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ÖNSÖZ  
 

  Dünya ekonomisi son yıllarda önemli ölçüde bir değişim sürecine 

girmiştir ve bu sürece küreselleşme adı verilmiştir. Bu süreçle beraber bütün 

sınırlar ortadan kalkmıştır. Küreselleşmeyle birlikte dünya ekonomik düzeni 

içinde bir ülkede meydana gelen gelişmeler artık sadece o ülkeyi değil, o 

ülkenin ekonomik bağlantısı olan ülkeler yoluyla tüm ekonomileri etkiler hale 

gelmiştir. Bankalar da böylesine bütünleşmiş bir ekonomik sistemde daha da 

büyük bir önem kazanmıştır. Yaşanan bu hızlı değişim ve gelişmeler 

bankacılık sektörünün uluslararası alanda karşılaştığı ve yönetmek zorunda 

olduğu riskleri hem arttırmış hem de çeşitlendirmiştir. Yaratılan yeni ürünler, 

bilgi işlem teknolojisindeki gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni işlem 

prosedürleri ve dağıtım kanalları ve ulaşılan yeni finansal piyasalar, 

bankalara hem yeni fırsatlar sunmuş hem de yeni riskler ortaya çıkarmıştır.  

 
Bankalar, yaptıkları iş gereği risklerle yaşamak zorunda olan 

kuruluşlardır. Bankacılık sektöründe yaşanan riskler her ülkede ve her 

dönemde kaçınılmaz olarak yaşanabilir. Fakat bu aşamada önemli olan 

risklerin doğru tanımlanması ve yönetilmesi olacaktır. Banka üst yönetimleri, 

riskler hakkında daha fazla bilgi edinmeli ve riskin yönetilmesi için gerekli 

sistemlere sahip olmalıdırlar. Böylece piyasada oluşacak risklerin 

zararlarından bankacılık sektörünü minimum düzeyde etkilenecektir. 

 
Türkiye’de bankacılık sektöründe yıllardır süre gelen sorunlara krizler 

ve ekonomide yaşanan diğer olumsuz gelişmeler de eklenince sektör ağır 

yaralar aldı ve sektörde faaliyet gösteren bankaların bir kısmı 

yükümlülüklerini yerine getiremez hale gelirken birçoğu da ortaya çıkan yeni 

durumlara uyum sağlayamadı. Bütün bu yaşananlar Türkiye’de bankacılık 

sektörünün yoğun bir denetime tabi tutulmasının önemini ortaya çıkardı. İç 

denetim sisteminin, Türk Bankacılık Sektörü’ne girmesi ise bu gelişmelerin bir 

sonucudur. 
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GİRİŞ 

 

Dünyada hızlı bir değişim süreci yaşanırken, toplumsal ve ekonomik 

yapılar da gelişmiş ve karmaşık bir hal almıştır. Ekonomik yapıların 

karmaşıklaşması, sistemlerin düzenli işlemesini zorlaştırmıştır. Bu ise hata, 

hile ve yolsuzlukların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yöneticiler faaliyet 

sonuçlarındaki gelişme ye da gerilemeyi öğrenmek, varsa hata, hile ve 

yolsuzlukları zamanında saptamak için kendilerine bağlı elemanlar tarafından 

yürütülen bir iç denetim sistemine ihtiyaç duyarlar. 

 
Yirminci yüzyıla damgasını vuran küreselleşme süreci, birçok sektörü 

etkilediği gibi finansal sektörü de önemli ölçüde etkisi altına almıştır. Finansal 

kesimde entegrasyonun artması ile birlikte bir ülkenin finansal piyasasında 

yaşanan istikrarsızlık, uluslararası finansal piyasalarda zincirleme 

istikrarsızlığa ve krizlere yol açmıştır. Bankalar faaliyetleri gereği risk alan 

kuruluşlardır. Dünyada yaşanan hızlı gelişmeler bankacılık sektörünün 

uluslararası alanda karşılaştığı ve yönetmek zorunda olduğu riskleri hem 

arttırmış hem de çeşitlendirmiştir. Bütün bu yaşananlar iç denetime olan 

ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Etkin bir iç denetim sistemi, bankacılık 

faaliyetlerinin tam ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli bir 

yapıdır. 

 
       Uluslararası finansal piyasalarda ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler Türk 

Bankacılık Sektörü’nde gözetim ve denetim alanında düzenleme yapılmasını 

zorunlu hale getirmiştir. Türkiye’de bankacılık sektörü, ekonomide yaşanan 

olumsuz gelişmeler ve tarih boyunca aldığı ağır yaralardan kurtulmaya 

çalışırken bir taraftan da daha sağlıklı ve güçlü bir faaliyet zemini oluşturmak 

için büyük bir çaba göstermektedir. “Risk yönetimi ve iç denetim sistemleri” 

yapılanması süreci diye adlandırılabilecek olan bu dönemde, “iç kontrol 

sistemi” bankalarımızın gündemini yoğun bir şekilde işgal etmeye devam 

etmektedir. İç denetim sisteminin, Türk Bankacılık Sektörü’ne girmesi ise 

gözetim ve denetim alanında düzenleme yapılmasının bir sonucudur. Bu 
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konuyla ilgili olarak ilk defa Haziran 1999’da 4389 sayılı Bankalar 

Kanunu’nun 9/4. maddesinde yapılan düzenleme ile “İç Denetim Sisteminin” 

hukuki zemini hazırlanmıştır. Söz konusu kanun maddesi ve bankacılık 

sistemine yönelik olarak ortaya konulan yeni anlayış çerçevesinde gerekli 

düzenlemeler yapılmaya başlanmış ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu tarafından Şubat 2001’de  “Bankaların İç Denetim ve Risk 

Yönetimleri Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin 

yayınlanması bankacılık sektöründe iç denetim ve risk yönetimi kavramlarının 

yerleşmesi için son derece önemli bir adımı oluşturur. 

 
BDDK tarafından hazırlanan “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi 

Sistemleri Hakkında Yönetmelik” 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu yönetmeliğin 3. maddesi ile 

Türk Bankacılık Sektörü’nde bu esasların uygulanması zorunlu kılınmış ve 

yaptırıma bağlanmıştır.  

 
Yukarıdaki düzenlemeler ışığında hazırlayacağımız tezin konusunu, 

bankalarda teftiş sistemi dışında kalan ve Türk Bankacılık Sektörü’ne yeni 

giren,  iç denetim sistemi oluşturmaktadır.  

 
Bu çerçevede, ilgili çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın 

birinci bölümünde denetim kavramı, denetim türleri ve genel kabul görmüş 

denetim standartları üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde, iç kontrol ve iç 

denetim faaliyetleri tanımlanarak, bu konularda bilgi verilecektir. Son bölüm 

olan üçüncü bölümde ise bankalardaki iç denetim sistemi ve Türkiye’deki 

uygulamalar üzerinde durulacaktır.  



I. BÖLÜM 

  

 

DENETİM KAVRAMI, DENETİM TÜRLERİ VE DENETİM STANDARTLARI 

 
 

1. DENETİM KAVRAMI 
 

Denetimin tüm işlevlerini bir araya getiren tanımı yapmak oldukça

zordur. Ancak genel anlamda, denetim; iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin

iddiaların, önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve

sonuçlarını ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsız kanıt toplayan ve bu

kanıtları değerleyen sistematik bir süreç olarak tanımlanabilir.1 Bu tanımdan

ortaya çıkan ve dikkati çeken denetimin unsurları şunlardır:2  

  
• Denetimde ekonomik birim veya döneme ait bilgiler uygulanır. 

• Denetimde işletmenin sunduğu ve doğru olduğunu iddia ettiği bilgiler

ile denetçinin doğru olarak kabul ettiği önceden belirlenmiş ölçütler

karşılaştırılır. 

• Bu karşılaştırılmanın yapılabilmesi için yeterli sayı ve kalitede kanıt

toplanır. 

• Denetim faaliyeti uzman ve bağımsız olduğu kabul edilen kişi veya

kişiler tarafından yapılabilir. 

• Denetim sürecinin son aşamasında bir rapor düzenlenir. 

 
Denetim organizasyonlar için bir amaç değil bir araçtır, organizasyonu

daha etkin ve verimli bir şekilde yürütmeyi ve amaçlara yöneltmeyi

hedefleyen bir araçtır.  

                                                 
1 Hasan Kaval, Muhasebe Denetimi, Ankara, Akademik Denetim Danışmanlık Yeminli Mali 
Müşavirlik A.Ş., 2003, s.19. 
2 Ümit Ataman, Rüstem Hacırüstemoğlu, Nejat Bozkurt,  Muhasebe Denetimi Uygulamaları, 
İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2001, s.15.  



 4

2.  DENETİM TÜRLERİ 
 

Denetim türleri genel olarak amaçlarına, niteliklerine ve denetçi 

statüsüne göre üçe ayrılmaktadır. 

 
Genelde üç farklı alanda denetim çalışması yapılmaktadır. Bunlar, mali 

tablolar denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi’dir3. 

 

 

2.1. Amaçlarına Göre Denetim 
 

 Amaçlarına göre denetim üçe ayrılmaktadır: 

- Mali tablolar denetimi 

- Uygunluk denetimi 

- Faaliyet denetimi 

 

 

2.1.1. Mali Tablolar Denetimi 
 

Mali tablolar denetimi: Bir işletmenin mali tablolarının mali durumu ve 

faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 

ve yasal düzenlemelere uygun olarak yansıtıp yansıtmadığı konusunda bir 

görüş oluşturmaktadır4. 

 
        Bu denetim bazı sektörlere veya işletme türlerine zorunlu, bazı işletme 

türlerine ihtiyari olarak yaptırılır. Ancak her ikisinde de bağımsız ve isletme 

dışından kişiler tarafından yapılması gerekir. Bu yönüyle Bağımsız Dış 

Denetim adı ile de anılır5. 

 

                                                 
3 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi,  İstanbul, Alfa Yayın No:457, 1999, s.27. 
4 Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt, a.g.e., s.18. 
5 Kaval, a.g.e., s.25. 
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2.1.2. Uygunluk Denetimi 

 

Uygunluk denetiminin amacı, belli bir otorite tarafından konulmuş olan 

kurallara, uygulayıcıların uyma derecelerinin belirlenmesidir.  

 
Uygunluk denetiminde ulaşılan sonuçlar geniş bir kitleye değil, fakat 

işletme içindeki yetkili kişilere raporlanır ve bu kişiler genellikle işletmedeki 

tepe yöneticilerdir6. 

 

 

2.1.3. Faaliyet Denetimi 
 

Faaliyet denetimi, işletmenin büyüme, karlılık, gelişme gibi şanslarını 

ortaya koymaya veya bu amaçla tespit edilmiş işletme hedeflerinin 

uygulanabilirlik ve başarısını test etmeye, işletme hedeflerine ulaşmada 

engel ve olumsuz gelişmeleri ortaya çıkararak yönetimi desteklemeye yönelik 

sistematik incelemelerdir7.  

 
Faaliyet denetiminde, denetçilerden tarafsız gözlemlerde bulunmaları 

ve belirli faaliyetlerin ayrıntılı analizini yapmaları beklenir. Faaliyet 

denetiminde, faaliyet sonuçları verimlilik standartlarıyla karşılaştırılır ve 

örgütün önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığı ölçülür. Bu 

tür denetimlerde denetçiler önceden belirlenmiş ölçütler olarak, bütçeleri, 

başarı ölçülerini, oranları ve sektör ortalamalarını kullanmaktadırlar. 
 

Faaliyet denetimi iç denetimin doğal bir uzantısıdır. Denetim sonucu 

yönetime raporlanır. Raporlamada belirlenen olumsuz faktörlerden hareketle 

sistemin iyileştirilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 

 

                                                 
6 Ersin Güredin, Muhasebe Denetimi, 10.baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2000, 
s.14. 
7 Kaval, a.g.e., s.24. 
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2.2. Niteliklerine Göre Denetim 
 

       Niteliklerine göre denetim ikiye ayrılmaktadır: 

- Sürekli Denetim 

- Sınırlı Denetim 

 

 

2.2.1. Sürekli Denetim 
 

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

sigorta şirketlerinin yıl sonu mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe 

standartlarına göre denetlenmesidir8. Sürekli denetim, incelemelerin en 

etkilisidir. Zira yolsuzlukların zamanında ve süratle meydana çıkarılması ve 

kötü etkilerin dar bir çerçeveye sıkıştırılması sağlanmış olur9. 

 
 
2.2.2. Sınırlı Denetim 
 

Bazı şirketlerin ara mali tablolarının, denetim şirketi tarafından ara 

dönemlerde denetlenmesi şeklinde yapılan denetimdir. Bu denetime tabi 

şirketler bankalar ve özel finans kurumları ile sermaye piyasasında faaliyet 

gösteren şirketler olup, bunlar 3, 6 ve 9 uncu ay sonu itibariyle Ara Mali 

Raporlarını hazırlamak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile 

Sermaye Piyasası Kurulu’na göndermek zorundadırlar10. 

 

 

 

 

 

                                                 
8  Kaval, a.g.e., s.27. 
9  Osman Fikret Arkun, İşletmelerde Muhasebe Denetimi,  İstanbul, İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi Nihad Saydar Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları, Yayın No:317-550, 1980, s.64. 
10 Kaval, a.g.e., s.27. 
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2.3. Denetçi Statüsü Yönünden Denetim 
 

Denetçi statüsü yönünden denetim iki kısma ayrılmaktadır; dış ve iç 

denetim olmak üzere. 

 
 
2.3.1.Dış Denetim  
 

Dış denetim; kurumun, kendi personeli olmayan denetçilerden oluşan, 

kurumla bir bağı bulunmayan bağımsız ve farklı bir tüzel kişiliği olan denetim 

organı veya grubu tarafından denetlenmesidir. Dış denetim kamu denetimi ve 

bağımsız denetim olmak üzere ikiye ayrılır.  

 
 
2.3.1.1. Kamu Denetimi 
 

Kamusal denetim, genel anlamda kamu denetim birimlerince mevzuat 

hükümleri çerçevesinde yapılan denetimdir11. Çeşitli devlet kurumları içinde 

kurulup örgütlendirilmiş olan bu denetim birimleri kamu ve özel işletmelerin 

yasalara, yönetmeliklere, devletin ekonomi politikasına ve kamu yararına 

bağlılık derecesini izler ve denetler12. 

 
 
2.3.1.2. Bağımsız Denetim  
 

Bağımsız denetim; bir işletmenin, denetim sözleşmesi çerçevesinde 

müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan, serbest meslek sahibi 

olarak kendi adına çalışan veya bir denetim kurumuna bağlı olarak faaliyet 

                                                 
11 Recep Sanal, Türkiye’de Yönetsel Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu, Ankara, Türkiye ve 
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 2002, s.17. 
12 Güredin, a.g.e., s.10. 
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gösteren denetçi veya denetçiler tarafından finansal tablolarının denetimi ile 

uygunluk denetimlerinin yapılmasıdır.  

 
Bağımsız denetçiler belirli bir sınavı geçirip bu faaliyeti yapma yetki ve 

fermanını kazanmış, uzman kişilerdir13. 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 

2. maddesinde, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin mali 

tablolarının denetimini yapma yetkisi, serbest muhasebeci mali müşavirlere 

ve yeminli mali müşavirlere verilmiştir. Yine aynı Kanunun 12. maddesi, 

yeminli mali müşavirlere, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin 

mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümlerine, muhasebe 

ilkeleri ile standartlarına uygunluğunu, denetim standartlarına göre tasdik 

etme yetkisini vermiştir14. 

 
Bağımsız denetçilerin işlevlerini şöyle özetleyebiliriz: 

• İşletmelerin mali tablolarını denetlemek. 

• İşletme yöneticilerine danışmanlık yapmak. 

• İstenen konularda özel inceleme veya araştırmalar yapmak. 

• Muhasebe organizasyonu, iç kontrol sistemi ve diğer konularda 

işletmelere yardımcı olmak. 

 

 

2.3.2. İç Denetim 
 

İç denetimin amacı genel olarak organizasyonun yöneticilerine 

sorumluluklarını etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmelerinde yardımcı 

olmaktır15. 

 

                                                 
13 Güredin, a.g.e., s.9. 
143568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu, Madde:2,12, 20194 sayılı Resmi Gazete, 13 Haziran, 1989, (Erişim) 
http://hukuki.net/kanun/3568.15.text.asp, 27.09.2006. 
15 Güredin, a.g.e., s.10. 

http://hukuki.net/kanun/3568.15.text.asp
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Bu denetim biçimi; bir örgütte yönetsel kontrolün etkin ve doğru biçimde 

sürdürülüp sürdürülmediği, kayıtlar ve raporların mali, muhasebe ve diğer 

konularda gerçek işlemleri yansıtıp yansıtmadığı ve çabuk sonuçlar verip 

vermediği, her hiyerarşik birimin sorumlu oldukları yöntem, politika ve planları 

uygulayıp uygulamadığı konularında birinci elden iş başındaki gözlemlere 

dayanarak, yöntem adına yaptığı bir seri araştırma, yol ve tekniklerden 

oluşur16. 

 
İç denetçilerin faaliyetlerini sürdürme ve iç denetçi raporunu düzenleme 

konusunda objektif davranmaları beklenir. İç denetim bölümünün 

tarafsızlığını ve bağımsızlığını sağlamak için, bunların raporlarını yönetim 

kuruluna vermeleri ve ilişkilerinde yönetim kuruluna karşı muhatap ve 

sorumlu olmaları yoluna gidilmektedir17. 

 

 

3. GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI 
 

Denetim, bir doğruluk ve uygunluk sorgulaması olduğundan, denetim 

faaliyetinin kendisinin de kalite ve güvenilirlik sorgulamasının yapılması bir 

zorunluluk arz eder. Denetimde kalite ve güvenilirliğin güvencesi ise, denetim 

faaliyetinin önceden saptanmış ölçütlere uygunluğuna bağlıdır. İktisadi 

faaliyet ve olaylara ilişkin iddiaların, önceden saptanmış ölçütlere 

uygunluğunu belirleme, bizi denetçinin niteliklerine ve denetim sürecinin 

geneline yönelik denetim standartlarına ulaştırır. Denetim standartları bir 

yerde yapılan işin kalitesine ilişkin ölçütler bütünü olup, kişisel özellikleri 

itibariyle denetçiyi ve başından sonuna kadar tüm denetim sürecini kapsar. 

 
Meslek örgütlerince kabul edilmiş ve denetim kuruluşları ile denetçilerin 

uymak zorunda oldukları standartlara “Genel Kabul Görmüş Denetim 

                                                 
16 Arthur Holmes, Wayne S. Overmyer, Muhasebe Denetimi Standartları ve Yöntemleri, çev. Oğuz 
Göktürk, I. cilt, Ankara, Bilimsel Yayınlar Derneği, Yayın No:5, 1975, s.192. 
17 Güredin, a.g.e., s.10. 
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Standartları” denilmektedir18. Bu standartlar ilk defa 1947 yılında Amerikan 

Yeminli Serbest Muhasebeciler Enstitüsü  (American Institute of Certified 

Public Accountants- AICPA) tarafından kabul edilmiştir. AICPA tarafından 

yayınlanan bu standartlar, birçok ülkede benimsenmiş ve günümüze kadar 

çok az değişikliğe uğrayarak gelmiştir. Denetim faaliyetleri açısından, Genel 

Kabul Görmüş Denetim Standartları uyulması gereken minimum standartlar 

olarak tanımlanır. Karşılaşılan durumu dikkate almadan sadece standartlara 

dayanarak denetimin kapsamını daraltmaya çalışan bir denetçi, denetim 

standartlarının ruhuna aykırı davranmış olur19. 

 
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları; Genel Standartlar, Çalışma 

Alanı Standartları ve Raporlama Standartları olmak üzere üç ana gruba 

ayrılır ve toplam on adettir. 

 

 

3.1.Genel Standartlar (Denetçiye İlişkin Standartlar) 
 

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarının birinci bölümü genel 

standartlara ayrılmıştır. Bu standartlar denetçilerin karakterleri, davranışları 

ve mesleki eğitimleri ile ilgili esasları içerir. Bu açıdan bu standartlara 

denetçiye ilişkin standartlar adı da verilir. 

 

 

3.1.1. Mesleki Eğitim ve Deneyim Standardı 
 

Denetim bir uzman olarak gerekli teknik eğitim ve yeteneğe sahip kişi 

veya kişilerce yapılmalıdır. Denetçiler tarafından düzenlenen denetim 

raporlarının kullanıcıları, denetim görüşünü bildiren denetçiyi veya denetçileri 

tanımazlar. Kullanıcılar için önemli olan güvenilir nitelikte bir denetim 

görüşüne ulaşılmasıdır. Güvenilir ve kaliteli bir denetim görüşüne ulaşmak 

                                                 
18 Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1999, s.14. 
19 Güredin, a.g.e., s.26. 
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için bu işlevi yürüten denetçinin belirli bir mesleki eğitime, deneyime ve 

yeteneğe sahip olması ve denetim faaliyetini tam bir bağımsızlık ile yürütmesi 

zorunludur20. 
 

Denetçi, özellikle muhasebe, denetim ve vergi konularındaki mevzuatı 

izlemeli, değişiklikleri takip etmeli, mesleki yayınları okumalı, kurs ve 

seminerlere katılmalıdır.  
 

Bağımsız denetçi olarak çalışabilmek için zorunlu olan serbest 

muhasebeci mali müşavir unvanını alabilmek için 3568 sayılı Serbest 

Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu’nun (SM, SMMM ve YMM Kanunu) belirlediği genel ve 

özel şartlara uymak gerekmektedir. Özel şartlara göre serbest muhasebeci 

mali müşavir olabilmek için21: 
 

- Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi 

ve siyasal bilgiler dallarında en az lisans düzeyinde mezun olmak, 

 
- Staj amacıyla serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali 

müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak,  

 
- TÜRMOB tarafından yapılan serbest muhasebeci mali müşavirlik 

sınavını kazanmış olmak, 

 
- Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak 

gerekmektedir. 

 
Özel şartlara göre; yeminli mali müşavir olabilmek için22: 

 
- En az on yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak, 

 

                                                 
20 Güredin, a.g.e., s.28. 
21 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu, Madde5. 
22 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu, Madde:9. 
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- TÜRMOB tarafından yapılan yeminli mali müşavirlik sınavını kazanmış 

olmak,  
 
- Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak şartları aranır.  
 

 İyi bir denetçi çeşitli eğitim programlarına devam ederek, mesleki kitap 

ve dergileri izleyerek kendini yeniler ve birinci genel standardın öngördüğü 

düzeyde bir kişi olarak kalmaya çaba gösterir23. 

 

 

3.1.2. Bağımsızlık Standardı 
 

Denetim görevi ile ilgili tüm konularda denetçi veya denetçiler bağımsız 

düşünme mantığı içinde olmalıdır. Bağımsızlık, denetim çalışmalarının dürüst 

ve tarafsız olarak yürütülmesini sağlayacak anlayış ve davranışlar bütünü 

olarak algılanmalıdır. Bağımsızlık denetçinin hazırladığı rapora güvenilirlik 

olarak yansıyacaktır24. 

 
Kullanıcılar denetçinin bağımsızlığını kuşku ile karşıladıkları 

durumlarda, denetçinin bildirmiş olduğu denetim görüşü onlar için bir anlam 

taşımayacaktır, böyle bir durumda da bir denetim işlevinden söz edilemez25. 

Bu bakımdan denetçiler tarafsız ve bağımsız, ön yargılardan uzak bir tutum 

içinde olmalı ve denetim sonunda kanaatlerini belirtirken sadece kendi 

iradelerine bağlı kalmalıdırlar. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Güredin, a.g.e., s.28. 
24 Melih Erdoğan, Denetim: Kavramsal ve Teknolojik Yapı, güncelleştirilmiş 3. baskı, Eskişehir, 
Maliye ve Hukuk Yayınları, 2006, s.12. 
25 Güredin, a.g.e., s.28-29. 
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3.1.3. Mesleki Özen Standardı 
 

Bu standarda göre mesleki yeterliliğe sahip ve bağımsız davranan her 

denetçi görevini sürdürürken ve raporunu düzenlerken mesleki özen ve 

titizliği göstermelidir. Bu bakımdan denetim görevlilerinin, denetim 

çalışmalarında; denetim ilke ve kurallarına eksiksiz uymaları, yeterli miktarda 

ve ihtiyaca cevap verecek nitelikte ve güvenirlikte kanıt toplamaları ve 

bunlara göre değerlendirme yapmaları vazgeçilmez bir zorunluluk olarak 

kabul edilmelidir. Mesleki özen ve titizliğin gösterilmesi bir yerde denetçinin 

tüm denetim standartlarına eksiksiz bir şekilde uyması ile sağlanır.  

