesap ilişkisi ve işlem hacmi bulunmayan müşterilerin kiralık 

kasaları yoğun bir şekilde kullanması ve/veya bir işlemden hemen önce veya sonra 

kiralık kasaların farklı kişiler adına kiralanması.  

 Şüpheli ortak mevduat hesapları: Birbirleriyle hiçbir akrabalık bağı ya da iş 

ilişkisi olmadığı görülen kişilerin ortak tasarruf mevduatı hesapları açtırmaları, 

hesap üzerinde birlikte tasarrufta bulunmaları, hesaplarda dikkat çekici şekilde 
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tasarruf mevduatı profiline uymayan yoğun şekilde nakit işlem veya yurt içi ve 

dışından yönlendirilen elektronik transfer trafiği görülmesi.  

 Şüpheli ortaklık yapısı: Tüzel kişi müşterilerin ortakları ve yöneticileri olarak 

görünen gerçek veya tüzel kişilerin firmanın gerçek hissedarı olmadığının 

anlaşılması ya da firmanın sermayesi ve idaresinin, kötü bir ünü olan ya da resmi 

makamlarca haklarında dava açılmış veya inceleme yapıldığı bilinen üçüncü 

şahısların kontrolünde olduğuna dair bilgi veya şüpheyi gerektirecek bir durum 

bulunması.
498

Ayrıca tüzel kişi müşterilerin ortaklık yapısının değişmesi, yeni 

ortağın kişisel ve ticari geçmişi ile sağladığı sermayeye ilişkin fon girişlerinin 

kaynağı ve geldiği merkezler (özelikle off-shore finansal kurumlar) hakkında bilgi 

vermekten kaçınması, daha önce firmanın faaliyet gösterdiği alanla herhangi bir 

ilgisi, eğitimi ve iş tecrübesi bulunmaması.  

3.4.6.5.2.  Nakit Karakterli İşlemlere İlişkin Belirtiler 

  Nakit paradaki fiziksel olumsuzluklar: Müşteri tarafından getirilen nakit 

paraların ufak kupürlü ve kirli olması, çeşitli maddeler içinde gizlenerek 

taşındığını gösteren lekeler bulunması ve kokular yayması, özensiz ve acele bir 

şekilde paketlenmiş olması, sayıldığında müşteri tarafından beyan edilenden sık 

sık eksik veya fazla çıkması, deste içinde sahte banknotlara rastlanması, 

müşterinin, kendisi için normal sayılmayacak şekilde banknotları paketleyerek 

veya bir şeye sararak vermesi.  

  Olağandışı nakit hareketleri: Müşterinin hesaplarında, müşterinin hayat 

standardı, işi ve gelir seviyesi ile ilgi kurulamayan, toplamda büyük meblağlara 

ulaşan sık sık düşük tutarlı veya tek işlemde yüksek tutarlı nakit çekme veya 

yatırma işlemlerinin gözlenmesi.  

  Şüpheli havale işlemleri: Sadece fon transfer etmek amacıyla açıldığı görülen 

hesaplara yatırılan nakdin herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın ve yeterli 

açıklama yapılmadan sürekli olarak yurtdışına veya yurtiçine havale edilmesi 
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veya belli bir dönem bu tür işlemler yapıldıktan sonra hesabın uzun süre 

hareketsiz kalması. Bunun yanı sıra sadece yurtdışından gelen transfer bedellerini 

tahsil etmek amacıyla açıldığı görülen hesaplara geçen havale bedellerinin 

herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın sürekli nakit olarak çekilmesi veya kısa bir 

süre bu tür işlemler yapıldıktan sonra hesabın uzun süre hareketsiz kalması.
 499

 

  Şüpheli hareketsiz hesaplar: Müşteri tarafından aynı bankanın birkaç şubesinde 

düşük bakiyeli durağan hesapların açık tutulması, bu hesaplara gelen transferlerin 

genelde ATM’lerden maksimum nakit çekme işlemleri ile çekilmesi.  

  Şirket adına açılan hesaplardaki ilgisiz hareketler: Şirketle açıkça bağlantısı 

olmayan kişilerce şirket adına açılmış hesaplara ticari saikle yapılmadığı belli olan 

büyük tutarda nakit para yatırılması veya çekilmesi.  

  Büyük meblağlı nakit hareketleri: Müşterinin nakit paranın taşınması sonucu 

oluşabilecek can güvenliği, hırsızlık ve suiistimal risklerini göze alarak özel bir 

ihtiyacının bulunduğu durumlar hariç olmak üzere hesaplarına tek seferde veya 

sık sık önemli meblağlarda nakit para yatırması veya çekmesi.   

  Belirsiz nakit hesap açma durumu: Hesap açma amacı ve bankayı tercih etme 

konusunda görünürde ekonomik sebepleri olmayan ve haklarında yeterli bilgi 

bulunmayan kişi ve kurumların yüksek miktarda nakit fon ile hesap açtırmaları.  

  Şüpheli nakit benzerleri: Müşterinin işi ile ilgili olmayan veya işleriyle 

bağdaştırılamayan tutarlar üzerinden sık sık bankada nakit karşılıklar tesis ederek, 

bloke çek, teminat mektubu, ödeme emirleri gibi nakit benzeri enstrümanlar 

düzenlenmesini talep etmesi. 

3.4.6.5.3.  Elektronik Transferlere İlişkin Belirtiler 

 Kıyı ötesi bankacılık işlemleri aracılığıyla gerçekleştirilen elektronik fon 

transferleri: Uyuşturucu ve kaçakçılık gibi suçlar ile terörist organizasyonların 

mevcut olduğu ülkelerden, sınır ötesi merkezlerden ve “FATF İşbirliği Yapmayan 
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Ülkeler Listesi”nde yer alan ülkelerden veya bu ülke ve merkezlere, yeterli 

açıklama yapılmadan tek seferde büyük meblağlı veya belli bir zaman aralığında 

önemli tutarlara ulaşan sık sık düşük meblağlı transferlerin yapılması.
500

 

 Açıklanmayan transfer amacı ve lehdar isimleri: Dikkat çekici tutarda ve 

sıklıkta olduğu görülen veya riskli bölgelerden yönlendirilen elektronik fon 

transferlerinin gerçekleştirilme amacına ilişkin açıklama bulunmaması, transfer 

mesajlarında amir ve lehdarların tam adları ile adreslerinin bulunduğu alanların 

doldurulmaması ya da bu alanlarda gerçek amir isimleri yerine rumuz, kod, 

kısaltma veya “A client”, “One of our customers”, “Instructor” gibi ifadelerin yer 

alması.  

 Kısa aralıklarla yurtdışına elektronik fon transferleri: Yurtiçi veya yurtdışında 

yerleşik müşteri hesaplarına veya adlarına yurtdışından gelen fonların kısa bir süre 

sonra yine yurtdışına gönderilmesi veya müşterinin işlemi yapan görevliden henüz 

hesaplarına geçmeyen, geleceğini belirttiği transfer bedellerini yurt dışına 

gönderilmesini istemesi, geçiş hesabı olarak kullanılan bu hesaplar aracılığıyla 

birbirine yakın tutarda paranın yine birbirine yakın tarihlerde ülke içine girmesi ve 

çıkması.   

 Dolaylı bir şekilde yapılan elektronik fon transferleri: Örneğin, Türkiye’de 

yerleşik yabancı bir müşterinin, kişisel ve ekonomik durumu ile bağlantılı 

olmaksızın, kendi ülkesi dışındaki ülkelerden sıkça Türkiye’ye transfer yapması 

ya da bu ülkelere transfer yapması.
501

 

3.4.6.5.4. Kimlik Tespiti, Kayıtların Saklanması ve Bildirim 

Prosedürlerinden Kaçınılmasına İlişkin Belirtiler 

 Kimlik belgesindeki aksaklıklar: Müşterinin kimlik ibraz etmeksizin veya 

geçerli kimlik belgesi olmaksızın, sahte veya hayali olduğundan şüphe 

duyulan isimle hesap açtırmaya, işlem yapmaya veya başkaları adına veya 

hesapları üzerinden işlem yaptırmaya teşebbüs etmesi,  çalışanlara bu yönde 
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işlemlerin gerçekleştirilmesi veya işlemlerinin raporlama dışı tutulması 

konusunda teklif, baskı ve tehditte bulunulması. 

 Dikkat çekici işlem eşikleri: Müşterilerin, kimlik tespiti, kayıtların 

saklanması veya bildirim prosedürlerinden kaçınmak amacıyla belli bir 

eşiğin altında işlem yapmaya teşebbüs etmesi, teşebbüs edilen işleme konu 

paranın birden fazla işleme, hesaba, havaleye veya nakit işleme bölünmesi.   

 Diğer bankalardaki benzer hesap hareketleri: Müşterinin aynı bankada, 

kendi adına veya adlarına hareket ettiği üçüncü şahıslara ait, benzer 

işlemlerin yapıldığı çok sayıda hesabın bulunması veya hesap 

hareketlerinden diğer bankalarda da benzer hesapların açıldığının 

anlaşılması. 
502

                                            

3.4.6.5.5.  Kredili İşlemlere İlişkin Belirtiler 

 Müşterinin teminat mektubu alma konusunda ısrarcı tavrı: Özellikle 

müşteri olmayı kendileri teklif eden, bankaca tanınmayan gerçek ve tüzel 

kişilerin bankanın komisyon, masraf veya faiz oranlarını dikkate almaksızın 

nakit karşılıklı kredi veya mal alımına yönelik teminat mektubu talep etmesi.  

 Şüpheli çek unsurları: Müşterinin, yüksek tutarlı ve yabancı banka 

üzerine keşide edilmiş çeki kredi veren bankaya teminat olarak vermesi, 

çeklerin kaynaklandığı ticari faaliyet hakkında çelişkili bilgiler vermesi, 

destekleyici bir belge ibraz edememesi, çekteki keşideci ile cirantalar arasında 

görünürde bir ticari ilişki kurulamaması, cirantaların dolandırıcılık ve 

kaçakçılık konusunda riskli bölgelerle bağlantılı olması.  

 Kıyı ötesi bankalar ile gerçekleştirilen kredi işlemleri: Müşterinin makul 

bir neden olmaksızın, aklama ile mücadele konusundaki yasal sistemleri 

zayıflık gösteren ülke ve bölgelerde kayıtlı şirketlerin veya yerleşik üçüncü 

kişilerin aktiflerini teminat göstererek kredi talep etmesi.   
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 Malvarlığı ile kredi talebi arasındaki uyuşmazlık: Müşterinin önemli 

malvarlığına sahip olmasına karşılık, bunları teminat göstererek kendisi için 

ekonomik olmayan kredi talebinde bulunması.  

 Kredi talep sürecindeki eksik bilgiler: Potansiyel bir kredi müşterisinin 

krediyi alma amacını ya da ödediği kredi borcunun kaynağını belirtme 

konusunda isteksiz davranması veya kredinin amacı ve ödeme kaynağını 

belirtmeyi reddetmesi ya da kuşku uyandıran bir amaç ve/veya kaynak 

belirtmesi.  

 Teminat niteliğindeki yabancı bir bankaya ait mevduat sertifikası: 

Yabancı bir banka tarafından çıkarılan mevduat sertifikasına dayanan 

teminatlarla yapılan kredi başvuruları. 

 Çek ile yapılan kredi geri ödemeleri: Üçüncü şahısların çekleriyle ya da 

birden fazla cirosu olan çeklerle gerçekleştirilen geri ödemeler.  

 Kredi kartının sıra dışı kullanımı: Kredi kartı müşterilerinin sürekli 

olarak büyük tutarlı nakit para çekimleri yapması, kredi kartlarının altın gibi 

nakde tahvili kolay olan kıymetli malların alışverişinde sürekli ve/veya sıra dışı 

kullanılması.
503

 

3.4.7. Bankalara Yönelik Dış Kaynaklı Hilelerin Önlenmesine Yönelik 

Çabalar 

3.4.7.1. İnşaat Kredisi Hilelerinin Önlenmesi 

 

Bankaların inşaat kredilerine yönelik hilelerden korunma amaçlı alabileceği 

önlemler, güvenilir bir inşaat kredisi süreci için müteahhit, tedarikçi ve müşterilerden 

beklentileri aşağıda belirtilmektedir. 

 Bankalar, çalışanlarından ve diğer çıkar gruplarından beklediği davranış 

kurallarını içeren etik kodlar oluşturmalıdır. Özellikle inşaat sektörü yapısal olarak 
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çok sayıda çıkar grubu ile ilişkili olduğundan tedarikçileri ve taşeronları da proje 

süreci başlamadan etik kodlarını okumaya yönlendirmelidir.  

 Kurumsal müşterilere yönelik hile farkındalığı ve etik konulu eğitimler hile 

riskini azaltmaya yardımcı olabilir. 

 Müteahhitlerin inşaat kredisi sözleşmelerinde belirlenmiş proje süresince 

taşeronların defter kayıtlarını denetleme hakkı bulunması şeffaflığa katkıda bulunur. 

 Müteahhitler satın alma işlemlerinin güvenliğini sağlamalıdır. Tahmini, sipariş 

edilen ve teslim alınan malzeme miktarlarının uygunluğu rutin biçimde kontrol 

edilmelidir. Satın alınan malzemeler için projeler çerçevesinde bir veya birçok 

taşerondan fiyat alarak karşılaştırma raporu oluşturulmalıdır. 

 Tahmini ve gerçekleşen malzeme miktarı arasında arasındaki önemli farklılıklar 

ve değiştirilen sipariş miktarları incelenmelidir.
504

 

3.4.7.2. Elektronik Bankacılık Hilelerinin Önlenmesine Yönelik Çabalar 

 

İnternet, yapısı gereği farklı ortamlardaki bilgisayarların birbirleriyle serbestçe 

iletişim kurabilecekleri açık bir sistem olduğu için internet üzerinde güvenlik kontrolleri 

oluşturmak hızlı olunması gereken zorlu bir süreçtir. Teknolojinin gelişim hızına paralel 

olarak güvenlik önlemlerinin sürekli güncel tutulması gerekmektedir. İnternet 

bankacılığı hizmeti verilirken öncelikle kullanılan yazılım, donanım ve network 

altyapısının güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda bankaların 

internet bağlantıları, dış saldırılara karşı güvenlik duvarlarıyla korunmaktadır. Standart 

önlemlere ek olarak, olası saldırıların tespit edilmesi ve engellenmesi için kurulan 

sistemler, güncel olarak izlenmektedir ve yeni saldırı tiplerine karşı sürekli 

geliştirilmektedir.
505

  

                                                           
504 Mike Noyes, “Combating Construction Fraud”, 09.10.2008, http://enr.construction.com/opinions/ viewPoint/ 
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Enstitüsü), 2006, s.38. 
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Bu kısımda genel bir çerçevede elektronik bankacılık hilelerine karşı alınacak 

güvenlik önlemleri aşağıda sıralandıktan sonra öncelikle sosyal mühendislik 

saldırılarına daha sonra kartlı işlemler ile yapılan hilelere karşı alınacak güvenlik 

önlemleri anlatılmaktadır. T.B.B.’nin 2006 yılında “İnternet Bankacılığı 

Kullanıcılarının Kişisel Bilgilerini Elde Etmeye Yönelik Virüsler Hakkında Kamuoyu 

Duyurusu” na göre banka müşterilerinin elektronik bankacılık işlemlerinde aşağıdaki 

hususlara dikkat etmesi gerekir:
506

 

 Online işlemler gerçekleştirirken, işlem yapılan sayfada, daha önceki 

bağlantılardan farklı bir görünüm veya ifade varsa, hiçbir işlem yapılmadan 

ilgili banka ile irtibata geçilmelidir.  

 Güvenli olmayan internet sitelerine giriş yapılmamalı ve bu tür sitelerden 

dosya indirilmemelidir. 

 Bilinmeyen adreslerden gelen e-postalar açılmadan silinmeli, mümkünse 

bu tür e-postaları engelleyici tedbirler alınmalıdır.  

 Bilgisayarlarda kullanılan yazılımlara ait güvenlik güncellemeleri 

mutlaka yüklenmelidir.  

 Anti virüs yazılımları kullanılmalı ve düzenli olarak güncellenmelidir.  

 Kişisel güvenlik duvarları (firewall) kullanılmalıdır.  

 Kişisel bilgileri ele geçirmek üzere bilgisayara sızan casus yazılımlara 

karşı "antispyware" yazılımları kullanılmalıdır. 

3.4.7.2.1. Sosyal Mühendisliğin Önlenmesine Yönelik Çabalar 

 

İnternet bankacılığının yaygınlaşması ile birlikte dolandırıcılık faaliyetlerinin 

bu sistemleri ele geçirmek suretiyle menfaat temin etmeye yoğunlaştığı bir gerçektir. 

Son dönemlerde bankaların almış olduğu önlemler ve konuya yönelik yapmış olduğu 

önemli yatırımlar sayesinde, bu eylemler azalmış olsa da bir dönem birçok müşteriyi ve 
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bankayı zarara uğratan bu tür dolandırıcılık eylemleri ve bunlardan korunma faaliyetleri 

halen büyük önem taşımaktadır.
507

 Bilgi güvenliği çerçevesinde sorumluluk sadece 

bankada değildir. Kullanıcıların da elektronik bankacılık işlemleri hakkında yeterince 

bilgi sahibi olup gereken güvenlik önlemlerini almaları önerilmektedir.
508

 Bu 

önlemlerden dijital imza, tek kullanımlık şifre, kişiye özel resim veya mesaj 

düzenlemesi, sesli imza, sanal klavye aşağıda açıklanmaktadır. 

3.4.7.2.1.1. Dijital İmza 

Elektronik ortamdaki yazışmalara eklenen, yazıyı gönderenin kimliğini ve 

gönderilen yazının iletim sırasında bozulmadığını kanıtlamaya yarayan bölüm olarak 

ifade edilen dijital imza kavramı, nitelik olarak tükenmez kalemle bir kağıda atılan 

imzadan farklı değildir. Yani iki uygulama da hukuki bakımdan aynı sonucu doğurur.
509

  

Dijital imzanın diğer bir şekli olan mobil imza, mobil bankacılığın 

kullanılmasındaki en güvenli yöntemlerden biridir. Müşterinin kendi mobil aracını ve 

SIM kartını kullanarak PIN kodu oluşturmasına dayanır. 1 Ocak 2010 tarihinden 

itibaren mobil imza veya 1 defalık PIN oluşturma uygulaması Türkiye’de elektronik 

bankacılık düzenlemelerinde yer bulmuştur.
510

 

3.4.7.2.1.2. Tek Kullanımlık Şifre 

Tek kullanımlık şifre her kullanımda veya belli bir süre geçtikten sonra 

geçerliliğini yitiren ve bir sonraki kullanım için yeniden üretilmesi gereken sayı ve/veya 

harf dizisidir. Tek kullanımlık şifre oluşturulmasının amacı erişimi kısıtlanmış 

kaynaklara yetkisiz erişimi daha da zor hale getirmektir. Alışıldık sabit şifreler yeterli 

deneme şansı ve zaman verildiği takdirde yetkisiz kişiler tarafından aşılabilir. Tek 

kullanımlık şifre uygulamasında şifre sürekli değiştiği için bu risk büyük oranda 

azaltılmış olur.
511

 

                                                           
507 Yüksel Mermod, Elektronik Bankacılık ve Riskler, s.135. 
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Kurumlarındaki e-İmza Uygulamaları”, Sosyo Ekonomi Dergisi, Ocak - Haziran 2011, s.201. 
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3.4.7.2.1.3. Kişiye Özel Resim veya Mesaj Düzenlemesi 

 Özellikle olta saldırılarından korunmak için en etkili güvenlik önlemlerinden 

biri müşterinin, banka web sitesinin ana sayfasını kişisel mesaj veya resimle banka ile 

görüşerek düzenlemesidir. Böylelikle kullanıcı adı ve şifresiyle web sitesine girdiğinde 

sahte siteye girme riski bertaraf olacaktır.
512

 

3.4.7.2.1.4. Sesli İmza 

Sesli imza uygulaması, teyit ve kimlik doğrulaması gerektiren konularda, anne 

kızlık soyadı gibi ek sorulara gerek kalmadan yönlendirme sağlayarak, kimlik teyit 

süresini oldukça kısaltmaktadır. Ayrıca sesli imza ile kullanıcılar parmak izinde de 

olduğu gibi sesin taklit edilemez ve kişiye özel biyometrik özelliklerini kullanarak 

işlemlerini daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmektedir.
513

 

3.4.7.2.1.5. Sanal Klavye 

 Müşterinin bilgisayarın klavyesindeki tuşları kullanmadan, fare kullanarak 

ekrandan internet şubesi şifre girişinin yapmasına olanak sağlar.
514

 

Bu kısımda sıralanan önlemlere rağmen bankanın merkez bilgisayarına 

girilmesi, sistem güvenliğinin sağlanamaması, banka çalışanlarının kusurlu bulunması 

gibi durumlarda banka, hesap sahibinin açığını telafi etmekle yükümlüdür.
515

 Bu 

nedenle bankaların ayrıntılı ve anlaşılabilir bir bilgi güvenliği politikası uygulaması 

gerekmektedir. Ayrıca bu politika, periyodik olarak düzenlenen eğitimlerle kurumun 

tüm çalışanlara kendilerinin bilgi güvenlik sisteminin bir parçası olduğu hatırlatılarak 

desteklenmelidir. Tüm çalışanlara prosedürlere uyacağına dair bir taahhüt 

imzalatılabilir. İşten ayrılan çalışanlara da uymaları gereken prosedürler imzalatılabilir. 

Bunun yanı sıra, bankada periyodik olarak bilgi güvenliği testleri yapılabilir. Anti virüs 

yazılımları mutlaka tüm bilgisayarlara kurulmalıdır. Şifre korumalı ekran koruyucular 

                                                           
512 Çalıyurt ve Idowu, s.159. 
513 Call Center Life Dergisi, “Çağrı Doğrulama Sistemi Ne Kadar Güvenli?”, http://www.callcenterlife .com.tr/? 

p=3661&l ang=tr, [Erişim Tarihi:15.11.2012]. 
514 Garanti Bankası, http://www.garanti.com.tr/tr/bireysel/subesiz/internet_bankaciligi/guvenlik/ phishing. Page, 

[Erişim Tarihi:10.11.2012]. 
515 Yüksel Mermod, Elektronik Bankacılık ve Riskler, s.200. 

http://www.garanti.com.tr/tr/bireysel/subesiz/internet_bankaciligi/guvenlik/
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kullanılabilir. Çalışanların şifrelerini diğer çalışanlarla, sistem yöneticisi ve diğer 

yöneticilerle paylaşmaması gerekmektedir.
516

 

Ayrıca bankalar, usulsüz kullanımları önlemek için önceden kullanıcılarla 

yapacakları sözleşmelerle internet üzerinden yapılabilecek işlemlere tutar, gün, saat, 

işlem türü ve işlem yapacak kişi bazında çeşitli sınırlamalar getirerek hesap sahibinin 

işlemlerini kısıtlayarak güvence sağlayabilir.
517

 

3.4.7.2.2. Kartlı İşlemlerde Yapılan Hilelerin Önlenmesine Yönelik 

Çabalar 

 

Kredi kartı dolandırıcılığının önlenmesi, başvuru aşamasında olası suiistimal 

ve dolandırıcılık ihtimallerinin tespiti ve gerekli önlemlerin alınması, işlemler sırasında 

olası suiistimal ve dolandırıcılıkların tespiti (limit dışı hareketlerin kontrolü, profil 

belirleme ve profil dışı hareketlerin kontrolü) ve işlemler sonrası yapılacak analizlerle 

engelleme olarak üç aşamada incelenebilir. Bu aşamalar özetle aşağıdaki gibidir:
518

 

3.4.7.2.2.1. Başvuru Sırasında Engelleme 

Kredi kartı dolandırıcılığının önlenmesi için, kredi kartı verilmesinde ilk aşama 

olan, müşteri hakkında yeterli bilginin toplanması gerekmektedir. Kredi kartı 

yolsuzluğunun sadece Türkiye çapında olmadığı ve bir anlamda globalleştiği 

düşünülürse, başvuru esnasındaki suiistimal ve dolandırıcılığın engellenebilmesi için 

yurt içindeki kuruluşların sunmuş oldukları verilerin yanında yurt dışı kuruluşlarla da 

paylaşım yoluna gidilmesi gerekmektedir. Bu nedenle etkili bir kontrol ve iletişim 

sistemi kurulması veri paylaşımı açısından önemlidir. Günümüzde kullanılan mevcut 

sistemler ile isim, adres, doğum tarihi gibi bilgiler üzerinden arama yaptırılabilmektedir. 