 

 

3.2. Çalışma Alanına İlişkin Standartlar 
 

Denetim çalışmasının nasıl ve ne şekilde yürütüleceğini belirleyen 

standartlardır26.  Çalışma alanı standartları denetçiye güvenilir bir denetim 

görüşüne ulaşmak için kanıt toplamada ve kanıtları değerlemede kılavuz olur27. 

 
Bu grupta üç standart yer alır: 

• Denetimi planlama ve gözetim standardı 

• İç kontrol siteminin incelenmesi standardı 

• Yeterli ve güvenilir kanıt toplama standardı 

 

 

3.2.1.Denetimi Planlama ve Gözetim Standardı 
 

         Denetimi planlama ve gözetim standardı: Denetimin planlanması, 

müşteri işletme hakkında bilgi edinilmesi, uygulanacak denetim 

                                                 
26 Kaval, a.g.e., s.44. 
27 Güredin, a.g.e., s.29. 
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prosedürlerinin niteliğinin, zamanının ve büyüklüğünün belirlenmesi ve buna 

uygun olarak personelin görevlendirilmesi çalışmalarından oluşur28. 

  
Denetim görevlileri, denetlenecek kuruluşun kendisi ve faaliyet 

gösterdiği alan hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Denetçinin uygun bir denetim 

planı hazırlayabilmesi için müşterisinin organizasyon yapısı, ürettiği mal veya 

hizmetlerin niteliği, finansal durumu ve iş ilişkisi içinde olduğu üçüncü kişiler 

gibi birçok konuda bilgi toplaması gerekmektedir. 

 

 

3.2.2. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Standardı 
 

Denetim yöntemlerinin bağlı olduğu testlerden alınacak sonuçların 

saptanması amacıyla mevcut iç yönetim ve iç kontrolün gereği gibi 

incelenmesi ve değerlendirilmesidir. 

 
Çalışma alanı standartlarından ikincisi denetçinin iç kontrol sistemini 

gözden geçirip, bir değerleme yapmasını öngörmektedir. Bu standarda göre 

iç kontrol sisteminin gözden geçirilip değerlemesinin yapılmasında iki amaç 

bulunmaktadır. Birinci amaç, sistemin kendisine olan güveninin araştırılarak 

sistemin etkinliğinin saptanmasıdır. İç kontrol sistemini denetlemenin ikinci 

nedeni, uygun bir denetim görüşüne ulaşmada uygulanacak denetim 

işlemlerinin kapsamını ve ayrıntı derecesini belirlemektir29.  

 

 

3.2.3.Yeterli ve Güvenilir Kanıt Toplama Standardı 
 

Denetçi denetim görüşüne esas oluşturacak makul sonuçlar çıkarmak 

için  belge incelemesi, gözlemler, soruşturmalar, araştırmalar yoluyla yeterli 

                                                 
28 Kepekçi, a.g.e., s.17. 
29 Güredin, a.g.e., s.30-31. 
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ölçüde ve uygun denetim kanıtı temin etmelidir. Genel olarak bir denetim 

kanıtının kalitesine etki yapan etmenler şunlardır30. 

 
• -Kanıtın geçerliliği, 

• -Kanıtın nesnelliği, 

• -Kanıtın zamanlılığı, 

• -Kanıtın sürekliliği, 

 

3.3. Raporlamaya İlişkin Standartlar 
 

Denetim raporu kullanıcılar açısından mesleki bir incelemenin yapılmış 

olduğu konusundaki tek kanıttır. 

 
Denetim faaliyeti sonuçlarının nasıl raporlanacağına ilişkin standartlar 

raporlama standartlarıdır. Standartlar denetim raporunda asgari olarak yer 

alması gerekli olan hususları kapsar31.  

 
Raporlama Standartları: 

 
• Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı 

• Tutarlılık Standardı 

• Tam Açıklama Standardı 

• Görüş Bildirme Standardı 

 

 

3.3.1.Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı 
 

Raporlamaya ilişkin standartlardan ilki, Genel Kabul Görmüş Muhasebe 

İlkelerine Uygunluk Standardıdır. Denetim raporu, mali tabloların Genel Kabul 

Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini 

açıkça belirtmelidir. Uzman denetçi, müşteri işletmenin finansal tablolarının, 

                                                 
30 Güredin, a.g.e., s.30-31. 
31 Kaval, a.g.e., s.44. 
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işletmenin finansal durumunu, finansal durumunda meydana gelen 

değişmeleri ve faaliyetleri ile ilgili sonuçları doğru ve dürüst bir şekilde 

sunduğu konusunda bir görüş bildirmektedir. Denetçi böyle bir görüşe 

ulaşırken dürüstlük ile ilgili belirli ölçütlerden yararlanmalıdır. Bu ölçütler 

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleridir. Uzman denetçi, müşteri 

işletmenin finansal tablolarının hazırlanmasında Genel Kabul Görmüş 

Muhasebe İlkelerine uyulup uyulmadığını araştırır ve araştırmasının 

sonuçlarını açıkça raporunda belirtir. 

 

 

3.3.2. Tutarlılık Standardı 
 

Raporlama standartlarından ikincisi tutarlılık standardıdır. Tutarlılık 

standardı dönemlere ait finansal tabloların karşılaştırılabilmesine olanak 

sağlar. Finansal tabloların karşılaştırılabilmesi için finansal tabloların 

dayandığı ilkelerin yıldan yıla değişmemiş olmaları zorunludur.  Ancak geçerli 

nedenlerin bulunduğu durumlarda kuruluşlar uyguladıkları yöntemlerde 

değişiklik yapabilirler. Yapılan değişiklikler ve bunların parasal etkileri finansal 

tabloların dipnotlarında açıklanır. Denetçi, finansal tablolarda bir önceki 

döneme göre değişiklikler meydana gelmişse bu değişiklikleri ve böyle bir 

değişikliğe gidilmesinin nedenlerini raporunda belirtmelidir.  

 
 
3.3.3.Tam Açıklama Standardı 
 

Finansal tablolar çeşitli gruplara, alacakları ekonomik kararlar için 

gerekli olan geçerli bilgiyi sunarlar. Karar alıcılar için bu bilgiler zamanlı, 

eksiksiz, geçerli ve tarafsız olmalıdır. Bu bilgilerin kimler tarafından 

kullanılacağı ve hangi tür ekonomik kararlara dayanak olacağı denetçi 

tarafından bilinemez. Finansal tablolar mümkün olduğu kadar fazla 

kullanıcıya hitap edebilmek için geniş amaçlı olarak düzenlenir. Denetçi 

finansal tablolarda yer alması gereken açıklayıcı notları da inceleyerek, bu 
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tabloların kendilerinden beklenen amacı yerine getirip getirmediklerini 

araştırır ve yeterli derecede açıklamanın olmaması halinde denetçi durumu 

raporunda belirtir32. 

 

 

3.3.4.Görüş Bildirme Standardı 
 

Denetim raporunda yürütülen denetimin sonucu açıklanır. Denetim 

raporu, ya bir bütün olarak finansal tablolarla ilgili bir görüşün bildirilmesini 

kapsamalı ya da bir görüş bildiremiyorsa bu durumu nedenleriyle birlikte 

açıklamalıdır.  

 
Finansal tablolarla birlikte denetçinin adının geçtiği bütün durumlarda, 

denetim çalışmasının niteliği ve varsa denetçinin üstlendiği sorumluluk 

derecesi denetim raporunda yer almalıdır33. 

 
 

                                                 
32 Güredin, a.g.e., s.35. 
33 Kepekçi, a.g.e., s 20. 



II. BÖLÜM 

 

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİ 

 
 
4. İÇ KONTROL SİSTEMİ 
 

İç kontrol sistemi, işletme yönetimi tarafından kararlarının uygulamaya 

geçirebilmesinde uygulanan temel ilkeler, yöntemler ve önlemlerden 

meydana gelen sistemdir32. 

 
İç kontrol bir yönetim fonksiyonu olup, asıl olarak yönetim için 

oluşturulur. Çünkü iyi kontrol iyi işletme demektir. Etkin bir iç kontrol 

sisteminden yönetim dışında bağımsız denetçilerde yararlanabilir. Ancak, 

bağımsız denetçiler daha dar kapsamlı, finansal tabloları etkileyebilecek 

kontrollerle ilgilenirken iç denetçiler ve yöneticiler daha geniş kapsamlı 

kontrollerle ilgilenirler33. 

 

 

4.1. İç Kontrol Sisteminin Amaçları 
 

İç kontrol sistemi, değişik önlemlerden oluşan bir oto kontrol sistemidir.  

 
Bu sistemin amaçları34: 

 
 Faaliyetlerin işletme politikalarına uygun bir şekilde yerine getirilerek 

verimliliğin ve etkenliğinin arttırılması, 

                                                 
32 Kaval, a.g.e., s.88. 
33 Şaban Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim  Karar     

Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma,  Ankara, 
Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No:132, 1999, s.1. 

34 Kaval, a.g.e., s.88. 
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 İşletme varlıklarının korunması, 

 Muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması, 

 Mali tabloların mevzuata uygun ve zamanında düzenlenmesi, 

 Yasa ve diğer düzenlemelere uygun davranılması şeklinde 

özetlenebilir. 

 

 

4.2. İç Kontrol Sisteminin Unsurları 
 

İşletmede oluşturulan bir iç kontrol yapısı, beş ana unsurdan 

oluşmaktadır: 

 
 Kontrol ortamı,  

 Kontrol Prosedürleri, 

 İzleme 

 Risk Değerlendirme 

 Bilgi ve İletişim 

 
 
4.2.1. Kontrol Ortamı 
 

Bir işletmede etkin bir iç kontrol yapısı kurabilmenin ön koşulu, uygun 

bir ortamın sağlanmasıdır, İşletme içi ve dışı unsurların oluşturduğu bu 

ortama , “İç Kontrol Ortamı” adı verilmektedir35 İç kontrol çevresi aşağıdaki 

faktörleri içerir36: 

 
 Yönetim felsefesi, 

 Örgütsel yapı, 

 Yönetim kontrol yöntemleri, 

 İç denetim, 

                                                 
35 Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt, a.g.e., s.62. 
36 Kepekçi, a.g.e., s.66. 
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 Personel politikaları ve uygulamaları, 

 Çeşitli dış etkiler. 

 

 

4.2.2. Kontrol Prosedürleri 
 

İç kontrol yapısının ikinci unsurunu kontrol prosedürleri oluşturmaktadır. 

Kontrol prosedürleri, işletmenin amaçlarına ulaşabilmek için yürütülen 

faaliyetlerde, güvenilirliği sağlayabilmek için yönetim tarafından oluşturulan 

çeşitli politika ve prosedürlerdir37. Genellikle, kontrol prosedürleri aşağıdaki 

konulara ilişkin usul ve yöntemler olarak sınıflandırılabilir38: 

 
 İşlemlerin yürütülüşünün uygun yetkilere dayandırılması, 

 Hata ve yolsuzlukların yapılmasını ve gizlenmesini azaltmak amacıyla 

iş bölümünün yapılması, 

 İşlemlerin uygun şekilde kaydedilmesini sağlayacak, gerekli belgelerin 

tasarım ve kullanımı, 

 Varlıkların ve kayıtların yeterli düzeyde korunması için varlıkların 

kullanılması yetkisinin sınırlandırılması, 

 Sorumluluk kayıtlarının, mevcut varlıklarla karşılaştırılması. 

 

 

4.2.3. İzleme 
 

İç kontrolde hedeflere ne kadar ulaşıldığına dair vasıflı ve devamlı bir 

gözetim faaliyeti yürütülmelidir. Bu bağlamda izleme, kurumda performans 

kalitesinin değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. 

 

 

 

                                                 
37 Bozkurt, a.g.e., s.26. 
38 Kepekçi, a.g.e., s.70. 
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4.2.4. Risk Değerleme 
 

İyi işleyen bir kontrol mekanizması için başka bir gereklilik de risk 

değerlemesi ve bu risklerle mücadeleyi sağlayacak gerekli kontrol 

faaliyetlerin tanımlanmasıdır. İç kontrol sistemi kurumun iç veya dış kaynaklı, 

karşılaşabileceği risklerin değerlenmesini sağlar. Risk değerlemesi, kurum 

hedeflerine ilişkin risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve bu risklerin 

yönetiminde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini belirleyen bir çerçevenin 

oluşturulmasını sağlar. 

 

 

4.2.5. Bilgi ve İletişim 
 

Kurumların faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve kontrol edebilmeleri için 

doğru, güvenilir ve zamanında iletişimin sağlanması şarttır. Bilgi paylaşımına 

dayalı iletişim aynı zamanda kontrol etkinliğini arttırmaktadır.  

 

 

5. İÇ DENETİM 
 

İç denetim mali nitelikteki faaliyetler ile mali nitelikte olmayan 

faaliyetlerin gözden geçirilerek değerlemesinin yapıldığı bir denetim 

türüdür39.  

 
İç denetim, bir kuruluşun faaliyetlerine değer katmak ve bu faaliyetleri 

geliştirmek üzere tasarlanmış, bağımsız ve nesnel bir kontrol ve danışmanlık 

faaliyetidir. 

 

 

 

 

                                                 
39 Güredin, a.g.e., s.15. 



 22

5.1. İç Denetim Faaliyetlerinin Nitelikleri 
 

Bir işletmede iç denetim aşağıda yer alan nitelikleri kapsar40; 

 Finansal ve operasyonel bilginin doğru ve güvenilir olup olmadığı, 

 İşletmenin risklerinin tanımlanmış ve asgariye indirilmiş olup olmadığı, 

 Dış düzenlemelerin ve kabul edilen iç politikaların ve usullerin izlenip 

izlenmediği, 

 Tatmin edici standartların oluşturulup oluşturulmadığı, 

 Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, 

 İşletmenin hedeflerine etkin bir biçimde ulaşıp ulaşmadığı hususlarının 

belirlenmesi ve işletmenin yöneticilerinin ve diğer üyelerinin görev ve 

sorumluluklarını etkin bir biçimde yerine getirmelerinde destek olmak 

amaçlarıyla, tüm işlemlerin ve kontrollerin iç denetçilerce, nesnel ve 

sistematik bir şekilde gözden geçirilmesi ve onaylanmasıdır:.  

 

- Sistematik ve Nesnel Onay 
 

Sistematik ve nesnel onay, iç denetim konusuna tam olarak hakimiyeti 

ve İç Denetim Standartları’nın öngördüğü gerekliliklere uygunluk yeteneğini 

yani denetçinin finans, muhasebe ve denetim konularına ek olarak yönetim 

ve sosyal ilişkilerde de yeterli bilgi ve deneyime sahip olmasını gerekliliğini  

ifade eder. Bu kapsamda nesnel onay için41; 

 
 İç denetçinin, iç denetim konusunda yetkin bir kişi olması gereklidir. 

 
 İç denetçilerin bağımsız görüş oluşturabilmeleri için denetledikleri 

süreçlerin oluşturulması ya da uygulanması aşamalarına 

katılmamaları gereklidir. 

 

                                                 
40 Nahit Akarkarasu, Halka Açık Şirketlerde İç Denetim ve Denetim Kurullarının 
Etkinleştirilmesi İçin Öneriler, İstanbul, SPK Yeterlilik Etüdü, 2000, s.19. 
41   Akarkarasu, a.g.e., s.20. 
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 İç denetçinin şirket organizasyonu içerisinde bağımsız bir konuma 

sahip olması gerekir. İç Denetim Standartları ile iç denetim biriminin 

amacının, yetkisinin, faaliyet konusunun ve sorumluluğunun bir 

yönetmelikle tanımlanmış olması gerektiği ve söz konusu yönetmelikte 

birimin organizasyon içerisindeki yerinin tam olarak belirlenmesi 

gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, yine aynı Standartlarda iç denetim 

biriminin bağımsızlığını sürdürebilmesi için üst yönetim ile arasında 

sürekli ve doğrudan bir iletişimin bulunması gerektiği, söz konusu 

iletişimin ise ancak iç denetim birimin yöneticisinin finansal raporlama, 

organizasyonel yönetim ve kontrol konularındaki yönetim kurulu 

toplantılarına katılması ile mümkün olabileceği belirtilmiştir. 

 

- İşletmenin Risklerinin Tanımlanmış ve Asgariye İndirilmiş Olup      
Olmadığı 
 

İşletmenin potansiyel kayıplarının minimum düzeye indirgenmesini ifade 

eder. İşletmelerin yetersiz kontroller nedeniyle karşı karşıya kaldıkları riskler 

çok fazladır. İç denetçilerin bu tür tehlikelere karşı, riskler ortadan kalkana 

kadar gerekli inceleme ve denetimleri yapmaları gereklidir. 

 

- Finansal ve Operasyonel Bilginin Doğru ve Güvenilir Olup Olmadığı 
 
Bu kavram yöneticilerin karar almaları sırasında kullandıkları finansal ve 

operasyonel bilgilerin doğru, güvenilir, faydalı ve zamanında verilmiş bilgiler 

olup olmadığı hususlarının incelenmesini ifade eder.  

 

- Tüm İşlemler 
 

İç denetçilere mesleki faaliyetleri sırasında herhangi bir kısıtlama 

getirilemez. Bu kavram,  işlemlerin gözden geçirilmesinin yanı sıra tüm 

çalışanlara, ürünlere, kayıtlara ve imkanlara sınırsız olarak erişimi kapsar. 
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- Hukuka ve İşletme İçi Kurallara ve Usullere Uygunluk 
 

İç denetçilerin işletmenin politikalarının, usullerinin ve kurallarının yeterli 

olup olmadığını tespit etmeleri gerekir. Denetçiler, işletmelerde söz konusu 

kural ve usullere uyulup uyulmadığını tespit ederken usul ve emirlerin 

amaçlara uygunluğu da belirlerler. 

 

- Kaynakların Etkin ve Verimli Bir Şekilde Kullanılması 
 

Denetçinin, yönetime emanet edilen kaynakların en iyi, yani etkin ve 

verimli bir şekilde kullanıldığından emin olması gereklidir. 

 

- İşletmenin Amaçlarına Etkin Bir Şekilde Ulaşması 
 
İşletmenin daha önce tespit ettiği amaçlara ve hedeflere ulaşıp 

ulaşmadığının belirlenmesini ifade eder. 

 

 

5.2. Uluslararası Kabul Görmüş İç Denetim Standartları 
 
İç denetim alanında bugün oldukça önemli bir noktada bulunan İç 

Denetçiler Enstitüsü (IIA) iç denetim mesleğinin gelişimi konusunda dinamik 

ve sistemli çalışmalar yapmış ve uluslararası bir nitelik taşıyan,  iç denetim 

mesleğine yönelik olarak tüm dünyada kabul edilen  “İç Denetim Mesleki 

Uygulama Standartları”nı belirlemiştir.  

 
İç denetim fonksiyonunun sağlıklı ve kendisinden beklenilenleri amaca 

uygun şekilde yerine getirebilmesi ve ortamdan ortama ve kişiden kişiye 

değişmemesi için, belli normlar dahilinde yürütülmesi önem taşımaktadır. Bu 

doğrultuda IIA bünyesinde 1974 yılında oluşturulan “Profesyonel Standartlar 

ve Sorumluluklar Komitesi” (PSRC) iç denetim standartlarını belirlemek için 

endüstri, banka, hükümet, sigorta ve akademik çevrelerin temsilcilerinden 
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teşekkül eden bir komite, çalışmaya başlamış ve neticede bir dizi standart 

belirlemiştir. 

 

1978 yılında IIA yönetim kurulu bu standartları son şekli ile kabul 

etmiştir. Bununla birlikte 1981 yılından itibaren söz konusu komite, iç 

denetimin yürütülmesi ile ilgili yaptırım gücü olmayan soru-cevap şeklinde 

düzenlenen Denetim Kılavuzları yayınlamaya başlamıştır. 

 
Bu kılavuzlarda amaç; iç denetimin rolünü ve sorumluluklarını 

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

ve standart oluşturmaktı. 

 
Standartların oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır: 

 
 Kurumun iç kontrol ve performans kalitesinin yeterliliği ve etkinliğinden 

Yönetim Kurulu üyeleri sorumludur. 

 Yöneticiler, kurumun denetimi ve performansı konusunda objektif 

değerlendirmeler yapma, tavsiyelerde bulunma, danışma ve bilgi alma 

gibi konularda iç denetime güvenmelidir. 

 Dış denetçiler kendi denetimlerini yaparken, iç denetçilerin bağımsız 

ve kaliteli denetimlerinin sonuçlarını kullanırlar. 

 
   Tüm bu hususlar ışığında standartların amaçları: 

 
 Yönetimin tüm kademelerine, kamuya, dış denetçilere ve ilgili diğer 

mesleki kuruluşlara iç denetimin rolünü ve sorumluluklarını aktarmak, 

 İç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi, yönlendirilmesi ve 

değerlendirilmesi için temel hazırlamaktır. 

 
IIA tarafından belirlenen ve sürekli olarak güncellenen iç denetim 

mesleki standartları 5 genel ve 25 özel (spesifik) standarttan oluşmaktadır. 

Bu beş genel standart; genel standartlar; bağımsızlık, mesleki uzmanlık, 

faaliyet alanı, iç denetim çalışması ve iç denetim biriminin yönetilmesidir. İlk 

standarda göre iç denetçiler denetim yaparken bağımsız olmalıdırlar. İkinci 
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standarda göre ise iç denetim, uzman bir anlayışla ve profesyonel bir itina ile 

gerçekleştirilmelidir. Üçüncü standart yani faaliyet alanı; genel denetim 

çevresinin görünen sorumluluklarını yerine getirirken çalışmanın kalitesinin 

ve iç denetim organizasyon sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin incelenmesini 

kapsar. Dördüncü genel standart olan iç denetim çalışmasının yürütülmesi, 

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

incelenmesi ve değerlendirilmesi, denetim sonuçlarının iletilmesidir. Son 

genel standartta ise iç denetim departmanının yönetilmesinde dikkat edilmesi 

gerekli olan hususlar tespit edilmiştir. 

 
Buna göre,  İç Denetim Mesleki Uygulamasının Genel ve Özel 

Standartları ayrıntılı olarak aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır. 

 

 

5.2.1. Bağımsızlık 
 

İç denetçiler denetleme faaliyetlerini bağımsız bir şekilde yürütmelidirler. 

Denetim faaliyetini objektif ve özgür olarak yapabilen iç denetçiler 

bağımsızdırlar.İç denetim elemanları, denetimin müdahalesiz yapılabilmesi 

için denetlenen ile işbirliği yapabilmeli ve üst yönetimin desteğine sahip 

olmalıdır. 

 
-Organizasyonel Statü:İç denetim biriminin kurumsal yapısı, birimin 

denetim sorumluluklarını yerine getirebilmesine olanak verebilecek nitelikte 

olmalıdır 

 
-Objektiflik: İç denetim elemanları denetim faaliyetlerini yürütürken 

tarafsız olmalıdırlar. Eğer iç denetçilerin görevlerini yerine getirirken objektif 

kararlar veremeyecekleri anlaşılırsa görevlendirilmemeleri daha doğrudur 42. 

 

 

                                                 
42 Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi, sayı:34, Eylül, 2000, s.103. 
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5.2.2. Mesleki Ehliyet 
 

İç denetçilerin denetim faaliyetlerini yeterli mesleki ehliyet ve özenle 

yürütmeleri gerekir. 

 
- İç Denetim Departmanı: İç denetim birimi, yürütülecek denetimler için 

iç denetim elemanlarının teknik yeterliliklerinin ve öğrenim durumlarının 

uygun olduğunu güvence altına almalıdır. İç denetim kadrosunun denetim 

faaliyetlerinin gerektirdiği bilgi ve becerilere yeterlilikleri ile iç denetim 

standartlarına, prosedürlerine ve tekniklerine uyumdaki yeterlilikleri temin 

edilmelidir43. Ayrıca iç denetim birimi, iç denetim faaliyetlerinin verimli ve 

eksiksiz bir biçimde yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmelidir. 

 
İç Denetçi: İç denetçiler, mesleki uygulama standartları ile uyumlu 

olarak görevlerini yerine getirmelidirler. İç Denetim Enstitüsünün oluşturduğu 

ahlak kuralları, uygulama standartlarını ve uygulamaları meydana 

getirmektedir. Özellikle finansal kayıtlar ve raporlarla ilgilenen denetçilerin, 

muhasebe prensipleri ve tekniklerinde tam bir yeterliliğe sahip olmaları 

gerekir. Ayrıca iç denetçilerin muhasebe, iktisat, ticaret hukuku, vergi, finans, 

sayısal yöntemler ve bilgisayar sistemleri gibi konularda da temel bilgilere 

sahip olmaları istenmektedir. 

 
İnsan ilişkileri ve etkili iletişim konusunda İç denetçilerin eğitilmiş 

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

amaçları, değerlendirmeler, sonuçlar ve öneriler gibi konuları ilgili kimselere 

anlatabilmeleri için hem sözel hem de yazılı iletişim konularında eğitilmiş 

olmalıdırlar44. 

 
İç denetçiler, mesleki yeterliliklerini koruma ve eğitimlerini devam 

ettirme sorumluluğunu taşımalıdırlar. Bunlara ek olarak denetçilerin, iç 

                                                 
43 İç Denetim Enstitüsü, İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları, Yayın No:2, İstanbul, Mart 
1998, s.13. 
44 İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s.22.  
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denetim standartları, prosedürler ve tekniklerle ilgili en son gelişmeler ve 

değişiklikler ile ilgili bilgi sahibi olmaları gerekir. 

 
 Eğitim ise meslekle ilgili kuruluşlara üyelik, konferanslara, seminerlere, 

kurslara, araştırma ve projelere katılmakla sağlanmalıdır. 

 
İç denetçiler, görevlerini maksimum özen ve dikkat göstererek yerine 

getirmek zorundadırlar.  

 
 Mesleki özen aynı veya benzer koşullardaki standart bir davranışı, iç 

denetçiden göstermesi beklenen dikkati ifade eder. Bu nedenle mesleki 

dikkat ve özen gerçekleştirilen denetimin koşullarına uygun olmalıdır. Bir iç 

denetçinin, mesleki dikkat ve özen ile görevini yerine getirirken, yanlış 

işlemler, hatalar, ihmal edilen unsurlar ve çıkar çatışması gibi unsurlarla 

karşılaşma olasılığına hazırlıklı olması gerekir. Bunlara ek olarak iç 

denetçiler, prosedürlere uygunluğun arttırılması için tavsiyelerde 

bulunmalıdırlar. 

 
Mesleki dikkat ve özen ifadesi ile kastedilen olağanüstü bir performans 

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

  
İç denetçi, yanlış bir işlemin yapıldığı konusunda şüphe duyuyorsa, 

organizasyondaki ilgili yetkilileri konuyla ilgili bilgilendirmelidir. Hangi 

durumda hangi soruşturmanın gerekli olduğu konusunda iç denetçi öneride 

bulunabilir. Ayrıca denetçi, iç denetim departmanının sorumluluklarını yerine 

getirip getirmediğini görmek için sonraki safhaları da takip etmelidir. 

 
Mesleki dikkat ve özen, uygulama standartlarının değerlendirilmesini ve 

standartların kabul edilebilirliğinin belirlenmesini de kapsar. Standartların net 

olmaması durumunda yönlendirici izahnamelere başvurulmalıdır. Ayrıca iç 

denetçilerden uygulama standartlarını yorumlamaları istenirse, iç denetçilerin 

denetlenen kurumla fikir alış verişi yoluna gitmelerinin uygulamada 

oluşabilecek eksiklikleri ve hataları en aza indirgeyebileceği düşünülmektedir. 
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5.2.3. İç Denetim Çalışmasının Kapsamı 
 

Kurumun iç kontrol sisteminin yeterliliği ile performans kalitesinin 

incelenmesi ve verilen sorumlulukların yerine getirilmesi, iç denetim 

kapsamında yer almaktadır. 

 
- Güvenilir ve Doğru Bilgi: İç denetim elemanları mali ve operasyonel 

bilgilerin belirlenmesi, sınıflandırılması ve raporlanmasında kullanılan 

araçların güvenilirliğini ve doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdürler. 

 
- Politikalara, Planlara, Prosedürlere, Kanunlara ve Yönetmeliklere 

Uygunluk: Faaliyetler ve raporları etkileyebilen politikaların, planların, 

prosedürlere, yasalara ve kurallara uygun çalışıp çalışmadığını 

belirleyebilmek için iç denetim elemanları kontroller yapmalı, sistemleri 

incelemeli ve organizasyonun bunlara uyup uymadığını belirlemelidir. 

 
- Varlıkların Korunması: İç denetim elemanları, varlıkları koruma 

yöntemlerini tespit etmeli bunların nasıl korunacağını belirlemeli ve gereken 

durumlarda varlıkların mevcut olup olmadığını araştırmalıdır. 

 
- Kaynakların Ekonomik ve Verimli Kullanılması: İç denetim elemanları, 

kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını kontrol 

etmek durumundadırlar.  

 
- Programlara veya Faaliyetlere İlişkin Olarak Saptanmış Amaçlara ve 

Hedeflere Ulaşılması: Faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülüp yürütülmediğini 

araştırmak, sonuçların saptanmış amaçlarla ve hedeflerle uyumlu olup 

olmadığını belirlemek için iç denetim elemanları faaliyetleri ve programları 

incelemek durumundadırlar. 
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5.2.4. Denetim Çalışmasının Yürütülmesi 
 

Denetim çalışması denetimin planlanmasını, bilgilerin incelenmesini ve 

değerlendirilmesini, sonuçların ilgililere bildirilmesini ve denetim sonuçlarını 

izleme aşamalarını kapsar. 

 
- Denetimin Planlanması: Yapılacak her bir denetim faaliyeti önceden 

planlanmalıdır. Denetim planlaması, denetim görüşüne ulaşmada denetçilere 

faaliyetlerini ne şekilde yürütecekleri konusunda yol gösterir. Denetlenecek 

faaliyet ile ilgili önceden ön bilgi toplanmalı ve gerekli kaynaklar 

belirlenmelidir. Denetim planının amacı; denetim konusunu, denetimin 

yoğunlaşacağı alanları tespit etmek, denetçileri denetim alanları arasında 

dağıtarak görevlendirmek ve her bir denetim alanında uygulanması 

öngörülen denetim teknik, işlemlerini belirlemek ve denetim faaliyetini 

zamanlamaktır. 

 
- Bilgilerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi: İç denetim elemanları, 

denetim sonuçlarını destekleyecek bilgileri toplamalı, analiz etmeli, 

yorumlamalı ve daha sonra ulaştıkları sonuçları belgelendirmelidirler. 

 
- Denetim Sonuçlarının İletilmesi: İç denetim elemanları, denetim 

çalışmalarının sonuçlarını ilgililere raporlamalıdırlar. Denetimin amacını, 

kapsamını ve sonuçlarını yansıtan ve gerektiğinde denetçi görüşünü de 

içerebilen raporlar, zamanında düzenlenmeli ve ilgililere gönderilmelidir. 

 
- Denetim Sonuçlarının İzlenmesi: İç denetim elemanları, raporlanan 

denetim bulguları doğrultusunda uygun tedbirin alınıp alınmadığını tespit 

etmek üzere izleme faaliyetinde bulunmalıdırlar. 
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5.2.5. İç Denetim Departmanının Yönetimi 
 

İç denetim departmanı yöneticisi iç denetim departmanını belirlenen 

kurallara uygun olarak yönetmek durumundadır. İç denetim departmanı 

yöneticisi denetim faaliyetlerinin İç Denetim Standartlarına uygun olmasına 

önem vermeli ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olan amaçları ve 

sorumlulukları yerine getirebilmelidir. 

 
- Amaç, Yetki ve Sorumluluk: İç denetim departmanının yönetimi için iç 

denetim departmanı yöneticisinin yetkisini ve sorumluluğunu gösteren bir 

dokümana ihtiyacı vardır. 

 
- Planlama: İç denetim departmanı yöneticisi, iç denetim departmanının, 

görevinin gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla planlar 

hazırlamalıdır. Planlama süreci ise: 

 
 Amaçların belirlenmesi 

 Denetim iş programlarının oluşturulması 

 Kadro planlaması  

 Denetim için finansal bütçe oluşturulması 

 Raporlama, hususlarını içermelidir. 

 
- Politikalar ve Prosedürler: İç denetim departmanı yöneticisi, 

çalışmalara yol göstermek üzere yazılı politikalar ve prosedürlerden oluşan 

bir belge hazırlamış olmalıdır. 

 
- Personel Yönetimi ve Gelişimi: İç denetim departmanı yöneticisi, 

kendi bölümünün insan kaynaklarını seçmek ve yetiştirmek amacıyla bir 

program hazırlamalıdır. Bu program aşağıda yer alan hususları içermelidir45: 

 
 Her düzeydeki denetim personeli için yazılı iş tanımları geliştirmek 

 Personelini kalifiye ve yeterli kişilerden seçmek 

                                                 
45 Sinan Aslan, Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim, İstanbul, Avcıol Basım Yayın, 2003,  
s.30-31. 
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 Her iç denetçinin performansını periyodik olarak değerlendirmek 

 İç denetçilere, performansları ve mesleki gelişimleri ile ilgili yardım ve 

destek sağlamak. 

 
- Dış Denetim Elemanları: Dış denetçiler, yönetimle, yönetim kuruluyla 

veya denetim komitesiyle görüşmeleri ve iç kontrollerin geliştirilmesine 

yönelik tavsiyeleri dahil olmak üzere denetim faaliyetleri yoluyla iç kontrollerin 

kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptirler. 
 

İç denetim departmanı yöneticisi iç ve dış denetim faaliyetlerinin 

gerektiği gibi koordine edilmesini sağlamalıdır. İç ve dış denetim 

faaliyetlerinin koordinasyonu ise şu hususları kapsar46: 

 
 Karşılıklı mesleki menfaatleri tartışmak için periyodik toplantılar                     

düzenleme 

 Birbirinin denetim programları ve çalışma kağıtlarına ulaşabilme 

 Denetim raporları ve yönetim yazışmalarının alışverişi 

 Denetim teknikleri, metotları ve terminolojinin genel yapısını anlama. 

 
- Kalite Güvencesinin Sağlanması: İç denetim departmanı yöneticisi iç 

denetim departmanının faaliyetlerini değerlendirmek için bir kalite 

güvence programı oluşturmalı ve bunu uygulamalıdır. 

 

 

5.3. Bankalarda İç Denetime Konu Olan Temel Kontrol Alanları 
 

Bankaların iç denetim yapısını oluşturan iç kontrol merkezi, teftiş kurulu 

ve risk yönetim merkezinin etkin bir iç denetim gerçekleştirmesi için 

faaliyetlerine başlamadan önce denetim alanlarını tespit etmeleri gerekir.  

 

 

 
                                                 
46 İç Denetim Enstitüsü, a.g.e., s.66. 
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Bankalarda iç denetime konu olan temel kontrol alanları şunlardır47: 

 Gözetim amacıyla Kurum tarafından talep edilen raporlamaların ve   

diğer bilgilerin hazırlanması, 

 İlgili mevzuata uygunluğun sağlanması, 

 Yeterli düzeyde karşılık ayrılmasının sağlanması, 

 Faaliyetlerin basiretli bir şekilde planlanması ve yürütülmesinin 

sağlanması, 

 Finansal muhasebe ve yönetim bilgi sistemlerine ilişkin inceleme ve 

kontroller, 

 Bankanın temel faaliyet alanlarının özel kontrolü, 

 Otomasyon/bilgi-işlem ortamı, 

 Acil ve beklenmedik durum planlaması, 

  Kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik inceleme ve   

kontroller. 

 

 

5.3.1. Gözetim Amacıyla Kurum Tarafından Talep Edilen Raporlamaların 
ve Diğer Bilgilerin Hazırlanmasına İlişkin Kontroller 

 
Hazırlanan finansal raporlamalar ve diğer bilgiler, belirlenen raporlama 

usullerine ve kriterlerine uygun olmalıdır. Belirlenen koşulların yerine getirilip 

getirilmediği ve ortaya çıkan aksaklıklar bankada teftiş ve iç kontrol 

faaliyetlerini yürüten departman ve yetkililer tarafından sürekli izlenir.  Gerekli 

kontrol ve incelemeler teftiş ve iç kontrol departmanınca etkin bir biçimde 

yerine getirilir. 

 

 
 
 
                                                 
47 BDDK, “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik”, Resmi 
Gazete, 08 Şubat, 2001, (Erişim) 
http://www.bddk.org.tr/turkce/mevzuat/bddk_icdenetim_riskyonetimi.doc, 24 Mart .2006.  
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5.3.2. İlgili Mevzuata Uygunluğun Sağlanması 
 

Bankaların, bankacılıkla ilgili yasal düzenlemelere uygun faaliyette 

bulunmalarını sağlayacak, uyarıcı izleme ve raporlama sistemlerine sahip 

olmaları gerekmektedir. 

 
 Banka üst düzey yönetimi, mevzuata, banka içi kurallara, genel 

bankacılık ilkelerine ve finansal sistemde genel kabul gören piyasa 

kurallarına uyulmasının önemini ve düzenlemelere uyulmamasının ne tür 

yeni risklere yol açabileceğini bilmelidir. 

 
İç kontrol merkezi ve banka üst düzey yönetimi, bankanın birimlerinde 

düzenlemelere uyulup uyulmadığının takip edilmesini, kontrolünü ve 

koordinasyonunu sağlayacak kişileri görevlendirir ve görev tanımlarını açık 

bir şekilde oluşturur. 

 

 

5.3.3. Yeterli Düzeyde Karşılık Ayrılmasının Sağlanması 
 

Bankanın varlıkları ve muhtemel yükümlülükleri ile ilgili olarak ayrılması 

gereken değer azalış karşılıkları, gider karşılıkları ve diğer karşılıklar, 

bankanın risklerini ve yükümlülüklerini karşılayacak düzeyde olmalıdır. Bu 

amaçla bankanın varlıklarının kaliteleri değerlendirilmeli, donuk ve sorunlu 

kredi ve alacaklar için yeterli düzeyde karşılık ayrılması hususu üzerinde 

önemle durulmalıdır. Ayrıca bankanın yeterli karşılık ayrılması konusundaki 

politikaları ve uygulama usullerinin, kontrol ve denetimi yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 



 35

5.3.4. Faaliyetlerin Basiretli Bir Şekilde Planlanması ve Yürütülmesinin 
Sağlanması 

 

Üst düzey kontrol ve incelemelerin amacı banka faaliyetlerinin basiretli 

bir biçimde planlanmasının ve uygulanmasının sağlanmasıdır. Strateji, 

politika ve yetkilerin basiretli bir şekilde tanımlanması,  yönetim politikaları ile 

uygunluğun takip edilmesi ve performans değerlendirmesi bu kontrol ve 

incelemelerin kapsamı içinde yer almaktadır. 

 

 

5.3.5. Finansal Muhasebe ve Yönetim Bilgi Sistemlerine İlişkin İnceleme 
ve Kontroller 
 

Bankanın iç kontrol ve teftiş faaliyetini yürüten birimler, finansal 

muhasebe sistemi ile yönetim bilgi sisteminin etkin bir kontrol ve incelemesini 

gerçekleştirmek durumundadırlar 

 
Yönetim bilgi sistemi, finansal tabloların ve diğer raporlamaların yasal 

düzenlemeler doğrultusunda hazırlanması açısından ilgili verileri zamanında 

toplamalıdır. 

 
Bankanın başlıca finansal performans göstergeleri ile finansal tabloları 

banka içinde kontrol edilip onaylandıktan sonra kamuya açıklanır. İç denetim 

faaliyeti ile finansal tabloların güvenilirliği teminat altına alınır. Finansal 

tablolar muhasebe kuralları ve standartlarına uygun olarak hazırlanır. 

 

 

5.3.6. Temel Faaliyet Alanlarının Özel Kontrolü 
 

Bankanın temel faaliyet alanları özel bir inceleme ve kontrole tabi 

tutulur. Bu nedenle bankanın temel faaliyet alanlarının uygun bir biçimde 

gruplandırılması gerekmektedir. 
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5.3.7. Otomasyon/Bilgi-İşlem Ortamının Kontrolü 
 

Bilgi işlem sisteminin planlamasını, geliştirilmesi ve çeşitli uygulamaların 

tatbiki sürecinde taşınan risklerin asgariye indirilmesine yönelik olarak, 

gerekli kontrol mekanizmaları bankalar tarafından oluşturulur48. 

 

 

5.3.8. Acil ve Beklenmedik Durum Planlaması 
 

Bankada yangın, deprem sel gibi felaketlerden kaynaklanabilecek 

kayıp ya da zararların azaltılabilmesi ve potansiyel zararın kontrolü amacıyla 

bankalar tarafından acil ve beklenmedik durum planlaması hazırlanmalıdır. 

 

 

5.3.9. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi 
 

Bankanın yönetim kurulu kaynağı yasal olmayan kara paranın 

aklanması faaliyetini ve bankanın bu faaliyete bilmeden taraf olmasını 

engelleyecek kontrol mekanizmasının ve uygulama usullerinin 

oluşturulmasını sağlamalıdır. 

 

 

5.4. İç Kontrol ve İç Denetim İlişkisi 
 

İşletmelerde iç kontrol sistemi ile iç denetim arasındaki ilişkileri tam 

anlamıyla değerlendirebilmek için iç kontrol sistemi ile iç denetim 

kavramlarının birbirinden farklı kavramlar olduğunu ortaya koymamız 

gerekmektedir.  

 
İç kontrol sistemi, işletme faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde 

yürütülebilmesi, muhtemel hata, hile ve eksikliklerin engellenebilmesi ve 
                                                 
48 Aslan, a.g.e., s.94. 
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işletmenin hedeflerini gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyduğu bütün plan, 

politika, prosedür ve uygulamaları kapsayan bir sistemdir.  

 
Tüm işletmeler, amaçlarına ulaşmada çeşitli risklere katlanırlar.. Risk 

işletme faaliyetlerinin planlandığı gibi gerçekleşmeme olasılığından 

kaynaklanır. İşletme yönetimi bu risklerin belirlenmesini ve mümkün olduğu 

ölçüde bu riskleri azaltmak için muhasebeye ve diğer faaliyetlere ilişkin 

kontrollerin kurulmasını gerektirir. 

 
Kontrol sistemi, yönetim politikaları ve prosedürleri ile işletme 

faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu kontrol etme araçlarını içerir. Bu 

politikalar ve prosedürler ise iç kontrol sistemini oluşturur.  
 

İşletmelerde etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve bu sistemin 

gerektiği şekilde işletilmesinin sağlanması ve izlenmesi yönetimin 

sorumluluğu altındadır. Fakat ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun hiçbir iç 

kontrol mekanizması hataların ortaya çıkarılması ve önlenmesi bakımından 

tam bir güvence sağlamamaktadır. Bu nedenle yönetimin, iç kontrol yapısının 

etkinliğini düzenli bir biçimde gözden geçirmesi gerekmektedir. 

 
İç denetim, iç kontrol sisteminin etkinliği ve performans kalitesi ile ilgili 

işletme yönetimine bilgi sağlar, değerlendirme yapar ve çeşitli önerilerde 

bulunur. Her bir alanda sağlanan bilgiler, işletme ve yönetimin taleplerine ve 

ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. 

 
İşletmelerde iç kontrol sisteminin verimliliği ve etkinliği ile performans 

kalitesinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, iç denetim fonksiyonunun 

kapsamını oluşturur. Bu çerçevede iç denetçiler işletme faaliyetleri ve 

raporları üzerinde önemli etkileri olan planlara, politikalara, kanunlara ve 

yönetmeliklere uygunluğu sağlamak amacıyla oluşturulan sistemleri 

incelemeli ve işletmenin bunlarla uygunluk içinde bulunup bulunmadığını 

tespit etmeleridir. 

 



III.  BÖLÜM 

 

 

BANKALARDA İÇ DENETİM SİSTEMİ ve BANKALARDA KURUMSAL 
YÖNETİM 

 

 

6. BANKALARDAKİ İÇ DENETİM SİSTEMİ 
 

İç denetim sistemi, faaliyetlerin verimliliğinin ve etkinliğinin 

sağlanmasını, finansal ve idari konulara ait bilginin güvenirliliğinin, 

bütünlüğünün ve zamanında elde edilebilirliğinin,  banka faaliyetlerinin 

yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere tam anlamıyla uygunluğunun 

sağlanmasını amaçlar49. 

 

 

6.1. Bankalarda İç Denetimin Uygulama Nedenleri 
 

İşletmelerde iç denetim faaliyetlerine ihtiyaç duyulmasının nedenleri ise 

şunlardır: 

 
• Sorumluluk ve Hesap Verebilme, 

• Vekalet Sözleşmesi, 

• Yönetime Danışmanlık ve Yardım, 

• Hatalı ve Hileli İşlemlere Karşı Korunmadır. 

 

 

  

 
                                                 
49 BDDK, “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik”. 
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6.1.1. Sorumluluk ve Hesap Verebilme 
 

İşletmelerde yöneticiler sahip oldukları yetki ve sorumluluklarının bir 

kısmını kendilerine bağlı olarak çalışan kişilere devrederler. Bütün 

yöneticilerin, çalışanlarının görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine 

getirip getirmediklerini ve belirlenen bireysel hedeflere ulaşıp ulaşmadığını 

öğrenmeleri gerekir. Fakat ne astların kendi faaliyetleri ile ilgili düzenledikleri 

raporlar ne de yöneticilerin kişisel çabaları bu konuda yeterli bilgi 

sağlayamaz. Bu nedenle iç denetçiler; bilgi toplama,  şartları irdeleme ve 

sorunları tanımlama konularında sahip oldukları mesleki yeterlilikleri 

nedeniyle, sistemlerin, uygulanan yöntemlerin ve kontrollerin 

değerlendirilmesini ve ilgili hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemeyi 

yöneticiler adına vekaleten yaparlar. 

 

 

6.1.2. Vekalet Sözleşmesi 
 

Günümüzde ticaretin büyük ölçülere ulaşması beraberinde şirketlerin de 

ölçeklerinin büyümesine yol açmıştır bu da beraberinde profesyonel 

yöneticilik anlayışını getirmiştir. Yöneticiler, görevleri karşılığında uzun 

vadede daha fazla ücret alma güdüsüyle hareket ederler ve bu yüzden çoğu 

zaman kişisel amaç ve hedefleri işletme sahiplerininkiyle çatışabilmektedir. 

İşletme sahipleri, yöneticilere emanet ettikleri kaynakların etkin ve verimli 

olarak kullanılıp kullanılmadığı, bununla beraber işletmede vekil olarak görev 

yapan yöneticinin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği hususunda 

endişe duyarlar. İşletme sahiplerinin endişelerini ortadan kaldıracak en 

önemli kontrollerden biri yapılacak olan iç denetimlerdir. İç denetçilerin 

gerçekleştirdiği denetimler işletme sahibi ve yöneticiler arasındaki olası çıkar 

çatışmalarını giderir. 
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6.1.3. Yönetime Danışmanlık ve Yardım 
 

Yetişmiş iç denetçiler yönetime yardımcı olacak nitelikte eğitim ve 

deneyime sahiptirler ve işletmedeki hata ve hileleri tespit etmenin yanında, 

ileride benzer sorunlarla karşılaşılmaması için yöneticilere danışmanlık 

hizmeti de verebilirler. 

 

 

6.1.4. Hatalı ve Hileli İşlemlere Karşı Korunma 
 

İşletmelerde meydana gelen hatalı ve hileli eylemler özellikle halka açık 
şirketlerde küçük pay sahiplerinin kar payı alma gibi ortaklık haklarını tehdit 

eden en büyük tehlikedir. Bu hileli işlemlerin en tipik örneğini ise; halka açık 

şirketlerde, büyük pay sahibi kişilerin sahip oldukları diğer şirketlere, işletme 

karını örtülü olarak aktarması oluşturur.  

 
Yapılan muhasebe düzensizliklerinin hata mı yoksa hile mi olduğunu 

birbirinden ayırmak kasıt unsurunun ortaya çıkarılmasına bağlı olduğundan 

bu ayrımın yapılması her zaman kolay değildir. Örneğin; sabit kıymetlere 

geçirilmesi gereken bir makinenin genel yönetim giderleri hesabına 

kaydedilmesi muhasebe prensiplerinin bilinmemesinden veya dikkatsizlikten 

kaynaklanıyorsa, bunun bir muhasebe hatası olarak değerlendirilmesi 

mümkündür. Ancak giderlerin yüksek gösterilerek karı azaltmak amacı ile 

genel yönetim giderlerine kaydedilmişse veya karı azaltmak amacıyla yapılan 

başka hataların varlığı durumunda, yapılan işlemde kasıt unsurunun olduğu 

kabul edilerek muhasebe hilesinden söz edilebilir50. 