Bilinçli veya bilinçsiz olarak bilgilerin yanlış girilmesi durumunda, müşteri bilgileri veri 

tabanında olmasına rağmen yokmuş gibi gözükebilir ve bu durum bankaların yanlış 

değerlendirme yapmasına neden olmaktadır.  

                                                           
516 Tatar, “Sosyal Mühendislik Saldırıları”. 
517 Yüksel Mermod, Elektronik Bankacılık ve Riskler, s.203. 
518 Beren Şentürk, “Phishing:İnternetteki Büyük Tehlike”, www.ekocozum.com/blog/?p=846, [Erişim 

Tarihi:13.11.2012]. 
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Kredi kartı dolandırıcılığını engellemenin en kolay olduğu aşama hilenin henüz 

ilerlemediği başvuru aşamasıdır. Bu aşamada etkili bir tarama, eşleştirme ve 

ilişkilendirme yapabilecek alt yapının oluşturulması, suiistimal ve dolandırıcılıkların 

tespitini büyük oranda mümkün kılmaktadır. Ayrıca, kredi kartının doğru kişiye ulaşıp 

ulaşmadığının kontrol edilmesi ve güvenilir ulaşım yollarının oluşturulması da işlemler 

gerçekleşmeden olası suiistimal ve dolandırıcılıkların engellenmesini sağlamaktadır. 

3.4.7.2.2.2. İşlemler Sırasında Önleme 

Kartın çalınması ve kopyalanması gibi üçüncü şahıslar tarafından yapılan 

suiistimal ve dolandırıcılıkların önlenmesi, ancak işlemler sırasında gerekli denetimlerin 

yapılması ve işlemler gerçekleştikten sonra yapılacak analizlerle mümkün olabilir. 

Suiistimal ve dolandırıcılıkların önlenebilmesi yine bankanın müşterisini çok iyi 

tanımasına dayanmaktadır. Bunun için başvuru esnasında ve sonrasında müşteri 

profilinin sürekli olarak gözden geçirilmesi, müşterinin harcama limitlerinin tespit 

edilmesi, harcama dağılımı, gibi müşteri profili özelliklerinin belirlenmesi büyük önem 

taşımaktadır. Harcamaların müşteri profili dışında gerçekleşmesi durumunda ise onay 

öncesi mutabakat sağlanması ve harcamalar üzerinde işlemler sonrası da analizler 

yapılması suiistimal ve dolandırıcılıkları önleyebilir.  

3.4.7.2.2.3. İşlemler Sonrası Analizlerle Önleme 

İşlemler sonrasında, yapılan işlemlerin günlük olarak kontrol edilmesi, şüpheli 

görülen hallerde gerekli analizlerin yapılması ve önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, etkin iletişim ağı ve kontrol sistemlerinin tesisi 

de büyük yarar sağlamaktadır. 

3.4.7.3. Vaatçiliğin ve Tırnakçılığın Önlenmesi 

Vaatçilik ve tırnakçılığın önlenmesi amacıyla aşağıdaki temel ilkelerin banka 

şubelerinde uygulanması gerekmektedir:
519

 

                                                           
519 Yüksel Mermod, Elektronik Bankacılık ve Riskler, s.147. 
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 Nakit para müşterinin ulaşamayacağı yerden dağıtılmalıdır. Ödemeler ve 

tahsilatlar bu iş için tasarlanmış bankolardan yapılmalıdır. 

 Bankolardan tanınmayan kişilere para bozma işlemi yapılmamalıdır. 

 Yüklü miktarda yapılmış olunan ödemeler sırasında müşterinin parayı 

koyacak herhangi bir taşıyıcısı olmaması durumunda, nakit para siyah poşete 

yerleştirerek teslim edilmelidir. Asla şube içinde çekilen paranın miktarı 

başkalarının duyabileceği tonda telaffuz edilmemelidir. 

 Şube güvenlik görevlisi şube lobisinde emniyeti sağlamalıdır. 

 Sebepsiz yere bekleyen şahıslara işlemlerinin ne olduğu sorulmalıdır. 

Şubede bölümler ya da katlar arasında büyük para alışverişi olduğunda ya da 

ATM’lere para konacağı durumlarda güvenlik görevlisi mutlaka para transferi 

yapan personele eşlik etmelidir. 

 Özellikle vaatçilikte yalan söyleyen hilekarın işlem anında tespit 

edilebilmesi için banka personeline psikoloji ve suç bilimi üzerine eğitim 

verilmesi önerilebilir. 

 Henüz hesapta olmayan bir tutarın tediye edilmeyeceği kuralının 

unutulmaması gerekir. 

3.4.7.5. Kara para Aklamanın Önlenmesi 

Kara para ve kara paranın aklanması faaliyetleri özellikle globalleşme 

sonrasında şekillenen bir suç türü olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda farklı ülkelerdeki 

çıkar amaçlı suç örgütlerinin çok ileri düzeyde işbirliğine gitmiş olmaları, söz konusu 

suçla mücadele anlamında çok sayıda uluslararası girişimin başlatılmasına yol açtığı 

gibi, devletlerin zorunlu olarak işbirliğine yönlendirilmesinin bir sonucu olarak bölgesel 

ve dünya çapında oluşumların ortaya çıkmasına da neden olmuştur.
520

1980’li yıllardan 

itibaren kara para ile mücadele etmek amacıyla, özellikle finansal kuruluşların yeterli 

                                                           
520 Y. Furkan Şen ve Ersin Yalçın, “Global Bir Suç: Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması ve Ortaya Koyduğu 

Sorunlar”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:9, Sayı:1-2, 2007, s.67. 
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önlemleri almaları konusunda uluslararası alanda tavsiye kararları alınmıştır. Bu 

bağlamda alınan kararlar aşağıda sıralanmaktadır:
521

 

 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 27 Haziran 1980 tarihinde 

alınan “Suç Kaynaklı Paranın Saklanması ve Transferlerine Karşı Tedbirler 

Hakkındaki Tavsiye Kararı”. 

 1988 yılında Basel Bankacılık Düzenlemeleri ve Gözetim Uygulamaları 

Komitesi (Basel Comittee on Banking Regulations and Supervisory Practices) 

tarafından hazırlanan “Suç Yoluyla Elde Edilmiş Fonların Aklanması için 

Bankacılık Sisteminin Kullanılmasının Önlenmesi” başlıklı rapor. 

 Mali Eylem Görev Grubu (FATF - Financial Action Task Force) 

tarafından 1990 yılında ve daha sonra da 1996 yılında gözden geçirilerek 

yayınlanan 40 Tavsiye Kararı. 

 Avrupa Birliği tarafından 10 Haziran 1991 tarihinde “Mali Sistemin Kara 

paranın Aklanması Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesi Hakkındaki” Avrupa 

Birliği Konseyi direktifinin kabul edilmesi. 

 Avrupa Komisyonu tarafından 14 Temmuz 1999 tarihinde Avrupa 

Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’ne 1991 tarihli direktifin kapsamının 

genişletilmesi ve güncelleştirilmesine ilişkin sunulan öneri, 19 Kasım 2001 

tarihinde AB Bakanlar Konseyi’nce onaylanmıştır. 

 26 Ekim 2005 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 

“Mali Sistemin Kara paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Amacıyla 

Kullanılmasının Önlenmesi Hakkında” yeni bir direktif yayınlayarak, 1991 

tarihinde kabul edilen direktif yürürlükten kaldırılmıştır.
522

 

2000 yılında ise uluslararası finans sisteminde kara para aklama girişimlerini 

engellemek amacıyla Wolfsberg İlkeleri hazırlanmıştır. Çünkü yapılan araştırmalar 

neticesinde uluslararası bankaların kara para aklamada kullanıldığı ortaya çıkmıştır.  

                                                           
521 Yazıcı, s.158. 
522 Yazıcı, s.159. 
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Uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük bankaların adının karıştığı bazı 

kara para aklama olaylarının ortaya çıkarılması uluslararası bankacılık kesiminde yoğun 

tartışmaların yaşanmasına ve söz konusu bankalara duyulan güvenin sarsılmasına neden 

olmuştur. Bu gelişme uluslararası bankacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar 

üzerinde bir baskı unsuru haline gelmiştir. Bu baskıların ortadan kaldırılması ve 

bankalara duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi amacıyla, bankaların gönüllü olarak 

kendi faaliyetlerini düzenlemeleri, aksi takdirde bankacılık kesimini zora sokacak 

nitelikte ulusal ve uluslararası müdahale ve denetimin getirileceği düşüncesi yaygın bir 

kanaat haline gelmiştir. Bu durum uluslararası alanda lider konumunda bulunan 11 özel 

bankanın (ABN AMRO Bank, Barclays Bank, Banco Santanter, The Chase Manhattan 

Private Bank, Citibank, Credit Suisse Group, Deutsche Bank A.G., HSBC Holdings, 

J.P. Morgan, Societe Generale, UBS Warburg) bir araya gelerek kara para aklamaya 

karşı ilkeler bildirisi hazırlamasına neden olmuştur.
523

 Finansal kuruluşlar tarafından 

alınan bu önlemler kurumsal anlamda bir bankanın kara para ile mücadelede atması 

gereken adımlara indirgenirse aşağıdaki kontrollerin uygulamada yer bulduğu 

görülmüştür. 

Müşterini Tanı Prensibi: Müşteriler hakkında doğru ve yeterli bilgi sahibi 

olmak, işlemleri izlemek, müşterilerin bankacılık faaliyetlerinin gelir, varlık, meslek 

bilgileri ile uyumlu olup olmadığını izlemek gibi faaliyetler müşterinin yeterince 

tanınmasına yardımcı olur. 

Hesap Açılışındaki Kontroller: Gerekli bilgi ve belgeler temin edilmeden 

müşterilere hesap açılmaması uygundur. Hesaplar, gerçek müşteri adı ile açılmalı, 

anonim ve kod isimlerle hesap açılmamalıdır. Müşteri kabulünde kara liste kontrolleri 

yapılmalıdır. 

Muhafaza: Müşteri bilgi ve belgeleri, işlemler ile ilgili kayıtlar 8 yıl süre ile 

muhafaza edilir. 

                                                           
523 Yazıcı, s.159. 
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Şüpheli İşlem Bildirimi: Tüm şüpheli işlemler ilgili otoriteye raporlanır.

 

Muhabir Bankacılığı: Muhabirlerle hesap açılışlarında kurumu tanımak adına 

yeterli bilgi ve belge alınmalıdır. Kurumun kara paranın aklanmasının önlenmesi ve 

müşteri tanı politikaları hakkında bilgi edinilmeli ve tabela bankaları ile iş ilişkisi 

içerisine girilmemelidir. 

Ulusal ve Uluslararası İşbirliği: Gerektiğinde düzenleyici otoriteler ile işbirliği 

içerisinde çalışılır. İşbirliği, bilgi sağlama, hesaplara bloke koyma gibi işlemleri 

içerir.
524

 

 Elektronik bankacılık yoluyla kara para aklama yöntemlerinin önlenmesi için 

çeşitli öneriler getiren FATF uzmanları, üye ülkelerin teknolojinin gelişmesi ile ortaya 

çıkan yeni ödeme araçlarının kara para aklanması için içerdiği tehlikelere özel dikkat 

göstermeleri gerektiğini vurgulamıştır. Bu öneriler aşağıdaki gibidir:
525

 

  Yürürlükteki kimlik tespiti yükümlülüklerinin, özellikle sıradaşı 

hesapların açılmasını önlemek amacıyla takviye edilmesi 

  Mali kurumların müşteriyle iş ilişkilerinin ötesinde, müşterilerini 

gerçekten tanımalarına imkan sağlayacak yeni prosedürler geliştirilmesi 

  Standartlar konusunda ülkeler arasında birliğin sağlanması 

doğrultusunda çalışmalar yapılması 

  Online işlemlerde şüphenin ortaya çıkmasını ve müşterinin 

doğrulanmasını sağlayacak yeni bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi 

  Bu tür işlemlerin türlerinin veya işleme konu olabilecek meblağların 

sınırlandırılması 

                                                           
 Şüpheli İşlem Bildirimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye Bölüm 3, Kısım 3.4.8.9.8 Kara para Aklamanın Belirtileri adlı 

başlıkta yer almaktadır. 
524 Garanti Bankası, “Kara para Aklanmasının Önlenmesi Politikası”, http://www.garanti.com.tr/tr/garanthakkinda/ 

yatirimci_iliskileri/kurumsal_yonetim/digerpolitikalar/karaparaaklamasininonlenmesipolitikasi.page, [Erişim 

Tarihi:13.11.2012]. 
525 FATF, “Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Grubu’nun Tavsiye Kararları”, 

Bankacılar Dergisi, Cilt:22, s.70. 

http://www.garanti.com.tr/tr/garanthakkinda/%20yatirimci_iliskileri/kurumsal_yonetim/digerpolitikalar/karaparaaklamasininonlenmesipolitikasi.page
http://www.garanti.com.tr/tr/garanthakkinda/%20yatirimci_iliskileri/kurumsal_yonetim/digerpolitikalar/karaparaaklamasininonlenmesipolitikasi.page
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  Online işlemlerin sadece geleneksel yolla açılmış, yani müşteri ile mali 

kurumun yüz yüze gelmesiyle açılmış hesaplarla sınırlandırılması 

  Ülkelerinde lisansı olmayan mali kurumların, bu ülkelerde çevrimiçi 

hizmetler sunmasının yasaklanması. 

Kara para aklamaya karşı etkili bir mücadele verilebilmesi için alınması 

gereken bir başka önlem; bankacıların kara paranın zararları ve ona karşı etkili 

mücadele yolları konusunda sürekli eğitime tabi tutulmasıdır. Nitekim, Wolfsberg 

Kuralları da; eğitim, öğretim ve bilgilendirmeye özel bir öncelik tanıyarak; bankaların, 

müşterilerle ilişkide bulunan tüm personeli ile uyum ve kontrol birimi personeline, kara 

para aklama işlemlerinin belirlenmesi ve önlenmesi konusunda bir eğitim programının 

oluşturulması gerektiğini ifade etmiş ve yine bankaların işe yeni başlayan personeline, 

kara para aklamanın önlenmesine ilişkin usullerle ilgili rehber hazırlamasının gerekli 

olduğunu belirtmiştir.
526

 

                                                           
526 Dursun, s.133. 
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4. BANKALARDA HİLE RİSKİ YÖNETİMİ UYGULAMA 

ÖRNEĞİ 

4.1 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı  

Araştırmanın amacı; çalışmanın önceki bölümlerinde teorik olarak anlatılan 

hile riski yönetimi sürecinin, uygulamada bir banka özelinde hile riskinin denetim 

süreci kapsamında incelenmesidir. Böylelikle hem bankanın iç kontrol sistemi ele 

alınacak, hem de denetçilerin iç kontrol sistemi değerlendirmesi sürecinde hile 

risklerine karşı geliştirdikleri risk kontrol matrisleri derinlemesine incelenecektir. 

Bağımsız denetim şirketinin veya denetçinin hile riskine karşı sorumlulukları 

yasal kaynaklarda SAS No. 99 standardı ve bunun paralelinde geliştirilen SPK Seri.X, 

No.22 Tebliği’nde yer almaktadır. SAS No.99’un birinci paragrafında bağımsız 

denetçinin sorumluluğu “finansal raporlarda hata ve hileden kaynaklanabilecek önemli 

yanlışlıkların olmadığı konusunda makul güvence verebilecek şekilde denetimin 

planlanması ve yürütülmesi” şeklinde tanımlanmıştır. Yani denetçinin sorumluluğu 

aslında gerçekleşebilecek hileleri tespit etmek değil makul güvence kapsamında 

hilelerden kaynaklanabilecek önemli yanlışlıkları tespit etmektir. Denetçinin 

sorumluluğunun makul güvence ile sınırlanmasının sebebi; denetim uygulamaları her ne 

kadar standartlara göre yapılsa da her türlü yanlışlığın, özellikle hilenin tespit 

edilememe riskinin mevcut olmasıdır. 

SAS No.99 bağımsız denetçilere denetim programları ve kontrolleri dikkate 

alınarak finansal raporlamada hile riski için gerekli bilgilerin toplanmasını gerekli 

kılmakta ve denetim plan ve programlarının değiştirilerek risk değerlendirme 

sonuçlarına yanıt verilmeye çalışılması gerektiğini bildirmektedir. SAS No.99 bu 

bilgileri aşağıdaki şekilde elde edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
527

 

• İşletme yönetimi ve diğer sorumlu kişilere hile riskleri ile ilgili görüşlerini  

  almak için soruşturma yapılması 

                                                           
527 Zabihollah Rezaee ve Richard Riley, Financial Statements Fraud: Prevention and Detection, USA:John Wiley 

Sons Inc, 2010, s.234. 
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• Herhangi bir olağandışı veya beklenmedik ilişkiler göz önüne alınarak  

analitik inceleme prosedürlerinin planlanması  

• Hile risk faktörlerinin bir veya daha fazla olup olmadığını düşünülmesi  

• Hile nedeniyle önemli bir yanlışlık riskini belirlemede yardımcı olabilecek  

diğer bilgilerin göz önünde bulundurulmasıdır. 

Bu kapsamda çalışmanın diğer bölümlerinde detaylı olarak yer verilen hile 

riski yönetim süreci, bankaların iç kontrol sistemi içerisindeki önleyici ve ortaya 

çıkarıcı anahtar kontrollerin değerlendirilmesine yönelik olarak incelenmektedir. 

Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankada yer alan finansal raporlama, muhasebe, ödeme 

süreçlerindeki risk kontrol matrisleri hile riskine yönelik olarak değerlendirilmiştir. 

Ayrıca söz konusu bankada bağımsız denetçilerin hile riski denetiminde kullandıkları 

araçlardan biri olan Hile Riski Sorgulaması’na (Fraud Risk Questionaire) da yer 

verilmiştir.  

İlgili bankanın ismi XYZ bankası olarak gizli tutulmuş ve  uygulamalara ilişkin 

matrisler üzerinde bulunan bankanın tüzel kişiliğine işaret edebilecek başlık, kod, işaret, 

ad vb. bilgiler uygulama bütünlüğünü bozmayacak şekilde uygun başka bilgiler ile 

değiştirilmiş veya buğulu olarak verilmiştir. 

4.2. Araştırmanın Yöntemi 

Yapılan her araştırmada elde edilen sonuçların yanında hangi araştırma 

yönetiminin seçilmiş olduğu da son derece önemlidir. Yapılan araştırmanın başarılı 

olması uygun araştırma yönetiminin seçilmiş olması ile doğrudan ilgilidir. Literatürde 

araştırma yöntemlerini beş başlık altında toplamak mümkündür. 

 Anket 

 Tarihi Analiz 

 Laboratuvar ve Saha Deneyleri 
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 Arşiv Bilgilerinin İstatiksel Analizi 

 Olay Çalışması (Case Study) 

Bu çalışmamız için “olay çalışması” (case study) yöntemi izlenmiştir. Olay 

çalışması bir olay, bir insan veya grup, bir kurum veya organizasyona ilişkin özel bir 

durumun sistematik olarak araştırılmasıdır. Son yıllarda muhasebe, finansman, yönetim, 

siyaset ve sosyal bilimler alanındaki çalısmalarda olay çalışması yöntemi etkin biçimde 

kullanılmaktadır. 

Olay çalışmaları (Case Study), nasıl ve niçin sorularının sorulduğu, 

araştırmacının olaylar üzerinde kontrolünün olmadığı ve güncel olayların detaylı 

araştırıldığı bir araştırma yöntemidir.
528

 

4.3. XYZ Bankası Hile Riski Kontrol Matrislerinin İncelenmesi 

Çalışmada XYZ Bankası olarak ismi gizli tutulan finansal kuruluş, 

merkezi ABD'nin New York kentinde olan dünya çapında bilinen en büyük yatırım 

bankalarından biridir.  Tarihi 1914 yılına dayanan banka, Amerika'nın New 

York kentinde, Wall Street'de kuruldu. 1920'li yıllarda Detroit, Chicago, Denver ve Los 

Angeles şehirlerinde şube açan XYZ Bankası, 1971 yılında borsaya girmiştir. 

Günümüzde dünyanın 38 ülkesinde 1.8 milyar dolarlık bir sermayeyi yönetmektedir. 

XYZ Bankası, küresel stratejisinin bir parçası olarak, özellikle Avrupa ve 

gelişen pazarlar içinde stratejik bir yere sahip olan Türkiye’ye gelme kararı almış ve 

2006 yılı sonunda başlayan kuruluş süreci, 2007 yılında başarı ile tamamlanmıştır. 30 

Eylül 2012 tarihi itibarıyla bankanın dahil olduğu grubun toplam aktif büyüklüğü bir 

önceki yılın sonuna göre %124 oranında artış göstererek 1,928,314 bin TL seviyelerine 

ulaşmıştır. 

Banka, etik işletme kültürü ve hile riski yönetimi ile ilgili Mayıs 2013 tarihinde 

“Hile Riskini Azaltma” isimli bir rapor yayımlamıştır. Raporda teknolojik gelişmeler 

kapsamında hile riskini yönetme stratejileri oluşturduğu belirtilen bankanın küresel 

                                                           
528 Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 8. Basım, Ankara: Seçkin 

Yayıncılık, 2011, s.278. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://tr.wikipedia.org/wiki/1914
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika
http://tr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://tr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://tr.wikipedia.org/wiki/Wall_Street
http://tr.wikipedia.org/wiki/1920
http://tr.wikipedia.org/wiki/Detroit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://tr.wikipedia.org/wiki/Denver
http://tr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://tr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://tr.wikipedia.org/wiki/1971
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çapta çalışmakta olan Hile Takımı olarak adlandırdığı bir çalışma grubu bulunmaktadır. 

Ayrıca banka bünyesinde hileli faaliyetler ile ilgili ihbarların raporlandığı yedi gün 

yirmi dört saat hizmet veren bir telefon hattı (ihbar hattı) bulunmaktadır.  

Bu bilgiler ışığında öncelikle bankanın risk kontrol matrislerinde yer alan 

kavramlar tanımlanmaktadır. Daha sonra hile riski kontrol matrisleri incelenmekte ve 

XYZ Bankası Türkiye Şubesi CEO’su ile yürütülen Hile Riski Sorgulaması’na yer 

verilmektedir. 