 
Hileli eylem ve işlemler işletmenin çıkarı ya da zararı için işletme 

içinden kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği gibi işletme dışından 

kişiler tarafından da gerçekleştirilebilir. 

 

                                                 
50 Aslan, a.g.e., s.10. 
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Hileli işlemler gerçekleştiren şirketler genellikle iflas, ortaklık yapısında 

ciddi değişiklikler, ulusal borsalar tarafından listeden çıkarılma ve mali 

yaptırımlara uğrama gibi sonuçlarla karşılaşmışlardır51. Bu tür işlemlere 

karışan kişiler ise aleyhlerine açılan davalarla birlikte görevlerinden ayrılmaya 

ya da az da olsa hapis cezasına maruz kalmışlardır. 

 

 

6.2. Bankalarda İç Kontrol ve İç Denetim Sistemi 
 
 
6.2.1. Bankalarda İç Kontrol Sistemi  
 

Bankalarda iç kontrol sistemi, banka faaliyetlerinin, yönetim stratejisi ve 

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

kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, yürütülen ve 

her düzeydeki personel tarafından uyulması zorunlu olan kontrol 

faaliyetlerinin tümünü ifade eder. 

 
İç kontrol sistemi, bir banka organizasyonundaki tüm personeli, bütün 

süreçleri, yönetim kademelerini, politikaları, mevzuatı, uygulamaları, bilişim-

iletişim ağlarını, maddi ya da soyut bütün malları, kısacası herkesi ve herşeyi 

kapsayan ve bankanın bireysel özelliklerine bağlı olarak değişebilecek nitelik 

ve sayıda ‘alt-sistem’lerden meydan gelen bir üst (çerçeve-şemsiye) kontrol 

sistemidir52. 

 
İç kontrol merkezi tüm birimler arasında gerekli olan iletişimi sağlar ve 

tüm iç kontrol bulgularını uygun yönetim kademelerine ve personele 

zamanında ulaştırır. 

 
 

                                                 
51 Akarkarasu, a.g.e., s.14. 
52 Salih Tancu Yavuz, “İç Kontrol Fonksiyonunun Bileşenleri”, Bankacılar Dergisi, sayı 42, Eylül, 
2002, s.41. 
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6.2.2. Bankalarda İç kontrol Siteminin Temel Bileşenleri 
 

Bankada etkin bir iç kontrol sürecinin oluşturulması ve amaçlara 

ulaşılabilmesi için bu sistemin birbiriyle bağlantılı beş bileşeni aynı anda 

ihtiva etmesi gerekir.  İç kontrolün unsurları ve genel koşulları şunlardır 53: 

 
- Kontrol ortamı: İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole 

olumlu bir bakış sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim 

anlayışına sahip olması esastır. Performans esaslı yönetim anlayışı 

çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem 

verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin 

performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon 

yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde 

belirlenir. 

 
- Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda 

meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve 

süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare, stratejik planında ve performans 

programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış 

nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.  

 
- Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol 

faaliyeti belirlenir ve uygulanır. 

 
- Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir 

şekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer 

sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir. 

 
- Gözetim: İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden 

geçirilir ve değerlendirilir. 

 

                                                 
53 Maliye Bakanlığı, “İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 
Yönetmelik”, (Erişim) http://www.sgdb.hacettepe.edu.tr/baskanlik/ikm/Muvzut.doc, 24.03.2006. 
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6.2.3.Bankalarda İç Denetim Sistemi 
 

İç denetim sistemi faaliyetlerin verimliliğinin ve etkinliğinin sağlanmasını, 

finansal ve idari konulara ait bilginin güvenirliliğinin, bütünlüğünün ve 

zamanında elde edilebilirliğinin, banka faaliyetlerinin yürürlükteki yasalara ve 

düzenlemelere tam anlamıyla uygunluğunun sağlanmasını amaçlar54. 

 
Bankalarda iç denetim fonksiyonu Teftiş Kurulu, İç Kontrol Departmanı 

ve Risk Yönetim Departmanından oluşan üçlü yapı tarafından gerçekleştirilir. 

 
Kısa bir süre öncesine kadar iç denetimin amacı risklerin etkilerini ve bu 

etkileri azaltmaya yönelik politikalar uygulamak iken, bugün gerçekleşmesi 

öngörülen risklerin önceden belirlenip, önleyici kontrollerin organizasyon 

içinde yerleştirilmesini sağlamaktır. 

 
Etkin bir iç denetim sistemi, bankacılık faaliyetlerinin tam ve güvenli 

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

bankanın amaçlarına ulaşılması, uzun dönemli kar hedeflerinin 

gerçekleştirilmesi ve güvenilir finansal ve idari raporlamanın sürdürülebilmesi 

için gereklidir. 

 
İç denetimin temel işlevi, mali tablo hazırlama ile ilgili kontroller de dahil 

bankanın iç kontrol sistemlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla banka 

içinde tesis edilmiş olan bağımsız bir değerlendirme işlevidir. İç denetçiler 

tesis edilmesi gereken iç kontrol sistemleri konusunda üst yönetime 

danışmanlık yapmış olsalar bile, üst yönetim tarafından veya üst yönetimin 

talimatıyla kurulmuş olan iç kontrollerin iç denetçiler tarafından analizi ve 

eleştirilmesi engellenmemelidir55. 

 

                                                 
54 BDDK, “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik”. 
55 Basel Bankacılık Gözetim Komitesi, “Bankalarda İç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin İç 
ve Dış Denetçiler ile İlişkisi”, Temmuz, 2000, (Erişim) 
http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/internal%20audit.doc, 12.05.2006. 
 



 44

6.3. Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel Prensipler 
 

Sağlıklı bir bankacılık sistemi gerek ulusal gerekse uluslararası finansal 

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

Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements) nezdinde bulunan 

Basel Bankacılık Gözetim Komitesi, G-10 ve diğer ülkelerin temsilcilerinden 

oluşan bir grupla birlikte “Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin 

Temel Prensipler”’i hazırlamıştır. Söz konusu prensipler, G-10 ülkelerinin 

merkez bankaları guvernörleri tarafından kabul edilmiştir. Bütün ulusal 

otoritelerin kendi yetki alanlarında yer alan ve bankacılık faaliyetlerinde 

bulunan kurumların gözetim ve denetiminde bu prensipleri uygulaması 

beklenmektedir.  Yedi gruba ayrılan bu prensipler şunlardır: 

 
Bankalarda Etkin Gözetim ve Denetimin Önkoşulları: 

 
• Faaliyet İzni ve Yapı 

• Bankaların İhtiyatlı Yönetimine İlişkin Yükümlülükler 

• Aralıksız Banka Gözetimi Yöntemleri 

• Bilgi Verme Yükümlülükleri 

• Bankacılık Gözetim ve Denetim Otoritesinin Yasal Yetkileri 

• Sınır Ötesi Bankacılık 

 

 

6.3.1. Bankalarda Etkin Gözetim ve Denetimin Önkoşulları 
 

Basel Komitesi’nin “Etkin Bankacılık Gözetim ve Denetiminin Temel 

Prensipleri” olarak belirlediği ilk prensip, gözetim ve denetim otoritesinin 

yasal çerçevesi ile ilgilidir. Bankacılık gözetim ve denetim otoritesinin 

bankacılık gözetim ve denetimi konusunda faaliyetlerine ilişkin bağımsızlığı 

ve yeterli ölçüde kaynağı bulunmalıdır. Ayrıca, gözetim ve denetim 

sisteminin, bankaların kuruluş izinleri ve denetimlerinin devamlılığının 

sağlanmasına, güvenilir ve sağlıklı bir sistem içinde yasalara uyma 
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zorunluluğuna ve denetim elemanlarının yasal olarak korunmasına ilişkin 

hükümler içeren yasal bir çerçevesi olmalıdır56. Yasal düzenlemelerde ayrıca 

elde edilen bilgilerin gözetim ve denetim otoritelerince paylaşılması ve bu tür 

bilgilerin gizliliği konusuna yer verilmelidir. 

 

 

6.3.1.1. Faaliyet İzni ve Yapı 
 

Kuruluş ve faaliyet izni verilmesi aşaması, bankaların etkin gözetim ve 

denetiminde önemli bir araçtır.  

            
Bankacılık faaliyetlerinde bulunmasına izin verilen ve bu kapsamda 

denetim ve gözetiminin yapılmasına karar verilen kuruluşların faaliyet alanları 

açıkça tanımlanmalıdır. Banka unvanının kullanımı mümkün olduğu ölçüde 

kontrol altında tutulmalıdır57. 

             
Bankacılık faaliyetlerinde bulunulmasına izin veren kurumun uygun 

olmayan başvuruları reddetme hakkı olmalıdır. Faaliyet izni verilmesi 

aşamasında bankanın mülkiyet yapısı, genel müdür ve diğer üst yöneticilerin 

nitelikleri, faaliyet planı, iç denetim sistemi ve sermaye yeterliliğini de 

içerecek değerlendirmeler yapılmalıdır. Yabancı bir bankanın başvuru sahibi 

olması durumunda ise ait olduğu ülkenin gözetim ve denetim otoritesinin 

onayının alınması zorunlu olmaktadır. 

 
Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankalarda büyük hissedarlara 

ait payları ya da bunlar üzerindeki kontrol haklarının el değiştirmesine ilişkin 

talepleri inceleme ve reddetme yetkisine sahip olmalıdır. 

 

                                                 
56 Basel Bankacılık Gözetim Komitesi, “Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel 
Prensipler”, (Erişim) http://www.tbb.org.tr/turkce/basel/etkin_gozetim.doc, 28.04.2006. 
57 Basel Bankacılık Gözetim Komitesi, “Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel 
Prensipler”. 
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Bankacılık gözetim ve denetim otoritesinin, bankaların iştiraklerini ve 

yatırımlarını inceleme ve bu oluşumların banka için yeni riskler yaratmasını 

önleyici kriterleri belirleme yetkisine sahip olması gerekmektedir. 

 

 

6.3.1.2. Bankaların İhtiyatlı Yönetimine İlişkin Yükümlülükler 
 

Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankaların taşıdıkları riskleri 

karşılayacak şekilde asgari sermaye yükümlülüklerini tanımlamalı ve 

sermayenin banka zararlarını karşılayabilmesine yönelik sermaye alt 

kalemlerini belirlemelidir. Uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalar için 

bu standart Basel Komitesi'nin belirlediği Sermaye Yeterliliği Rasyosu'nun 

altında olmamalıdır. 

 
Gözetim ve denetim sistemlerinin en önemli özelliklerinden birisi, 

bankaların kredi verme, yatırım yapma, kredi ve yatırım portföylerini 

yönetmelerine ilişkin politikalarını, yöntemlerini ve uygulamalarını bağımsız 

olarak değerlendirebilmesine olanak sağlamasıdır. 

 
Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankaların aktif yapısı ve kredi 

karşılıklarının yeterliliğinin değerlendirilmesine ilişkin oluşturduğu politikaları 

ve kullandığı yöntemleri yeterli ve uygun bulmalıdır. 

 
Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankaların portföylerindeki 

yoğunlaşmayı belirlemelerine olanak verecek yeterli kapasitede bilgi iletişim 

ağına sahip oldukları konusunda tatmin olmalı bunun yanı sıra bir kişi ya da 

gruba verilebilecek kredilerin sınırlandırılmasına ilişkin esasları belirleme 

yetkisine sahip olmalıdır58. 

 
Bankaların birbiriyle bağlantılı kuruluşlara verdikleri krediler nedeniyle 

zararları artabilmektedir. Bankaların bundan korunabilmesi için bankacılık 

                                                 
58 Basel Bankacılık Gözetim Komitesi, “Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel 
Prensipler”. 
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gözetim ve denetim otoritesi, bankaların söz konusu bu kuruluşları sürekli 

gözetim altında bulundurmalarını sağlayacak gerekli düzenlemeleri 

oluşturmalıdır. Ayrıca, bu riskleri kontrol altına alabilmek ve bilançoya 

yayılmasını önlemek için bankaların gerekli önlemleri almaları da 

sağlanmalıdır. 

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

kuruluşun faaliyette bulunduğu ülkenin ekonomik, sosyal ya da politik yapısı 

nedeniyle yükümlülüğünün kısmen veya tamamen yerine getirilememe 

olasılığını ifade eder59. Transfer riski ise ülke riskinin bir uzantısıdır. Krediyi 

alan kişi ya da kuruluşun bulunduğu ülkenin ekonomik durumu veya 

mevzuatı nedeniyle döviz borcunun aynı türde veya konvertibl bir döviz ile 

geri ödenememe olasılığını ifade eder60. Bankacılık gözetim ve denetim 

otoritesi, bankaların uluslararası kredilendirme ve yatırım faaliyetlerinde ülke 

ve transfer risklerinin saptanması ve kontrol edilmesine ilişkin uygun 

politikalara sahip olduklarından, bununla birlikte söz konusu risklerin 

karşılanması için yeterli rezervlerinin olduğundan emin olmalıdır.  

 
Piyasa riski; bir firmanın mali yapısının piyasa fiyatlarındaki 

dalgalanmalardan döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden veya faiz 

oranlarında ortaya çıkan değişimlerden dolayı karşılaşabileceği riski ifade 

eder. Bankalar, piyasa risklerinin etkin olarak ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol 

edilmesine imkan veren sistemlere sahip olmalıdır.  Bankacılık gözetim ve 

denetim otoritesi, piyasa riskine maruz kalındığında, piyasa riskine limit 

getirme ya da sermaye artırımı gibi yaptırımları uygulayabilme yetkisine sahip 

olmalıdır. 

 
Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankaların taşıdıkları tüm 

riskleri tespit edecek, ölçecek, yönetecek, kontrol edecek, ve bu riskler için 

yeterli sermayeyi bulunduracak şekilde geniş kapsamlı bir risk yönetimi 
                                                 
59 BDDK, “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik”. 
60 BDDK, “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik”. 
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sistemi ( yönetim kurulu ve üst düzey yönetimin izlenme işlevini de içermek 

üzere) olduğuna ikna olmalıdır61. 

 
Ayrıca mali sektörde mesleki ve ahlaki standartların yükseltilmesi ve 

bankacılık faaliyetlerinde kötüye kullanımların engellenmesi için bankacılık 

gözetim ve denetim otoritesi bankalarda  “müşterini tanı” prensibinin 

uygulandığından emin olmalıdır. 

 

 

6.3.1.3. Aralıksız Banka Gözetim Yöntemleri 
 
Bankacılıkta etkin gözetim hem yerinde hem de uzaktan denetimi 

birlikte kapsamalıdır. 

 
Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankaların faaliyetlerini tam 

olarak izleyebilmeli ve banka yönetimiyle düzenli olarak temaslarda 

bulunmalıdır. 

 
Denetim raporları ve bankalara ait istatistiklerin toplanması, banka 

bazında ve konsolide olarak analiz edilmesi için bankacılık gözetim ve 

denetim otoritesi uygun araçlara sahip olmalıdır. 

 
Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bağımsız denetçiler aracılığıyla 

ya da yerinde denetim yaparak gözetim bilgilerinin doğruluğunu bağımsız 

olarak değerlendirebilmeli ve bunu yapabilecek araçlara sahip olmalıdır. 

 
Bankacılık gözetim ve denetim otoritesinin banka gruplarını konsolide 

bazda denetleme yetkisinin bulunması, bankacılıkta etkin gözetim ve 

denetim yapılabilmesi açısından önemli bir gerekliliktir. 

 
 

                                                 
61 Basel Bankacılık Gözetim Komitesi, “Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel 
Prensipler”. 
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6.3.1.4. Bilgi Verme Yükümlülükleri 
 

Her banka, karlılığı ve finansman durumu hakkında doğru ve yeterli 

bilgiyi sağlayacak kayıtlara sahip olmalı ve bunları düzenli olarak 

yayınlamalıdır. Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi bankaların bu 

sorumluluklarını, gerçek durumlarını yansıtacak şekilde düzenli olarak yerine 

getirdiğinden emin olmalıdır. 

 

 

6.3.1.5. Bankacılık Gözetim ve Denetim Otoritesinin Yasal Yetkileri 
 

Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankaların sermaye yeterliliği 

yükümlülüğünü yerine getiremez duruma düşmeleri, yasal düzenlemelere 

aykırı davranmaları ya da mevduat sahiplerinin menfaatlerine yönelik 

herhangi bir şekilde tehdit oluşturmaları halinde düzenleyici tedbirler alma 

yetkisine sahip olmalıdır62. 

 

 

6.3.1.6. Sınır Ötesi Bankacılık 
 

Bankaların yabancı ülkelerdeki şubeleri, ortaklıkları ve iştiraklerince 

yürütülen işlemlerinin temel prensiplere uygunluğu ve ihtiyatlı yönetimi 

konusunda bankacılık gözetim ve denetim otoritesi gereken yaptırımları 

uygulayarak,  konsolide denetimin gereklerini yerine getirmelidir. 

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

denetim otoriteleri ile temaslarda bulunmak ve bilgi alış verişini sağlamak 

konsolide gözetim ve denetimin temelidir. 

 
Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, yabancı bankalara ülke içindeki 

faaliyetlerine ilişkin olarak, yerel bankalara uygulanan aynı yüksek 
                                                 
62 Basel Bankacılık Gözetim Komitesi, “Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel 
Prensipler”. 
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standartları şart koşmalıdır. Konsolide bazda gözetim ve denetimin 

gerçekleştirilebilmesi için söz konusu yabancı bankaların ait oldukları ülke 

otoriteleri ile bilgi paylaşımı yetkisine de sahip olunmalıdır. 

 

 

6.4. Bankacılık Sektöründe Genel İç Denetim Esasları 
 

İç denetim sitemi birbiriyle ilişkili beş temel unsurdan meydana 

gelmektedir, bunlar: 

 
• Banka yönetiminin gözetim faaliyetleri ve kurum içi denetim kültürü 

• Riski tanıma ve değerlendirme 

• Denetim işlevi ve görev dağılımı 

• Bilgi ve iletişim sistemi 

• İzleme faaliyeti ve iç denetim sisteminde hataların düzeltilmesi 

 

 

6.4.1. Banka Yönetiminin Gözetim Faaliyetleri ve Kurum İçi Denetim 
Kültürü 
 

Banka yönetim kurulu, bankanın tüm faaliyetlerine ilişkin önemli politika 

ve stratejileri onaylamak ve periyodik olarak bunları incelemek; bankanın 

taşıdığı temel riskleri bilmek ve bu risklere ilişkin kabul edilebilir asgari ve 

azami sınırları belirlemek, belirlenen bu risklerin ölçülmesi, yönetilmesi ve 

kontrol edilmesi konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak 

durumundadır. Banka yönetim kurulu, üst düzey yönetimi yönlendirir, yol 

gösterir ve gözlemler.  Aynı zamanda banka yönetim kurulu uygun ve etkin 

bir iç denetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesinden nihai olarak sorumlu 

bulunmaktadır. 

 
        Tam ve etkin bir iç denetim sisteminin kurulması ve yürütülmesinde 

nihai sorumluluk banka yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu üyeleri 
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bankanın taşıdığı riskler ve sürdürdüğü faaliyetlerle ilgili bilgiler ve sunulan 

raporların incelemesinde tarafsız davranmalı ve bilgi sahibi olmalıdır.  

          

İç denetim sisteminin etkinliğini azaltabilecek problemlerin 

çözümlenmesinde ve gerekli düzenleyici tedbirlerin alınmasında etkin iletişim 

kanalları ve yeterli mali, yasal ve iç denetim faaliyetleri ile desteklenen güçlü 

bir yönetim kurulu önemli bir rol oynamaktadır.  

 
Banka üst düzey yönetimi ise yönetim kurulunca onaylanan politika ve 

stratejilerin yürütülmesi; bankanın taşıdığı risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, 

takip edilmesi ve kontrol edilmesi için gerekli usullerin geliştirilmesi, açıkça 

belirlenen yetki ve sorumlulukların etkin olarak yerine getirilip getirilmediğinin 

takip edilmesi; uygun iç denetim politikalarının oluşturulması ile iç denetim 

sisteminin etkinliğinin ve uygunluğunun izlenmesinden sorumludur. 

 
Banka yönetim kurulu ve üst düzey yönetimi mesleki ve ahlaki yüksek 

standartların geliştirilmesinden ve bankada her seviyede bulunan personelin 

iç denetimin önemini anlamasını sağlayacak kurum içi denetim kültürünün 

oluşturulmasından sorumludur. Ayrıca banka yönetim kurulu ve üst düzey 

yönetimi iç denetimin önemini tüm banka personeline anlatmalıdır. Her 

çalışan iç denetimin işleyişinde kendi rolünü kavramalı ve bu işleve 

katılmalıdır. 

 

 

6.4.2. Risk Tanıma ve Değerlendirme 
 

Etkin bir iç denetim sistemi için bankanın amaçlarına ulaşmasını 

engelleyebilecek maddi risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. 

Risklerin değerlendirilmesinde bankanın karşı karşıya olduğu tüm riskler 

(kredi riski, ülke riski, transfer riski, piyasa, faiz riski, likidite riski, faaliyet 

riskleri vb.) dikkate alınmalıdır. 
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Faaliyetleri gereği bankalar risk alan kuruluşlardır. İç denetim sisteminin 

bir gereği olarak bankanın taşıdığı riskler tespit edilmeli ve 

değerlendirilmelidir. İç denetim faaliyeti bankanın karşılaşabileceği tüm 

riskleri kapsamalı ve bankanın organizasyon yapısındaki tüm seviyelerde 

sürdürülmelidir. Risk değerlendirme işlevi, bankanın çeşitli faaliyet 

alanlarında kar maksimizasyonuna ilişkin risklerin ve stratejilerin 

incelenmesini hedefleyen risk yönetiminden farklı bir kavramdır. 

 
Bu işlevin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, banka faaliyetlerini 

olumsuz yönde etkileyebilecek kurumsal yapının karmaşıklığı, banka 

faaliyetlerinin içeriği, personelin niteliği ve sürekliliği, kurumsal değişiklikler 

gibi banka içi ekonomik etkenler ile sektördeki değişmeler ve teknolojik 

gelişmeler gibi banka dışı tüm faktörlerin tespit edilmesini gerektirir. 

 
Risk değerlendirmesi aynı zamanda risklerin kontrol edilebilirlik 

derecesinin belirlenmesini de içerir. Banka tarafından kontrol edilebilir riskler 

için kabul edilebilirlik derecesi ya da banka denetim sistemi içinde bu risklerin 

ne ölçüde azaltılabileceği hususunun değerlendirilmesi gerekir. Banka 

tarafından kontrol edilemeyen riskler hakkında da kabul edilebilirlik derecesi 

ya da etkilediği banka faaliyetlerinin azaltılması ya da sona erdirilmesi 

konusunda karar verilmesi gereklidir.  

 

 

6.4.3. Denetim İşlevi ve Görev Dağılımı 
 

Bankanın günlük faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası denetim 

faaliyetleridir. Etkin bir iç denetim sistemi bankanın bütün seviyelerinde 

denetim faaliyetinin tanımlandığı uygun bir denetim yapısının kurulmasını 

gerektirir.  

 
Bankalarda iç denetim faaliyetleri, risk değerlendirme işlevi ile tespit 

edilen risklerin izlenmesine olanak verecek biçimde düzenlenmeli ve 

sürdürülmelidir. İç denetim faaliyetleri iki aşamadan oluşur: 
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 1)  Denetim politikasının ve prosedürlerinin oluşturulması, 

 2) Oluşturulan bu politikaların ve uygulanan prosedürlerin birbiriyle 

uygunluğunun belirlenmesi. 

 
Bankalarda yapılan iç denetim faaliyetlerini ise63:  

 

- Üst düzey yönetimin incelemeleri: Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler 

banka personelinden görevleri ile ilgili raporlar isteyerek banka ile ilgili 

gelişmeleri takip ederler. Böylece üst düzey yönetimin finansal raporları 

inceleyerek bütçe hedeflerini gözden geçirmesi sonucunda bankanın 

ileriye yönelik hedeflerine ulaşması açısından iç denetim faaliyetinin 

yararı ortaya çıkmaktadır. 

  
- Faaliyet denetimi: Yöneticiler olağanüstü durumlar hakkında günlük 

haftalık ve aylık raporlar ile genel performans raporlarını inceler ve 

değerlendirir. 

 
-  Fiziksel denetimler: Bankaya ait maddi varlıkların kullanımına yönelik 

denetimlerdir. 

 
- Tanınan limitlere uygunluk: Bankalarda iç denetimin en önemli kısmı 

belirlenen genel risk sınırlarına kurum çalışanlarınca uyulup uyulmadığını 

incelemektir. 

 
-  Onay ve yetki: Belirli limitlerin üzerindeki işlemlerde onay ve yetki üst 

yönetime verildiğinde, üst yönetim bu işlemlerle ilgili bilgi sahibi olacaktır. 

Bu sayede üst yönetime sorumluluk yüklenmiş olunacaktır. 

  
- Sorgulama ve mutabakat: İşlem ayrıntılarına ve kullanılan risk yönetim 

modellerine ait çıktıların sorgulanması denetim faaliyeti açısından önemli 

bir yer tutmaktadır. Bu sayede banka periyodik olarak yapılan mutabakat 

                                                 
63 Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi, sayı 28, Mart, 1999, s.156. 
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toplantıları ile işlem ve kayıtlara yönelik kontrol olanağına kavuşmuş 

olacaktır. 

 
İç denetimdeki yetersizlikleri nedeniyle önemli kayıplara uğramış 

bankalar incelendiğinde gözetim ve denetim otoritelerince belirlenen problem, 

söz konusu bankalarda gerekli fonksiyonel ayrımların bulunmayışıdır.  Bir 

kişiye aynı anda birbiriyle çakışan görev ve sorumlulukların verilmesi kişisel 

çıkar sağlamak için bankanın finansal verilerinin yönlendirilmesine ve 

bankanın zarara uğratılmasına yol açabilir. Bu nedenle bankadaki 

fonksiyonel bölümlerle ilgili görev ve sorumlulukların mümkün olduğunca 

birbirinden ayrılması gereklidir. 

 
Banka için risk yaratabilecek fonksiyonlar tespit edilmeli, mümkün 

olduğunca bu fonksiyonlar ayrılmalı ve farklı kişilerin sorumluluğuna verilerek 

bağımsız bir tarafça izlenmesi sağlanmalıdır. 

 

 

6.4.4. Bilgi ve iletişim Sistemi 
 

Etkin bir iç denetim sistemi, bankanın finansal yapısına ve faaliyetlerine 

ilişkin tam ve kapsamlı bilgiyi, bununla beraber banka karar alma sürecinde 

etkili olabilecek dış piyasadaki gelişmeler ve koşullara ilişkin bilgiyi gerektirir.  

 
İç denetim sisteminin iyi çalışması için yeterli bilgi ve etkin iletişim çok 

önemlidir. Bankada elde edilen bilginin yararlı olması için güvenilir, erişebilir, 

tam ve uygun nitelikte olması gerekir. Bilgi sistemi, bankanın finansal 

yapısına, faaliyetlerine, mevcut politika ve stratejilere ilişkin bilgiler içerir. 

Kurum içi bilgiler kayıt ve dosyalama işlevinin bir parçasıdır.  

 
Bankanın tüm faaliyetlerine ilişkin bilgi sistemlerinin kurulması ve 

sürdürülmesi önemli bir husustur. Bilgiler hem elektronik ortamda hem de 

manuel kayıtlarda yer almalıdır. Ayrıca bankalar bilginin elektronik ortamda 

kayıt ve takibinin yapılması konusunda bilinçli olmalıdır. 
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 Etkin bir iç denetim sistemi, tüm banka personelinin kendilerine ait 

görev ve sorumluluklara ilişkin kural ve prosedürleri bilmelerini sağlayacak ve 

bilgilerin ilgili personele ulaşmasına imkan verecek etkin iletişim kanallarının 

olmasını gerektirir. 

 
        Kurum içinde etkin bir iletişim sağlanamazsa bilgi gerektiği şekilde 

kullanılamaz. Gerekli bilginin ilgili banka personeline ulaşmasına imkan 

verecek etkin iletişim kanallarını banka üst düzey yönetimi oluşturmalıdır. Bu 

bilgi kapsamında banka faaliyetlerine ilişkin politika ve prosedürler ile 

bankanın faaliyet performansına ilişkin verilere yer verilmelidir. Ayrıca, kurum 

içi etkin iletişim kanalları yoluyla birbirleriyle ilgili farklı bölümler arasında 

bilginin akışı sağlanmalıdır. 

 

 

6.4.5. İzleme Faaliyetleri ve İç Denetim Sisteminde Hataların 
Düzeltilmesi 

 

Bankacılık sektörü hızla gelişen, dinamik bir sektördür. Bankalar kurum 

içinde veya dışında ortaya çıkan gelişmelere bağlı olarak iç denetim 

sisteminin etkinliğini aralıksız olarak izlemeli, değerlendirmeli ve sürekliliğini 

sağlamalıdır. 

 
İç denetim sisteminin etkinliği, mali kontrol ve iç kontrol olmak üzere 

farklı alanlarda görevli banka personeli tarafından izlenir. Bankanın taşıdığı 

mevcut riskler ile banka içindeki ve dışındaki diğer gelişmeler bankanın farklı 

faaliyetlerinin izlenmesinin ne sıklıkta olacağını belirler. 

 
İç denetim sistemindeki hata ve eksikliklerinin çabuk farkedilerek 

düzeltilebilmesi kesintisiz izlemeye bağlıdır.  Günlük işlem kayıtlarının 

incelenmesi ve onaylanması aralıksız izleme işlevine örnek olarak verilebilir.  

 

Farklı bölümler tarafından yapılan değerlendirmeler izleme faaliyetlerinin 

ve iç denetim sisteminin etkinliğinin kapsamlı olarak değerlendirilmesine 
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imkan verir. Bu değerlendirmeler farklı fonksiyonel bölümlerde görevli 

(bankacılık işlemleri, mali kontrol, banka içi teftiş) personeller tarafından 

yapılır. Söz konusu değerlendirme sonuçları üst düzey yönetime rapor 

şeklinde verilir ve bu rapor üst düzey yönetimce incelenir. Her seviyede 

yapılan değerlendirme raporlanmalı ve zamanında ilgili yöneticilere 

ulaştırılmalıdır. 

 
İç denetim sisteminin, banka müfettişlerince yürütülecek etkin ve 

kapsamlı kontrolünün yapılması gerekir. Banka müfettişlerince yürütülen 

kontroller iç denetim sisteminin önemli bir parçasını oluşturur ve doğrudan 

yönetim kurulu, teftiş kurulu ve üst düzey yönetime rapor edilir. 

 
İç denetim sisteminin kesintisiz izlenmesinin önemli bir unsuru yapılan 

banka içi kontrollerdir. Banka içi kontroller bankanın günlük faaliyetlerinden 

bağımsız olarak yapılır ve bankanın şube ve yan kuruluşlarının tüm 

faaliyetlerini kapsar. 

 
Banka müfettişleri bankanın faaliyetleri hakkında doğrudan yönetim 

kuruluna, üst düzey yönetime ya da banka teftiş kuruluna rapor edilmek 

üzere tarafsız bilgi sunarlar. Bu işlevin önemi nedeniyle banka müfettişlerinin 

yeterli eğitime sahip,  görev ve sorumluluklarının bilincinde kişiler olması 

gerekir.  

 
Yönetim kuruluna tüm bölümler hakkında tarafsız olarak hazırlanan 

raporların verilmesi, banka yönetiminin etkin olarak çalışmasına imkan verir. 

Teftiş kurulundaki müfettişlerin tarafsızlığının korunması için maaş ve  

ödeneklerinin, yönetim kurulu ya da rapor ettikleri  bölüm yöneticileri 

dışındaki üst düzey yönetim tarafından belirlenmesi daha doğru olacaktır. 

 
Tüm denetim faaliyetlerine ilişkin konularda yönetim kurulu ve üst düzey 

yönetime düzenli raporlar sunulmalıdır. Raporlar sunulduktan sonra ise 

gerekli düzeltmelerin yönetimce belli bir zaman sürecinde yapılması önem 

taşımaktadır. Banka müfettişleri izleme prosedürünün aşamalarını takip 
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etmeli ve yönetim kurulu ile üst düzey yönetimi düzeltilmeyen hatalardan 

haberdar etmelidir.  

 

 

6.5. Bankacılıkta Kurumsal Yönetim 
 

Kurumsal Yönetim; iyi, adil, kurallara uygun, sorumlulukların iyi 

tanımlandığı bir yönetim anlayışını ve bu temel kuralların belli bir denge 

içinde takip edildiği bir çalışma ortamını ifade etmektedir. 

 
Kurumsal yönetim, kararların nasıl verildiği ile ilgilidir ve sağlam bir risk 

yönetim süreci, iç kontrol sisteminin ve riski baz alan bir iç denetim 

yaklaşımının oluşturulmasını öngörür. Kurumsal yönetimin en temel 

gereklilikleri: İç Kontrol Sistemi, İç Denetim ve Risk Yönetimi’dir. 

 
Bankacılıkta kurumsal yönetim ile ilgili düzenlemelerde amaç, 

bankaların karşı karşıya kaldığı riskleri, çeşitli sebeplerle meydana 

gelebilecek olumsuz gelişmeleri hesaba katarak, sistemde güveni sağlayacak 

belirli bir standarda ulaşmaktır. Bankacılık sektöründe yaşanan krizlerin 

nedenleri incelendiği zaman, krizlerin, bankaların karşı karşıya kaldığı 

sistemik risklerin yanında önemli ölçüde kötü yönetimden kaynakladığı 

gözlenmektedir.  

 
Bankacılık sektörü, faaliyetleri itibariyle daha fazla menfaat sahiplerinin 

etkilendiği bir sektördür. Bankalara mevduat yatıranların ve bankalara kaynak 

sağlayan kuruluşların ve özkaynak temin eden pay sahiplerinin haklarının 

korunması bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Menfaat ve pay 

sahiplerinin haklarının korunması, bankanın faaliyetlerinin izlenmesi ile 

mümkün olacaktır. 

 
Bankalar, ekonominin en önemli yapıtaşlarından birisini 

oluşturmaktadır. Bankalar, ticari işletmelerin finansmanı, temel finansal 

hizmetlerin sunumu ve ödeme sistemlerine erişim gibi birçok olanak 
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sağlamaktadırlar. Bunlara ek olarak, bazı bankalardan güç piyasa 

koşullarında kredi ve likidite temin etmeleri beklenmektedir. Bankaların ulusal 

ekonomiler için öneminin altını çizerken şu gerçekten yola çıkılmaktadır; 

bankacılık hemen hemen üniversal düzenlemelere tabi bir endüstri haline 

gelmiştir, ayrıca bankalar belli konularda hükümetin güvenlik ağına erişim 

sağlayabilmektedir64. Bu nedenlerden dolayı bankalarda güçlü bir kurumsal 

yönetim büyük bir önem arz etmektedir. 

 
Yönetim kurulu, kurumsal yönetimin işletmelerde etkin bir şekilde 

uygulanmasından sorumludur. Bankalarda yönetim kurulu bankanın hedef ve 

stratejisinin belirlenmesinin yanı sıra uygun iç kontrol sistemlerinin kurulması 

ve faaliyetlerin izlenmesinden sorumludur. Aynı zamanda bankalarda 

yönetim kurulu, icracı birimlerin faaliyetlerini yakından izlemesi ve sonuçların 

yönetim kuruluna raporlanmasını sağlamakla yükümlüdür. 

 
Etkin kurumsal yönetim aynı zamanda izleme fonksiyonunun etkinliğinin 

arttırılmasına yardımcı olmalı ve böylece kaynakların daha verimli bir şekilde 

kullanılmasını teşvik etmelidir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Basel Bankacılık Gözetim Komitesi, “Bankalarda Kurumsal Yönetim”, Eylül, 1999, (Erişim), 
www.tbb.org.tr/turkce/basle/kurumsal.doc, 28.03.2007. 

http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/kurumsal.doc


IV. BÖLÜM  

 

 

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR İLE AB’DE İÇ 
KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 

 
7. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNLARI 
 

Bir ekonomide finansal sistem; finansal aracılar,  finansal araçlar ve 

finansal piyasalardan oluşur. Bankacılık ise finansal sistemin temel 

unsurlarından birisidir. Bankacılık sektörü, tasarruflarının yatırıma 

dönüştürülmesinde fon aktarımına aracılık eden bir sektördür.     

 
Türk bankacılık sektörünün başlangıcından günümüze kadar özellikle 

1980 sonrasında karşılaştığı temel sorunlar; ekonomik istikrarsızlık, mali 

riskler, yüksek kaynak maliyeti, sektördeki düzenlemelerden kaynaklanan 

sorunlar, teknolojideki hızlı gelişmeler, özkaynakların yetersizliği ve açık 

pozisyondan kaynaklanan sorunlar şeklinde sıralanabilir. 

 

 

7.1. Ekonomik İstikrarsızlık ve Enflasyona Bağlı Sorunlar 
 

1980 yılında Türkiye ekonomisinde uygulamaya konulan istikrar 

politikaları sonrasında Türk bankacılık sektörü yeni bir döneme girmiş ve 

günümüze kadar çok önemli gelişmeler göstermiştir. Bununla birlikte, 

sektördeki hızlı büyümenin getirdiği birçok sorun ile karşılaşılmıştır. Bu 

sorunların başında ise, yüksek oranlı enflasyondan kaynaklanan ekonomik 

istikrarsızlık gelmektedir. Bankacılık sektörü bu yıllarda kronikleşen yüksek 

enflasyonun etkisi ve genişleyen kamu finansman açıkları ile birlikte istikrarlı 

bir gelişme sürecine girememiştir. 



 60

Yüksek oranlı enflasyon dönemlerinde bankacılık sektörü son derece 

ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Enflasyon dönemlerinde 

bankaların nominal olarak artmış görünen karları, reel olarak azalmakta ve 

özkaynaklarının reel büyüklüğü düşmektedir65 Enflasyonist koşullar, ise 

bankaların kaynak maliyetlerini ve diğer işletme giderlerini arttırmaktadır. 

Kaynak maliyetlerinin yükselmesiyle artan kredi faizleri, özellikle piyasaya 

yönelik düşük riskli plasman olanaklarını daraltmaktadır.  

 
Ekonomik istikrarsızlık ve kronik enflasyon dönemlerinde, bankacılık 

sektörünü olumsuz etkileyen bir diğer sorunda, problemli kredilerin 

artmasıdır.  Artan faiz yükü, banka alacaklarının tahsilinde sınırlandırıcı bir 

etki yaratmaktadır. Vadesinde ödenmeyen alacaklar bir yandan banka 

kaynaklarının akışkanlığını azaltırken, bir yandan da kaynak maliyetinin 

artmasına yol açmaktadır, dolayısıyla enflasyon oranlarının düşürülmesi ile 

hem banka kredileri donmuş niteliğinden kurtulacak, hem de tahsili gecikmiş 

alacakların kaynak maliyetine yansıyan yüzü azalacaktır. Ayrıca bankaların 

takipteki alacaklarını teminat açısından güçlendirmesi, yeni risklerin 

oluşmaması için de uygun tedbirleri almaları gereklidir 66. 

 

 

7.2. Kaynak Maliyetinin Yüksekliği 
 

Ticari bankaların en önemli fon kaynakları topladıkları mevduatlardır. 

Kaynak maliyeti, mevduatın yanı sıra bankacılık sisteminin diğer fon 

kaynakları olan repo, kullanılan krediler, bankalararası para piyasasından 

sağlanan kaynaklar ve diğer pasifleri de içeren bir kavramı ifade etmektedir. 

 
Vadesiz mevduat, ithalat transfer emirleri,  bloke hesaplar gibi kaynaklar 

bankalar için bulunması zor düşük maliyetli kaynaklardır. Alınan krediler ve 

                                                 
65 İlker Parasız, Para Banka ve Finasal Piyasalar, gözden geçirilmiş 8. baskı, Bursa, Ezgi Kitabevi 
Yayınları, 2005, s.132. 
66 BDDK, “Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu”, Eylül, 2001, (Erişim) 
http://www.bddk.org.tr/turce/yayınlarveraporlar/rapor/bddksektordegerlendirme/bsdr0901.pdf, 
28.04.2006. 
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vadeli mevduat ise maliyetli kaynakların en önemlileri olarak sıralanabilir. 

Ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu primi, Kaynak Kullanımını 

Destekleme Fonu kesintisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu giderlerine katılma payı kaynak maliyetini 

arttıran unsurlar arasında yer alır. 

 
Kaynak maliyetlerinin düşürülebilmesi için; öncelikle makro ekonomik 

istikrarın sağlanması, faiz ve kur farkı giderlerinin azaltılması gereği ortaya 

çıkmaktadır. Diğer maliyet unsurları incelendiğinde ise devletin bankacılık 

işlemleri üzerinden aldığı kamu paylarını düşürmesi ve hatta bazılarını 

kaldırması gerekir. Ayrıca, bankaların da faaliyet giderlerini azaltıcı ve 

gelirlerini artırıcı önlemler almaları gerekmektedir. 

 

 

7.3. Sektördeki Düzenlemelerden Kaynaklanan Sorunlar  
 

      Günümüzde finansal piyasalarda hızlı bir değişim yaşanmaktadır. 

Uluslararası piyasalar ile yerli piyasalar arasındaki engeller yeni 

düzenlemelerin ve teknolojideki ilerlemelerin bir sonucu olarak, ortadan 

kalkmakta ve dünya finansal piyasaları küreselleşmektedir. Böylece, sektörün 

rekabet gücünü kullanma yeteneği de her geçen gün önem kazanmaktadır. 

Rekabet ise bankacılık sektöründe doğrudan doğruya fiyatı etkileyen en 

önemli unsurlardan bir tanesidir. 

 

 

7.4. Teknolojideki Hızlı Gelişmelerden Kaynaklanan Sorunlar 
 

 Türk bankacılık sektörü teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte, dünya 

finans piyasaları ile entegrasyon sürecine girmiş ve gelişmiş ülkelerin 

bankacılık sistemlerinde yaygın bir şekilde kullanılan leasing, factoring, 

forfaiting gibi mali hizmetler; swap, forward, future, option gibi risk yönetim 
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ürünleri ve internet bankacılığı hizmetlerini sunma aşamasına gelmiştir.  

                                     

 Son yıllarda ülkemiz bankacılığının teknoloji kullanımında bir yoğunluk 

yaşanmaktadır. Bankalar uzun süredir müşterilerin hizmetinde olan ATM, 

POS, telefon ve bilgisayar bankacılığı gibi klasik teknolojik ürünlerini yeni 

ürünlerle ve yeni hizmet anlayışları ile hızla zenginleştirmeye 

çalışmaktadırlar. Bu doğrultuda, tüm bankaların vizyonunda elektronik 

bankacılık kavramı ilk sıralarda yer almaktadır. Bankalar müşterilerine daha 

iyi hizmetler sunabilmek ve 24 saat hizmet verebilmek amacıyla “Çağrı 

Merkezleri”, “İnternet Bankacılığı”, “Müşteri İlişkileri Yönetimi” gibi yeni 

uygulamaları devreye koymaktadırlar67.   

  
Elektronik bankacılık uygulaması bir yandan bankacılıktaki işlemleri  

hızlandırmakta, diğer yandan ise yeni hizmetlerle müşteri karşısına çıkan 

bankaların işlem hacimlerini ve pazar paylarını arttırmalarını sağlamaktadır.  

 
Teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerle beraber bankacılık sektörü hedef 

ve planlarına uygun olarak banka içi planlama, enformasyon ve muhasebe 

düzenine ilişkin sorunları çok kısa sürelerde çözümleyecek karar ve 

uygulama olanaklarına kavuşmuştur. Böylece mevcut durumun yanı sıra, 

gelecekteki karlılık, risk ve likidite durumunda ortaya çıkabilecek değişmeleri, 

bazı göstergelerden yararlanarak bilinçli bir şekilde açıklığa 

kavuşturabilirler68.  

 
 Teknolojideki gelişmelerin ve bankacılık alanındaki yeniliklerin sağlamış 

olduğu tüm olumlu gelişmelere rağmen, adları geçen finansal tekniklerin ve 

ürünlerin uygulamasında; yaşanan ekonomik istikrarsızlık, ilgili kamu 

organlarının koordineli bir şekilde çalışamaması, konuyla ilgili bir mevzuat 

altyapısının tam olarak oluşturulamamış olması nedeniyle sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. 
                                                 
67 Ekrem Keskin,“1999 Yılında Türk Bankacılık Sistemindeki Gelişmeler”, Bankacılar Dergisi, sayı: 
33, 1999, s.13. 
68 Niyazi Berk, Avrupa Topluluğuna Tam Üyelik Açısından Türk Bankacılık Sisteminin Uyum 
Gereksinimleri, 2. baskı, İstanbul, İTÜ, 1998, s.10-11. 
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7.5. Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Mali Riskler 
                            

 Bankacılık sektöründe riskler, genelde ekonomik değişmelerden, likidite 

yetersizliğinden, faiz oranlarının ya da döviz kurlarının dalgalanmasından, 

borçların geri ödenmemesinden kaynaklanmaktadır. Bir bankanın aktif 

yönetiminde karşılaşacağı riskleri çok iyi bilip, ona göre aktif dağılımı 

yapması gerekmektedir. 

 
Bankacılık sektöründe karşılaşılan risk grupları içerisinde en önemlisi 

ise, mali riskler denilen, bankaların ve sektörün kendi yapı ve 

operasyonlarından kaynaklanan risk grubudur ve bu riskler faiz riski, kur riski, 

kredi riski, piyasa riski, sermaye yetersizliği riski ve likidite riski olmak üzere 

altı başlık altında incelenebilir69. 

 

 

7.5.1. Faiz Riski 
 

 Bu risk, gerek nominal gerekse reel faiz oranlarındaki 

hareketlenmelerden kaynaklanır. Faiz riski, aktif kalemleriyle pasif kalemleri 

arasında vade ya da faiz bazında bir uyumsuzluk olması veya değişken faizli 

mali yükümlülüklerin gelecekteki nakit akımları ve gelir–gider üzerinde 

belirsizliğe yol açması halinde ortaya çıkar70.  

 

 

7.5.2. Kur Riski 
 

Siyasal olaylar, ödemeler dengesi açığı, vb. gibi etkenler nedeniyle 

ulusal para birimlerinin yabancı paralar karşısında değerinde meydana 

gelebilecek olumlu veya olumsuz değişimlerdir. Kur riski, döviz kurlarında 

meydana gelen değişimlerden dolayı firmaların bilançoları veya yatırım 
                                                 
69 Faik Çelik, “Türk Bankacılığında Risk Yönetimi Yönetmeliği Dönemi ve Piyasa Riski Ölçüm 
Metodları”, İktisat Dergisi, Eylül, 2001, s.61. 
70  Çelik, a.g.m., s.62. 
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portföyleri üzerinde kâr veya zarara neden olmak suretiyle ortaya 

çıkmaktadır. 

  
 Kur riskine ilişkin olarak, Türk Lirası, faiz oranları ile Türk Lirası’nın 

nominal değer kaybı arasındaki fark, bankaların döviz cinsinden kaynaklarını 

Türk Lirası veya alternatif yatırım araçlarına dönüştürmesinin en büyük 

nedenidir. Türkiye’de kur riskine bağlı açık pozisyon izleme uygulaması 1985 

yılında başlamıştır. Çeşitli güçlük ve kayıplarla karşılaştıktan sonra, Türk 

bankacılık sektörü, kur riski konusunda yeterince bilgi ve deneyim sahibi 

olmuştur bununla beraber TCMB’ de, yaptığı birçok yasal düzenlemeyle, bu 

riski azaltma yönünde önlemler almış ve uygulamaya koymuştur71. 

 

 

7.5.3. Kredi Riski 
 

Kredi riski potansiyel kayıplar açısından büyük bir önem taşır. Kredi riski 

borçlu kişi veya kuruluşun anlaşma şartları dahilinde taahhüt ettiği 

yükümlülükleri yerine getirmeme yani ödememe olasılığıdır.  Kredi riski 

yönetiminin amacı bankanın kredi riskini ölçmek ve risk düzeyine uygun 

şekilde fiyatlama yaparak riske ayarlı getiri oranının en üst düzeye 

çıkarılmasıdır.   

 

 

7.5.4. Likidite Riski 
 

 Bankalar, taahhütlerini zamanında yerine getirebilmek amacıyla, 

mevcutlarında nakit değerler ya da likiditesi yüksek finansal araçlar 

bulundurmak durumundadırlar. Eğer bir banka, taahhütlerini karşılayabilecek 

söz konusu araçlara sahip değilse, likidite riski ile karşı karşıya demektir. Bu 

                                                 
71 Gazi Erçel, Konuşmalar-1999: Türk Bankacılık Sistemi, Ankara, TCMB, 2000, s.69. 



 65

risk, özellikle kısa vadeli varlıklarının yine kısa vadeli taahhütlerini 

karşılayamama durumunda ortaya çıkar72.  