4.3.1. Risk Kontrol Matrisine İlişkin Kavramların Tanımlanması 

Risk Matrisi: Finans, bankacılık, uzay teknolojisi, havacılık, güvenlik, inşaat 

ve sağlık başta olmak üzere birçok sektörde kullanılan risk matrisi, bir sorunu oluşturan 

faktörler arasındaki ilişkilerin analizi ve çok boyutlu düşünce yardımıyla problem 

çözümünde kullanılan bir risk yönetim tekniğidir.529 

Kontrol Numarası: Çalışmayı yürüten kişi tarafından kontrole atanan 

numaralardır. 

Süreç: Kontrollerin kurulu olduğu ve uygulandığı iş birimidir. 

Uygulama Adı: Kontrolün yürütüldüğü otomatik veya manuel veri transferinin 

sağlandığı veritabanıdır. 

Kontrol Tanımı: Bir işletmenin amaçlarına sağlıklı bir şekilde ulaşmasını 

sağlayacak önlemler bütünüdür.
530

 

Anahtar Kontrol: Anahtar kontroller, bir sürecin sahibine kontrol hedeflerinin 

karşılandığına dair en fazla güvence veren kontrollerdir.
531

 

Aktör: Kontrolü uygulayan banka departmanıdır. 

                                                           
529 Ahmet Yarız, “Bankacılıkta Risk Yönetimi: Risk Matrisi Uygulamaları”, Marmara Üniversitesi Bankacılık 

Enstitüsü E- Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Temmuz 2011, s.30. 
530 Cemal Elitaş, “Kontrol Önlem ve Yordamlarının İç Denetçi Açısından Rolü ve Önemi”, İç Denetim Dergisi, 

Sayı:8, 2004, s.34. 

531 Deloitte, “Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimine İlişkin 

Rapor Formatı Tebliği Taslağı”, http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/RaporFormati%20Tebligi.pdf, 

[Erişim Tairihi: 10.03.2013]. 

http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/RaporFormati%20Tebligi.pdf
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Manuel/Otomatik: Kontrollerin manuel veya otomatik olarak 

gerçekleştirildiğini ifade eder. Manuel kontroller elle gerçekleştirilirken, otomatik 

kontroller bilgi sistemleri tarafından gerektiğinde yürütülen kontrollerdir. 

Türü: Kontroller önleyici ve ortaya çıkarıcı olarak ikiye ayrılabilir. Önleyici 

kontroller, risklerin oluşmasını ve hataları engellemeye olanak sağlayan kontrollerdir. 

Örneğin, hile yapılmasını önlemek için güvenilir ve yetkin kişilerin işe alınması, 

görevlerin ayrılığı ilkesinin benimsenmesi önleyici kontrollere örnek verilebilir.
532

 

Tespit edici kontroller, önlenememiş, öngörülemeyen bir hata oluştuğunda ortaya 

çıkarmak üzere tasarlanmış kontrol türüdür. Tespit edici kontroller esas olarak önleyici 

kontrollerin etkililiğini ölçerler.
533

 

Çalışma Sıklığı: Kontrollerin ilgili sürece sürekli biçimde ne sıklıkla 

uygulandığını ifade eder. Örneğin günlük, haftalık, aylık ve üç aylık gibi. 

Hile Riski: Bankanın iç kontrol sisteminde hilenin önlenmesini veya ortaya 

çıkmadan engellenmesini sağlama hususunda yetersiz kalmasına yol açabilecek kontrol 

zayıflığı veya eksikliklileridir. 

Testin Tanımı: Kontrollerin verimliliği ile ilgili bağımsız denetim kanıtlarının 

toplandığı testlerdir. Kontrollerin bağımsız denetim dönemi boyunca değişik 

zamanlarda nasıl, ne şekilde ve kim tarafından uygulandığını ve bunların tutarlı olup 

olmadığını anlamaya yönelik bağımsız denetim kanıtlarının toplanmasını içerir. 

Bağımsız denetçi kontrollerin işleyiş etkinliğini test ederken, aynı zamanda tasarımını 

da değerlendirilerek uygulama sonucu elde edilen bağımsız denetim güvencesinin etkin 

olduğuna karar verebilir. 

Testin Amacı: Sürece ilişkin uygulanan test aracılığıyla güvence almaktır. 

Test Yaklaşımı: İnceleme, gözlem, bilgi toplama, doğrulama, yeniden 

hesaplama, yeniden uygulama ya da analitik inceleme tekniklerinden oluşur. Bazı 

                                                           
532 George H.Bodnar ve William S.Hopwood, Accounting Information Systems, 8. Baskı: Prentice Hall, 2003, 

s.152. 
533 Lawrence B. Sawyer, Mortimer A. Dittenhofer ve James H. Scheiner, Sawyer’s Internal Auditing The Practice 

of Modern Internal Auditing, 5. Baskı: The Institute of Internal Auditors, 2003, s.72. 
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bağımsız denetim teknikleri işletme yönetiminin açıklamalarına diğerlerinden daha 

uygun olabilir. Bu kapsamda, satış gelirleri ile ilgili işletme yönetimimin doğruluk 

beyanı için uygulanabilecek en uygun test, kontrol testi iken, mevcudiyet beyanı için ise 

genel bağımsız denetim teknikleri en uygun test olabilir. Bağımsız denetçinin bağımsız 

denetim tekniklerini belirlemesi risk algılamasına bağlıdır. Bağımsız denetçinin risk 

algılaması ne kadar yüksekse, aranan bağımsız denetim kanıtları da o kadar güvenilir ve 

ilgili olmak zorundadır. Bu hem kullanılan bağımsız denetim tekniklerinin çeşidine, 

hem de hangi bileşimde kullanılacaklarına etki eder. Bu kapsamda, bağımsız denetçi, 

bir sözleşmeyi incelemesinin yanı sıra, varlığı ve doğruluğunu üçüncü bir taraftan teyit 

ederek farklı bağımsız denetim tekniklerini bir arada kullanabilir. 

Örneklem Sayısı: Denetim işlemlerinin süreçte yer alan unsurların 

%100’ünden azına uygulanması sırasında seçilen ana kütleyi temsil eden gruptur.
534

 

Örneklem Metodolojisi: Denetim testlerinin uygulanması aşamasında 

denetçinin örneklem yoluna başvurması durumunda örneklem seçme yaklaşımıdır. Bu 

yaklaşım belirli bir sistematik dahilinde olabileceği gibi rastgele veya simulasyon 

yöntemi gibi yaklaşımlar da uygulanabilir. 

Testin Sonucu: Test yeri, testi gerçekleştiren yetkili ve test tarihi gibi bilgileri 

de içerecek şekilde yürütülen denetim tekniği sonucunda elde edilen kanıtların 

sunulduğu bölümdür. 

Test Referansları: Testin sonuçlanmasına kadar elde edilen kanıtların yer 

aldığı dosyalara referans verilen kısmı temsil etmektedir. 

Bulgu Olup Olmadığı: Bağımsız denetçinin bankanın iç kontrolleri 

değerlendirmesi kapsamında makul güvence elde edilmesine engel olabilecek bir etken 

olup olmadığını belirttiği alandır. 

                                                           
534 Seyhan Çil, “Denetimde Kanıt Seçmede Örnekleme ve Diğer Yöntemlerin Kullanımı ve ISA 530”, Gazi 

Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:2, 2003, s.226. 
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Tespit Edilen Bulgunun Tanımı: Bağımsız denetçinin iç kontrollerin 

değerlendirilmesi kapsamında makul güvence elde etmesine engel olabilecek etkenleri 

detaylı olarak tanımladığı alandır. 
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4.3.2. Finansal Raporlama Sürecindeki Hile Riski Kontrol Matrisi 

Kontrol No Süreç 
Uygulama 
Adı 

Kontrol Tanımı 

Anaht
ar 
Kontr
ol 

Aktör Sahibi 
Manuel 
/Otomatik 

CONFR.001 
Fin. 
Rap. 

- 

Yönetim, Banka'nın özelliklerine uygun ve genel kabul görmüş muhasebe 
standartları ile düzenleyici otoritelerin taleplerine uygun bir finansal raporlama 
ve muhasebe süreci oluşturmuştur. Bankaya ait finansal raporlama ve 
muhasebe süreci ile ilgili prosedürler, finansal raporlama sürecini, iş akışını ve 
süreç üzerindeki kontrolleri içermektedir.  

Evet 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler ve 
Finansal 
Kontrol Birimi 

Manuel 

CONFR.002 
Fin. 
Rap. 

Finbank 
Finansal raporları oluşturan belge, rapor, raporlamada kullanılan excel 
dosyalarının sistemde saklandığı "FIN" isimli klasöre  Finans Departmanı 
personeli dışındaki personelin erişimi sistem tarafından engellemektedir.  

Evet 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler ve 
Finansal 
Kontrol Birimi 

Otomatik 

CONFR.003 
Fin. 
Rap. 

Finbank 

Konsolide ve Banka finansal tablolarında kullanılan raporlama sistemi veya 
raporlama excel dosyaları üzerinden doğrudan yapılan düzeltme 
kayıtları,konsolidasyon ve eliminasyon kayıtları Finans Müdürü tarafından 
kurumsal raporlama kontrol listesi( corporate reporting supervisory review 
checklist) kullanılarak gerçekleştirilmekte ve onaylanmaktadır. Konsolidasyon 
çalışmaları 3 aylık dönemlerde yapılmakta ve bağımsız denetimden geçen 
finansallar ilgili dönem raporuna konu edilmektedir.  

Evet 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler ve 
Finansal 
Kontrol Birimi 

Manuel 

CONFR.004 
Fin. 
Rap. 

Finbank 

Banka, finansal verilerini (BDDK ve TCMB raporlarını) bankacılık sistemi olan 
Finbank üzerinden hazırlamakta olup Finbank sistemindeki yasal raporlama 
modülünden alınan Finansal veriler ve raporlar Finans Departmanı Müdür 
Yardımcısı tarafından günlük olarak hazırlanarak Finans Departmanı Müdürü 
tarafından kontrol edilmektedir.  

Evet 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler ve 
Finansal 
Kontrol Birimi 

Her ikisi 
de  

CONFR.005 
Fin. 
Rap. 

Finbank 

Banka, finansal verilerini (BDDK ve TCMB raporlarını) bankacılık sistemi olan 
Finbank üzerinden hazırlamakta olup Finbank sistemindeki yasal raporlama 
modülünden alınan Finansal veriler ve raporlar Finans Departmanı tarafından 
haftalık olarak hazırlanarak Finans Departmanı Müdürü tarafından kontrol 
edilmektedir. Likidite oranları ve yabancı para net genel pozisyon/özkaynak 
raporları haftalık olarak manüel olarak Finans yetkilisi tarafından 
hazırlanmakta ve aynı gün içerisinde üst yönetime mail aracılığı ile 
iletilmektedir. Söz konusu rapor Finans Müdürü tarafından ikinci bir kontrolden 
daha geçmektedir. 

Evet 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler ve 
Finansal 
Kontrol Birimi 

Her ikisi 
de  

CONFR.006 
Fin. 
Rap. 

Finbank 

Banka, finansal verilerini (BDDK  ve TCMB raporlarını) bankacılık sistemi olan 
Winbank üzerinden hazırlamakta olup Finbank sistemindeki yasal raporlama 
modülünden alınan Finansal veriler ve raporlar Finans Departmanı Müdürü 
tarafından kontrol edilmektedir. Sermaye yeterlilik raporları aylık ve manüel 
olarak Finans Departmanı tarafından hazırlanmakta ve Finans Müdürü 
tarafından kontrol edildikten sonra TCMB'ye gönderilmektedir. 

Evet 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler ve 
Finansal 
Kontrol Birimi 

Her ikisi 
de  

CONFR.007 
Fin. 
Rap. 

Finbank 

Banka, finansal verilerini bankacılık sistemi olan Finbank üzerindenyapmakta 
olup Finbank sistemindeki yasal raporlama modülünden alınan Finansal veriler 
ve raporlar Finans Departmanı tarafından her üç ayda bir hazırlanarak Finans 
Departmanı Müdürü tarafından kontrol edilmektedir. 
Banka için önemli yükümlülüklere sahip raporlar CFO'nun yaptığı ikinci bir 
kontrolden daha geçmektedir.  

Evet 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler ve 
Finansal 
Kontrol Birimi 

Her ikisi 
de  

CONFR.008 
Fin. 
Rap. 

Finbank 
Banka, aylık olarak hazırlanan ve Banka'nın bilanço bakiyelerinin 
mutabakatının yapıldığını gösteren "balance sheet sign-off" raporlarında bağlı 
ortaklığa ait bakiyelerin de mutabakatı yapılmaktadır. 

Hayır 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler ve 
Finansal 
Kontrol Birimi 

Manuel 

CONFR.009 
Fin. 
Rap. 

- 

Banka'da her üç ayda bir Finans Departmanı tarafından grup içi 
alacak/verecek bakiyelerini gösteren tablolar hazırlanmaktadır.İlgili tablolar 
aylık olarak Finans Müdürü tarafından kurumsal raporlama kontrol listesi( 
corporate reporting supervisory review checklist) kullanılarak 
gerçekleştirilmekte ve onaylanmaktadır. 

Evet 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler ve 
Finansal 
Kontrol Birimi 

Manuel 

CONFR.010 
Fin. 
Rap. 

- 

Tüm gelir ve gider karşılıkları, gelir reeskontları (VOB komisyon geliri dışında) 
ile genel kredi karşılıklarının tam ve doğru olarak hesaplandığı Finans Müdürü 
tarafından kontrol edilmektedir. Hesaplamarın doğruluğuna ilişkin kontroller 
kurumsal raporlama kontrol listesi( corporate reporting supervisory review 
checklist) kullanılarak gerçekleştirilmekte ve onaylanmaktadır. İlgili kontrol 
listeleri CFO tarafından da incelenerek onaylanmaktadır.  

Evet 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler ve 
Finansal 
Kontrol Birimi 

Manuel 

CONFR.011 
Fin. 
Rap. 

- 
BDDK BVTS ve TCMB EVAS sistemine yüklemeler Finans Departmanı'nda 
yetkili kişiler tarafından yapılmakta, sistemlere erişim yetkisi CFO tarafından e-
posta ile verilen uygunluk onayına istinaden açılmaktadır. 

Evet 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Mali Kontrol 
Bölümü 

Otomatik 
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Kontrol No Türü 
Çalışma 
Sıklığı 

Testin Tanımı Testin Amacı 
Test 
Yaklaşımı 

Örnekl
em 
Sayısı 

Örneklem 
Metodolojisi 

CONFR.001 Önleyici Sürekli 

Banka tarafından oluşturulmuş finansal 
raporlama ve muhasebe süreçleri ile ilgili 
prosedürlerin ve iş akış şemalarının varlığı 
ve güncel oldukları kontrol edilecektir. 

Banka'nın tüm finansal raporlama ve 
muhasebe sürecini kapsayacak 
şekilde yazılı ve onaylanmış, güncel 
ve tüm çalışanların erişebileceği 
politika ve prosedürlerin var olup 
olmadığıyla ilgili güvence almak. 

İnceleme Tüm 
Tüm 
Popülasyon 

CONFR.002 Önleyici Sürekli 

"FIN" isimli klasöre Finans Departmanı 
personeli dışındaki personelin erişimi 
olmadığı test edilecektir. 

"FIN" isimli klasöre Finans 
Departmanı personeli dışındaki 
personelin erişimi olmadığı ile ilgili 
güvence almak. 

İnceleme Tüm Tüm 

CONFR.003 
Tespit 
Edici 

3 Ayda 
bir 

Konsolidasyon çalışmalarının 3 aylık 
dönemlerde yapıldığı ve bağımsız 
denetimden geçen finansalların ilgili dönem 
raporuna konu edildiği test edilecektir. 

Konsolidasyon çalışmalarının 3 aylık 
dönemlerde yapıldığı ve bağımsız 
denetimden geçen finansalların ilgili 
dönem raporuna konu edildiği ile ilgili 
güvence almak. 

İnceleme 2 
Rastgele 
Örneklem 

CONFR.004 
Tespit 
Edici 

Günlük 

Örneklem ile belirlenecek 20 gün için 
Banka'nın hazırladığı günlük raporlardan 
rassal olarak seçilen birkaç tanesi için 
onayların eksiksiz olduğu test edilecektir 

Banka'nın hazırladığı günlük 
raporların Finans Departmanı Müdürü 
tarafından  kontrol edildiğine dair 
güvence almak. 

İnceleme 20 
Rastgele 
Örneklem 

CONFR.005 
Tespit 
Edici 

Haftalık 

Finbank sistemindeki yasal raporlama 
modülünden alınan finansal verilerin ve 
raporların Finans Departmanı tarafından 
haftalık olarak hazırlanarak Finans 
Departmanı Müdürü tarafından kontrol 
edildiği test edilecektir. 

Finbank sistemindeki yasal raporlama 
modülünden alınan finansal verilerin 
ve raporların Finans Departmanı 
tarafından haftalık olarak hazırlanarak 
Finans Departmanı Müdürü tarafından 
kontrol edildiği ile lgili güvence almak. 

İnceleme 5 
Rastgele 
Örneklem 

CONFR.006 
Tespit 
Edici 

Aylık 

Finbank sistemindeki yasal raporlama 
modülünden alınan finansal verilerin ve 
raporların Finans Departmanı Müdür 
Yardımcısı tarafından aylık olarak 
hazırlanarak Finans Departmanı Müdürü 
tarafından kontrol edildiği test edilecektir. 

Finbank sistemindeki yasal raporlama 
modülünden alınan finansal verilerin 
ve raporların Finans Departmanı 
Müdür Yardımcısı tarafından aylık 
olarak hazırlanarak Finans 
Departmanı Müdürü tarafından kontrol 
edildiği ile lgili güvence almak. 

İnceleme 2 
Rastgele 
Örneklem 

CONFR.007 
Tespit 
Edici 

3 Ayda 
bir 

Finbank sistemindeki yasal raporlama 
modülünden alınan finansal verilerin ve 
raporların Finans Departmanı Müdür 
Yardımcısı tarafından üç ayda bir 
hazırlanarak Finans Departmanı Müdürü 
tarafından kontrol edildiği test edilecektir. 
Banka için önemli yükümlülüklere sahip 
raporların Finansal Raporlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı'nın yaptığı ikinci 
bir kontrolden daha geçtiği test edilecektir. 

Finbank sistemindeki yasal raporlama 
modülünden alınan finansal verilerin 
ve raporların Finans Departmanı 
Müdür Yardımcısı tarafından üç ayda 
bir hazırlanarak Finans Departmanı 
Müdürü tarafından kontrol edildiği ile 
lgili güvence almak. 

İnceleme 2 İnceleme 

CONFR.008 
Tespit 
Edici 

Aylık 

Banka, aylık olarak hazırlanan ve 
Banka'nın bilanço bakiyelerinin 
mutabakatının yapıldığını gösteren 
"balance sheet sign-off" raporlarında bağlı 
ortaklığa ait bakiyelerin de mutabakatı 
yapıldığı seçilen 2 ay için test edilecektir. 
  

Banka, aylık olarak hazırlanan ve 
Banka'nın bilanço bakiyelerinin 
mutabakatının yapıldığını gösteren 
"balance sheet sign-off" raporlarında 
bağlı ortaklığa ait bakiyelerin de 
mutabakatı yapıldığı ile ilgili güvence 
almak. 

İnceleme 2 İnceleme 

CONFR.009 
Tespit 
Edici 

3 Ayda 
bir 

Banka'da her üç ayda bir Finans 
Departmanı tarafından grup içi 
alacak/verecek bakiyelerini gösteren 
tabloların hazırlandığı seçilen 2 periyot için 
test edilecektir. 

Banka'da her üç ayda bir Finans 
Departmanı tarafından grup içi 
alacak/verecek bakiyelerini gösteren 
tabloların hazırlandığı ile ilgili güvence 
almak. 

İnceleme 2 
Rastgele 
Örneklem 

CONFR.010 
Tespit 
Edici 

Aylık 

Tüm gelir ve gider hesaplarına ilişkin 
yapılan karşılık hesaplamalarının Finans 
Departmanı tarafından yapılmakta ve 
Finans Müdürü tarafından kontrol edildiği 
kurumsal raporlama kontrol listesi( 
corporate reporting supervisory review 
checklist) üzerinden seçilen 2 ay için 
incelenecektir.  

Tüm gelir ve gider hesaplarına ilişkin 
yapılan karşılık hesaplamalarının 
Finans Departmanı tarafından 
yapılmakta ve Finans Müdürü 
tarafından kontrol edildiği ve 
karşılıkların her ay doğru 
hesaplandığına ve kontrol edildiği ile 
ilgili güvence  almak. 

İnceleme 2 
Rastgele 
Örneklem 

CONFR.011 Önleyici Sürekli 
Resmi mercilere gönderilen raporlarda 
içerik ve uygunluk açısından eksiklik olması 

Resmi mercilere gönderilen raporlara 
erişimin kısıtlanmış olduğu 
incelenecektir. 

İnceleme Tüm 
Tüm 
Populasyon 
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Kontrol 
Numarası 

Testin Sonucu Banka 
Test 
Referansl
arı 

Bulgu 
Olup 
Olmadığı 

Tespit 
Edilen 
Bulgunun 
Tanımı 

CONFR.001 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Melda 
Almalı, Cansu Çevik Test Tarihi: 3 Kasım 2009 Test Sonucu:  "Muhasebe Süreci, Fişlerin ve 
Vergi Evraklarının Saklanması, Vergilerin Hesaplanması ve Hazırlanması, Yasal Raporlamalar" 
prosedürleri mevcuttur. Banka'nın özelliklerine uygun ve genel kabul görmüş muhasebe 
standartları ile düzenleyici otoritelerin taleplerine uygun,yazılı, onaylı ve güncel bir finansal 
raporlama ve muhasebe sürecinin oluşturulmuş olduğu ve ilgili politika ve prosedürlerin şirketin "B 
Ortak Dosyası" altında bulunduğu ve  Banka personeli tarafından erişilebilir olduğu görülmüştür. 
Bununla beraber, ilgili güncellemeler Finans Departmanı tarafından ilgili tebliğ ve gerekli 
değişikliklere istinaden yapılmaktadır. Banka'da söz konusu sürece ait dokümanlar Finans Kontrol, 
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı tarafından hazırlanmakta Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 
onaylanarak B Ortak Dosyasına konularak personelin erişimine açık hale gelmektedir. Yönetim, 
muhasebe, dönem kapanışı ve finansal raporlama sürecindeki rolleri ve sorumlulukları 
belirlemekte, dokümante etmekte, ilgililerle paylaşmakta ve gerekli güncellemeler 
yapılmaktadır.Ayrıca Banka tarafından hazırlanan yasal raporlar listesi temin edilmiştir. 

- H N/A 

CONFR.002 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Melda 
Almalı Test Tarihi: 25 Ekim 2010 Test Sonucu:  Mali Raporlama süreci sonucunda ortaya çıkan 
raporlar, sistemde ortak alanda bulunan FIN isimli klasörde saklanmaktadır. Sistemde 
EMEA\EISTFREP-B adlı klasöre sadece Fİnans Departmanı'na erişen kullanıcıların erişebildiği 
sistemden alınan erişim hakları listesi üzerinde gözlemlenmiştir.  