 
 Genel olarak incelendiğinde, büyük bankalar küçük bankalara oranla 

daha az likidite riski ile karşılaşmakta ve söz konusu durum iki nedenden 

kaynaklanmaktadır bunlar73: 

 
• Büyük bankalarda çekilen mevduatın toplam mevduatın küçük bir  

kısmını oluşturma ihtimali daha yüksektir. Çünkü büyük bankaların 

mevduatları, küçük bankalara oranla daha geniş bir alana yayılmaktadır.  

• Ölçekleri nedeni ile büyük bankalar, genellikle bankalararası piyasaya 

daha iyi faiz oranıyla ve daha elverişli dönemlerde girmektedir. 

 

 

7.5.5. Piyasa Riski 
 

Bu risk, bankaların mali yapılarının piyasada meydana gelen 

beklenmeyen olumsuz dalgalanmalardan, fiyat hareketlerinden dolayı 

karşılaşabileceği kaybı ifade eder. 

 

 

7.5.6. Sermaye Yetersizliği Riski 
 

 Bu risk, bankaların mevcut sermayeleri ile gerçekleşen risklerinden 

oluşan kayıplarını telafi edebilme gücünü ifade eder74. 

 
Bankaların mevcut sermayeleri, gerçekleşen risklerin sebep olduğu 

kayıpları karşılamaya yeterliyse, risk düşük demektir. Eğer mevcut 

sermayeleri, gerçekleşen veya olası kayıpları karşılayamayacak durumda 

                                                 
72 Çelik, a.g.m., s.62. 
73 Turgut Özkan, “Ulusal ve Uluslararası Bankacılıkta Rekabet”, İktisat Dergisi, sayı 387, Şubat-
Mart, 1999, s.43. 
74 Çelik, a.g.m., s.62. 
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ise, risk büyük demektir ve bu durumda gerekli önlemlerin en kısa sürede 

alınması gerekmektedir. 

 

 

7.6. Özkaynakların Yetersizliğinden Kaynaklanan Sorunlar 
 

 Türk bankacılık sektörünün önemli sorunlarından bir tanesi de 

özkaynaklarının yetersizliğidir. Özkaynakların yetersiz olmasınının 

nedenlerinden biri sektörde yer alan, küçük bankaların büyük bankalara 

nazaran çoğunlukta olmasıdır. Bu küçük  bankaların gerek aktif büyüklükleri 

gerekse sermaye büyüklükleri  hem toplam aktifler, hem de özsermaye 

büyüklüğü açısından son derece yetersiz olup, bu bankaların fon kaynağı 

sadece interbank ya da uluslararası finansal piyasalardır. Bu nedenle, küçük 

ölçekli bankaların, gerek iç piyasada gerekse uluslararası piyasalarda 

rekabet edebilecek güçleri yoktur. Banka birleşmeleri yoluyla aktif ve 

sermaye yapılarının güçlendirilmesi bir önlem olarak düşünülebilir75.  

 
Özkaynakların yetersiz olmasının diğer bir nedeni ise iştiraklere ve sabit 

kıymetlere yatırılan kaynakların büyüklüğüdür. İştirakler bankaların yetersiz 

sermayelerine katkıda bulunmuştur ancak iştiraklere yatırılan kaynakların 

çoğu yeterli getiriyi sağlayamamıştır. 

 

 

7.7. Açık Pozisyonlardan Kaynaklanan Sorunlar 
 

Genelde döviz cinsinden pasif kıymetlerle aktif kıymetler arasındaki fark 

bankaların pozisyon durumlarını ifade etmektedir. Bu farkın pasif lehine 

oluşması açık pozisyonu göstermektedir. Özellikle düşük kur, yüksek faiz 

uygulamalarına bağlı olarak 1994 krizinin yaşandığı dönem dışında 1990’lı 

yıllarda bankacılık sektörü önemli kâr elde etmiştir. Yüksek faiz düşük kur 

nedeni ile yabancı para cinsinden kaynakların belirli bölümü TL. cinsinden 
                                                 
75 Parasız, a.g.e., s.135. 
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kredilerde kullanılmıştır. 1993 yıl sonu rakamlarına göre yabancı para 

cinsinden pasiflerin %15.4’ü TL cinsinden plasmanlarda kullanılmıştır. Bu 

durum bağımsız kur ve para politikası uygulama olanağını iyice 

sınırlandırmıştır. 1994 krizinin hissedilmeye başlaması üzerine özel sektör 

bankaları açık pozisyonlarını hızla azaltmaya yönelmişlerdir. Ancak 1994 

yılında IMF’ de yapılan stand-by anlaşması sonucu yabancı döviz kurlarının 

çapa olarak seçilmesi açık pozisyon olgusuna geri dönüş imkanı 

sağlamıştır76. 

 

 

8. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİN BİR İÇ DENETİM 
SİSTEMİNE GEÇİŞ AŞAMASI 
 

Türk bankacılık sektörü, ekonomimizin 1980’ lerden itibaren yaşadığı 

değişimlerden en çok etkilenen sektördür. Finansal alandaki küreselleşmeyle 

birlikte teknolojik yeniliklerin de etkisiyle bankalar hızlı bir gelişme sürecine 

girmiştir. Küreselleşme ekonomik ve finansal konularla, finansal sektörün 

rekabet şartlarına bir ülke bazında veya ülke gözüyle değil evrensel bir 

yaklaşımla bakılması olarak tanımlanabilir77.  

 
Ekonominin yapısal sorunu haline gelmiş olan kamu açıkları ve finansman 

sorunu çözülemediği için bankalar rekabetçi yapıdan uzaklaşarak, sadece 

kamu kağıtları ticaretiyle uğraşır hale gelmiştir.  

  
 1994 yılında yüksek kamu açıklarına rağmen faizlerin düşük seviyelerde 

tutulması sonucu, devlet tahvillerine olan talep düşmüştür. Piyasalardaki 

likiditenin döviz piyasasına yönelmesi kurlar üzerinde bir baskı yaratmıştır. 

Sabit döviz kurunu sürdürmeye çalışan TCMB' nin açık piyasa işlemleriyle 

döviz ve Türk Lirası piyasalarına yaptığı müdahaleler kur ve faiz hareketlerini 

                                                 
76 Aslan, a.g.e., s.64. 
77 Melike Alparslan; Ekrem Keskin; Emre Alpan İnan, “Türkiye Bankalar Birliği’nin 2004 Türkiye 
İktisat Kongresi Raporu”, Bankacılar Dergisi, Sayı 49, 2004, s.69. 
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istikrara kavuşturmakta tek başına yeterli olmamıştır. Böylece döviz rezerv 

kayıpları giderek büyümüş ve döviz rezervlerinde azalma yaşanmıştır.  Bu 

gelişmeler Türkiye ekonomisini finansal bir krizle karşı karşıya bırakmıştır. 

  
 Bankacılık sektörünün 1994 krizinden ciddi boyutta etkilenmesinin temel 

nedeni, 1989-1993 döneminde izlenen düşük döviz kuru ve yüksek faiz 

politikalarının sona ermesi ile kar oranlarının düşmesidir78.  

  
 1994 yılında yaşanan ekonomik krizde bankacılık sistemi hızla 

küçülmüş, özkaynaklarının önemli bir bölümünü kaybetmiştir. Güvenin 

yeniden tesisini sağlamak ve sistemik bir krizi engellemek amacıyla bir 

çözüm olarak tasarruf mevduatına tam güvence getirilmiştir. Finansal 

sistemde güvenin sağlanması ve sistemde istikrarın sürdürülmesi açısından 

Hazine son kredi kaynağı rolünü üstlenmiştir. Buna rağmen, bankaların 

faaliyetlerinin denetim sonuçlarına ilişkin kararların alınmasında gerekli 

hassasiyet gösterilememiştir79.  

  
 Tasarruf mevduatına % 100 sigorta uygulaması ile tam devlet 

güvencesi getirilmiştir. Mevduat sigortası, tasarruf sahiplerinin bankalara 

veya tasarruf kuruluşlarına yatırdıkları mevduatın kısmen veya tamamen 

güvence altına alınmasını sağlayan sistemdir. Tasarruf mevduatının 

tamamına güvence getirilmesi ile birlikte mali kesimde kriz bir süreliğine 

aşılmış ve bankacılık sektörüne yeniden güven sağlanmıştır. Ancak bu 

limitsiz sigortanın devam etmesi ve kamu kesiminin yüksek faizden 

borçlanmasını sürdürmesiyle aşırı risk alan bir bankacılık yapılmıştır. Bunlara 

ek olarak bankalar yasasısın 1999 yılına kadar çıkarılamaması ve 

ekonomideki belirsizlik ve istikrarsızlığın devam etmesi de bankacılık 

sektörünün ağır yaralar almasına sebep olmuştur.  

  

                                                 
78 Hüseyin Şahin, Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişimi-Bugünkü Durumu, 6. baskı, Bursa, Ezgi 
Kitabevi, 2000, s.410. 
79 Alparslan, Keskin, İnan, a.g.m., s.72. 
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 Bankacılık sektörü 1994 yılının ikinci yarısından itibaren kısmen 

toparlanmaya çalışmış fakat sektörün denetiminde yaşanan eksiklikler ve 

zayıflıklar nedeniyle sağlıklı bir yapılanma gerçekleştirilememiştir.1994 krizi 

sonrasında ise finansal sistemdeki kırılganlık daha da artmış ve 1998-2002 

yılları arasında, krizlerden etkilenen çok sayıda banka TMSF’ye 

devredilmiştir. 

 
 2000 yılı sonlarında yaşanan gelişmeler Türk bankacılık sisteminde risk 

yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Yasal çerçevenin dışına 

çıkan uygulamalar, kaynakların vade yapısıyla uyumsuz plasmanlar ve grup 

firmalarıyla limitleri aşan ilişkilerin bazen ağır sonuçları olmuştur. Bankacılık 

kesiminde yeterli döviz rezervinin olmaması, yurt dışına sermaye çıkışlarının 

arttığı bir ortamda, piyasalarda güvensizliği yaygınlaştırmış ve bir panik 

havasına dönüştürmüştür. Kasım 2000'de piyasaların nakit talebine cevap 

veremeyişi nedeniyle likidite krizi yaşanmıştır. Bankacılık sektöründe süre 

gelen aksaklıklar likidite krizinin yaşanmasıyla birlikte birçok bankanın 

TMSF'ye devredilmesine sebebiyet vermiştir.  

 
 2000 Kasım Krizi’ni takiben 2000 Enflasyonu Düşürme Programı’nın 

performans kriter değerleri gözden geçirilmiştir fakat buna rağmen, bankacılık 

sisteminin kırılgan yapısı devam etmiştir. Özellikle, faizlerdeki hızlı artış kamu 

bankaları ve bazı özel bankaların mali yapılarında bozulmalara yol açmış ve 

bankacılık sisteminin mevcut yapısal sorunlarını daha da ağırlaştırmıştır. 

 
 Şubat 2001 yılına gelindiğinde, Hazine ihalesi öncesindeki olumsuz 

gelişmeler, uygulanan 2000 Enflasyonu Düşürme Programı’na olan güvenin 

tamamen kaybolmasına neden olmuş ve Kasım ayından sonra artan mali 

kırılganlığın da etkisiyle, doğrudan Türk Lirası’na karşı ciddi bir atak meydana 

gelmiştir. Ekonomide yaşanan likidite sıkışıklığı, özellikle kamu bankalarının 

aşırı düzeydeki günlük likidite ihtiyaçları nedeniyle ödemeler sisteminin 
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kilitlenmesine neden olmuştur80. Bu ortamda, uygulanmakta olan döviz kuru 

sistemine son verilmiş ve 22 Şubat 2001 yılında Türk Lirası yabancı para 

birimleri karşısında serbest dalgalanmaya bırakılmıştır. 

 
Türkiye’de bunlar yaşanırken; dünyada son yıllarda serbestleşme ve 

globalleşme eğilimlerinin artması ve uluslararası piyasalarda gelişmekte olan 

ülkelerin öneminin artmaya başlaması ile sermaye hareketleri önemli ölçüde 

etkilenmiştir. Sermaye hareketlerinin gelişmekte olan ülkelere doğru yönünü 

çevirmesi bir yandan mali piyasalardaki gelişimi hızlandırırken diğer yandan 

risklerin boyutunu ve önemini değiştirmiştir. Özellikle 1997 yılından itibaren 

Asya ülkeleri, Rusya ve Latin Amerika ülkelerinde yaşanan tecrübeler ile 

birlikte mali piyasalarda risklerin azaltılması ve kontrol edilmesi yönünde bir 

ihtiyaç hissedilmiştir bütün bu gelişmeler mali sistemin en önemli kurumları 

olan bankalar üzerinde etkin gözetim ve denetimin sağlanması gereği 

uluslararası çalışmalar ve bu alanda uluslararası kriterler geliştirilmesini 

teşvik etmiştir81. 

 
Bankalar hem mali kesim hem de ekonominin geneli açısından çok önem 

arz ettiği için, bankacılık sektöründe yaşanan sorunlar ve krizler de 

ekonominin geneline çok çabuk yayılabilmektedir. Bu çerçevede bankaların 

denetimi ve yapılan denetlemeler sonucunda gerekli önlemlerin alınması çok 

önemli bir husustur. Bu doğrultuda Basel Bankacılık Gözetim Komitesi; 

bankacılık gözetim ve denetimini etkinleştirmeye yönelik prensipler 

geliştirmiştir.  

 
Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları ve bankacılık denetim 

otoritelerinden yetkililerin katılımıyla oluşturulan Basel Bankacılık Denetim 

Komitesi, 1988 yılında farklı ülkelerde uygulanan sermaye yeterliliği 

hesaplama yöntemlerini birbirleriyle uyumlu hale getirmek ve bu konuda 

                                                 
80 Nur Keyder, “Türkiye’de 2000-2001 Krizler ve İstikrar Programları”, İşletme ve Finans Dergisi, 
sayı:183, Haziran, 2001, s.45. 
81 Melike Alparslan, “Son Dönemde Bankacılık Alanında Gerçekleştirilen Yasal ve Düzenleyici 
Değişiklikler 1999-2001”, Bankacılar Dergisi, sayı 39, Aralık, 2001, s.77-78. 
 



 71

uluslararası platformda geçerli olacak asgari bir sektör standardı oluşturmak 

amacıyla Basel – I olarak adlandırılan Sermaye Yeterliliği Uzlaşısını 

yayımlamıştır. Basel – I başta G -10 ülkeleri olmak üzere birçok ülke denetim 

otoritesince kabul görmüş olup, şu an itibariyle 100’den farklı ülke Basel – I’i 

temel alarak sermaye yeterliliği hesaplama yöntemlerini oluşturmuşlardır. 

Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel – II) ise bankaların sermaye 

yeterliliklerinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin olarak Basel 

Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayımlanan ve yakın bir tarihte 

yürürlüğe girmesi beklenen standartlar bütünüdür. Basel – II süreci aslında 

risk yönetimine ilişkin son yıllarda gözlemlenen gelişmelerin bir devamı 

niteliğindedir ve gelişmiş ülkelerde sektör standardı olarak yürütülen 

uygulamalar Basel – II ile birlikte mevzuat şekline dönüşecektir. 

 
Basel – II ile birlikte Basel –I’de yer alan, kredi riski açısından sermaye 

yükümlülüğünün OECD ülkesi olup olmama kriterine göre belirlenmesi 

prensibine dayanan “kulüp kuralı” kaldırılmaktadır. Basel – I’de sadece kredi 

ve piyasa riskleri için sermaye zorunluluğu bulunmaktayken Basel –II ile bu 

risklere ilaveten operasyonel risk sermaye yükümlülüğü de eklenmiştir. 

Operasyonel risk; yetersiz veya aksayan iç süreçler, insanlar ya da 

sistemlerden dolayı ortaya çıkan zarar riski olarak tanımlanmaktadır. 

 
Basel – II içerisinde, bankaların sermaye yeterliliklerini kendilerinin 

değerlendirmesi istenmekte bununla beraber sermaye yeterliliği ve bankanın 

kendisini değerlendirme sürecinin de bankacılık denetim otoritesi tarafından 

denetlenmesi ve değerlendirilmesi istenmektedir. Yine Basel – II kapsamında 

sermaye yeterliliğine ilişkin olarak Basel – II’ye özgü detayların kamuya 

açıklanması zorunluluğu getirilmektedir. Bu husus Basel – I’de yer 

almamaktaydı. 

 
Türkiye açısından Basel – II olumlu ve olumsuz etkileri ile birlikte 

değerlendirildiğinde daha sağlam ve daha etkin bir bankacılık sistemi için 

sunulmuş bir fırsat olarak görülmektedir.  
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Türk bankacılık sektörü şu an itibariyle tam olarak hazır olmamakla 

beraber Basel – II’nin uygulanabilmesi yolunda önemli mesafe kaydetmiştir.  

Mevcut eksikliklerin giderilmesi ve olası sorunların aşılması yönündeki 

çalışmalar ise hala devam etmektedir. Basel – II’ye geçişe ilişkin yol 

haritasının, bankaların da görüşü alınmak suretiyle kamuoyuna açıklanması 

planlanmaktadır. BDDK, Basel –II’yi uyulması gerekli şekli bir düzenleme ve 

hesaplama aracı olarak değil de bankaların risklerini daha iyi bir şekilde 

yönetmelerini sağlayacak stratejinin temel taşı olarak görmektedir. 

 
Dünya ekonomisinde ve uluslararası finansal piyasalardaki gelişmelere 

paralel olarak Türkiye’de de bankaların mali durumlarının güçlendirilmesi ve 

uluslararası normlarda denetim ve gözetim sisteminin kurulması yönünde 

önemli adımlar atılması zorunlu hale gelmiştir. 

 
Denetim ve gözetim sisteminin kurulması ile ilgili yasal ve düzenleyici 

değişiklikler üç aşamada gerçekleştirilmiştir bunlar; Bankalar Kanunu’nun 

kabul edilmesi, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun kurulması 

ve Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmeliğin 

yayımlanmasıdır. 

 

 

9. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İÇ DENETİM YAPISININ 
OLUŞTURULMASI  
 

 Bankaların iç denetim yapılarını oluştururken amaçları finansal ve idari 

konulara ait bilginin güvenilirliğinin, bütünlüğünün ve zamanında elde 

edilebilirliğinin,  banka faaliyetlerinin yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere 

tam anlamıyla uyumunu sağlamaktır. 

 
 Bu amaçlara ulaşabilmek için iç denetim yapısı aşağıdaki hususları 

içerecek şekilde oluşturulmalıdır82: 

 

                                                 
82 BDDK, “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik”. 



 73

• Banka faaliyetlerinin yasal düzenlemelere, yönetim kurulunca tesis 

edilmiş strateji ve politikalara uygun olarak; basiretli, düzgün ve maliyet 

boyutu dikkate alınarak etkin bir şekilde planlanmasının ve yürütülmesinin 

kontrolünü; 

•  İşlemlerin ve yükümlülüklerin ifasının, genel veya özel yetkilere dayalı 

olarak gerçekleştirilmesini; 

• Faaliyetlere ilişkin olarak, yönetim kurulunun bankanın varlıklarını 

güvence altına alabilmesini ve yükümlülükleri kontrol edebilmesini; 

• Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye 

indirilmesi için risklerin tanımlanabilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını; 

• Kayıtların tam, doğru ve zamanında bilgi sağlamasını; 

• Yönetim kurulunun, bankanın sermaye yeterliliğini, likiditesini, aktiflerinin 

kalitesini, bütçesine uygun kârlılık performansını ve bankacılıkla ilgili mevzuat 

hükümlerine tam anlamıyla uygunluğunu düzenli ve zamanında izlemeye 

muktedir olmasını; 

• Yönetim kuruluna, zarara uğrama riskini tanımlama, düzenli olarak 

gözden geçirme ve mümkün ise sayısallaştırma imkanı vermesi bakımından 

risk yönetim sisteminin etkin bir biçimde çalışmasını; 

• Banka bünyesindeki kontrol mekanizmalarının etkinliğinin 

değerlendirilmesini; temin edecek şekilde oluşturulur. İç denetim sistemi; iç 

kontrol, teftiş ve risk yönetimi fonksiyonlarını kapsamaktadır. 

 

 

9.1. İç Kontrol Sistemi 
 

İç kontrol, teftiş ve risk yönetimi fonksiyonları iç denetim sistemi 

kapsamında yer almaktadır. 
 

İç kontrol sistemi özet olarak, bankanın iç kontrol faaliyetlerini 

tasarlayan idare eden ve koordine eden bir yapılanmadır. 
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İç kontrol sistemi ile teftiş biriminin mutlaka idari açıdan birbirinden 

bağımsız olması gerekmektedir. Bunun bir sonucu olarak da banka 

müfettişleri, iç kontrol sistemi bünyesinde aynı zamanda iç kontrol elemanı 

olarak görevlendirilemezler.  

 
İç kontrol elemanı ise banka yönetimi tarafından, faaliyetlere yönelik 

olarak sürekli izleme, inceleme ve kontrol yapmak üzere yetkilendirilmiş, 

müfettişler dışındaki banka personelidir. 

 
İç kontrol ortamında, raporlamaya ilişkin yetki ve sorumlulukları açıkça 

gösteren bir organizasyon yapısı oluşturulur.  

 
Bankalar iç kontrol işlevini etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla, 

asgari olarak: 

 
• Karar alma sürecine ilişkin usul ve esasları, 

• Risk yönetimi kapsam ve uygulaması, 

• Risklerle ilgili limit ve standartları belirleme ve uygulama süreçleri 

• Bilgi işlem altyapısı üzerinde oluşturulacak kontroller, 

• Finansal ve yönetsel raporlama, 

• Personel politikası, 

• Sorumlulukların belirlenmesi, 

• Denetim ve kurallara riayet, 

• Usulsüz işlemlerin önlenmesi hususlarında yazılı iç kuralları bu 

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tesis etmek 

•  ve uygulamak zorundadırlar.  

 
İç kontrol sürecinin etkinliği dönemsel olarak değerlendirmeye tabi 

tutulur. Değerlendirmelerin üst düzey yönetim, iç kontrol sistemi ve teftiş 

sistemi tarafından incelenmesi sağlanır. Yapılan değerlendirmelerin bir 

raporla sorumlu yöneticilere ve yetkililere zamanında ulaştırılması gerekir. 
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Ayrıca etkin bir iç kontrolün sağlanabilmesi için, tüm personelin kendi 

sorumluluklarını yerine getirmesi ve meslek ilkeleri ile bağdaşmayan 

uygulamalardan kaçınmaları gerekir.  Bunların yanı sıra personelin görev ve 

yetkileri, banka politikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetleri üst düzey 

yönetime aktarmaları amacıyla yazılı olarak tanımlanmalıdır. 

 

 

9.2. Teftiş Sistemi 
 

Teftiş sistemi bankaların örgütlenmiş iç denetim organını oluşturur. 

Bankalar, işlemleri nedeniyle karşılaştıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünü 

sağlamak amacıyla faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu, etkin bir iç 

denetim sistemiyle risk kontrol ve yönetim sistemi kurmakla yükümlüdürler83. 
 

 İç denetim sistemi; İç Kontrol Sistemi ve Teftiş Sisteminden oluşan 

bütünleştirilmiş bir süreci ifade etmektedir. Bankaların, işlemlerinin bankacılık 

mevzuat ve ilkelerine uygunluğunu denetlemek üzere yeteri kadar müfettiş 

çalıştırmaları zorunludur. Banka müfettişlerince yürütülen kontrol faaliyetleri 

iç denetim sisteminin önemli bir parçasını oluşturur ve doğrudan yönetim 

kuruluna, teftiş kuruluna ve üst düzey yönetime rapor edilmelidir. 

 
Teftiş Sistemi: Bankanın günlük faaliyetlerinden bağımsız, yönetimin 

ihtiyaçları ve bankanın yapısına göre finansal faaliyet ve uygunluk denetimleri 

şeklinde, iç kontrol işlevi kapsamında, bağımsız bir biçimde Müfettişlerce 

gerçekleştirilen, iç kontrol sistemi ile risk yönetim sisteminin işleyişi başta 

olmak üzere, Bankanın tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan bu alanlara 

ilişkin değerlendirme yapılmasını sağlayan, değerlendirmelerde kullanılan 

kanıt ve bulguların raporlama, izleme ve inceleme sonucunda elde edildiği 

sistematik denetim sürecini ifade eder84. 
 

                                                 
83 4389 Sayılı Bankalar Kanunu, Madde:9/4, 23734 sayılı Resmi Gazete, 23 Haziran, 1999, (Erişim) 
www.tbb.org.tr/turkce/kanunlar/bankalar/bankalar.doc, 15.01.2007. 
84 BDDK, “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik”. 

http://www.tbb.org.tr/turkce/kanunlar/bankalar/bankalar.doc
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İç kontrol işlevinin banka bünyesinde nasıl yürütüldüğünün müfettişler 

tarafından bağımsız bir şekilde incelenmesi zorunludur. İç denetim faaliyetleri 

kapsamındaki teftiş ve incelemelerin niteliği ve sıklığı, banka faaliyetlerinin 

niteliğine, karmaşıklığına ve risk yapısına göre belirlenir. Bu çerçevede, 

bankanın iç kontrol sistemi ile risk yönetimi sisteminin müfettişlerce risk 

odaklı olarak incelenmesinin zamanlaması ve süresi de bankanın taşıdığı 

risklerin niteliğine, düzeyine ve zarara dönüşme potansiyeline uygun 

olmalıdır85.  

 

 

9.3. Banka Risk Yönetim Merkezi 
 
Son 20 yılda teknolojide yaşanan hızlı gelişme ve değişmelerin etkisiyle 

finans piyasaları çok daha karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Sermaye 

hareketlerinin de serbestleşmesiyle birlikte bir ülkede başlayan kriz tüm 

dünyadaki piyasaları etkisi altına almaya başlamıştır. 

 
Risk yönetim sistemi: Yönetim kurulunun, bankanın gelecekteki nakit 

akımlarının ihtiva ettiği risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin 

niteliğini ve düzeyini izlemek, kontrol altında tutmak ve gerektiğinde 

değiştirmek amacıyla uygulamaya koyduğu standart belirleme, bilgilendirme, 

standartlara uygunluğu tespit etme, karar alma ve uygulama sürecine ilişkin 

mekanizmaların tümünü ifade eder86.  

 

Bankanın risk yönetim merkezini tesis etmesinin temel amaçları 

şunlardır87:     

- Bankanın karşılaşabileceği risklerin tanımlanması, ölçülmesi, analizi, 

denetimi ve raporlanması, 

- Risklerin önceden belirlenerek erken uyarı sistemiyle önlemlerin 

alınmasının sağlanması,  

                                                 
85 Aslan, a.g.e., s.143. 
86 BDDK, “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik”. 
87 Aslan, a.g.e., s.155. 
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- Acil durum planlarının incelenmesi ve önerilerde bulunulması, 

- Tüm personelin, bankanın karşılaştığı bütün riskler konusunda bilgi 

sahibi olmasının sağlanması. 

 

 

10. 4389 SAYILI BANKALAR KANUNU'NDA İÇ DENETİMİN YERİ VE 
ÖNEMİ  
 

Bankaların finansal yapılarının ve bankacılık sisteminin gözetim ve 

denetiminin güçlendirilmesi konusunda yapılan en radikal değişim 4389 sayılı  

Bankalar Kanunu'dur. 18 Haziran 1999’da kabul edilen Kanun 17 Aralık 1999 

tarih ve 4491 sayılı Kanun ile son halini almıştır. Genel kabul görmüş 

uluslararası uygulamalar ve Avrupa Birliği (AB) direktifleri dikkate alınarak 

hazırlanan Kanun ile finansal sistemin güven ve istikrarının sağlanması 

amacına yönelik olarak önemli değişikler yapılmıştır. Bu değişiklikler: 

 
 - İdarî ve malî özerkliğe sahip "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu" kurulmuştur. Kurumun amacı tasarruf sahiplerinin haklarını ve 

bankaların düzenli bir şekilde çalışmasını engelleyebilecek ve ekonomide 

önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamayı önlemektir. 

Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi sisteminin etkin 

bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve 

uygulamakla yükümlü ve yetkili kurumdur. 

 - Bankaların kuruluş aşamasında aranılan şartlar ağırlaştırılmıştır. 

 - Mali bünyesi zayıflayan bankalara ilişkin olarak alınacak tedbirler 

daha detaylı ve kapsamlı olarak düzenlenmiştir. 

 - Ayrıca bu Kanun’da; “Bankalar işlemleri nedeniyle karşılaştıkları 

risklerin izlenmesi ve kontrolünü sağlamak amacıyla faaliyetlerin kapsamı ve 

yapısıyla uyumlu, esas ve usulleri kurumca çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenecek etkin bir iç denetim sistemi ve risk kontrol ve yönetim sistemi 

kurmakla yükümlüdürler” denilerek, risk yönetimi ve iç denetim sisteminin 

hukuki zemini hazırlanmıştır. 
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 Belirtilen kanun maddesi çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılmış 

ve BDDK tarafından hazırlanan “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetim 

Sistemleri Hakkında Yönetmelik” 08.02.2001 tarih ve 24312 Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir88.    

 
 Ancak Şubat 2001’de piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrasında 

yeniden Kanun değişikliği gündeme gelmiştir. Kriz sonrası uygulanmaya 

başlanan yeni ekonomik programın da odak noktası haline gelen bankacılık 

sektörünün birikmiş yapısal sorunlarının giderilmesi yönünde Bankalar 

Kanunu’nda 12 Mayıs 2001 tarih ve 4672 sayılı Kanun ile tekrar önemli 

değişiklikler yapılmıştır. Bu Kanun ile içinde bulunulan dönemde bankacılık 

sektörüne ilişin sorunlar ve bunlara ilişkin yaptırımlar üzerinde durulmuştur. 

1999 yılında çıkarılmış olan 4389 sayılı Kanun 16.07.2004 tarihine yurt içinde 

ve yurt dışında yaşanan gelişmelere uyum sağlayabilmek amacıyla sekiz 

defa değişikliğe uğramıştır. .   

 

 

11. 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE İÇ DENETİM 
 

01.11.2005 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 5411 sayılı 

Bankacılık Kanununun, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile karşılaştırılması 

durumunda 5411 sayılı Kanunun, 4389 sayılı Kanunda yer alan maddelerin 

birçoğunu aynen benimsemekle birlikte, 4389 sayılı Kanunda yer almayan 

çok yeni tanım ve kuruluşlara ilişkin hükümler de getirdiği göze çarpmaktadır. 

(Finansal holding şirketi, destek hizmeti kuruluşu, denetim komitesi, 

değerleme ve derecelendirme kuruluşları gibi). 

 
5411 sayılı Kanunun 4389 sayılı Kanundan farklı olarak risk ve 

denetime ilişkin düzenlediği konulara aşağıda yer verilmektedir;  

 

                                                 
88 BDDK, “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik”. 
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 5411 sayılı Kanunda “Sistemik riske karşı alınacak önlemler” başlıklı 

72.maddede, Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz 

bir gelişmenin ortaya çıkması ve bu durumun Kurumun koordinasyonunda, 

Fon, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankasınca müştereken tespiti hâlinde, 

alınacak olağanüstü tedbirleri belirlemeye Bakanlar Kurulu’nun yetkili 

olduğuna ilişkin yeni bir düzenleme getirilmektedir89.  

  
 Ayrıca 4389 sayılı Kanundan oldukça farklı olarak, bankalarda 

yapılacak yerinde denetimin, Kurumun meslek personelini oluşturan bankalar 

yeminli murakıp ve yardımcıları yanında, bankacılık uzmanı ve yardımcıları, 

bilişim uzmanı ve yardımcıları, hukuk uzmanı ve yardımcılarının da görev 

alacağı bir denetim ekibi tarafından yerine getirileceği öngörülmektedir. 

 
İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun 

olarak tesis edilmesi, işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması, 

finansal raporlama sistemlerinin güvence altına alınması,  banka içindeki 

yetki ve sorumlulukların belirlenmesinin yönetim kurulunun sorumluluğunda 

olduğu hususuna 5411 Sayılı Kanunda yer verilmiştir. 

 
5411 sayılı Kanunda, 4389 sayılı Kanunda yer almayan, bağımsız 

denetim kuruluşlarının denetim esnasında bankanın varlığını tehlikeye 

sokabilecek veya yöneticilerin Kanun veya esas sözleşmeyi ihmal etmiş 

olduklarını gösteren hususlar tespit ederlerse durumu derhal Kuruma 

bildirecekleri yönünde yeni bir düzenleme getirilmektedir. 

 

 

12. RİSK İZLEME VE YÖNETİM ANLAYIŞININ DEĞİŞMESİ  
 

Türkiye’de 1999 yılında başlatılan mali reformlarda uluslararası 

düzenlemeler dikkate alınarak bağımsız banka gözetim ve denetim 

sisteminin oluşturulması, banka bilançolarında şeffaflığın artırılması, 
                                                 
89 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, Madde:72, 25983 mükerrer sayılı Resmi Gazete, 01 Kasım, 2005, 
(Erişim) http://www.bddk.org.tr/turkce/Mevzuat/1582bankacilik_kanunu.pdf, 28.03..2007. 
 

http://www.bddk.org.tr/turkce/Mevzuat/1582bankacilik_kanunu.pdf
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bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi ve risk tanımı konusunda 

düzenlemeler yapılmıştır. 

 
Kısa bir süre öncesine kadar iç denetim risklerin etkileri ve bu etkileri 

azaltmaya yönelik iyileştirme politikalarının uygulanmasını amaçlamakta iken 

bugün gerçekleşmesi öngörülen risklerin önceden belirlenip önleyici 

kontrollerin organizasyon içinde yerleştirilmesini hedeflemektedir 

 
 4389 Sayılı Bankalar Kanunu’nda bankalara, işlemleri nedeniyle 

karşılaştıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünü sağlamak amacıyla 

faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu iç denetim ile birlikte risk kontrol 

ve yönetim sistemlerine sahip olma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu 

sistemlere ilişkin esas ve usullerin ise BDDK tarafından yönetmelikle 

belirlenmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda BDDK 2001 yılı Şubat ayında 

“Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik” 

çıkarmıştır (EK: 1). Yönetmelik 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 
 “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında 

Yönetmelik”te : “Bankalar, bünyelerinde, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla 

uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte, bu 

Yönetmelik hükümlerine uygun iç denetim ve risk yönetim sistemlerini 

kurmak, idame ettirmek ve geliştirmek zorundadırlar.”90 denilerek Türk 

Bankacılık Sektörü’nde de iç denetim ve risk yönetim sistemlerine ilişkin 

esasların uygulanması zorunlu kılınmıştır. 

 
Bu doğrultuda, 1 Ocak 2002 tarihi itibariyle Türk Bankacılık 

Sektörü’nde uluslararası standartlarla uyumlu etkin bir iç denetim 

uygulamasına geçilmiştir.  

 

 

                                                 
90 BDDK, “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik”. 
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13. AB’NİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN 
DÜZENLEMELERİ 
 

Mali sistem içinde yer alan bankacılık sektörünün krizlere açık olması, 

bankaların karşı karşıya kaldıkları çeşitli riskler, bir bankanın iflasın diğer 

bankalarıda etkilemesi, bankacılık sektöründe birtakım önlemlerin alınmasını 

zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede iki araç bulunmaktadır. Bunlar ihtiyatlı 

gözetim ve denetim ile mevduat garanti sistemidir. 

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

garanti sistemi ile ilgili uluslararası düzenlemelerden etkilenen yasal 

düzenlemeler bulunmaktadır. Bu çerçevede Basel Bankacılık Gözetim ve 

Denetim Komitesi ve Ödemeler Sistemi Komitesi adlı iki teknik komite 

çalışma yapmaktadır. Bu komitelerin getirdiği standartlar ise uluslararası 

alanda kabul gördüğü ve uygulandığı sürece amacına ulaşacaktır. 

 
İhtiyatlı gözetim, AB mevzuatında önemli bir yer tutmaktadır. İhtiyatlı 

gözetim ya belli şartların yerine getirilmesi için ya da bankaların yeni 

koşullara uyum sağlaması ve uluslararası alanda rekabet edebilmesi için 

stratejik bir silah olarak kullanılacaktır. Türkiye’de faaliyet gösteren 

bankaların uluslararası alanda rekabet edebilmeleri için bu kurallara uyum 

sağlaması gerekmektedir. 

 
Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesinin düzenlemelerinde 

iç denetimin, iç kontrol ve teftiş sisteminden oluşan bir bütün olduğu ifade 

edilmektedir. 

 

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

alanında değil kurumun tüm kademelerinde yer alan bütün faaliyetlerinin, 

kurumun etkin ve verimli bir şekilde çalışması ve mevzuata uygunluğunun 

sağlanması için yapılan kontrol faaliyetlerinin tümünü kapsar. İç kontrol 

sisteminin gerektiği gibi işleyip işlemediğinin ve yeterince etkin olup 

olmadığının kontrol ve denetimini yapmak ise iç denetim biriminin görevidir. 
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Maastricht Antlaşmasına göre, her ülkenin kendi gözetim ve denetim 

otoritesi bulunmaktadır. Örneğin İngiltere’de Finansal Servis Otoritesi 

(Financial Servicews Authority-FSA), Almanya’da Federal Gözetim ve 

Denetim Organı yetkili organlardır. Türkiye’de ise Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu bankaların gözetimi ve denetimi konusunda yetkili 

organdır. 

 

 

13.1. İngiltere 
 

İngiltere’ de bankacılık alanındaki işlemler ve düzenlemeler arasında 

uyumsuzluk bulunması, operasyonel giderlerin artışı gibi nedenler diğer 

yandan, kompleks hale gelen finansal işlemler gibi bankacılık alanındaki 

sorunlar, bankaların uluslararası faaliyetlerinin ve sermaye piyasası 

işlemlerinin mali pozisyonları açısından önemli bir pozisyona gelmesi ile 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Sektörün gözetim ve denetiminden sorumlu olan 

İngiltere Merkez Bankası BOE geleneksel bankacılık düzenlemelerine uygun 

olarak bu fonksiyonunu sistemin güvenli ve sağlıklı işlemesi yaklaşımı ile 

1998 yılına kadar yerine getirmiş, 1 Haziran 1998 tarihinde BOE’a ilişkin 

yasada yapılan değişiklikle bankalar ile para piyasası enstrümanları ve ilgili 

takas kuruluşlarının gözetim ve denetim sorumluluğu FSA'ya geçmiştir.  

 
İngiltere’de bankaların gözetim ve denetiminden Finansal Servis 

Otoritesi (Financial Servicews Authority-FSA) sorumludur. İngiltere’de 

bankalar iç denetim sistemi kurmak ve bu sistemin gerektirdiği işlevleri yerine 

getirmek zorundadırlar. Bu kapsamda bankalar ya kendi bünyelerinde bir iç 

denetim sistemi oluşturmak ya da dışarıdan bu hizmeti sağlamakla 

yükümlüdürler. İç denetimin bankalardaki fonksiyonu iç kontrol sistemlerinin 

uygunluğunu denetlemek, riskleri tanımlamak, bankalardaki etkinlik ve 

verimliliği gözden geçirmektir. FSA’da bankaların iç kontrol sistemlerinin 

sisteme uygun olup olmadığını belirler. 
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13.2. Almanya 
 

Almanya'da banka denetimi iki farklı kurum tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bunlardan birincisi, Finansal Hizmetler Denetleme 

Otoritesi (BAFİN)' dir. BAFİN, bankacılık sistemine uygulanan kurallar 

çerçevesinde kredi kurumlarının ve mali hizmet kurumlarının faaliyetlerini 

gözetlemektedir.  

 
Almanya’da kredi kurumlarının denetiminden sorumlu olan bir diğer 

kurum ise Bundesbank'dır. Almanya'da kredi kurumlarının denetiminden 

sorumlu olan esas kurum BAFİN olmasına rağmen bu kurum Bundesbank'la 

işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Bundesbank, danışma merci olma işlevini de 

haiz olup; kredi kurumlarının denetiminde geniş bir yetkisi vardır. 

 
Bafin bankalardan gelen raporlamalar doğrultusunda iç kontrol ve iç 

denetim sistemlerinin sağlıklı işleyip işlemediğini takip etmektedir. Diğer 

taraftan düzenleme ve denetleme otoritesi BAFİN, 1998 yılında “denetim 

komitesi” oluşturulmasını kararlaştırmıştır. Denetim Komitesi bankalardaki iç 

kontrol ve iç denetim sistemlerinin periyodik olarak değerlendirmesini yapar, 

iç denetim sistemlerinin sorumluluk alanlarına giren konularda mevzuata 

uygun hareket edilip edilmediğini tespit eder.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SONUÇ 

 

Son yıllarda dünyada serbestleşme ve küreselleşme eğilimlerinin 

artması ile birlikte uluslararası piyasalarda gelişmekte olan ülkelerin önemi de 

artmaya başlamış ve bu da sermaye hareketlerini önemli ölçüde etkilemiştir. 

Sermaye hareketlerinin gelişmekte olan ülkeleri etkilemesi, bir taraftan 

finansal piyasalardaki gelişimi hızlandırırken bir taraftan da risklerin boyutunu 

ve önemini değiştirmiştir. Özellikle 1997 yılından itibaren Latin Amerika, Asya 

ülkeleri ve Rusya da yaşanan tecrübeler finansal piyasalarda risklerin 

azaltılması ve kontrol edilmesi yönünde bir ihtiyacın doğmasına neden 

olmuştur. Bu da finansal sistemde önemli bir yeri olan bankalarda etkin 

gözetim ve denetimin sağlanması için uluslararası çalışmaları ve bu alanda 

uluslararası kriterler geliştirilmesini teşvik etmiştir.  

 
Bankacılık sektörü, dünyadaki gelişmelerden en çok etkilenen ve mali 

sistem içindeki yeri nedeniyle ekonomik yapıyı ve tüm sektörlerin gelişimini 

etkileyen bir sektördür. Dünya ekonomisinde ve uluslararası mali piyasalarda 

meydana gelen gelişmeler, Türkiye’de bankaların mali durumlarını 

güçlendirmesi ve uluslararası standartlarda denetim ve gözetim sistemi 

kurulması yönünde önemli adımların atılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu 

adımlardan birisi de Merkezi Denetimdir. AB bankalarında çok önce 

uygulanmaya başlanan “Merkezi Denetim”  ülkemizdeki bankalarda 

uygulamaya yeni yeni konulmaya başlanmıştır. Merkezi Denetim ile “Erken 

Uyarı Modelleri” geliştirilmiş bu sayede risk oluşmaya başlamadan bazı 

tedbirlerin alınması son yıllarda mümkün hale gelmeye başlamıştır. 

 
Merkezi Denetimin yanı sıra bankalarımızda, bankalarımızın sahip 

olduğu bilgi sistemlerinin periyodik ve eş anlı olarak kontrol ve denetimini 

sağlayan IT Denetimi de uygulanmaya başlanmıştır. Fakat bankacılık 

sektörümüzde Merkezi ve IT Denetimi için gereken teknolojik alt yapının 

güncel şartlara ve gelişmelere bağlı olarak güncellenmesi ve bilgi 

teknolojilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.  
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Türkiye’de bankacılık sektöründe iç denetim bankalarda bulunan teftiş 

sistemi ile yapılmaktaydı. Bankalarda teftiş kuruluna bağlı çalışan elemanlar 

denetim faaliyetini yerine getirmekteydi. Denetlenecek şubeler, Teftiş Kurulu 

tarafından belirlenir ve şubenin ölçeğine ve konusuna göre bir program 

hazırlanırdı. Her bankanın teftiş kurulu kendi belirlediği kurallara ve esaslara 

göre iç denetim faaliyetini gerçekleştirmekteydi. 

 
Uluslararası düzenleyiciler tarafından belirlenen prensipler, BDDK 

tarafından hazırlanan “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri 

Hakkında Yönetmelik”  ile Türk Bankacılık Sektöründe iç denetimin 

uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Bankalarda iç denetimin amacı, bankanın 

finansal nitelikte olan ve olmayan tüm faaliyetlerini gözden geçirerek 

değerlemek, iç kontrol sisteminin etkinliğini ölçmek ve değerlemek ve bu 

bilgiler ışığında yönetime tavsiyelerde bulunarak danışmanlık yapmak 

şeklinde belirtilebilir. 

 
Türk bankacılık sektöründe BDDK’nın yayımladığı yönetmelikle birlikte 

bankalar risk odaklı denetime geçmiştir. “Risk Odaklı Denetim” yaklaşımı 

içerisinde bulunan her banka faaliyet alanlarına, işin türüne, niteliğine ve 

risklerine uygun bir iç kontrol sistemi benimsemelidir .  

 
İç denetim bankalarda yerinde ve sürekli denetimi esas alan bir yapıdır. 

Etkin bir iç denetim fonksiyonu riskleri azaltmak ve fırsatları ortaya 

çıkartmaya yardımcı olmaktadır. Bankalar işlevsel birimlerinde iç denetim 

faaliyetini yürütecek eleman bulundururlar. İç denetçiler banka içinde 

kurulmuş olan uygulamadaki etkinliği gözden geçirirler, banka yönetimi 

tarafından belirlenmiş olan politika ve prosedürlere uyulma derecesini 

belirlerler ve dış denetçilere çalışmalarında yardımcı olurlar. Yaptıkları bu 

çalışmaların sonucunda ise elde ettikleri bulguları ve önerileri içeren raporu 

bankanın üst yönetimine verirler. 

 
İç denetim fonksiyonunun sağlıklı ve kendisinden beklenilenleri amaca 

uygun şekilde yerine getirebilmesi ve ortamdan ortama, kişiden kişiye 
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değişmemesi için, belli normlar dahilinde yürütülmesi önem taşımaktadır. Bu 

doğrultuda Uluslararası İç Denetim Standartları belirlenmiştir. 

 
İç denetim birimi nesnel olmalı, yani görevlerini yerine getirirken 

müdahaleye uğramaksızın ve önyargısız olarak yapabilecek konumda 

olmalıdır. Ayrıca dürüstlük ve yansızlığını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye 

de izin vermemelidir.  

 
İç denetçiler, mesleki yeterliliklerini koruma ve eğitimlerini devam 

ettirme sorumluluğunu taşımalıdırlar. Mesleki yeterlilik ise her elemanın 

sistematik olarak sürekli eğitime tabi tutulması yoluyla sürdürülmelidir. 

 
İç denetim, teftiş ve iç kontrol siteminin bütününden oluşan bir süreçtir. 

Bu nedenle iç kontrol ve teftiş sistemi birbiriyle koordineli çalışmalıdır. Her 

ikisinin de görev tanımları yönetmelikte belirtilmiş olsa da bankalarımızda iç 

kontrol merkezleri ile teftiş kurulları arasında zaman zaman görev ve yetki 

uyuşmazlıkları meydana gelebilmektedir. 

 
Bankanın her birimi ve her faaliyeti iç denetimin kapsamına girmelidir. İç 

denetimin kapsamı, iç kontrolün uygunluğunun ve verilen görevlerin gereği 

gibi yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesi ve değerlendirilmesini içerir.  

 

Denetim kurulu ve üst düzey yönetimin etkinliğinin sağlanması için iç 

denetim fonksiyonunun önemi anlaşılmalı ve her kademede yer alan banka 

personelini bu konuda bilgilendirilmelidir.  

 
Etkin bir iç denetim sistemi, banka amaçlarına ulaşılmasını 

engelleyebilecek tüm maddi risklerin tespit edilmesini ve değerlendirilmesini 

gerektirmektedir. Risklerin değerlendirilmesi sürecinde bankanın ve konsolide 

bazda banka grubunun karşı karşıya olduğu tüm riskler (kredi riski, ülke riski, 

transfer riski, piyasa, faiz riski, likidite riski vb.) dikkate alınmalı ve 

değerlendirilmelidir. Konsolide bazda denetim ise bankaların ulusal ve 
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uluslararası düzeyde bankacılık faaliyetlerinin ve diğer faaliyetlerin doğrudan 

veya dolaylı olarak değerlendirilmesini gerektirir.  

 
Banka gözetim otoritesinin, bankanın yeterli ve etkin bir iç denetim 

sisteminin bulunmadığını belirlemesi durumunda gerekli düzenleyici tedbirleri 

alması gerekmektedir. 