MHSB_
7 

H N/A 

CONFR.003 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Melda 
Almalı Test Tarihi: 25 Ekim 2010 Test Sonucu: Haziran ve Eylül 2010 ayları için kurumsal 
raporlama kontrol listesi( corporate reporting supervisory review checklist) incelenmiş olup, tüm 
kontrollerin tamamlanmış,  kontrollerin sonuçları listeye kaydedilmiş olduğu görülmüştür. Kontrol 
listelerine ait özet sayfalarının Finans Müdürü ve Regional CFO tarafından imzalanmış olduğu 
gözlemlenmiştir. Eylül ayı özet sayfası örnek teşkil etmesi amacı ile temin edilmiştir. 

FIN_2 H N/A 

CONFR.004 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Melda 
Almalı, Cansel Yemez Test Tarihi: 25 Ekim 2010 Test Sonucu:  Finans Departmanı tarafından 
günlük olarak hazırlanarak BDDK'ya gönderilen raporlar şunlardır:  
-TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR - MÜŞTERİLER İTİBARİYLE 
-EMANET KIYMETLER 
-GÜNLÜK BİLANÇO BİLGİLERİ 
-MENKUL DEĞERLER CÜZDANI DETAY 
Finans Departmanı  tarafından günlük olarak hazırlanarak TCMB'ye gönderilen raporlar şunlardır:  
-Bankalar YTL Günlük Hareketleri 
-Döviz Takip 
Söz konusu raporların seçilmiş 20 gün için varlıkları ve üzerlerindeki yetkili imzaları test edilmiş ve 
herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 

FinRap 
Testleri 
excel 
dosyası 
FIN_3 
sayfası 

H N/A 

CONFR.005 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Melda 
Almalı, Cansel Yemez Test Tarihi: 25 Ekim 2010 Test Sonucu:  Finans Departmanı  tarafından 
haftalık olarak hazırlanarak BDDK'ya gönderilen raporlar şunlardır:  
-REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİ 
-YURT DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER - HAFTA İÇİ HAREKETLER 
-Yabancı Para Net Genel Pozsiyon/ÖZKAYNAKLAR ANALİZ FORMU 
-HAFTALIK LİKİDİTE ANALİZ FORMU 
Finans Departmanı Müdür Yardımcısı tarafından haftalık olarak hazırlanarak TCMB'ye EVAS 
aracılığıyla gönderilen raporlar şunlardır:  
-MENKUL DEĞERLER HAFTALIK BİLGİ FORMU 
-YURT DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER - HAFTA İÇİ HAREKETLER 
Söz konusu raporlardan "Likidite Analiz Formu" ve "Yabancı Para Net Genel 
Pozsiyon/ÖZKAYNAKLAR ANALİZ FORMU" test için seçilmiş ve belirlenmiş 5 hafta için için söz 
konusu raporların varlıkları ile üzerlerindeki yetkili imzaları test edilmiştir.Test sonucunda herhangi 
bir bulguya rastlanmamıştır. 

FinRap 
Testleri 
excel 
dosyası 
FIN_4 
sayfası 

H N/A 

CONFR.006 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Melda 
Almalı, Cansel Yemez Test Tarihi: 28 Ekim 2010 
Test Sonucu:  Finans Departmanı tarafından aylık olarak hazırlanarak BDDK ve TCMB'ye 
gönderilen raporlar "Aylık Raporlamalar Listesi"nde yer almaktadır.  
BDDK'ya yapılan aylık raporlamalardan "Sermaye Yeterliği Analiz Formu" seçilmiş ve Haziran ile 
Ağustos 2010 aylarında söz konusu raporun varlığı ile raporların  üzerilerindek ilgili onayların 
varlığı test edilmiştir. Formun içinde piyasa riskine de yer verildiği gözlenmiştir. Herhangi bir 
bulguya rastlanmamıştır. 

FinRap 
Testleri 
excel 
dosyası 
FIN_5 
sayfası 

H N/A 

CONFR.007 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Melda Almalı 
Test Tarihi: 28 Ekim 2010 Test Sonucu:  Finans Departmanı  tarafından her üç ayda bir hazırlanarak 
BDDK'ya gönderilen raporlar içerisinden 3 aylık "Denetim Raporu-Solo" raporu test için seçilmiş ve 
Haziran ve Eylül 2009 tarihlerinde söz konusu raporun varlığı ile raporların  üzerilerindeki ilgili onayların 
varlığı test edilmiştir. Bu raporlar aynı zamanda yükümlülüklere sahip olduğundan üzerinde CFO onayı 
da bulunmaktadır. Herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 

FinRap 
Testleri 
excel 
dosyası 
FIN_6 
sayfası 

H N/A 
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Kontrol 
Numarası 

Testin Sonucu Banka 
Test 
Referansları 

Bulgu 
Olup 
Olmadı
ğı 

Tespit 
Edilen 
Bulgunun 
Tanımı 

CONFR.008 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası 
Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Melda Almalı 
Test Tarihi: 3 Kasım 2009 
Test Sonucu:  Finans Müdürü Melda Almalı ile gerçekleştirilen görüşme 
neticesinde Banka'nın bilanço bakiyelerinin mutabakatının her ay yapıldığı 
ve  bu mutabakatların Banka'nın intranetindeki ortak paylaşım alanında 
gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Söz konusu mutabakatların aktarımının 
yapıldığı intranet sayfasına bakılarak Haziran ve Eylül BSA reportlar temin 
edilmiş ve incelenmiştir. "4591/92/93/94"  işlem kodu işlemler XYZ Bankası 
Yatırım Bank A.Ş.'ye ait kayıtlardır. BSA support EMEA tarafından her ay 
ilgili mutabakat alanı açıldığında, alan kapanmaya birkaç gün kala eksik 
kalan mıutabakatlar ile ilgili ve ilgili mutabakat alanı kapandığında BSA 
Support EMEA tarafından bilgilendirme amaçlı olarak e-postalar 
gönderilmektedir.  

  H N/A 

CONFR.009 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası 
Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Melda Almalı 
Test Tarihi: 25 Ekim 2010 
Test Sonucu:  Haziran ve Eylül 2010 ayları için kurumsal raporlama kontrol 
listesi( corporate reporting supervisory review checklist) incelenmiş olup, 
tüm kontrollerin tamamlanmış,  kontrollerin sonuçları listeye kaydedilmiş 
olduğu görülmüştür. Kontrol listesi üzerinde 4. Intercompany başlığı altında 
ilgili tabloların tamlığı ve bütünlüğünden emin olunması amacı ile 
gerçekleştirilen kontrolün tamamlanmış (done) statüsünde bulunduğu 
gözlemlenmiştir. Kontrol listelerine ait özet sayfalarının Finans Müdürü ve 
Regional CFO tarafından imzalanmış olduğu gözlemlenmiştir. Eylül ayı özet 
sayfası örnek teşkil etmesi amacı ile temin edilmiştir. 

FIN_2 H N/A 

CONFR.010 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası 
Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Melda Almalı 
Test Tarihi: 25 Ekim 2010 
Test Sonucu:  Finansal Raporlama ve Muhasebe Müdürü Melda Almalı ile 
gerçekleştirilen görüşme neticesinde mali tablolarda yer alan hesaplara 
ilişkin yapılan karşılık hesaplamalarının her ay sonunda yapılarak 
reeskontlarının kesildiği ve tüm gelir ve gider hesaplarına ilişkin yapılan 
karşılık hesaplamalarının Finans Departmanı tarafından yapılarak Finans 
Müdürü tarafından kontrol edildiği öğrenilmiştir.  
Karşılıkların her ay doğru hesaplandığına dair Eylül ayı finansal denetim 
kapsamında yapılan yeniden hesaplaması çalışmasınıda herhangi bir 
bulguya rastlanmadığı öğrenilmiştir.  
Temmuz ve Eylül 2010 ayları için kurumsal raporlama kontrol listesi( 
corporate reporting supervisory review checklist) incelenmiş olup, tüm 
kontrollerin tamamlanmış,  kontrollerin sonuçları listeye kaydedilmiş olduğu 
görülmüştür. Kontrol listelerine ait özet sayfalarının Finans Müdürü ve 
Regional CFO tarafından imzalanmış olduğu gözlemlenmiştir.  

FIN_1 
FIN_2 

H N/A 

CONFR.011 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası 
Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Nuray Taner 
Test Tarihi: 3 Kasım 2010 
Test Sonucu:  BVTS ve EVAS sistemine erişim listeleri IT'den temin 
edilerek incelenmiş olup, BVTS sistemine erişim yetkilerinin Finans 
Departmanı'nda 4 kişi ve 1 Kredi Risk Müdürü ve 1 HR Müdürü'nde 
bulunduğu görülmüştür. Test için seçilen örneklemde HR Müdürü yetkisinin 
CFO Selim Yılmaz tarafından e-posta ile onaylandığı gözlemlenmiştir.  
EVAS sistemine sadece Finans Departmanı'nda bulunan 3 kişinin 
erişebildiği gözlemlenmiştir. Buna ek olarak bu sistemlere erişim yetkisinin 
senede bir kez Finans Departmanı tarafından gözden geçirildiği 
öğrenilmiştir.  

BVTS EVAS 
user 
list.docx 

H N/A 
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 CONFR.001 numaralı kontrol, yönetimin genel kabul görmüş muhasebe 

standartları ve yasal uygulamalara uygun biçimde finansal raporlama ve muhasebe sürecini 

oluşturması ile ilgilidir. Bilindiği gibi genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun finansal 

tabloların hazırlanması birinci derecede yönetimin sorumluluğundadır. Söz konusu kontrol 

tanımına göre yönetimin sorumluluğunu yerine getirdiği, kontrolü mali işler ve finansal 

kontrol biriminin manuel olarak yerine getirdiği iddia edilmektedir. Ayrıca kontrol, bir zaman 

dilimi ile sınırlandırılmamış sürekli bir kontrol niteliğindedir. Bu noktada denetçi, finansal 

raporlama ve muhasebe süreçleri ile ilgili prosedürlerin ve süreçte gerçekleştirilen işlerin 

basamak basamak sırasıyla anlatıldığı iş akış şemalarının varlığını ve ilgili döneme aidiyetini 

test edecektir. Böylelikle yazılı ve onaylanmış finansal raporlama prosedürleri ve politikaları 

hakkında güvence almaktadır. Söz konusu prosedür ve politikaların var olmaması halinde 

finansal raporlama sürecinde oluşabilecek hile riski yüksek alanları da ortaya koyabilecektir. 

Denetçi, finansal raporlama sürecine ait politika ve prosedürlerin tamamını incelemiştir. 

İnceleme sonucunda; “Muhasebe Süreci, Fişlerin ve Vergi Evraklarının Saklanması, 

Vergilerin Hesaplanması ve Hazırlanması, Yasal Raporlamalar" prosedürlerinin varlığını 

tespit ederek “B Ortak Dosyası” altında bulunduğunu belirlemiştir. Prosedürler hem yasal 

düzenlemelere, hem bankanın iç mevzuatına uygun hem de güncel biçimde hazırlanmaktadır. 

Dosyaya ait dokümanları hazırlayan kişi Finans Kontrol, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 

iken, onaylayan mekanizma Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Böylelikle görevlerin ayrılığı 

ilkesine de uyularak herhangi bir hile yapılmasına fırsat oluşturacak ortam önlenmiştir. Sonuç 

olarak CONFR.001 numaralı kontrole ait hile riski bulgusuna rastlanmamıştır. 

 CONFR.002 numaralı kontrol, finansal raporları oluşturan belge, rapor ve 

raporlamada kullanılan Excel dosyalarının saklandığı “FREP” isimli klasöre Finans 

departmanı dışındaki personelin erişiminin sistem tarafından otomatik olarak engellendiğini 

ifade etmektedir. Ayrıca kontrol, bir zaman dilimi ile sınırlandırılmamış sürekli bir kontrol 

niteliğindedir. Dosyaya erişimin engellenmesi dosya üzerinde değişiklik veya tahrifat 

yapılmasını önleyerek finansal tablo ve raporlara ilişkin verilerin manipüle edilmesi riskini 

yok etmeye yönelik bir kontroldür. Denetçi, söz konusu raporların “FREP” isimli dosyada 

saklanması ve klasöre sadece finans departmanı personelinin erişmesi hususunu tüm dosyalar 

ve sistemden alınan “Erişim Hakları Listesi” aracılığıyla incelemiştir. Aşağıda yer verilen 

“Erişim Hakları Listesi”ndeki tüm personel isimleri finans departmanı personeline aittir. 
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Böylelikle denetçi, finansal raporlama sistemi ve verilerinin güvenliğine (yani gizlilik, 

bütünlük, kullanıma açıklık) yönelik güvence sağlamıştır. Tablo 4.1.’de “Erişim Hakları 

Listesi” yer almaktadır. Sonuç olarak CONFR.002 numaralı kontrole ait hile riski bulgusuna 

rastlanmamıştır.  

Tablo 4.1. Erişim Hakları Listesi 

EMEA\buluthus Bulut, Huseyin (Istanbul) 

 

   EMEA\EISTFREP-B <Group>   

  EMEA\coskuncan Coskun, Can (Istanbul) 

  EMEA\asıktuna Asık, Tuna (Istanbul) 

  EMEA\zorlupın Zorluoglu, Pınar (Istanbul) 

  EMEA\korzey Korhan, Zeynep (Istanbul) 

  EMEA\sakargiz Sakar, Gizem (Istanbul) 

  EMEA\tanemdog Tanem, Doğa (Istanbul) 

   

  

 CONFR.003 numaralı kontrole göre konsolidasyon, eliminasyon ve düzeltme 

kayıtları finans müdürü tarafından kurumsal raporlama kontrol listesi kullanılarak 

gerçekleştirilmekte ve onaylanmaktadır. Konsolidasyon çalışmaları 3 aylık dönemlerde 

yapıldığından CONFR.003 numaralı kontrol de 3 aylık periyotlarla tekrarlanmaktadır. Bunun 

yanı sıra CONFR.003 numaralı kontrol, bağımsız denetimden geçen finansal tabloların ilgili 

dönem raporuna konu edilmesine ilişkindir. Bu noktada denetçi, Eylül ve Haziran aylarına 

ilişkin örneklem incelemesi yapmıştır. Eylül ve Haziran aylarına ilişkin olarak kurumsal 

raporlama kontrol listesi’nde bulunan tüm kontrollerin tamamlanmış ve finans müdürü  ile 

Regional CFO tarafından imzalanarak onaylandığı tespit edilmiştir. Tespit edici bu kontrol 

tamamlanmış ve ilgili yöneticiler tarafından onaylanmış olduğundan kontrole ilişkin hile riski 

bulgusuna rastlanmamıştır. 

 CONFR.004 numaralı kontrole göre banka, BDDK ve TCMB raporlarını 

Finbank adlı yazılım sistemi üzerinden gerçekleştirmekte ve yasal raporlama modülünden 

alınan verileri finans müdür yardımcısı hazırlayarak finans müdürüne günlük olarak 

sunmaktadır. Bu kontrol hem Finbank sistemi üzerinden otomatik olarak hem de manuel 

olarak veriler üzerinden sağlanmaktadır. Denetçi, rastgele belirlediği 20 günlük örneklem 

içinden yine rastgele seçtiği raporların var olduğunu ve finans müdürünün parafını 
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inceleyerek güvence sağlama amacındadır. İnceleme sonucunda finans departmanı tarafından 

günlük olarak hazırlanarak BDDK'ya gönderilen 

 Türev Finansal Araçlar - Müşteriler itibariyle 

 Emanet Kıymetler 

 Günlük Bilanço Bilgileri 

 Menkul Değerler Cüzdanı Detay 

raporlarına erişilmiştir. 

TCMB'ye gönderilen raporlar ise;  

 Bankalar TL Günlük Hareketleri 

 Döviz Takip 

olarak tespit edilmiştir. 

CONFR.004 numaralı kontrole ait çalışma kağıdı aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 4.2. CONFR.004 Numaralı Kontrole Ait Çalışma Kağıdı 

Örneklem 

No Tarih (2010) Günlük Rapor Listesinin varlığı BDDK aktarım listesinin varlığı Paraf

1 19 Ocak   

2 28 Ocak   

3 15 Şubat   

4 24 Şubat   

5 17 Mart   

6 29 Mart   

7 28 Nisan   

8 15 Nisan   

9 11 Mayıs   

10 27 Mayıs   

11 16 Haziran   

12 29 Haziran   

13 12 Temmuz   

14 27 Temmuz   

15 9 Ağustos   

16 23 Ağustos   

17 15 Eylül   

18 27 Eylül   

19 4 Ekim   

20 11 Ekim   
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Sonuç olarak ilgili raporların varlığı, onay mekanizması tarafından onaylandığı tespit 

edilmiş olup CONFR.004 numaralı kontrole ait hile riski bulgusuna rastlanmamıştır.  

 CONFR.005 numaralı kontrol, Finbank adlı yazılım sistemi üzerinden 

gerçekleştirilen haftalık BDDK ve TCMB raporları ile ilgilidir. Söz konusu raporların günlük 

kontrolü, CONFR.004 numaralı kontrol ile sağlanmaktaydı. CONFR.005 numaralı kontrol, 

haftalık kontrollere odaklanmıştır. Ayrıca likidite oranları ve yabancı para net genel 

pozisyon/özkaynak raporları haftalık olarak manuel olarak finans yetkilisi tarafından 

hazırlanmakta ve üst yönetime mail aracılığıyla iletilmektedir. Haftalık raporlar, finans 

müdürü tarafından da ikinci bir kontrolden geçmektedir. CONFR.005 numaralı kontrolde 

CONFR.004 numaralı kontrolden farklı olarak üst yönetime bildirim tanımlanmıştır. Denetçi, 

örneklem metodolojisi ile belirlediği 5 hafta için haftalık raporların varlığı ve finans müdürü 

tarafından onaylanmasıyla ilgili güvence sağlamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda, 

Likidite Analiz Formu ve Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Analiz Formu test 

edilmiştir. CONFR.005 numaralı kontrole ait çalışma kağıdı aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 4.3. CONFR.005 Numaralı Kontrole Ait Çalışma Kağıdı 

 

Sonuç olarak banka, iç kontrolün temel amaçlarından biri olan finansal raporlamanın 

güvenilirliğini sağlamak adına güçlü bir kontrol oluşturmuştur. CONFR.005 numaralı kontrol, 

bankada yukarıdan aşağı etkili iletişim kanalları ile bağlantısı kurulmuş, finansal, yasal ve iç 

denetim fonksiyonları ile desteklenmiş bir yönetim kurulu yapısı olduğuna işaret etmektedir. 

 CONFR.006 numaralı kontrol Finbank adlı yazılım sistemi üzerinden 

gerçekleştirilen aylık BDDK ve TCMB raporları ile ilgilidir. Söz konusu raporların haftalık 

kontrolü, CONFR.005 numaralı kontrol ile sağlanmaktaydı. CONFR.006 numaralı kontrol, 

aylık kontrollere odaklanmıştır. Ayrıca CONFR.006 numaralı kontrol tanımında sermaye 

yeterlilik raporlarının aylık ve manuel olarak finans departmanı tarafından hazırlanmakta ve 

Örneklem 

No Tarih (2010) Haftalık Rapor Listesinin varlığı Likidite Analiz Formu

Yabancı Para Net Genel 

Pozsiyon/ÖZKAYNAKLAR ANALİZ FORMU Paraf

1 15 Ekim    

2 16 Ağustos    

3 6 Temmuz    

4 8 Mart    

5 31 Ocak    
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finans müdürü tarafından kontrol edildikten sonra TCMB’ye gönderildiğine işaret etmektedir. 

Denetçi, örneklem metodolojisi ile belirlediği iki ay için (Nisan ve Temmuz ayları) aylık 

raporların varlığı ve finans müdürü tarafından onaylanmasıyla ilgili güvence sağlama amacını 

gütmektedir.  

Aylık raporlardan seçilen Sermaye Yeterlilik Analiz Formu535 üzerinde yapılan 

inceleme sonucunda raporun varlığı ve ilgili onayların varlığı üzerinde herhangi bir hile riski 

bulgusuna rastlanmamıştır. Bu bağlamda denetçi test sonucunda Sermaye Yeterlilik Analiz 

Formu’ndaki unsurların tamlığı hususunda da güvence sağlamış, formda piyasa riskine yer 

verildiğini tespit etmiştir. CONFR.006 numaralı kontrole ait çalışma kağıdı aşağıda yer 

almaktadır. 

Tablo 4.4. CONFR.006 Numaralı Kontrole Ait Çalışma Kağıdı 

 

 CONFR.007 numaralı tespit edici kontrolde üç ayda bir Finbank sistemi 

üzerinden finans departmanı tarafından hazırlanan raporların öncelikle finans departmanı 

müdürü tarafından, sonrasında CFO (Chief Financial Officer) tarafından kontrolden geçtiğini 

belirtilmektedir. Bununla ilgili olarak Nisan ve Ağustos aylarına ait BDDK’ya gönderilen üç 

aylık “Denetim Raporu – Solo” test dedilmiştir. Söz konusu raporlardaki CFO onayı da 

incelenmiş ve eksiklik saptanmamıştır. CFO’nun görüş ve katkılarının finansal tablo 

hazırlama sürecinin ayrılmaz bir parçası olması ve genellikle bu görüşün belgelenmesi, 

kontrol için bir kanıt sağlayabildiğinden CFO’nun finansal raporlamaya ilişkin her kontrolü 

oldukça değerlidir. CONFR.007 numaralı kontrolde CFO onayına başvurulmasında üç aylık 

Denetim Raporu’nda bir hata veya hile unsuruna rastlanması halinde bankaya önemli 

yükümlülükler getirme olasılığının rolü büyüktür. Sonuç olarak ilgili raporların varlığı, onay 

                                                           
Basel Bankacılık Denetim Komitesi, 1993 yılında bankacılık işlemleri ve alım satım işlemlerine ilişkin kayıtların ayrı ayrı 

tutulması ve bu işlemler için kredi riski ve piyasa riski karşılığı sermaye ayrılması hususunu gündeme getirmiş ve 

oluşturulan taslak, 1997 yılı sonu itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre bankalar kredi riskleri karşılığı 

tutmakta oldukları sermayenin yanısıra üstlendikleri piyasa riskleri karşılığında sermaye tutmakla yükümlü kılınmıştır. 

 

Örneklem 

No Tarih (2010) Aylık Rapor Listesinin varlığı Sermaye Yeterlilik Analiz Formu Paraf

1 Haziran   

2 Ağustos   
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mekanizması tarafından onaylandığı tespit edilmiş olup CONFR.007 numaralı kontrole ait 

hile riski bulgusuna rastlanmamıştır.  

 CONFR.008 numaralı tespit edici kontrolde bankanın aylık olarak hazırlanan 

ve bilanço bakiyelerinin mutabakatının yapıldığını gösteren “Balance Sheet Sign-Off” adlı 

raporlarında bağlı ortaklığa ait mutabakatların da yapıldığı tanımlanmıştır. Denetçi, rastgele 

belirlediği iki ay için raporu manuel olarak inceleyecektir. CONFR.008 numaralı kontrol 

özellikle bağlı ortaklığa ait bakiyelerin de mutabakatına yönelik olarak tasarlanmıştır.  

Çünkü, hile için riskli alanlardan biri de bağlı ortaklıklara ait alanlardır. Bağlı 

ortaklıklardan ana şirkete gelen bakiyeler konsolide veya kombine mali tablolarda bilançoda 

yer aldığından dolayı bağlı ortaklıkların mali tablolarında hile olması doğrudan bağlı 

ortaklığın payı kadar ana ortaklığı da etkileyecektir. Bu kapsamda Haziran ve Eylül BSA 

Raporları finans müdüründen temin edilerek incelenmiştir. İnceleme sonucunda bankanın 

intranetteki ortak paylaşım alanında mutabakatların her ay düzenli olarak yapıldığı 

görülmüştür. Ayrıca mutabakat alanı kapanmadan birkaç gün önce ve kapandığında 

bilgilendirme e-postasının gelmesi ile söz konusu kontrol güçlendirilmiştir.  

 CONFR.009 numaralı tespit edici kontrolde her üç ayda bir finans 

departmanının hazırladığı grup içi alacak/borç bakiyelerini gösteren tabloların hazırlandığı ve 

ilgili tabloların har ay finans müdürü tarafından kurumsal raporlama kontrol listesi 

kullanılarak onaylandığı tanımlanmıştır. Buna göre denetçi, Haziran ve Eylül aylarını seçerek 

incelemiş ve grup içi şriketlerin tablolarının tamlığı ve bütünlüğüne ilişkin kontrol hakkında 

güvence sağlamıştır. Sonuç olarak uygulanan testlerde CONFR.008 numaralı kontrole ait hile 

riski bulgusuna rastlanmamıştır. 

 CONFR.010 numaralı tespit edici kontrol, tüm karşılıkların tam ve doğru 

olarak hesaplandığını ve finans müdürü tarafından Kurumsal Raporlama Kontrol Listesi 

kullanılarak aylık olarak kontrol edildiğini ifade etmektedir. Bunun yanı sıra kontrol listeleri 

CFO tarafından da incelenerek onaylanmaktadır. Denetçi, Temmuz ve Eylül ayları için 

karşılıkları yeniden hesaplama yöntemiyle hesaplayarak önce finans müdürü ve daha sonra 

CFO tarafından imzalandığı gözlemlenmiştir. Söz konusu kontrolün çalışmaması finansal 

tablo manipülasyonlara sebep olarak işlemlerin gerçek durumlarından sapmasına neden olur. 
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Özellikle karşılık ayırma işlemlerinde muhasebe ilke ve standartların aykırı şekilde kayıt 

yapılması karın finansal tablolara gerçeğe aykırı şekilde yansımasına sebep olmaktadır. 

Ancak, CONFR.010 numaralı kontrol, finans müdürü ve CEO tarafından onaylanarak yerine 

getirilmektedir. Böylelikle banka, karşılıklar ile ilgili muhasebe kayıtlarını doğru ve güvenilir 

şekilde sunmaktadır. Bu noktada onaylayan mekanizma yönetim olduğundan, yönetim hilesi 

olarak bilinen yöneticilerin şirketi olduğundan iyi göstererek konumunu güçlendirme amacını 

gerçekleştirmeye yönelik hile söz konusu olabilir. Çünkü, yönetim hileleri genellikle iç 

kontrol sistemi ile engellenemez. Burada tamamen denetçinin tecrübesine ve gösterdiği 

mesleki özen ve mesleki şüphecilik tutumu öne çıkmaktadır.
536

 

 CONFR.011 numaralı önleyici nitelikteki kontrol, otomatik raporlama 

sistemlerine yüklemelerin CFO tarafından onaylanan finans departmanı yetkili kişiler 

olduğunu tanımlamaktadır. CONFR.011 numaralı kontrol herhangi bir zaman dilimi ile sınırlı 

olmayıp finansal raporlamanın yapıldığı tüm dönemleri kapsayan sürekli bir kontroldür. 

Denetçi, resmi mercilere gönderilen raporlara erişimin kısıtlı olup olmadığını inceleyerek test 

etmiştir. IT departmanından elde edilen erişim listesi üzerinde dört finans departmanı çalışanı, 

bir kredi risk müdürü ve bir insan kaynakları müdürünün bulunduğu ve CFO tarafından 

onaylandığı tespit edilmiştir. Özellikle, finansal raporlama gibi neredeyse tüm işlemlerin 

sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirildiği süreçlerde sisteme erişimin 

sınırlandırılmasına ilişkin kontroller önem arz eder. Sonuç olarak tüm popülasyona uygulanan 

testlerde CONFR.011 numaralı kontrole ait hile riski bulgusuna rastlanmamıştır.  

                                                           
536 Mikail Erol, “İşletmelerde Yaşanan Olumsuzluklara (Hata ve Hileler) Karşı Denetimden Beklentiler”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:13, Sayı:1, 2008, s.232. 
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4.3.3. Muhasebe Sürecindeki Hile Riski Kontrol Matrisi 

Kontrol 
Numarası 

Uygulama 
Adı 

Kontrol Tanımı 
Anahtar 
Kontrol 

Aktör Sahibi 
Manuel 
/Otomatik 

Türü 
Çalışma 
Sıklığı 

CONACC.001 Finbank 
Dönemsellik ilkesi, sistemde geçmiş ve gelecek döneme kayıt 
atılamaması sebebiyle korumaya alınmıştır. Tüm operasyonlar 
gerçekleştirildikleri dönemde sisteme işlenmektedir. 

Evet 

Mali 
İşler ve 
Finans
al 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Otomatik 
Önleyi
ci 

Sürekli 

CONACC.002 Finbank 

Manuel muhasebe fişi kesilmesi sırasında, giriş yetkisine sahip bir 
çalışanın girdiği fişi onay yetkisine sahip başka bir çalışanın 
onaylaması gerekmektedir. Onay yetkisine sahip olan bir çalışanın 
kendi girdiği fişleri onaylaması mümkün olmamaktadır. 

Evet 

Mali 
İşler ve 
Finans
al 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Otomatik 
Önleyi
ci 

Sürekli 

CONACC.003 Finbank 

XYZ Bankası Yatırım Bankası A.Ş tarafından kullanılan Finbank 
sisteminde veriyi girme ve onaylama yetkileri ayrı kullanıcılara 
atanmış durumdadır. Sistemden alınan yetki listesinde personelin 
kullanıcı adı ve yetkisi dahilinde yapabileceği işlemler belirlenmiştir. 
Veri girişi yapan kişinin, onay yetkisi bulunmamaktadır. Harici yetkiler 
tanımlanması için İç Kontrol ve Uyum Birimi Yöneticisi'nin onayı 
gerekmektedir.  

Evet 

Mali 
İşler ve 
Finans
al 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Otomatik 
Önleyi
ci 

Sürekli 

CONACC.004 Finbank 

Manüel kesilen fişler onaylandıktan sonra çıktıları alınıp paraflanarak 
dosyalanmaktadır. Ertesi gün Finbank sisteminden günlük manuel fiş 
raporu dökülmekte ve bütünlük kontrolü yapmak amacı ile manuel fiş 
raporu ile kesilen fişler karşılaştırılmakta eksiklik olması 
engellenmektedir. 

Evet 

Mali 
İşler ve 
Finans
al 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Manüel 
Tespit 
Edici 

Günlük 

CONACC.005 Finbank 
Muhasebe modülleri üzerinde yapılan her türlü işlemin, iptal 
işlemlerinin, değişiklik işlemlerinin log kayıtları bulunmaktadır. 

Evet 

Mali 
İşler ve 
Finans
al 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Otomatik 
Tespit 
Edici 

Sürekli 

CONACC.006 Finbank 

Bankanın Tek Düzen Hesap Planındaki açılan hesaplar BDDK 
tarafından yayımlanan mevzuata uygunluk için tüm işlem sınıflarının 
detayları ve tüm hesaplar belirlenmiş ve güncellenmiştir. Olası bir 
değişiklik BDDK'nın bilgisi dahilinde gerçekleşmekte olup hesap 
değişiklikliklerinin log kaydı Finbank içerisinde tutulmaktadır. Tek 
düzen hesap planında değişiklik işlemi giriş onay mekanizmasına 
tabi olarak gerçekleştirilmektedir.  

Evet 

Mali 
İşler ve 
Finans
al 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Otomatik 
Önleyi
ci 

Sürekli 

CONACC.007 Finbank 

Sistemde geçmiş, gelecek ve kapalı döneme kayıt atılması 
engellenmiştir. Tüm operasyonlar gerçekleştirildikleri dönemde 
sisteme işlenmektedir. Geçmiş bir tarihe fiş kesme işlemi sistemde 
dönem sonu açma/kapama (BackDateInBo) parametresi açılarak 
gerçekleştirilmektedir. İlgili parametre Sistem Yönetimi Parametre 
Tanımlama ekranından Finans Departmanı kullanıcıları tarafından 
gerçekleştirildiğinde Mevzuat Uyum ve İç Kontrol Birimi onayına 
sistem üzerinden yönlendirilmektedir. Geçmiş döneme işlem 
yapıldıktan sonra bu yetki geri alınmaktadır.Geçmiş dönem işlemi 
için yetki sadece "Serbest Fiş" için açılabilmektedir.Finbank 
sisteminde yevmiye defteri basıldıktan sonra hiçbir şekilde geçmiş 
döneme fiş kesilememektedir. 

Evet 

Mali 
İşler ve 
Finans
al 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Otomatik 
Önleyi
ci 

Sürekli 

CONACC.008 Finbank 

Bankanın kullandığı ana bankacılık sistemi olan Finbank gün 
başlangıcında A0001 olarak başlayan referans numaraları 
atamaktadır. Sistem, bir sonraki girilecek fiş için otomatik olarak 
ardışık referans numaralı fiş üretmektedir. Kullanıcının referans 
numarasını değiştirmesi söz konusu değildir. Muhasebeleşmeden 
silinen fişler de log kayıtlarında izlenebilmektedir.  

Evet 

Mali 
İşler ve 
Finans
al 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Otomatik 
Önleyi
ci 

Sürekli 

CONACC.009 U/D 
Banka'da Finans Departmanı Kıdemli Uzmanı arafından hesaplanan 
amortisman tutarı Finans Departmanı Müdürü tarafından kontrol 
amacıyla tekrar hesaplanıp mizanla mutabakatı sağlanmaktadır.  

Evet 

Finans 
Depart
manı 
Müdür
ü 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Manuel 
Tespit 
Edici 

Aylık 

CONACC.010 U/D 

Operasyon Departmanı tarafından trader girişi ile reuters kontrolü 
olan T-O kontrolü ve T+1'de mutabakat sistemi ile açıkta kalan 
işlemler muhasebe yetkilieri tarafından manüel olarak 
eşleştirilmektedir. TCMB Nostro hesapların, Citibank, Garanti ve 
diğer bankalardaki hesapların ekstreleri mizanla karşılaştırılarak 
mutabakatı sağlanmaktadır. İlgili mutabakata ilişkin özet sayfaları 
Finans Müdürü tarafından da kontrol edilerek çıktıları 
paraflanmaktadır. (Ek olarak hesap kontrolleri kurumsal raporlama 
kontrol listesi üzerinde de bir kontrol noktası olarak yer almaktadır.) 

Evet 

Finans 
Depart
manı 
Müdür
ü 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Manuel 
Tespit 
Edici 

Aylık 

CONACC.011 U/D 

Tüm önemli geçici hesaplar, "Diğer" başlıklı hesaplar, ters bakiye 
veren ve gün sonunda sıfır olması gereken hesaplar ve mizan alt-üst 
hesaplar ve ve karşılıklı çalışması gereken kebirler arasındaki 
tutarsızlıkların kontrolünün yapıldığı "daily checking file" çalışması ile 
günlük olarak yapılmaktadır. 

Evet 

Mali 
İşler ve 
Finans
al 
Kontrol 
Birimi 

Mali İşler 
ve 
Finansal 
Kontrol 
Birimi 

Manuel 
Tespit 
Edici 

Günlük 
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Kontrol 
Numarası 

Testin Tanımı Testin Amacı 
Test 
Yaklaşım
ı 

Örneklem 
Sayısı 

Örneklem 
Metodolojisi 

Test 
Referansları 

Bulgu  

CONACC.001 

Manuel muhasebe fişi kesilmesi 
sırasında, dönemsellik ilkesinin 
korunduğu test edilecektir. 

Manuel muhasebe fişi kesilmesi 
sırasında, dönemsellik ilkesinin 
korunduğu test edilmesi 

Gözlem 1 Simulasyon 
Muhasebe_2 
Muhasebe_3 

H 

CONACC.002 

Manuel muhasebe fişi kesilmesi 
sırasında, giriş yetkisine sahip bir 
çalışanın girdiği fişin onay yetkisine 
sahip başka bir çalışanın onaylandığı, 
onay yetkisine sahip olan bir çalışanın 
kendi girdiği fişleri onaylaması mümkün 
olmadığı test edilecektir. 

Manuel muhasebe fişi kesilmesi 
sırasında, giriş yetkisine sahip bir 
çalışanın girdiği fişin onay yetkisine 
sahip başka bir çalışanın 
onayladığı;onay yetkisine sahip olan 
bir çalışanın kendi girdiği fişleri 
onaylaması mümkün olmadığı ile ilgili 
güvence almak. 

Gözlem 1 Simulasyon 
Muhasebe_2 
Muhasebe_3 

H 

CONACC.003 

Veri girişi yapan kişinin, onay yetkisi 
bulunmadığı, harici yetkiler tanımlanması 
için İç Kontrol ve Uyum Birimi 
Yöneticisi'nin onayı gerektiği test 
edilecektir. 

Veri girişi yapan kişinin, onay yetkisi 
bulunmadığı, harici yetkiler 
tanımlanması için İç Kontrol ve Uyum 
Birimi Yöneticisi'nin onayı gerektiği ile 
ilgili güvence almak. 

Gözlem 1 Gözlem   H 

CONACC.004 

Manuel kesilen fişlerin onaylandıktan 
sonra çıktıları alınıp paraflanarak 
dosyalandığı, ertesi gün Finbank 
sisteminden günlük manuel fiş raporu 
dökülerek bütünlük kontrolü yapmak 
amacı ile manuel fiş raporu ile kesilen 
fişler karşılaştırılmakta eksiklik olması 
engellendiği test edilecektir. 

Manuel kesilen fişlerin onaylandıktan 
sonra çıktıları alınıp paraflanarak 
dosyalandığı, ertesi gün Finbank 
sisteminden günlük manuel fiş raporu 
dökülerek bütünlük kontrolü yapmak 
amacı ile manuel fiş raporu ile kesilen 
fişler karşılaştırılmakta eksiklik olması 
engellendiği ile ilgili güvence almak. 

İnceleme 20 İnceleme 

Muhasebe 
Testleri excel 
dosyası 
Muhasebe_5 
sayfası 

H 

CONACC.005 

Muhasebe modülleri üzerinde yapılan 
her türlü işlemin, iptal işlemlerinin, 
değişiklik işlemlerinin log kayıtlarının  
bulunduğu kontrol edilecektir.  

Muhasebe modülleri üzerinde yapılan 
her türlü işlemin, iptal işlemlerinin, 
değişiklik işlemlerinin log kayıtlarının  
bulunduğu ile ilgili güvence almak. 

İnceleme 1 
Rastgele 
Örneklem 

Muhasebe_6 
Muhasebe_8 

H 

CONACC.006 

Bankanın Tek Düzen Hesap Planındaki 
açılan hesaplar BDDK tarafından 
yayımlanan mevzuata uygunluk için tüm 
işlem sınıflarının detayları ve tüm 
hesaplar belirlenmiş ve güncellenmiş 
olduğu ve tek düzen hesap planında 
değişiklik işleminin Finans Departmanı 
Genel Müdür Yardımcısı/ Müdür 
tarafından onaylandığı kontrol 
edilecektir.  

Bankanın Tek Düzen Hesap 
Planındaki açılan hesaplar BDDK 
tarafından yayımlanan mevzuata 
uygunluk için tüm işlem sınıflarının 
detayları ve tüm hesaplar belirlenmiş 
ve güncellenmiş olduğu ve tek düzen 
hesap planında değişiklik işleminin 
Finans Departmanı Genel Müdür 
Yardımcısı/ Müdür tarafından 
onaylandığı ile ilgili güvence almak. 

İnceleme 1 
Rastgele 
Örneklem 

Muhasebe_10 H 

CONACC.007 

Sistemde geçmiş, gelecek ve kapalı 
döneme kayıt atılması engellenmiş 
olduğu;geçmiş bir tarihe fiş kesme işlem 
yetkisinin Mevzuat Uyum ve İç Kontrol 
Birimine e-posta yoluyla gönderilen talep 
sonucu kısıtlı bir zaman dilimi için işlemi 
yapacak kişiye verildiği ve  geçmiş 
döneme işlem yapıldıktan sonra bu yetki 
geri alındığı kontrol edilecektir. 
Ayrıca, Finbank sisteminde yevmiye 
defteri basıldıktan sonra hiçbir şekilde 
geçmiş döneme fiş kesilemediği test 
edilecektir. 

Sistemde geçmiş, gelecek ve kapalı 
döneme kayıt atılması engellenmiş 
olduğu;geçmiş bir tarihe fiş kesme 
işlem yetkisinin Mevzuat Uyum ve İç 
Kontrol Birimine e-posta yoluyla 
gönderilen talep sonucu kısıtlı bir 
zaman dilimi için işlemi yapacak kişiye 
verildiği ve  geçmiş döneme işlem 
yapıldıktan sonra bu yetki geri alındığı; 
Finbank sisteminde yevmiye defteri 
basıldıktan sonra hiçbir şekilde geçmiş 
döneme fiş kesilemediği ile ilgili 
güvence almak. 

Gözlem 1 Simulasyon 
Muhasebe_2 
Finbank Yetki 
Testleri.xlsx 

H 

CONACC.008 

Bankanın kullandığı ana bankacılık 
sistemi olan Finbank ',in  bir sonraki 
girilecek fiş için otomatik olarak ardışık 
referans numaralı fiş ürettiği test 
edilecektir. 

Bankanın kullandığı ana bankacılık 
sistemi olan Finbank ',in  bir sonraki 
girilecek fiş için otomatik olarak ardışık 
referans numaralı fiş ürettiği ile ilgili 
güvence almak. 

İnceleme 1 
Rastgele 
Örneklem 

Muhasebe_8 
Muhasebe_9 

H 

CONACC.009 

Banka'da Finans Departmanı Müdür 
Yardımcısı tarafından hesaplanan 
amortisman tutarının Finans Departmanı 
Müdürü tarafından kontrol amacıyla 
tekrar hesaplanıp onaylandığı test 
edilecektir. 

Banka'da Finans Departmanı Müdür 
Yardımcısı tarafından hesaplanan 
amortisman tutarının Finans 
Departmanı Müdürü tarafından kontrol 
amacıyla tekrar hesaplanıp 
onaylandığı ile ilgili güvence almak. 

İnceleme 2 
Rastgele 
Örneklem 

Gözlem 
yapıldı. 

H 

CONACC.010 

Hesap ekstrelerinin mizanla 
mutabakatının seçilen 2 ay için 
gerçekleştirilmiş olduğu görülecektir.  

Hesap ekstrelerinin mizanla 
mutabakatının seçilen 2 ay için 
gerçekleştirilmiş olduğundan güvence 
almak 

İnceleme 2 
Rastgele 
Örneklem 

Muhasebe 
Testleri excel 
dosyası 
Muhasebe_4 
sayfası 

H 

CONACC.011 

Tüm önemli geçici hesaplar, "Diğer" 
başlıklı hesaplar, ters bakiye veren 
hesaplar ve mizan alt-üst hesaplar ve ve 
karşılıklı çalışması gereken kebirler 
arasındaki tutarsızlıkların kontrolünün 
yapıldığı "daily checking file" 
çalışmasının günlük olarak yapıldığı 
seçilen 20 gün için kontrol edilecektir. 

Tüm önemli geçici hesaplar, "Diğer" 
başlıklı hesaplar, ters bakiye veren 
hesaplar ve mizan alt-üst hesaplar ve 
ve karşılıklı çalışması gereken kebirler 
arasındaki tutarsızlıkların kontrolünün 
yapıldığı "daily checking file" 
çalışmasının günlük olarak yapıldığı ile 
ilgili güvence almak. 

İnceleme 20 
Gözlem/İncele
me 

Muhasebe 
Testleri excel 
dosyası 
Muhasebe_11 
sayfası 

H 
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Kontrol 
Numarası 

Testin Sonucu 

CONACC.001 
Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Cansel Yemez, Can Emiroğlu 
Test Tarihi: 27 Ekim 2010 Test Sonucu:  100.000 TL tutarındaki EFT fişinin kıdemli uzman tarafından sisteme girilmesi sırasında 
geçmiş döneme fiş girilemediği gözlemlenmiştir. 

CONACC.002 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Cansel Yemez, Can Emiroğlu 
Test Tarihi: 27 Ekim 2010 Test Sonucu:  100.000 TL tutarındaki EFT fişinin kıdemli uzman tarafından sisteme girilmesinin ardından fişin 
otomatik olarak bir başka uzman onayına yönlendirildiği gözlemlenmiştir. Manuel fişi giren kişinin aynı işleme onay veremediği, onay 
veren personelin manuel fiş üzerinde değişiklik yapamadığı görülmüştür.  

CONACC.003 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Melda Almalı 
Test Tarihi: 3 Kasım 2009 Test Sonucu: Finbank kullanıcı listeleri ile erişim yetki listeleri incelenmiş ve her personelin kullanıcı adı ve 
yetkisi dahilinde yapabileceği işlemlerin belirlenmiş olduğu görülmüştür. Veri girişi yapan kişinin, onay yetkisinin bulunmadığı ve sahip 
oldukları yetkilere ek olarak kişişsel yetkiler tanımlanması için İç Kontrol ve Uyum Birimi Yöneticisi'nin onayı dahilinde birtakım yetkiler 
atanmış olduğu ancak  bu tanımlamaların görevlerin ayrılığı ilkesiyle çelişmediği tespit edilmiştir. 

CONACC.004 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili:  Can Emiroğlu 
Test Tarihi:  1 Kasım 2010 Test Sonucu: Seçilmiş 20 gün için Finbank sisteminden çekilerek klase edilmiş manuel fiş raporu ile manuel 
fişlerin varlığı ve söz konusu manuel  fişler  üzerindeki paraflar kontrol edilmiş, raporlar ile ilgili muhasebe fişleri içerik ve  bütünlük 
açısından karşılaştırılmış ve herhangi bir bulgu tespit edilememiştir.  

CONACC.005 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Nuray Taner Test Tarihi: 3 Kasım 2010 
Test Sonucu: 26.10.2010 tarihinde gerçekleştirilen  tüm muhasebesel işlemlerin log kayıtları incelenmiş olup, muhasebe işlemleri işlemi 
gerçekleştiren personelin kullanıcı kodunu,işlem tarihini ve işlem saatini içermekte, yapılan tüm işlemler loglanmakta olduğu 
görülmüştür.   
Ayrıca sistem üzerinde gerçekleştirilmiş her türlü iptal, değişiklik kayıtlarına sistem üzerinden tarih aralığı seçilmek suretiyle izleme 
imkanı bulunmaktadır.01.10.2010-5.11.2010 tarihlerinde "Silinen Fişleri İzleme" menüsünden silinmiş fişlere ait bilgiler temin edilmiştir. 
B0125 referans numaralı onaylanmamış muhasebe fişinin iptal edildiği görülmüştür.  

CONACC.006 

Test Yeri: XYZ Bankası Menkul Değerler Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Melda Almalı Test Tarihi:  4 Kasım 2010 
Test Sonucu: 2010 yılı içinde gerçekleşen hesap değişiklikliklerinin log kaydı temin edilmiştir. Tek düzen hesap planında değişiklik 
olması durumunda söz konusu değişiklik (hesap açımı veya iptali) işlemi Finans Departmanı Genel Müdür Yardımcısı (coskuncan 
kullanıcısı) ve Finans Müdürü (asıktuna kullanıcısı) tarafından onaylandığı görülmüştür.  Burada hesap planı onay yetkisi olan ACCZ 
profilindeki personelin aynı zamanda hesap tanımlama yetkisine de sahip olduğu görülmüştür.  Ancak yeni hesap tanımlayan kişi onay 
yetkisi olmasına rağmen kendi girdiği yeni bir hesap tanımını onaylayamamaktadır. 

CONACC.007 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Melda Almalı, Can Emiroğlu 
Test Tarihi: 27 Ekim 2010, 2 Kasım 2010 Test Sonucu: 100.000 TL tutarındaki EFT fişinin kıdemli uzman tarafından sisteme girilmesinin 
Finbank sistemi üzerinde işlem yapan bir muhasebe yetkilisinin geçmiş, gelecek ve kapalı döneme kayıt atmasının sistemsel olarak 
engellenmiş olduğu gözlenmiştir. Fiş girişi esnasında tarih aralığına giriş yapılamamakta, söz konusu kutucukların seçim yapılabilmesi 
için aktif durumda  olmadığı görülmüştür. Geçmiş tarihe işlem yapılmak üzere tarih seçilmek üzere tıklandığında sistemin "Geçmiş 
Tarihe İşlem Yapılamaz" uyarı mesajı verdiği tespit edilmiştir. Geçmiş veya ileriki dönemlerde işlem yapma yetkisi sadece "Serbest Fiş" 
için geçerlidir. Geçmiş, ileriki veya kapalı döneme fiş kesebilmek için öncelikle  "BackdateInBo"  parametresinin güncellenmesi 
gerekmektedir. 2 Kasım 2010 tarihinde ilgili parametrenin Finans Departmanı'nda kıdemli uzman Can Emiroğlu tarafından "Evet" 
statüsüne getirilerek açıldığı gözlemlenmiş, işlemin sonrasında Mevzuat Uyum ve İç Kontrol Birimi kullanıcısına otomatik olarak 
yönlendirildiği gözlemlenmiştir. Ek olarak, onay talebini içeren e-posta da  Mevzuat Uyum ve İç Kontrol Birimi'ne gönderilmiştir.   Bu 
parametrenin kısıtlı bir zaman dilimi için açıldığı, işlem yapıldıktan sonra  geri alındığı görülmüştür. Geçmiş döneme kesilmiş fişler, 
sistemdeki izleme mönüsü üzerinden takip edilebilmektedir. Ancak Finbank sisteminde yevmiye defteri basıldıktan sonra hiçbir şekilde, 
BackdateInBo uygulaması üzerinde yetki sahibi olunarak manuel fiş girişi yapılmışolsa  bile, geçmiş döneme fiş kesilememekte, Finans 
Müdürü onaylamaya çalıştığında sistem hata mesajı vermektedir.  
Buna ek olarak gerçekleştirilen yetki incelemesi sonucunda ilgili parametrenin tanımlama işlemlerine onay verme yatkisinin sadece 
Mevzuat Uyum ve İç Kontrol Birimi kullanıcısı Eylem Öztürk'de bulunduğu ve bu kullanıcıda giriş yetkisi bulunmadığı görülmüştür.  

CONACC.008 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Nuray Taner 
Test Tarihi: 4 Kasım 2010 Test Sonucu:  26102010 ve 04102010 tarihinde kesilen fişlerin listesi sistemden alınarak fiş numaralarının 
ardışık olarak atandığı, sistemde muhasebeleşmeden silinen fişler ve ters kayıtlar için referansların rezerve edildiği ve bu fişlerin de 
izlenebildiği gözlemlenmiştir.  

CONACC.009 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Melda Almalı, Can Emiroğlu 
Test Tarihi: 27 Ekim 2010 Test Sonucu: Amortisman hesaplamaları Finans Departmanı kıdemli uzmanı tarafından Excel ortamında 
bulunan sabit kıymet sınıflandırmalarına uygun olarak manuel hesaplanmaktadır. Satın alınan sabit kıymetin gelen faturası üzerine 
excelde sabit kıymet modülündeki klasmanlara göre faydalı ömürler ve amortisman oranları belirlenmektedir. Amortisman 
hesaplandıktan sonra Finans Departmanı Müdürü tarafından kontrol amacıyla tekrar hesaplanıp mizanla mutabakatı sağlanmaktadır.  
Amortisman hesaplamalarına ilişkin Ekim ve Eylül 2010 excel dosyaları incelenmiş olup mizanla 25.45 gibi düşük bir farklarının 
bulunduğu gözlemlemiştir. İlgili farkın geçmiş dönemlerden devam eden bir fark olduğu öğrenilmiştir. Söz konusu amortisman 
tutarlarının doğru hesaplandığına ilişkin Eylül ayı finansal denetim kapsamında yapılan yeniden hesaplandığı ve herhangi bir bulguya 
rastlanmadığı öğrenilmiştir.  

CONACC.010 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Melda Almalı, Cansel Yemez 
Test Tarihi: 28 Ekim 2010 Test Sonucu:  Haziran ve Eylül 2010 ayları için Finans uzmanı tarafından TCMB ZK hesabı, Nostro hesapları, 
Citibank, Garanti, Finansbank, ING Bank hesap ekstrelerinin mizanla karşılaştırılarak aradaki farkların düzeltildiği gözlemlenmiştir. 
Kontrol sonucuna ait özet sayfaların Finans Müdürü tarafından paraflanmış olduğu görülmüştür.  

CONACC.011 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Zeynep Durmaz 
Test Tarihi:  09 Kasım 2010 Test Sonucu: Tüm önemli geçici hesaplar, "Diğer" başlıklı hesaplar, ters bakiye veren hesaplar ve mizan 
alt-üst hesaplar ve ve karşılıklı çalışması gereken kebirler arasındaki tutarsızlıkların kontrolünün yapıldığı "daily checking file" çalışması 
ile günlük olarak yapıldığı görülmüş ve söz konusu dosyalar içinde gerçekleştirilen kontrole ilişkin "Kontrol" sayfasının seçilmiş 20 gün 
için görüntüleri temin edilmiş ve yapılan kontroller sonucunda hiçbir tutarsızlık olmadığı gözlemlenmiştir.  
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 CONACC.001 numaralı önleyici kontrol, Finbank sisteminin dönemsellik 

ilkesini otomatik olarak kontrol altına almasını ifade eder. Dönemsellik ilkesine göre gelirler 

ve bunların elde edilmesi için katlanılan giderler aynı muhasebe dönemine kaydedilmekte, bu 

ilkenin tersine olan uygulamalar, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin eşleştirme ilkesine 

aykırılık oluşturmaktadır. Söz konusu aykırılıkları önlemek için mali işler ve finansal kontrol 

biriminde meydana gelen tüm operasyonlar gerçekleştikleri dönemde sisteme işlenmektedir. 

Kontrol, tüm dönemler için geçerli sürekli nitelikte bir kontroldür. Denetçi, 1 adet 100.000 TL 

tutarındaki EFT fişinin sisteme girilmesi sırasında geçmiş döneme fiş girilemediğini 

gözlemlemiştir. Burada örneklem metodolijisi olarak simulasyon yöntemi seçilmiştir. Buna 

göre ilgili personelin geçmiş tarihli dönemsellik ilkesine aykırı bir fiş kaydetmesi sırasında 

eşlik edilmiş ve sistemin bu kaydın muhasebeleştirilmesine izin vermediği gözlemlenmiştir. 

Böylece, CONACC.001 numaralı önleyici kontrole ait hile riski bulgusuna rastlanmamıştır.  

 CONACC.002 numaralı önleyici kontrol, manuel olarak muhasebe fişi kesen 

kişi ile fişi onaylayan kişinin farklı olması gerektiğini ifade eder. Böylece onay yetkisine 

sahip bir çalışan da sisteme girdiği fişleri onaylayamamaktadır. CONACC.002 numaralı 

kontrol, görevlerin ayrılığı ilkesini temsil etmektedir. Görevlerin ayrılığı ilkesine uyulmaması, 

hile yapma zemini doğurur. İşi yapan ve denetleyen aynı kişi ise muhasebe hilelerinin ortaya 

çıkması için fırsat oluşturur. Bankada,  CONACC.002 numaralı kontrol ile Finbank sistemi, 

muhasebe fişini giren kişiyi onay için başka bir kişiye yönlendirmektedir. Denetçi, sistemin 

100.000 TL tutarındaki 1 adet EFT fişini giren kıdemli uzmanı onay için otomatik olarak bir 

başka uzmana yönlendirdiğini gözlemlemiştir. Böylece manuel fişi giren kişinin aynı işleme 

onay veremediği, onay veren personelin manuel fiş üzerinde değişiklik yaparak herhangi bir 

hileye fırsat verilmediğine ilişkin güvence sağlanmıştır. 

 CONACC.003 numaralı önleyici kontrol, Finbank sisteminin veri giriş ve onay 

yetkilerinin farklı kişilere ait olduğunu, sistemde personelin yapabileceği işlemlerin 

tanımlandığını ve sistemde tanımlanmamış yetkilerin İç Kontrol ve Uyum Birimi 

yöneticisinin onayı ile tanımlanabileceğini belirtmektedir. Söz konusu kontrol mali işler ve 

finansal kontrol biriminin yapacağı tüm işlemler için geçerli sürekli ve otomatik bir 

önleyicidir. Kullanıcı listeleri ve yetki listeleri denetçi tarafından incelenmiştir. Finbank 

sisteminin veri giriş ve onay yetkilerinin farklı kişilere ait olduğu, sistemde personelin 



219 
 

yapabileceği işlemlerin tanımlandığı ve sistemde tanımlanmamış yetkilerin İç Kontrol ve 

Uyum Birimi yöneticisinin onayı ile tanımlanmış olduğu tespit edilmiştir. İç Kontrol ve 

Uyum Birimi yöneticisinin onayı ile bazı yetkiler tanımlandığı, ancak bu yetkilerin görevlerin 

ayrılığı ilkesi ile çelişmediği dolayısıyla hile riski ile ilgili bir potansiyel taşımadığı kanaatine 

varılmıştır. 

 CONACC.004 numaralı tespit edici kontrol, manuel kesilen fişlerin 

onaylandıktan sonra çıktılarının alınıp paraflanmasına, ertesi gün dökülen günlük manuel fiş 

raporu ile kesinleşen fişlerin her gün karşılaştırılmasına dayalıdır. Böylece manuel kesilen 

fişler ile günlük manuel fiş raporu bütünlük sağlanarak eksiklik olması engellenmektedir. 

Denetçi, seçilen yirmi gün için manuel fiş rapor listesi ile fişlerin varlığı ve paraflarını 

incelemiştir. İçerik ve bütünlük açısından herhangi bir hile riski bulgusuna rastlanmamıştır. 

CONACC.004 numaralı tespit edici kontrole ait çalışma kağıdı aşağıdadır. 

Tablo 4.5. CONACC.004 Numaralı Kontrole Ait Çalışma Kağıdı 

Örneklem 

No Tarih (2010) 

Fiş Kontrol 

Listesi Paraf 

1 19 Ocak   

2 28 Ocak   

3 15 Şubat   

4 24 Şubat   

5 17 Mart   

6 29 Mart   

7 15 Nisan   

8 28 Nisan   

9 11 Mayıs   

10 27 Mayıs    

11 16 Haziran   

12 29 Haziran   

13 12 Temmuz   

14 27 Temmuz    

15 9 Ağustos   

16 23 Ağustos   

17 15 Eylül   

18 28 Eylül   

19 11 Ekim   

20 25 Ekim   

 

 CONACC.005 numaralı kontrol, Finbank sistemi üzerinde yapılan her 

muhasebe işleminin iptal ve değişikliğine ilişkin işlemlerin log kayıtları ile saklanmasını ifade 

eder. Böylece, sistemde herhangi bir tarih aralığına ait onaylanmadan iptal edilen işlemler, 
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onaylandıktan sonra iptal edilen veya silinen işlemlerin takibi yapılabilmektedir. Söz konusu 

kontrol, hileyi tespit etmeye yönelik sürekli nitelikte bir kontrol olsa da, kontrolün varlığı 

personeli hileden caydırmaya yeterlidir. Çünkü potansiyel hilekar, herhangi bir değişiklik 

veya iptal işlemi gerçekleştirdiğinde sistem tarafından sürekli izleneceğini bilmektedir. 

Denetçi, 25.11.2010 tarihi için seçtiği log kayıtlarında kullanıcı adı, tarih, saat hususlarında 

herhangi bir eksikliğe rastlamamıştır. Ancak muhasebe modülünde yer alan “Silinen Fişleri 

İzleme” menüsünde  B0125 numaralı onaylanmamış bir muhasebe fişini iptali tespit 

edilmiştir. Bunun üzerine daha detaylı incelemeye gidilerek muavin de kontrol edilmiş ve söz 

konusu fişin muhasebeleştirilmediği teyit edilmiştir.  

 CONACC.006 numaralı kontrole göre, bankanın Tek Düzen Hesap Planı’nda 

açılan hesaplar BDDK tarafından yayımlanan mevzuata uygunluk için tüm işlem sınıflarının 

detayları ve tüm hesaplar belirlenmiş ve güncellenmiştir. Bunun yanı sıra olası bir değişiklik 

BDDK'nın bilgisi dahilinde gerçekleşmekte olup hesap değişiklikliklerinin log kaydı Finbank 

içerisinde tutulmaktadır. Tek Düzen Hesap Planı’nda değişiklik işlemi giriş onay 

mekanizmasına tabi olarak gerçekleştirilmektedir. Denetçi, 2010 yılı için yapılan 

değişikliklerin log kaydını elde etmiş ve değişikliklerin finans departmanı genel müdür 

yardımcısı ve finans müdürü tarafından onaylandığını tespit etmiştir. Sadece hesap planı onay 

yetkisi olan ACCZ kullanıcısının hesap tanımlama yetkisi olduğu belirlenmiştir. Sonuç 

olarak, CONACC.006 numaralı kontrole ilişkin hile riski bulgusuna rastlanmamıştır. 

 CONACC.007 numaralı kontrol, sistemde geçmiş, gelecek ve kapalı döneme 

kayıt atılması engellenmiş olduğu; geçmiş bir tarihe fiş kesme işlem yetkisinin Mevzuat 

Uyum ve İç Kontrol Birimine e-posta yoluyla gönderilen talep sonucu kısıtlı bir zaman dilimi 

için işlemi yapacak kişiye verildiği ve  geçmiş döneme işlem yapıldıktan sonra bu yetki geri 

alındığı hususlarını ifade etmektedir. Ayrıca kontrol de, Finbank sisteminde yevmiye defteri 

basıldıktan sonra hiçbir şekilde geçmiş döneme fiş kesilemediği de belirtilmiştir. Söz konusu 

özellikleriyle CONACC.007 numaralı kontrol, CONACC.001 numaralı dönemsellik ilkesine 

aykırılığı engelleyen kontrol yapısına benzemektedir. Denetçi 50.000 TL tutarındaki EFT fişi 

ile işlem yapan kıdemli uzmanın geçmiş, gelecek ve kapalı döneme kayıt atmasının sistemsel 

olarak engellenmiş olduğu gözlenmiştir. Fiş girişi esnasında tarih aralığına giriş 

yapılamamakta, söz konusu kutucukların seçim yapılabilmesi için aktif durumda  olmadığı 
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görülmüştür. Geçmiş tarihe işlem yapılmak üzere tarih seçilmek üzere tıklandığında sistemin 

"Geçmiş Tarihe İşlem Yapılamaz" uyarı mesajı verdiği tespit edilmiştir. Geçmiş veya ileriki 

dönemlerde işlem yapma yetkisi sadece "Serbest Fiş" için geçerlidir. Geçmiş, ileriki veya 

kapalı döneme fiş kesebilmek için öncelikle  "BackdateInBo" parametresinin güncellenmesi 

gerekmektedir. Sistemde 17 Kasım 2010 tarihinde ilgili parametrenin Finans Departmanı'nda 

kıdemli uzman Can Emiroğlu tarafından "Evet" statüsüne getirilerek açıldığı gözlemlenmiş, 

işlemin sonrasında Mevzuat Uyum ve İç Kontrol Birimi kullanıcısına otomatik olarak 

yönlendirildiği gözlemlenmiştir. Ek olarak, onay talebini içeren e-posta da  Mevzuat Uyum ve 

İç Kontrol Birimi'ne gönderilmiştir. Bu parametrenin kısıtlı bir zaman dilimi için açıldığı, 

işlem yapıldıktan sonra geri alındığı görülmüştür. Geçmiş döneme kesilmiş fişler, sistemdeki 

izleme mönüsü üzerinden takip edilebilmektedir.  

Ancak Finbank sisteminde yevmiye defteri basıldıktan sonra hiçbir şekilde, 

BackdateInBo uygulaması üzerinde yetki sahibi olunarak manuel fiş girişi yapılmış olsa bile, 

geçmiş döneme fiş kesilememekte, Finans Müdürü onaylamaya çalıştığında sistem hata 

mesajı vermektedir. 

 CONACC.008 numaralı önleyici kontrol, Finbank sisteminin muhasebe 

fişlerini ardışık olarak refereans numarası atamasını tanımlar. Referans numaraları manuel 

olarak değiştirilemez. Muhasebeleştirilmeden silinen fişler ve ters kayıt atılarak silinen fişler 

log kayıtlarında izlenmektedir. Denetçi, Kasım ayı içerisinde seçtiği iki gün için kesilen fiş 

numaralarının ardışık atandığını, muhasebeleşmeden silinen fişler ve ters kayıtlar için 

referansların rezerve edildiğini ve bu fişlerin de izlenebildiğini gözlemlemiştir. Bankada 

herhangi bir orijinal işlem ve kaydın belgesinin olmaması, ciddi kontrol problemlerine yol 

açar. Çünkü belgeler, varlıklar üzerinde uygun bir kontrolün gerçekleştiğinin ve bunların 

doğru bir şekilde kaydedildiğinin göstergesidir.  

 CONACC.009 numaralı kontrol, amortisman tutarının doğru hesaplanması 

gerektiğini ve finans departmanı müdürü tarafından mizanla mutabakatının sağlanması 

gerektiğini ifade eder. Denetçi, amortisman hesaplamalarına ilişkin Ekim ve Kasım 

dosyalarını incelemiştir. İnceleme sonucunda kıdemli uzmanın manuel amortisman 

hesaplaması ile mizan arasında 25.45 TL’lik fark bulunduğu görülmüştür. Ancak bu farkın 

finansal tablo karar alıcıların kararlarını etkilemeyecek derecede önemsiz olduğu 
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belirtilmiştir. Denetçi, amortisman hesaplamalarının finans departman müdürü tarafından 

kontrol edilip onaylandığını da tespit etmiştir. Sonuç olarak, CONACC.009 numaralı kontrole 

ilişkin hile riski bulgusuna rastlanmamıştır. 

 CONACC.010 numaralı tespit edici kontrol, hesap ekstreleri ile mizanın 

mutabakatının sağlandığını ve mutabakat özet sayfalarının finans müdürü tarafından 

paraflandığını ifade etmektedir. Denetçi, Temmuz ve Eylül 2010 ayları için Finans uzmanı 

tarafından TCMB ZK hesabı, Nostro hesapları, Citibank, Garanti, Finansbank, ING Bank 

hesap ekstrelerinin mizanla karşılaştırılarak aradaki farkların düzeltildiği gözlemlemiştir. 

Kontrol sonucuna ait özet sayfaların Finans Müdürü tarafından paraflanmış olduğu 

görülmüştür. CONACC.010 numaralı tespit edici kontrole ilişkin çalışma kağıdı aşağıdaki 

gibidir. 

Tablo 4.6. CONACC.010 Numaralı Kontrole Ait Çalışma Kağıdı 

Örneklem 

No 

Tarih 

(2010) 

TCMB 

hesapları Citibank Garanti Finansbank 

ING 

Bank 

Mizan ile 

mutabakat 

Finans 

Müdürü 

Parafı  

1 Eylül        

2 Haziran        

 

 CONACC.011 numaralı tespit edici kontrole göre, tüm önemli geçici hesaplar, 

"Diğer" başlıklı hesaplar, ters bakiye veren hesaplar ve mizan alt-üst hesaplar ve karşılıklı 

çalışması gereken kebir hesapları arasındaki tutarsızlıkların kontrolü günlük olarak 

yapılmaktadır. Denetçi bu amaçla, seçtiği 20 gün için tutarsızlıklarının konrolünün yapıldığı 

dosyayı incelemiş ve herhangi bir tutarsızlık olduğuna ilişkin güvence sağlamıştır. Hile, 

finansal tablolardaki oranları ve eğilimleri etkileyebilmekte, hile yapılan ve gizlenen hesaplar, 

hileye maruz kalmayan hesaplarla karşılaştırıldığında olağandışı ve beklenmeyen ilişkileri ele 

verebilmektedir. Bankalarda geçici hesaplar, “Diğer” başlıklı hesaplar, ters bakiye veren 

hesaplar ve karşılıklı çalışması gereken kebir hesapları hile açısından risk oluşturan hesap 

grupları olduğu için kontrolüne önem verilmelidir. Bankada yapılan inceleme sonucunda 

CONACC.011 numaralı kontrole ilişkin hile riski bulgusuna rastlanmamıştır. CONACC.011 

numaralı tespit edici kontrole ilişkin çalışma kağıdı aşağıdaki gibidir: 



223 
 

Tablo 4.7. CONACC.011 Numaralı Kontrole Ait Çalışma Kağıdı 

Örneklem No Tarih (2010) 
Today File Control 

Sheet  

390 

hesaplarda 

Fark 0 ? 

(E/H) 

Ters 

Bakiye 

Kontrolü 

1 19 Ocak  E  

2 28 Ocak  E  

3 15 Şubat  E  

4 24 Şubat  E  

5 17 Mart  E  

6 29 Mart  E  

7 15 Nisan  E  

8 28 Nisan  E  

9 11 Mayıs  E  

10 27 Mayıs   E  

11 16 Haziran  E  

12 29 Haziran  E  

13 12 Temmuz  E  

14 27 Temmuz   E  

15 9 Ağustos  E  

16 23 Ağustos  E  

17 15 Eylül  E  

18 27 Eylül  E  

19 4 Ekim  E  

20 11 Ekim  E  
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4.3.4. Ödeme Sistemleri Sürecindeki Hile Riski Matrisi 

Kontrol 
Numarası 

Uygulama Adı Kontrol Tanımı 
Anahtar 
Kontrol 

Aktör Sahibi 
Manuel 
/Otomatik 

Türü 
Çalışma 
Sıklığı 

CONPAY.001 

Finbank, PTC, 
Fmaster, Cash 
Manager, BTM, 
Musketeer, 
Reuters, 
Bloomberg, 
Otass, VOBKE, 
EFT/EMKT 

Gün sonunda Takas Birimi(settlement) 
tarafından EFT bakiyeleri Orta Ofis ve Finans 
Departmanı’na e-posta olarak gönderilmekte, 
EFT aracılığıyla gelen/giden tutarların işlemlerle 
takibi gerçekleştirilmektedir. 

Evet 
Hazine 
Departmanı 

Hazine 
Operasyon 
Departmanı 

Otomatik 
Ortaya 
Çıkarıcı 

Günlük 

CONPAY.002 

Finbank, PTC, 
Fmaster, Cash 
Manager, BTM, 
Musketeer, 
Reuters, 
Bloomberg, 
Otass, VOBKE, 
EFT/EMKT 

Gün sonunda dağıtımı yapılan menkul 
kıymetlere ilişkin ertesi sabah Orta Ofis 
tarafından "Stock Özet Durum" tablosu 
çekilerek Finbank sistemindeki depo ile EMKT 
sistemi arasında mutabakat yapılmakta ve 
stokların durumu traderlara e-posta ile 
bilgilendirme yapılmaktadır. İlgili tablonun çıktısı 
Operasyon Yetkilisi tarafından paraflanarak 
klase edilmektedir. 

Evet 
Hazine 
Departmanı 

Hazine 
Operasyon 
Departmanı 

Manuel 
Ortaya 
Çıkarıcı 

Günlük 

CONPAY.003 

Finbank, PTC, 
Fmaster, Cash 
Manager, BTM, 
Musketeer, 
Reuters, 
Bloomberg, 
Otass, VOBKE, 
EFT/EMKT 

Finbank sistemindeki bakiye(Blotter bakiyesi) ile 
EFT/EMKT sistemindeki bakiyelerin mutabakatı 
gün sonunda Operasyon Bölümü tarafından 
sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Evet 
Hazine 
Departmanı 

Hazine 
Operasyon 
Departmanı 

Manuel 
Ortaya 
Çıkarıcı 

Günlük 

CONPAY.004   

Gün sonundaki EFT/EMKT sistemindeki bakiye 
ile Takasbank gün sonu bakiyesi mutabakatı ile 
Takasbank'ta tutulan menkul kıymetlerinin 
kontrolünü yapmakta, ve BTM sisteminde o 
güne ilişkin valörlü başka işlem kalmadığını 
teyit etmektedir. Kontrole ilişkin çıktılar 
paraflanarak saklanmaktadır. 

Evet 
Hazine 
Departmanı 

Hazine 
Operasyon 
Departmanı 

Manuel 
Ortaya 
Çıkarıcı 

Günlük 

CONPAY.005 

Finbank, PTC, 
Fmaster, Cash 
Manager, BTM, 
Musketeer, 
Reuters, 
Bloomberg, 
Otass, VOBKE, 
EFT/EMKT 

Cash Manager sistemine otomatik olarak 
yansıyan işlemler Takas Birimi tarafından swift 
mutabakat mesajları ve Finbank ekranlarındaki 
işlemlerle kontrol edilerek 2 aşamada 
onaylanmakta ve swift mesajları otomatik olarak 
gönderilmektedir.  

Evet 
Hazine 
Departmanı 

Hazine 
Operasyon 
Departmanı 

Otomatik 
Ortaya 
Çıkarıcı 

Anlık 

CONPAY.006 

Finbank, PTC, 
Fmaster, Cash 
Manager, BTM, 
Musketeer, 
Reuters, 
Bloomberg, 
Otass, VOBKE, 
EFT/EMKT 

Cash Manager üzerinde İşlemi yapan kişi ile 
onaylayan kişinin aynı olmaması kontrolü 
Parametrik olarak sağlanmaktadır.Onay yetkisi 
Operasyon yöneticilerine tanımlanıştır. Kullanıcı 
yetkisine sahip olan kişi onay yetkisi 
taşımamaktadır. Onay yetkisine sahip olan 
kullanıcılar giriş yapabilir ancak kendi giriş 
işlemlerini onaylayamaz. İşlem, onay yetkisine 
sahip farklı bir kullanıcı tarafından 
onaylanabilmektedir.  

Evet 
Hazine 
Departmanı 

Hazine 
Operasyon 
Departmanı 

Otomatik Önleyici Anlık 

CONPAY.007   

Cash Manager ödemeleri (netflow)ve Banka 
ekstreleri (bank transaction) arasında 
mutabakat yapılmaktadır.  

Evet 
Hazine 
Departmanı 

Hazine 
Operasyon 
Departmanı 

Otomatik 
Ortaya 
Çıkarıcı 

Günlük 
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Kontrol 
Numarası 

Testin Tanımı Testin Amacı 
Testin 
Yöntemi 

Örnek
lem 
Sayısı 

Örneklem 
Metodolojisi 

Test 
Referansları 

Bulgu 
Olup 
Olmadığı 

CONPAY.001 

Gün sonunda Takas Birimi 
tarafından EFT bakiyelerinin Orta 
Ofis ve Finans Departmanı’na e-
posta olarak gönderildiği ve EFT 
aracılığıyla gelen/giden tutarların 
işlemlerle takibinin 
gerçekleştirildiği test edilecektir. 

Gün sonunda Takas Birimi 
tarafından EFT bakiyelerinin 
Orta Ofis ve Finans 
Departmanı’na e-posta olarak 
gönderildiği ve EFT aracılığıyla 
gelen/giden tutarların işlemlerle 
takibinin gerçekleştirildiği ile 
ilgili güvence almak. 

Gözlem 1 Gözlem 
Gözlem 
yapıldı. 

H 

CONPAY.002 

Seçilmiş 20 gün için gün için gün 
sonunda dağıtımı yapılan menkul 
kıymetlere ilişkin ertesi sabah 
Orta Ofis tarafından alınan "Stock 
Özet Durum" tablosunun çıktısı 
alınarak paraflanmış olduğu 
görülecektir. 

"Stock Özet Durum" tablosu ile 
depo mutabakatı yapıldığına 
ilişkin güvence almak 

İnceleme 20 
Rastegele 
Örneklem 

Hazine 
Testleri.xls 
dosyası 
HZ_B_T11 
sayfası 

H 

CONPAY.003 

Seçilen 20 gün için Finbank 
sistemindeki bakiye ile 
EFT/EMKT sistemindeki 
bakiyelerin mutabakatının gün 
sonunda Operasyon Bölümü 
tarafından sistem üzerinden 
gerçekleştirildiği 
gözlemlenecektir. 

Finbank sistemindeki bakiye ile 
EFT/EMKT sistemindeki 
bakiyelerin mutabakatının gün 
sonunda Operasyon Bölümü 
tarafından sistem üzerinden 
gerçekleştirildiğine dair 
güvence almak. 

İnceleme 20 
Rastegele 
Örneklem 

Hazine 
Testleri.xls 
dosyası 
HZ_B_T8 
sayfası 

H 

CONPAY.004 

örneklem ile belirlenecek 20 gün 
için Banka'nın EFT/ EMKT ve 
Takasbank bakiye ve menkul 
mutabakatı gerçekleştirdiğine dair 
onayların eksiksiz olduğu ve 
saklandığı  test edilecektir. 

Banka'nın EMKT ve Takasbank 
mutakabatı gerçekleştirdiğine 
dair onayların eksiksiz olduğu 
ve saklandığına dair güvence 
almak. 

İnceleme 20 
Rastegele 
Örneklem 

Hazine 
Testleri.xls 
dosyası 
HZ_B_T9 
sayfası 

H 

CONPAY.005 

Cash Manager sistemine 
otomatik olarak yansıyan işlemler 
Takas Birimi tarafından swift 
mutabakat mesajları ve Finbank 
ekranlarındaki işlemlerle kontrol 
edilerek 2 aşamada onaylandığı 
ve Swift mesajlarının otomatik 
olarak gönderildiği test edilecektir. 

Cash Manager sistemine 
otomatik olarak yansıyan 
işlemler Takas Birimi tarafından 
swift mutabakat mesajları ve 
Finbank ekranlarındaki 
işlemlerle kontrol edilerek 2 
aşamada onaylandığına ve 
Swift mesajlarının otomatik 
olarak gönderildiğine dair 
güvence almak. 

Gözlem 1 Gözlem 
HZ_B_T2.doc
x 

H 

CONPAY.006 
Cash Manager sistemi üzerindeki 
bir işlem gözlemlenecektir. 

Cash Manager üzerinde 
işlemlerin girişçi onaycı 
mekanizmasına tabi olduğuna 
dair güvence almak. 

Gözlem 1 Gözlem 
HZ_B_T5.doc
x 

H 

CONPAY.007 

Seçilen günler için ödemeler ve 
banka ekstreleri arasında 
mutabakatsızlık bulunmadığı 
görülecektir. 

  İnceleme 20 
Rastegele 
Örneklem 

Hazine 
Testleri excel 
dosyası 
HZ_B_T24 
sayfası ve 
BreakReports.
zip 

H 
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Kontrol 
Numarası 

Testin Sonucu 

CONPAY.001 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası 
Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Ömer Atmaca 
Test Tarihi: 18.10.2010 
Test Sonucu: 15.10.2010  gün sonunda Operasyon Departmanı  tarafından EFT bakiyeleri Orta Ofis ve Finans 
Departmanı’nave tüm İstanbul Operasyonlar grubuna e-posta olarak gönderildiği, EFT aracılığıyla gelen/giden tutarların 
işlemlerle takibi gerçekleştiridiğine dair bir gün yeniden gerçekleştirilirken sistem gözlemlenmiştir. Finans departmanı 
EFT gün sonu için fiş kestikten sonra sistemin sıfır bakiye verdiği gözlenmiştir. 

CONPAY.002 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası 
Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Filiz Yener 
Test Tarihi: 20 Ekim 2010 
Test Sonucu: Onaylanan ve repo işlemi yapılacak menkul kıymetler traderlar tarafından "izleme" menüsü seçilerek 
"Stock Özet Durum" tablosundan takip edilmektedir. Repo işlemleri sadece" Stock Özet Durum" tablosuna yansıyan 
menkul kıymetler ile gerçekleştirilmektedir. Banka portföyünde bulunmayan menkul kıymetler sistem üzerinde 
listelenmediğinden dolayı satışı gerçekleştirilememektedir. Seçilen 20 gün içim; gün sonunda dağıtımı yapılan menkul 
kıymetlere ilişkin ertesi sabah Orta Ofis tarafından "Stock Özet Durum" tablosu çekilerek EMKT ile mutabakat yapıldığı 
görülmüştür. Çıktıların Operasyon Yetkilisi tarafından paraflanmış olduğu görülmüştür. 

CONPAY.003 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası 
Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Filiz Yener 
Test Tarihi: 20.10.2010 
Test Sonucu: Finbank sistemindeki bakiye ile EFT/EMKT sistemindeki bakiyelerin mutabakatı gün sonunda Operasyon 
Bölümü tarafından sistem üzerinden "Blotter"ekranı üzerinden gerçekleştirilmektedir.Gün içinde gerçekleştirilen tüm 
işlemler Finbank ana bankacılık sistemindeki Nakit Akış tablolarına yansımakta ve Hazine işlemlerinden sorumlu Genel 
Müdür Baş Yardımcısı ve Hazine Müdürü tarafından takip edilerek işlemler gerçekleştirilmektedir. Seçieln 20 gün için 
gün sonunda Takas Birimi (settlement) tarafından EFT bakiyelerini gönderdiği e-postadaki tutarlar ile Finbank Blotter 
ekranında görülen bilgilerin ve EMKT bakiyelerinin mutabakatının sağlandığı ve EFT/EMKT ekran görüntüsünün 
paraflanarak klase edildiği gözlemlenmiştir.  

CONPAY.004 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası 
Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Filiz Yener 
Test Tarihi: 20.10.2010 
Test Sonucu: Gün sonundaki EFT/EMKT sistemindeki bakiye ile Takasbank gün sonu bakiyesinin kontrolünün 
Operasyon birimi tarafından yapılıp Takasbank Alış Satış Raporu çıktısının paraflanıp klase edildiği seçilen 20 gün için 
görülmüştür. 

CONPAY.005 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası 
Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Filiz Yener 
Test Tarihi: 15.10.2010 
Test Sonucu: Denetimi gerçekleştirdiğimiz tarih itibariyle MLYB Ön Ofis yetkililerinin gerçekleştirmiş olduğu TCMB'ye 
10,000,000 USD tutarında FX satılması işlemi gözlemlenmiştir. 
Fmaster'daki işlemler Orta Ofis tarafından kontrol edilerek onaylandığında, işlem muhasebelerinin takip edildiği Finbank 
sisteminde ve fon transferlerinin takip edildiği Cash Manager sistemine de otomatik olarak yansıdığı 
görülmüştür.Finbank "Buy and Sell"  sayfası üzerinde onaylamalar yapıldıktan sonra  muhasebeleşme işlemi 
gerçekleşmektedir. Cash Manager üzerinde işlem çift onay mekanizması sonrasında ilgili muhabir bankaya ödemeler 
yapılmaktadır. 

CONPAY.006 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası 
Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Filiz Yener, Ali Efe 
Test Tarihi: 15.10.2010 
Test Sonucu: 15.10.2010 tarihinde HSBC ile gerçekleştirilen bir money market işlem için Ön Ofis’teki trader tarafından 
mail ile deal slip gönderilmiş olduğu, Orta Ofis yetkilisinin Finbank’e girilen Para Piyasaları (Debt) işlemlerinİ Musketeer 
girişlerini (Deal View) Finbank girişleriyle ve deal slipler kontrol edip bu sistemler üzerinde onayladığı görülmüştür. 
Money market işlemlerine ait fon transferlerinin Musketeer sistemi üzerinden Orta Ofis tarafından Finbank üzerinde 
limitler ve eldeki nakit paranın da ilgili ekranlardan kontrol edilerek onaylandıktan sonra Cash Manager'a yansıdığı ve 
Cash Manager üzerinde onay mekanizmasının çapraz olarak işlediği görülmüştür. Cash Manager üzerinde "unapp" 
statüsünde bekleyen işlemin Orta Ofis yetkilisi tarafından "netappr" ile onaylandıktan sonra diğer bir operasyon yetkilisi 
ekranına otomatik olarak yönlendirildiği ve bu yetkili tarafından "mgrappr" onayının verilmesinin ardından "open" 
statusue geldiği gözlemlenmiştir. "open" statüsü alan işleme dair ödeme Citibank tarafından  gerçekleştirilmektedir. 
İşlemi, giren kişinin onaylayamadığı, işlemin onay yetkisine sahip farklı bir kullanıcı tarafından onaylanabilmekte olduğu 
gözlemlenmiştir. 

CONPAY.007 

Test Yeri: XYZ Bankası İstanbul Şubesi Levent Binası 
Testin Gerçekleştirildiği Yetkili: Ömer Atmaca  
Test Tarihi: 4 Kasım 2010 
Test Sonucu: Seçilen 20 gün için Cash Manager ödemeleri (netflow)ve Banka ekstreleri (bank transaction) arasında 
mutabakat sonuçlarını içeren excel dosyalar gözlemlenmiştir. Herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 
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 CONPAY.001 numaralı tespit edici kontrol, günlük olarak EFT bakiyelerinin 

takibinin gerçekleştirildiğini otomatik olarak takip eden bir kontrol niteliğindedir. EFT 

sisteminde TCMB EFT Merkezi, bankaların mutabakatlarının yapılmasını ve raporların 

alınmasını sağlar. Mutabakatlar, EFT hesapları üzerinden, mesaj alındığı zaman, gerçek 

zamanlı olarak yapılır. Gün sonunda katılımcılara ve TCMB’na hesapların son durumu 

iletilmektedir.
537

 Denetçi, bir gün boyunca operasyon departmanının EFT bakiyelerini finans 

departmanına e-posta aracılığıyla gönderdiğini ve finans departmanının gün sonunda EFT gün 

sonu fişi kestikten sonra sistemin sıfır bakiye verdiğini gözlemlemiştir. Dolayısıyla 

CONPAY.001 numaralı kontrole ilişkin hile riski bulgusuna rastlanmamıştır. 

 CONPAY.002 numaralı tespit edici kontrol, bankanın menkul kıymet deposu 

ile EMKT deposu arasında mutabakatın sağlanmasını ve mutabakatın operasyon yetkilisi 

tarafından onaylanmasını ifade eden bir kontroldür. Denetçi, seçtiği 20 gün için Depo Özet 

Tablosu’nu incelemiş ve mutabakatın yapılıp oparasyon yetkilisi tarafından paraflandığına 

dair güvence sağlamıştır. CONPAY.002 numaralı kontrole ilişkin hile riski bulgusuna 

rastlanmamıştır. CONPAY.002 numaralı tespit edici kontrole ilişkin çalışma kağıdı aşağıdaki 

gibidir. 

                                                           
537Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, “Dünden Bugüne Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası”, www.tcmb.gov.tr/yeni/ 

iletisimgm/dundenbugune_TCMB.pdf, 2008, s.22, [Erişim Tarihi:10.03.2013]. 

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/%20iletisimgm/dundenbugune_TCMB.pdf
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/%20iletisimgm/dundenbugune_TCMB.pdf
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Tablo 4.8. CONPAY.002 Numaralı Kontrole Ait Çalışma Kağıdı 

Örneklem No Tarih (2010) 
Finbank stok ve EMKT 

mutabık mı? Paraf 

1 19 Ocak  

2 28 Ocak  

3 15 Şubat  

4 24 Şubat  

5 17 Mart  

6 29 Mart  

7 28 Nisan  

8 15 Nisan  

9 11 Mayıs  

10 27 Mayıs   

11 16 Haziran  

12 29 Haziran  

13 12 Temmuz  

14 27 Temmuz   

15 9 Ağustos  

16 23 Ağustos  

17 15 Eylül  

18 27 Eylül  

19 4 Ekim  

20 11 Ekim  

 

 CONPAY.003 numaralı tespit edici kontrol, EFT/EMKT sistemi ile bankanın 

Finbank sistemi arasında bakiyelerin mutabakatının operasyon departmanı tarafından 

yapıldığını ifade etmektedir. Denetçi, seçilen 20 gün için düzenleyici kuruluşa (TCMB) ait 

sistem ile bankanın entegre sistemi arasında fark olup olmadığını test etmektedir. Testler 

sırasında gün içinde gerçekleştirilen EFT/EMKT işlemlerinin Finbank sistemindeki nakit akış 

tablolarına yansımaktadır. Bu işlemler genel müdür baş yardımcısı ve hazine müdürü 

tarafından takip edilmektedir. Bu alanlar sürekli ve yüksek montanlı nakit haraeketlerini 

kapsadığından hile açısından riskli alanlardır. Üst yönetim seviyesi tarafından işlemlerin 

takibi sağlanarak kontrol ortamı yaratılmıştır. Testler sonucunda CONPAY.003 numaralı 

kontrole ilişkin hile riski bulgusuna rastlanmamıştır. CONPAY.003 numaralı tespit edici 

kontrole ilişkin çalışma kağıdı aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 4.9. CONPAY.003 Numaralı Kontrole Ait Çalışma Kağıdı 

Örneklem No Tarih (2010) 
EFT/EMKT ve Finbank 
Blotter  mutabık mı? Paraf 

1 19 Ocak  

2 28 Ocak  

3 15 Şubat  

4 24 Şubat  

5 17 Mart  

6 29 Mart  

7 28 Nisan  

8 15 Nisan  

9 11 Mayıs  

10 27 Mayıs   

11 16 Haziran  

12 29 Haziran  

13 12 Temmuz  

14 27 Temmuz   

15 9 Ağustos  

16 23 Ağustos  

17 15 Eylül  

18 27 Eylül  

19 4 Ekim  

20 11 Ekim  

 

 CONPAY.004 numaralı tespit edici kontrol, Takasbank’ta tutulan menkul 

kıymetlerin güvenliğine ilişkin bir kontroldür. CONPAY.004 numaralı kontrole göre 

sistemdeki EFT/EMKT bakiyesi ile Takasbank gün sonu bakiyesi arasında mutabakatı 

sağlanarak valörlü işlem kalmadığı teyit edilmektedir. Ayrıca Takasbank Alım Satım Rapor 

çıktısı operasyon departmanı tarafından paraflanarak saklanmaktadır. Denetçi, seçmiş olduğu 

20 gün için sistemler arası mutabakatın sağlandığını ve raporlardaki parafların eksiksiz 

olduğuna dair kanıt toplamıştır. CONPAY.004 numaralı kontrol aynı zamanda çalışanların 

menkul kıymet hırsızlığını önleyici niteliğe de sahiptir. Testler sonucunda CONPAY.004 

numaralı kontrole ilişkin hile riski bulgusuna rastlanmamıştır. CONPAY.004 numaralı tespit 

edici kontrole ilişkin çalışma kağıdı aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 4.10. CONPAY.004 Numaralı Kontrole Ait Çalışma Kağıdı 

Örneklem 
No Tarih (2010) 

EFT/EMKT ve Finbank 
Blotter  mutabık mı? 

BTM de işlem 
olmadığı teyit 

edilmiş mi? Paraf 

1 19 Ocak   

2 28 Ocak   

3 15 Şubat   

4 24 Şubat   

5 17 Mart   

6 29 Mart   

7 28 Nisan   ? 

8 15 Nisan   

9 11 Mayıs   

10 27 Mayıs    

11 16 Haziran   

12 29 Haziran   

13 12 Temmuz   

14 27 Temmuz    

15 9 Ağustos   

16 23 Ağustos   

17 15 Eylül   

18 27 Eylül   

19 4 Ekim   

20 11 Ekim   

 

 CONPAY.005 numaralı kontrole göre nakit yönetim sistemi Takas birimi ve 

Finbank sistemi üzerinden otomatik olarak takip edilmektedir. Böylece nakit hareketlerinin 

güçlü bir kontrol sistemi altında tutulması sağlanmıştır. CONPAY.005 numaralı kontrol ile 

çalışanların işletmedeki konumunu kullanarak ödemeleri yasal olmayan kanallara 

yönlendirmesini engellemek amaçlanmaktadır. Denetçi tarafından nakit yönetim sistemi 

derinlemesine incelenmiş, çifte onay mekanizmasının işlerliği test edilmiş ve güvence 

sağlanmıştır. FMaster dosyadaki alım satım işlemlerinin Finbank ve nakit yönetim sistemine 

otomatik olarak yansıdığı tespit edilmiştir. Aşağıda 10.000.000 USD’lık bir FX satış işleminin 

eş zamanlı sistemlere yansımasına ilişkin ekran görüntüleri yer almaktadır. 
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Şekil 4.1. FMASTER Ekran Görüntüsü   
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Şekil 4.2. FINBANK Ekran Görüntüsü 

 

 

Şekil 4.3. Cash Manager Ekran Görüntüsü 
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 CONPAY.006 numaralı kontrole göre nakit yönetim sisteminin tek bir kişi 

tarafından girilmesine, yetkilendirilmesine ve tamamlanmasına imkan vermeyecek şekilde 

tasarlanarak görevlerin ayrılığı ilkesine uygun şekilde tasarlanmıştır. Denetçi, nakit yönetim 

sisteminde kullanıcı olarak tanımlanmış kişinin onay veremediğini, onay yetkisi olan kişinin 

sisteme işlem için giriş yapabildiğini ancak kendi işlemini onaylama yetkisi olmadığı 

gözlemlemiştir. Gözlemlenen para piyasası işleminde traderın Finbank sistemine sadece 

işlemi girme yetkisi olduğu, operasyon yetkilisi onayladıktan sonra ödemenin yapıldığı tespit 

edilmiştir. CONPAY.006 numaralı kontrolün hile önleyici bir kontrol olduğu denetim 

kanıtlarıyla desteklenmiştir.  

 CONPAY.007 numaralı kontrol, hazine departmanda ödemeler ile banka 

ekstreleri arasında mutabakatın sağlandığını ifade etmektedir. Denetçi, finansal tablo dönemi 

içinden seçtiği 20 gün için; 

- Fmaster ve Bankalardan gönderilen ekstreler  

-Cash Manager sistemi ve Finbank sistemi  

-Bono işlemleri için Finbank ve Ybank İstanbul ekstre mutabakatını EXCEl 

dosyaları üzerinden incelemiştir. CONPAY.007 numaralı günlük kontrol, hileyi ortaya 

çıkarıcı niteliği denetim kanıtlarıyla desteklenmiştir.  

4.4. Hile Riski Sorgulaması 

Denetçinin yönetimle hile ile ilgili bilgilerini ya da süphelerini tartışması amacıyla 

kullandığı araçlardan biri de Hile Riski Sorgulaması’dır (Fraud Risk Questionnaire). 

Sorgulama aracılığıyla yönetime hileli finansal raporlama ile ilgili herhangi bir iddia hakkında 

bilgisinin olup olmadığı sorulmalıdır. Böylece yönetimin hile ve usulsüzlüklerle ilgili 

yaklaşımı ölçülmektedir. Sorgulama esnasında hile riskini azaltmak için gerekli kontrollerin 

ve programların oluşturulup oluşturulmadığı hususundan hile riskinin yüksek olduğu belirli 

birimlerin ya da faaliyet alanlarının olup olmadığına kadar bilgiler elde edilmeye çalışılır
538

. 

Aşağıda muhasebe, finansal raporlama ve ödeme sistemlerine ilişkin hile riski kontrol 

                                                           
538 Rezaee ve Riley, 234. 
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matrislerini incelediğimiz XYZ Bankası’nın CFO’suna yöneltilen Hile Riski Sorgulaması’na 

yer verilmektedir. 

Bağımsız Denetçi: Bankanızın finansal tablolarına ait önemli yanlışlıkla sonuçlanabilecek 

gerçekleşen veya iddia edilen hile şüphesi var mıdır? 

CFO: Hayır. 

Bağımsız Denetçi: Önemli olup olmamasını göz önünde bulundurmadan gerçekleşen veya 

iddia edilen hile şüphesi var mıdır? 

CFO: Hayır. 

Bağımsız Denetçi: Çalışanlarınızdan, eski çalışanlarınızdan, analistlerinizden veya diğer 

banka ilgililerinden hile iddiasına yönelik bir bildirim aldınız mı? 

CFO: Hayır. 

Bağımsız Denetçi: Bankanızdaki hile risklerini değerlendirir misiniz? 

CFO: Oluşturduğumuz kontroller ve prosedürler ile hile riskini olabildiğince azalttığımızı 

düşünmekteyiz. 

Bağımsız Denetçi: Bankanızda belirlenen spesifik hile riskleri var mıdır?  

CFO: Risk Yönetimi Politika ve Prosedürleri kitapçığında bu alanlara değindik. Bu kitapçıkta 

yer alan ilke ve prosedürlerin hile riskini olabildiğince azaltacak nitelikte olduğuna 

inanıyoruz. 

Bağımsız Denetçi: Bankanızda hile yapmasından şüphelendiğiniz kişiler var mı? 

 CFO: Hayır. 

Bağımsız Denetçi: Göreviniz dahilinde bankanızdaki herhangi bir çalışana kural dışı 

davranışıyla ilgili herhangi bir şey sordunuz mu? 

CFO: Hayır. 
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Bağımsız Denetçi: Yönetimin hileyi veya yasal olmayan davranışları ortaya çıkarıcı 

kontrolleri bulunmakta mıdır? 

CFO: Risk Yönetimi Politika ve Prosedürleri kitapçığında bu alanlara değindik. Bu kitapçıkta 

yer alan ilke ve prosedürlerin hile riskini olabildiğinde azaltacak nitelikte olduğuna 

inanıyoruz. İlgili politika ve prosedürler Risk Yönetimi Departmanı tarafından her mali yılda 

gözden geçirilip iyileştirme yapılması gereken bölümler güncellenir. 

Bağımsız Denetçi: Bankanızda ihbar hattı bulunmakta mıdır? 

CFO: Evet bankada ihbar hattı bulunmaktadır. Her çalışan istediği takdirde kendi kimliği 

görülemeyecek şekilde uygunsuz gördüğü veya uygunsuz olduğunu düşündüğü davranışları e-

mail, telefon veya mektup yöntemiyle etik ekibine bildirebilir. Bunun için gerekli alt yapı 

bankada kuruludur. 

Bağımsız Denetçi: Geçici hesaplara ilişkin bir sınırlama var mıdır? Bu hesapları inceleme 

sorumluluğu kime aittir? 

CFO: Geçici hesaplar düzenli olarak mali kontrolörlerimiz tarafından incelenmektedir. 
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4.5. İnceleme Sonuçları 

XYZ Bankası iç kontrol sisteminin temel yapı taşlarından olan finansal raporlama, 

muhasebe ve ödeme süreçlerine ilişkin kontrol matrisleri hile riskine yönelik olarak 

incelenmiştir. Matrislerin yanı sıra bankanın CFO’su ile yürütülen Hile Riski Sorgulaması’na 

da yer verilmiştir. İlgili çalışma SAS No.99 ve SPK No. 22 Tebliği’ne göre bağımsız denetim 

sürecinde denetçilerin hile riski değerlendirmesine yönelik sorumlulukları kapsamında 

yürütülmektedir.  

4.5.1. Finansal Raporlama Sürecindeki Hile Riski Kontrol Matrisi’ne İlişkin 

İnceleme Sonuçları 

 Finansal raporlama sürecinde yer alan 11 adet kontrolün 10 tanesi anahtar 

kontrol niteliğinde olup, söz konusu kontrollerin 3 tanesi önleyici, 8 tanesi ortaya çıkarıcı 

kontrol özelliği taşımaktadır. Kontrollerin ağırlıklı olarak ortaya çıkarıcı kontrol niteliğinde 

tasarlanması proaktif hile riski yönetim yaklaşımında zayıf bir nokta olarak kabul edilebilir. 

Çünkü proaktif hile riski yönetim yaklaşımı hileyle mücadelede hilenin varlığını daha en 

baştan anlayabilmek ve tahribatını büyük boyutlara ulaşmadan önleyebilmek için önemli bir 

adımdır. 

 Finansal raporlama sürecinde yer alan kontrollerinin bilgisayar programları 

dışında mali işler ve finansal kontrol biriminde yürütüldüğü görülmüştür. Yürütülen 

kontrollerin ağırlıklı olarak otomatik veya hem manuel hem otomatik olarak çalışması bilgi 

teknolojilerinin bankacılık sektörünün iş akışlarına etkisinin boyutunu ortaya koyan önemli 

bir göstergedir. Özellikle sistemlere erişim hususunda güvenliğe önem verilerek sistem 

güvenlik kontrolleri oluşturulduğu görülmüştür. 

 Finansal raporlamaya ilişkin kontroller incelendiğinde onay mekanizmasının 

ağırlıklı olarak CFO olduğu görülmüştür. Finansal raporlama sürecindeki işlemlerin en üst 

yönetim birimlerinden biri olan CFO tarafından onaylanması süreçte hile risklerini minimize 

etmek için kontrollerin güçlü biçimde oluşturulduğunun ve üst yönetimin hile riski yönetim 

programına destek verdiği ve katkı sağladığı görülmüştür.  

 Finans müdürünün raporlamada sorumluluğunun oldukça fazla olduğu 

görülmüştür. Yönetimin hileleri önleme sürecinde bankadaki etik kültürü oluşturması ve 
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çalışanlara gerekirse diğer banka ilgililerine benimsetmesi açısından kritik bir rolü olduğu 

söylenebilir. Ancak Türkiye’de ve dünyada yaşanan yönetim hilelerinin genellikle iç kontoller 

ile engellenememesi bağımsız denetim ve iç denetimin önemini ortaya koymaktadır.  

 Yürütülen kontrollerde sıklıkla bir referans noktası olarak kullanılan 

“Kurumsal Raporlama Kontrol Listesi” finansal raporlama sürecinin önemli bir rehberidir. 

 Finansal raporlama sürecinde görevlerin ayrılığı ilkesi uygulanarak bir işi 

başından sonuna dek aynı kişinin yapmasına bağlı çalışan hileleri önlenmeye çalışılmıştır. 

 Finansal raporlama sürecinde üst yönetime sürekli rapor edilen işleyiş yapısı 

bankada açık ve etkili iletişim kanalı oluşturulduğuna işaret etmektedir. 

 Bankanın bağlı ortaklıkları ile ilgili finansal raporlama sürecine ait hile riski 

yüksek alanların finans müdürü onayı, intranet mutabakatları ve mutabakat alanı kapanışına 

ilişkin uyarı e-postaları gibi kontrollerle güçlendirildiği görülmüştür.  

 Finansal raporlama sürecine ilişkin incelenen kontrol matrisleri sonucunda 

herhangi bir hile riski bulgusuna rastlanmamıştır. İç kontrol sisteminin finansal raporlama 

bölümünün güçlü kontroller ile desteklenmesi, söz konusu alanın hileye açık olmadığını 

göstermektedir. Ancak bankaların ve teknolojinin gelişim hızı, hilenin artan maliyetleri 

dikkate alındığında söz konusu kontrollerin periyodik olarak gözden geçirilmesi ve 

gerektiğinde güncellenmesi gerekebilir. 

4.5.2. Muhasebe Sürecindeki Hile Riski Kontrol Matrisi’ne İlişkin İnceleme 

Sonuçları 

 Finansal raporlama sürecinde olduğu gibi muhasebe sürecinde de kontrollerin 

bilgisayar programlarının yanı sıra mali işler ve finansal kontrol biriminde yürütüldüğü 

görülmüştür. Yürütülen kontrollerin ağırlıklı olarak otomatik veya hem manuel hem otomatik 

olarak çalışması bilgi teknolojilerinin bankacılık sektörünün iş akışlarına etkisinin boyutunu 

ortaya koyan önemli bir göstergedir. Özellikle sistemlere erişim hususunda güvenliğe önem 

verilerek sistem güvenlik kontrolleri oluşturulduğu görülmüştür. 
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 Muhasebe sürecinde oluşturulan kontrollerin ağırlıklı olarak genel kabul 

görmüş muhasebe ilkeleri temel alınarak tasarlandığı görülmüştür. Bu bağlamda hileli 

finansal raporlama vakalarının önlenmesi amaçlanmıştır. 

 Muhasebe sürecinde işi yapan ve onaylayan mekanizmaların ayrılmasına bağlı 

görevlerin ayrılığı ilkesi yürütülmekte ve bu ilke veritabanı giriş sistemine ilişkin güvenlik 

kontrolleri ile desteklenmektedir. 

 Manuel yürütülen işlemlerde mutlaka bir üst yönetim mekanizmasından onay 

(paraf) alındığı görülmüştür. Yönetimin iç kontrole verdiği önem bu noktada ortaya 

çıkmaktadır. 

 Hile riski yönetim sürecinin etkililiğinin değerlendirilmesinde önleme ve 

ortaya çıkarma kontrollerinin art arda birbirini tamamlayıcı nitelikte olması kritik bir 

faktördür. Muhasebe sürecindeki kontrollerin tespit edici niteliğinin yanı sıra caydırıcı etkiye 

sahip olduğu belirlenmiştir. 

 Veritabanına giriş ve işlem yapma yetkilerinin Uyum ve İç Kontrol Birimi 

tarafından verildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda iç kontrolün temel amaçlarından biri olan 

finansal raporlamanın güvenilirliği sağlanmaktadır. 

 “Muhasebede belgesiz kayıt olmaz” ilkesinin muhasebe kontrollerinin 

tasarlanmasında temel alındığı görülmüştür. 

 Muhasebe sürecine ilişkin incelenen kontrol matrisleri sonucunda herhangi bir 

hile riski bulgusuna rastlanmamıştır. 

4.5.3. Ödeme Sürecindeki Hile Riski Kontrol Matrisi’ne İlişkin İnceleme 

Sonuçları 

 Ödeme sürecinde sıklıkla EFT/EMKT bakiye mutabakatı yapıldığı 

görülmektedir. Nakit ve menkul kıymetlere yönelik mutabakatların gerçek zamanlı biçimde 

otomatik olarak yapılması kontrollerin hileye fırsat vermeyecek derecede tam zamanlı 

yürütüldüğünün bir göstergesi sayılabilir. Ayrıca gün sonunda TCMB’na rapor verilmesi 

yasal olarak bağlayıcı nitelikte bir işlem olduğundan bu alanlarda hile yapılsa dahi ortaya 
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çıkma süresi oldukça kısa olacaktır. Resmi mecralarla desteklenen otomatik kontrollerin iç 

kontrol sisteminin amaçlarından finansal raporlamanın güvenilirliğini sağlama amacına 

hizmet etme gücü oldukça yüksektir. 

 Ödeme sisteminde yer alan nakit nitelikte işlemler genel müdür baş yardımcısı 

ve hazine müdürü gibi üst düzey yönetim üyeleri tarafından takip edilmektedir. Üst düzey 

yönetimin dahil olduğu kontrol sistemi nakit hilelerine yönelik riskleri minimize etmeye 

yönelik bir ortam oluşturulduğunun göstergesidir. 

 Nakit yönetim sisteminde geliştirilen çifte onay mekanizması sağlıklı biçimde 

işleyen bir kontrol sistemi kurmaya yöneliktir. 

 Nakit yönetim sisteminde görevlerin ayrılığı ilkesi benimsenmiş, nakdi 

tümüyle kontol eden tek bir mekanizma oluşması önlenmiştir. 
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5. SONUÇ 

Bankacılık işlemleri ekonomik boyutta finansal hizmetler sektöründe yer alan temel 

yapı taşlarından biridir. Bankalar, ekonomide teşkil ettikleri konum ve işletmecilik anlayışına 

özgü birçok riskle karşı karşıya kalmaktadır. Bu anlamda banka adeta bir risk makinasıdır. 

Genel, sektörel ve mikro bazda çok sayıda risklere maruz olarak faaliyet gösteren bankacılıkta 

risk yönetimi, banka iş ortakları, sektör ve ülke ekonomisi adına özel önem arz etmektedir. 

Likidite, kredi, ülke, piyasa, stratejik ve operasyonel risklere maruz kalan bankaların risk 

yönetim stratejileri yasal mevzuatla da desteklenmekte ve söz konusu düzenlemeler (örneğin 

Basel II) piyasa aktörleri tarafından güncel olarak takip edilmektedir. Buna göre bankanın risk 

çerçevesine uygun bir işletme kültürü oluşturması faydalı olmaktadır. 

İşletme kültürünü oluşturan bankaların riskleri sıfıra indirmesi mümkün değil, ancak 

en az seviyede tutması muhtemeldir. Örneğin uygun olmayan ya da işlemeyen süreçler, 

personel ya da sistem nedeniyle zarara uğrama riski doğuran operasyonel riskler küreselleşme 

ile hız kazanmıştır. Operasyonel riskleri bertaraf etmek amacıyla riski kabul edip proaktif bir 

yaklaşım güderek, fayda-maliyet analizleri sonucunda risk yönetim sistemi kurulmalıdır. 

Kasıtlı biçimde gerçekleştirilen, gizlice sürdürülen, işletmeyi zarara uğratıp kendisine çıkar 

sağlama amacı güden aldatmacaların oluşmasına ilişkin risk olarak da ifade edilen hile riski, 

son yıllarda yaşanan finansal ve operasyonel skandallar sonucunda işletmelerin önemle 

üzerinde durması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek Türkiye’de gerekse 

dünyada ardı ardına yaşanan hile skandalları işletmelere büyük boyutlarda mali zararlar 

vermenin yanı sıra yeniden inşa edilmesi mümkün olmayan itibari zararlar da vermektedir.  

Bankacılık sektörü, banka içi ve banka dışı olmak üzere her yönde oluşabilecek hile 

risklerine oldukça açık bir sektördür. Bankalar, toplumun her kesimiyle ilişki içerisinde olup 

kredi kartı ödemelerinden fatura ödemeye dek uzanan geniş bir hizmet çeşitliliğine sahiptir. 

Bunun yanı sıra çok şubeli yapılanmalar, her geçen gün artan teknolojik inovasyonlar ve insan 

doğasından kaynaklanan olası nedenlerle personel hilelerinin gerçekleşmesi de muhtemeldir. 

Bankacılık sektörünün doğrudan para ile ilgili bir sektör olması da söz konusu hile riskini 

artıran nedenlerden biridir.  
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Bankalara özgü hile riskleri banka çalışanları kaynaklı oluşabileceği gibi banka dışı 

kaynaklar tarafından da oluşturulabilir. Banka içi hile riski yönetim sürecinin ilk ayağı daha 

işin en başında banka kapılarını çalışan adaylarına açarken güvenilir kişileri işe alabileceği bir 

işe alım süreci işletmelidir. Bunun yanı sıra hile riskini besleyen unsurların en başında güven 

unsurunun geldiği unutulmaması fayda sağlayıcı bir yaklaşım olmaktadır. Yıllardır bankada 

çalışan ve en güvenilir personel konumunda bir çalışan da hileyi gerçekleştiren kişi olabilir. 

Bu amaçla hile riski yönetim sisteminin kurulması, etkili biçimde işletilmesi ve periyodik 

olarak güncellenmesi gerekmektedir. 

Hile riski yönetim sisteminde hile risklerini değerlendirebilmek amacıyla günümüze 

dek yaşanan ve oluşabilecek potansiyel banka hileleri vakalarından oluşan bir hile 

sınıflandırması yapılmaktadır. Söz konusu vakalar hakkında bilgi sahibi olmak vakalara karşı 

önlem alabilme bilincini geliştirmeye fayda sağlayabilmektedir. Bankaların ağırlıklı faaliyet 

alanını oluşturan kredi hileleri yine teknoloji aracılığıyla hayalet kredi kullanıcısı oluşturmak, 

paravan kredi kullanıcısı oluşturmak, kredi aktarımı, karşılıklı anlaşmaya dayanan kredi 

oluşturmak, bağlı finansman ve varlığa dayalı kredi oluşturmak gibi yöntemlerle 

gerçekleştirilmektedir. Kredi hilelerinin tüm yöntemlerinde belge sahteciliğinin bir sorun 

olarak ön plana çıktığı görülmüştür. Birçok hileli kredi vakasında kredi verildikten hemen 

sonra kredi verilen işletmenin iflas etmesi banka çalışanlarının bu vakalarda başrolde 

oynadığını göstermiştir. Bu amaçla çalışanların sürekli biçimde eğitilmesi, etik davranış 

kodlarının oluşturulması, ihbar hatlarının kurulması gibi hile önleyici araçlar banka kültürüne 

adapte edilmelidir.  

Birçok hile vakasında olduğu gibi ABD kökenli bir başka banka hilesi mortgage 

hileleridir. Bu vakalar bazı kaynaklarda kredi hileleri içinde gösterilmekle birlikte özellikle 

yabancı literatürde ayrı bir inceleme konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kriz 

dönemlerinde artış eğilimi gösteren mortgage hileleri, Lehman Brothers, Bear Sterns ve 

Brandford Bingley gibi dünyaca ünlü mali kuruluşların yok olmasına sebep olmuştur. Konut 

sahibi olmak veya kar elde etmek gibi nedenlerle gerçekleşen bu hileler bankalarda detaylı 

inceleme (due diligence) sürecinin önemini ortaya koymaktadır. 

Bankalar dışında kamu ve özel sektörün tüm alanlarına etkisi yayılmış olan bir başka 

hile türü zimmettir. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk vakaları zimmet suçuyla ortaya 
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çıkmıştır. Bu denli büyük çapta yaşanan zimmetleme vakaları müşteri hesaplarının 

yağmalanması veya müşteri hesapları dışında fonların yağmalanması gibi çeşitli şekilllerde 

oluşabilir. Çalışanlar müşterilerin ekstra ücretlerini iptal etmek, mevduat sertifikaları ve 

hareket görmeyen hesaplar üzerinde hile yapmak suretiyle bankaları zarara uğratabilmektedir. 

Bunun yanı sıra nakit hırsızlığı ve çekler, kurumsal kredi kartları, bordrolar aracılığıyla hileli 

ödemeler yapılmaktadır.  

Banka çalışanları fiziksel olarak söz konusu fon kaynaklarına yakınlığı ve bilgi 

teknolojileri yardımıyla sayılan birçok vakayı gerçekleştirip risk yönetim süreçlerini 

başarısızlığa uğratabilirler. Ayrıca banka dışı kişiler ile işbirliği yaparak da kurumların 

güvenilirliğini ve saygınlığını zedeleyebilirler. İnşaat sektöründe müteahhitler, proje sahipleri, 

kreditörler ve yatırımcıların bankacılık sektörüne yönelik hileleri çalışma kapsamında ele 

alınmıştır. Son yıllarda internet bankacılığı ağının gelişmesiyle hızlı bir değişim sürecine 

giren bankacılık sektörü özellikle bu alanda yetkisiz ve izinsiz erişimler sonucu çeşitli sosyal 

mühendislik yöntemleri ve kartlı işlemleri ile hileler gerçekleştirmektedir. Bankaların almış 

olduğu önlemler ve yatırımlar sayesinde bu eylemler azalsa da birçok müşteri ve banka halen 

risk altındadır. Bilgi güvenliği çerçevesinde sorumluluk sadece bankada değildir. Düzenleyici 

kuruluşlar gerekli mevzuat çalışmalarını tamamlamakta ve müşterilerin bilgisine sunmaktadır. 

Bu çalışmada yukarıda değinilen bankalardaki hile vakaları, belirtileri ve önlemeye 

yönelik geliştirilen çabalar hakkında literatür taraması yapıldıktan sonra bir banka özelinde 

hile riski yönetim süreci risk matrisleri aracılığıyla incelenmiştir. Ele alınan bankanın iç 

kontrol sistemi içindeki önleyici ve ortaya çıkarıcı anahtar kontroller finansal raporlama, 

muhasebe ve ödeme sistemleri kapsamında incelenmiştir. İncelemede hile riski denetim 

sürecinde elde edilen kanıtlardan yararlanılmış böylelikle hileyi önlemenin temel taşı 

niteliğindeki etkili çalışan bir iç kontrol sistemi ortaya konulmuştur. Her bankanın çalışma 

sistemi farklı olsa da sektörün iç kontrol sisteminde yer alan hileye yönelik kontrollere bir 

projeksiyon yapılmıştır. Bankada risk matrislerinden hiçbirinde herhangi bir hile riskine 

rastlanılmaması bu projeksiyonun olumlu bir örnek teşkil ettiğini göstermektedir. Bu veriler 

XYZ Bankası’nın, proaktif hile riski yönetim yaklaşımını benimseyen, bilgisayar destekli 

anahtar kontrolleri ağırlıklı olarak kullanan, iç kontrol sistemi ile hile riski yönetim sürecini 

bütünleşik bir yapıya kavuşturabilmiş ve hile risklerinden tamamen arınmış bir banka 
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olduğuna işaret etmektedir. Bankanın güçlü bir hile riski yönetim yapısına sahip olması 

sürekliliğini sağlayabilmesi ve ekonominin diğer aktörlerini etkilemesi açısından bir katma 

değer olarak değerlendirilebilir.  

Günümüzde finansal piyasaların küreselleşme nedeniyle birbirlerine daha bağımlı ve 

etkileşimli hale gelmesi, Türkiye’ nin Avrupa Birliği’ne katılma hususundaki hedefi, 

uluslararası kurumlar tarafından gündeme alınan yeni düzenlemeler ve gelişmekte olan 

ülkemiz ekonomisinin riskleri dikkate alındığında uluslararası sistemin bir parçası olan Türk 

bankacılık sektörünün hile riski yönetim sistemlerine ilişkin proaktif uygulamaları ve 

yöntemleri hayata geçirmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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