 
Bankalar hem mali kesimin hem de ekonominin geneli açısından çok 

önem arz ettiği için, bankacılık sektöründe yaşanan sorunlar ve krizler de 

ekonominin geneline çok çabuk yayılabilmektedir. Bu sorunları 

engelleyebilmek için gelişmiş ülkelerin merkez bankaları ve bankacılık denetim 

otoritelerinden de yetkililerin katılımıyla oluşturulan Basel Bankacılık Gözetim 

Komitesi; bankacılık gözetim ve denetimini etkinleştirmeye yönelik prensipler 

geliştirmiştir. Basel, Türkiye ‘de bankaların risklerini daha iyi bir şekilde 

yönetmelerini sağlayacak stratejinin temel taşı olarak görülmektedir. 

 
Basel II  ile birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar kendi kredi 

notlarına bağlı olarak risk ağırlığına tabi tutulacaktır. Bankalar olumlu kredi 

notuna sahip ise yeni düzenlemelerden olumlu etkilenecek, artan dış 

finansman imkanlarına paralel olarak kaynak maliyetleri de azalacaktır. 

Banka risklerinin ülke kredi notu dikkate alınarak ağırlıklandırılması 

durumunda, ülke kredi notunun düşük olması nedeniyle Türk bankaları %100 

risk ağırlığına tabi olacaktır. Bu durum olumsuz kredi notuna sahip olan 

bankaların kaynak maliyetini de arttırabileceği gibi Türk Bankalarının 

borçlanma imkanlarını da kısıtlayabilir. Bu nedenlerden dolayı yüksek 

borçlanma maliyetlerinin azaltılabilmesi ve ülke bazında dış kredi puanının 

arttırılması büyük önem taşımaktadır.  

 
Türkiye’de bankalar çok uzun bir süre yüksek riskli bir ortamda 

çalışmışlardır. Bu dönemde özellikle kamu kesimi borçlarının artması ve 

bütçe finansmanında kamu bankalarının kaynaklarının kullanılması 

bankacılık sektörünün çok ağır yaralar almasına sebep olmuştur. 
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2000’li yıllara gelindiğinde bankacılık sektörü çok ciddi bir riskle karşı 

karşıya kalmıştır ve bunun sonucunda bankacılık sektörünün yeniden 

yapılandırılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu amaçla iç denetimle ilgili 

düzenlemelerde değişiklikler yapılmıştır. Her banka kendi bünyesinde, 

düzenlemeler gereği iç kontrolün yanı sıra iç denetimin bir parçası olan teftiş 

kurulunu oluşturmuş fakat teftiş ile ilgili yapılan çalışmalar müfettiş istihdam 

etmekten çok öteye gidememiş, yapılanma ve sistemlerin etkinliği konusunda 

ise çeşitli farklılıklar ortaya çıkmıştır.  

 
Her ne kadar bankalarda İç Kontrol Merkezi benzeri bir sistemin 

oluşturulması Basel Komite kararlarında öngörülmese de ülkemizdeki 

bankaların iç denetim sisteminin düzenlenmesine ilişkin olarak BDDK’nın 

03/10/2001 tarihli kararı çerçevesinde teftiş kurulları yanında iç kontrol 

birimleri de kurulmuştur. Bahsi geçen düzenleme, ülke ekonomisinin kırılgan 

bir yapıya sahip olması nedeniyle bankacılık sisteminin olası risklere karşı 

aşırı duyarlılığının sınırlanması ve geçmişte yaşanmış krizlerin tekrar 

yaşanmaması açısından yararlı bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 
Sonuç olarak, küreselleşmeyle birlikte dünya ekonomik düzeni içinde bir 

ülkede meydana gelen gelişmeler sadece o ülkeyi değil, o ülkenin ekonomik 

bağlantısı olan ülkeler yoluyla tüm ekonomileri etkiler duruma gelmiştir. 

Yaşanan bu hızlı gelişmeler ise bankacılık sektörünün uluslararası alanda 

karşılaştığı ve yönetmek zorunda olduğu riskleri hem arttırmış hem de bu 

risklerin çeşitlenmesine neden olmuştur. Türkiye’de ise bankacılık sektöründe 

yaşanan sorunlar ve krizler sektörde faaliyet gösteren bankaların bir kısmının 

yükümlülüklerini yerine getirememesine bir kısmının da ortaya çıkan yeni 

durumlara gereken uyumu sağlayamamasına neden olmuştur. Bütün bu  

yaşananlar sonucunda bankacılık sektörünün yoğun bir denetime tabi 

tutulmasının önemi ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda uluslararası düzenleyiciler 

tarafından prensipleri belirlenen “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi 

Sistemleri Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış ve iç denetimle ilgili 

düzenlemeler yapılmış ve bunların uygulanması zorunlu kılınmıştır. 
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EK: 1  
 
Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik 
 

(08.02.2001 Tarih ve 24312 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) 

 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 
 

 Amaç,  kapsam ve hukuki dayanak 
 Madde 1- Bu yönetmelik, bankaların, karşılaştıkları risklerin 

izlenmesini ve kontrolünü sağlamak üzere kuracakları iç denetim sistemleri 

ile risk yönetim sistemlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemeyi 

amaçlamaktadır.  

 

 Bu yönetmelikte geçen “banka” tabiri, 4389 sayılı Bankalar Kanununda 

geçen ve banka adı altında Türkiye’de kurulan kuruluşlar ile yurtdışında 

kurulu bankaların Türkiye’deki şubelerini ve özel finans kurumlarını kapsar. 

 

 Bu yönetmelik 4389 sayılı Bankalar Kanununun 9 uncu maddesinin 4 

numaralı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 Tanımlar 
 Madde 2- Bu yönetmelikte geçen;  

 
 Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu; 

 

 Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu; 
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 İç kontrol işlevi: Banka faaliyetlerinin, yönetim stratejisi ve 

politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut 

mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini, hesap ve kayıt düzeninin 

bütünlüğünü ve güvenilirliğini, veri sistemindeki bilgilerin zamanında elde 

edilebilirliğini sağlamak amacıyla, banka yönetim kurulu ve üst düzey 

yönetimi tarafından tesis edilen yönetim tarzı ve organizasyon yapısı 

kapsamında yürütülen ve her seviyedeki personel tarafından uyulması ve 

uygulanması gereken kontrol faaliyetlerinin tümünü; 

  
 İç kontrol sistemi: Bankanın tüm faaliyetlerinin, belirlenen politika, 

yöntem, uygulama talimatları ve limitlere uygun olarak, yönetim 

kademelerince yürütülmesini sağlamak amacıyla, iç kontrol elemanları 

tarafından yerine getirilen, bir sistem içinde izlemeyi, bağımsız 

değerlendirmeyi, yönetim kademelerine eş anlı rapor etmeyi içeren finansal, 

operasyonel ve diğer kontrol sistemlerinin tümünü; 

 
 Teftiş sistemi: Bankanın günlük faaliyetlerinden bağımsız, yönetimin 

ihtiyaçları ve bankanın yapısına göre finansal faaliyet ve uygunluk denetimleri 

şeklinde, iç kontrol işlevi kapsamında bağımsız bir biçimde, müfettişlerce 

gerçekleştirilen, iç kontrol sistemi ile risk yönetim sisteminin işleyişi başta 

olmak üzere bankanın tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan ve bu 

alanlara ilişkin değerlendirme yapılmasını sağlayan, değerlendirmelerde 

kullanılan kanıt ve bulguların raporlama, izleme ve inceleme sonucunda elde 

edildiği sistematik denetim sürecini; 

  

 İç denetim sistemi: İç kontrol sistemi ile teftiş sisteminden oluşan 

bütünleştirilmiş süreci; 

  

 Risk yönetim sistemi: Yönetim kurulunun, bankanın gelecekteki nakit 

akımlarının ihtiva ettiği risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin 

niteliğini ve düzeyini izlemek, kontrol altında tutmak ve gerektiğinde 
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değiştirmek amacıyla uygulamaya koyduğu standart belirleme, bilgilendirme, 

standartlara uygunluğu tespit etme, karar alma ve uygulama sürecine ilişkin 

mekanizmaların tümünü; 
 
 Üst düzey yönetimi: Banka genel müdür ve genel müdür yardımcıları 

ile birinci derece imza yetkisine sahip diğer icra birimlerinin yöneticilerini; 

 

 Müfettiş:  Bankalar Kanununun 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası 

hükmüne istinaden, banka yönetim kurulundan veya yönetim kurulunun 

görevlendirdiği genel müdürlük makamından aldığı yetkiye dayanarak banka 

işlemlerinin bankacılık mevzuatı ile bankaların iç mevzuatına uygunluğunu 

denetleyen banka elemanını; 

  

 İç kontrol merkezi: Bankanın iç kontrol faaliyetlerini tasarlayan idare 

eden ve eşgüdümünü sağlayan yapılanmayı; 

  
 İç kontrol elemanı: Faaliyetlere yönelik olarak sürekli izleme, inceleme 

ve kontrol yapmak üzere banka yönetimi tarafından yetkilendirilmiş, 

müfettişler dışındaki banka personelini; 

  

 Risk yönetimi grubu: Bankanın maruz bulunduğu risklerin sistemli 

yönetilmesi amacıyla oluşturulan; üst düzey risk komitesini, banka risk 

komitesini ve merkezi veya merkezi olmayan yapıdaki münferit faaliyet 

birimlerine ilişkin risk yönetimi komitelerini ihtiva eden teşkilatın tümünü; 

 
Aktif/pasif yönetimi komitesi: Yönetim kurulu tarafından, banka varlık 

ve yükümlülüklerinin yönetimi ile bu kapsamda fon hareketlerine ilişkin 

politikaları belirlemek, banka bilançosunun yönetilmesi için ilgili birimlerce 

icra edilecek kararları almak ve uygulamaları izlemekle görevlendirilen 

komiteyi; 
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 Risk yönetimi elemanları: Risk yönetimi komitelerinde bankanın maruz 

kaldığı risklerin belirli ölçüler, sayısal ve analitik teknikler kullanmak suretiyle 

tanımlanması, tespit edilmesi, değerlendirilmesi gibi hususlarda görev alan; 

yönetim kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre iç kontrol elemanları ile 

eşgüdüm içinde çalışan, risk yönetimi bilgi ve deneyimine sahip personeli; 

 

 Risk: Bir işleme ilişkin bir parasal kaybın ortaya çıkması veya bir 

giderin ya da zararın vuku bulması nedeniyle ekonomik faydanın azalması 

ihtimalini; 

 

 Kontrol edilebilir riskler: Risk azaltıcı tekniklerin kullanılması veya riski 

doğuracak işlemlere ilişkin limitler uygulanması suretiyle bankanın zarara 

uğrama ihtimalinin azaltılmasının mümkün olduğu riskleri; 

 

 Kontrol edilemeyen riskler: Kontrol edilebilir risklerin, zaman içinde 

değişebilirliğine bağlı olarak, herhangi bir risk ölçme ve azaltma tekniği 

kullanmak veya limit uygulamak suretiyle gerçekleşme olasılığı önceden 

tahmin edilemeyen ve ortaya çıktığı anda gerçekleşen zarar riskini; 

 

 Bankanın kontrol ettiği iştirakler: Bir bankanın, bankacılık mevzuatına 

göre yürürlükte bulunan konsolide mali tablolarla ilgili düzenlemelerde yer 

alan, üzerlerinde kontrol etme gücüne sahip olduğu kuruluşları; 

  

 ifade eder. 

  
 Sistem Kurma Zorunluluğu  
 Madde 3- Bankalar, bünyelerinde, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla 

uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte, bu 

Yönetmelik hükümlerine uygun iç denetim ve risk yönetim sistemlerini 

kurmak, idame ettirmek ve geliştirmek zorundadırlar. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
İç Kontrol İşlevi 

 

 İç kontrol işlevinin etkinliğini belirleyen unsurlar  
 Madde 4- Bankalar iç kontrol işlevini etkin bir şekilde yerine getirmek 

amacıyla, asgari olarak,  

 

a) Karar alma sürecine ilişkin usul ve esasları, 

b) Risk yönetimi kapsam ve uygulaması, 

c) Risklerle ilgili limit ve standartları belirleme ve uygulama süreçleri, 

d) Bilgi işlem altyapısı üzerinde oluşturulacak kontroller, 

e) Finansal ve yönetsel raporlama, 

f) Personel politikası, 

g) Sorumlulukların belirlenmesi, 

h) Denetim ve kurallara riayet, 

i) Usulsüz işlemlerin önlenmesi 

 

hususlarında yazılı iç kuralları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tesis 

etmek ve uygulamak zorundadırlar.  

 

 Bankalar, bünyelerinde, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla 

uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte, 

bu Yönetmelik hükümlerine uygun iç denetim ve risk yönetim sistemi 

kurmak,  idame ettirmek ve geliştirmek zorundadırlar.  

 

 İç kontrol işlevini yürütecek temel birimler 
 Madde 5- İç kontrol işlevi kapsamındaki faaliyetler, yönetim kurulu, üst 

düzey yönetim ve bankanın her seviyedeki personeli ile teftiş kurulu, iç 

kontrol merkezi ve risk yönetimi grubu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, 

bu birimlerin, görevlerini bankanın temel faaliyetlerinden bağımsız olarak ve 
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objektif bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli tüm tedbirleri almakla veya 

alınmasını sağlamakla yükümlüdür. 

 

 İç denetim ve risk yönetimi düzenlemeleri, bu birimlerin idari bakımdan 

birbirlerinden bağımsız, iç kontrol işlevi kapsamında banka yönetim kuruluna 

ve üst düzey yönetimine karşı ayrı ayrı sorumlu olmalarını sağlayacak şekilde 

yapılır. 
 

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

sorumluluk alanları, eleman sayısı ve bunların aralarındaki işbirliği, yönetim 

kurulunca belirlenir.  

  

  Bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla her banka, kendi 

faaliyetlerinin kapsamını ve yapısal özelliklerini de dikkate alarak iç denetim 

sistemi ile risk kontrol ve yönetim sisteminin teşkilat yapısını ve işbirliği 

usullerini geliştirir. 

 
Yönetim kurulunun iç kontrol işlevinin gerçekleştirilmesindeki 
görev ve sorumluluğu 

 Madde 6- Yönetim kurulu, bankanın kontrol faaliyetlerine ilişkin önemli 

strateji ve politikaları oluşturarak, onaylar, uygulanmasını dönemsel olarak 

inceler ve bankanın bünyesinde kurumsal yapıya uygun ve etkin bir iç 

denetim sistemi ile risk yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi 

hususunda gerekli tedbirleri alır. 

 

 Yönetim kurulu, yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak 

bankanın genel yönetim yapısında iç denetim ve risk yönetim sistemlerine 

açıkça yer verir; bu sistemlerin idari yapısına, personelin teminine, kalitenin 

sağlanmasına ilişkin esas ve usulleri belirler. 

 

 Yönetim kurulu, banka üst düzey yönetiminin, teftiş kurulu, iç kontrol 

merkezi ve risk yönetimi grubu yetkililerinin ve bankanın bağımsız dış 
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denetimini yapan kuruluşun bankanın iç denetim sistemine ya da iç kontrol 

sürecine ilişkin değerlendirmelerini düzenli olarak incelemek, bankanın 

bağımsız denetim kuruluşunun iç denetimin güçlendirilmesine yönelik 

önerilerinin dikkate alınıp alınmadığını ve taleplerine uyulup uyulmadığını 

kontrol etmek, banka stratejileri ve politikaları ile mevcut risk sınırlarının 

uygunluğunu periyodik olarak değerlendirmek zorundadır. 

 
 Üst düzey yönetimin sorumluluğu 
 Madde 7- Üst düzey yönetimi, banka içi bir düzenleme ile bu 

yönetmelikte belirtilen iç kontrol işlevini ifa edecek organlarla eşgüdümlü 

olarak; 

 

 a) Yönetim kurulunca onaylanan iç kontrol stratejileri, politikaları ve 

sürecinin belirlenmesi, yürütülmesi, sürekli olarak gözden geçirilmesi ve 

gerektiğinde yeni riskleri de içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve 

etkinliğinin kontrolünden; 

 

 b) Bankanın taşıdığı risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve 

kontrol edilmesi için gerekli yöntem, araçlar ve uygulama usullerinin 

geliştirilmesinden; 

 

 c) Yetki ve sorumlulukların açıkça düzenlenmesi ile görev ve 

sorumlulukların etkin olarak yerine getirilmesinin izlenmesinden, 

 

 yönetim kuruluna karşı sorumlu tutulur.  

 

 Üst düzey yönetimde görev alanlar, üst düzey risk komitesi hariç, risk 

yönetimi grubuna dahil komitelerde, denetim komitesinde ve iç kontrol 

merkezinde görev alamazlar. 
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 Üst düzey risk komitesinin teşkili ve sorumlulukları 
 Madde 8- Üst düzey risk komitesi,  bankanın konsolide ve konsolide 

olmayan bazda izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin, politikalarının 

hazırlanmasından, yönetim kurulunun onayına sunulmasından ve 

uygulamaların izlenmesinden sorumlu tutulur. 

 

 Üst düzey risk komitesi, yönetim kurulunun iç denetim sisteminin 

idame ettirilmesi ile görevli üyesinin başkanlığında yönetmeliğin 33`üncü 

maddesine göre teşkil olunan banka risk komitesinin başkanından, aktif/pasif 

yönetimi komitesi başkanından, varsa kredi komitesi başkanından ve 

konsolidasyon kapsamındaki kuruluşların üst düzey risk komitelerinin ya da 

benzeri organlarının başkanlarından oluşur.  

  

 Bankada “aktif/pasif yönetimi komitesi” bulunmaması ve aynı görevi 

üstlenen bir başka birimin mevcut olması halinde, söz konusu birimden 

sorumlu kişi, üst düzey risk komitesinde yer alır.  

 

Diğer personelin sorumlulukları 
Madde 9- Etkin bir iç kontrolün sağlanmasında, tüm personelin kendi 

sorumluluklarını yerine getirmeleri, meslek ilkeleriyle bağdaşmayan 

uygulamalar ile görevleri dolayısıyla karşılaştıkları banka politikalarına aykırı 

veya yasal  olmayan faaliyetler gibi hususları üst düzey yönetime aktarmaları 

için görev ve yetkiler, yazılı olarak tanımlanır ve ilgili personele bildirilir. 

 

 Banka için benimsenen meslek ilkelerine aykırı olan faaliyetleri ve 

basiretten uzak işlemleri teşvik edebilecek; özellikle kısa vadeli performans 

ve operasyonel sonuçların ön plana çıkarılarak uzun dönemde etkili 

olabilecek risklerin göz ardı edilmesi, görev ve yetkilerin etkin olmayan 

şekilde dağılımı sonucu banka kaynaklarının verimsiz kullanılması, kısa 

dönemli hedeflere yönelik teşvik programı uygulanması ya da hatalı 

davranışlar için uygun bir yaptırım mekanizmasının işletilmeyişi şeklindeki 

politika ve uygulamalardan kesinlikle kaçınılacaktır. 
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           İç kontrol sürecinin temel unsurları 

 Madde 10- İç kontrol, yönetim kurulunun, üst düzey yönetimin ve diğer 

banka personelinin içinde yer aldığı, her düzeyde süreklilik göstermesi 

zorunlu bir faaliyet olarak yürütülür. 

 

İç kontrol sürecinin etkin bir şekilde tesisi ve iç denetim amaçlarına 

ulaşılabilmesi için,  

a)Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetimin, iç kontrol sürecindeki görev ve 

sorumlulukları ve banka bünyesinde oluşturulacak iç kontrol ortamının 

unsurları, 

b)İç kontrol faaliyetleri ile banka bünyesindeki işlevsel görev ve 

sorumlulukların paylaşımı,  

c)Bilgi erişim sistemi ve banka içi iletişim yapısı,  

d)İç kontrol sürecinin izlenmesine dönük faaliyetleri ile hataların 

düzeltilmesi hususundaki uygulama usulleri,  

e)İç kontrol sürecinde risklerin saptanması ve değerlendirilmesi faaliyetleri,  

 

bu yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak tanımlanır, kayıtlarda 

açıkça gösterilir ve tüm işlevsel faaliyetler tanımlanan söz konusu 

unsurlara uygun olarak gerçekleştirilir. 

 Banka bünyesinde iç kontrol ortamının tesisi 

 Madde 11- Yönetim kurulu, mesleki ve ahlaki standartların 

geliştirilmesini ve her seviyedeki personelin iç kontrolün önemini ve üzerine 

düşen yükümlülüğü özümsemesini sağlayacak kurum içi kontrol kültürünün 

oluşturulmasını sağlar.  
 
 İç kontrollerle ilgili detaylı uygulama usullerinin oluşturulması 

konusunda banka bünyesinde özel birimler görevlendirebilir.  
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 İç kontrol ortamında, raporlamaya ilişkin yetki ve sorumlulukların 

dağılımını açıkça gösteren etkin iletişim kanallarına ve bilgi donanımına sahip 

bir organizasyon yapısı belirlenir; yetki ve sorumlulukların dağılımının 

raporlamada aksamaya yol açmaması ve tüm birimlerin ve faaliyetlerin 

yönetimin kontrolünde olması sağlanır. 

 İç kontrol sürecine ilişkin faaliyetlerin yeterli teknik özelliklere sahip 

personel tarafından yürütülmesi hususunda gerekli tedbirler alınır, tüm 

personelin çalışmalarından dolayı tabi olacağı teşvik kriterleri belirlenir. 

 
 İç kontrol faaliyetleri  
 Madde 12- İç kontrol faaliyetleri, risk değerlendirme işlevi 

çerçevesinde tespit edilen risklerin de izlenmesine olanak verecek şekilde 

günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenir ve sürdürülür.  

 

 İç kontrol süreci ve faaliyetlerinde aşağıdaki unsurlara yer verilir:  

 

 a) Yönetim Kurulu ile banka üst düzey yönetiminin gözetim ve 

incelemeleri: Banka yönetim kurulu, bankanın amaç ve hedefleri 

doğrultusunda gelişmeleri, bütçe ve performans hedeflerine uygunluğunu 

gözler ve ortaya çıkan aksaklıklar için uyarı yapmak suretiyle iç kontrol 

sürecine işlerlik kazandırır. 

 

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

olağanüstü durumlar hakkında günlük, haftalık ve aylık raporlar ile genel 

performans raporlarını incelemelerini ve değerlendirmelerini kapsar.  

 

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

menkul kıymetler gibi finansal varlıklar da dahil olmak üzere maddi varlıklara 

erişilebilmesine, bunların kullanımına ve saklanmasına yönelik kurallara ve 

sınırlamalara uyumun incelenmesini, tüm maddi varlıkların periyodik 

envanterinin çıkarılmasını ve değerlendirilmesini içerir.  
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 d) Limitlere uygunluk incelemeleri, aşım ve aykırılıkların takibi: Genel 

ve özel risk sınırlarına uyulup uyulmadığı incelenir ve limit aşımları yakından 

izlenir. 

 

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

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

ve sorumluluklar açıkça tanımlanır, belirli limitlerin üzerindeki işlemler için 

onay ya da yetki alınması yükümlülüğü konulur. 

 

 f) Sorgulama ve mutabakat sistemi: İşlem detaylarının ve kullanılan 

risk yönetim modellerine ait çıktıların tutarlılığının araştırılması, hesapların 

karşılaştırılması, kontrol listelerinin hazırlanması ve periyodik mutabakatların 

gerçekleştirilmesi suretiyle iç kontrol sistemi etkin bir biçimde işletilir. Bu 

incelemeler sonucunda saptanan mevcut veya potansiyel sorunlar yetkili üst 

düzey yöneticilere rapor edilir. 

 

 İşlevsel görev ayrımı ve sorumlulukların tesisi  
 Madde 13- İç kontrol mekanizmalarını sağlıklı ve etkin biçimde kurmak 

ve çalıştırabilmek için banka faaliyetlerine ilişkin işlevsel ayrımlar tesis edilir. 

Bu kapsamda; 

 

 a) Bankanın temel faaliyet alanlarına ilişkin olarak; menkul kıymet ve 

türev ürün alım-satım faaliyetleri ile kredi açma ve diğer bankacılık 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi; 

  

 b) Kredilendirme sürecinde; kredi dokümantasyonunun yeterliliğinin 

tespiti ile kredinin onaylanmasından sonra müşterinin takibi; talep sahibinin 

kredi değerliliğinin incelenmesi ile kredinin pazarlanmasına yönelik faaliyetler; 

 

 c) Ödemelere ilişkin işlemlerde; ödemenin onaylanması ile fiili olarak 

gerçekleştirilmesi; 
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 d) Menkul kıymet alım-satım işlemlerinde; işlemin fiilen 

gerçekleştirilmesi ile kaydedilmesi, 

 

 gibi değişik işlevler için tanınan yetkiler ve sorumluluklar birbirinden 

ayrılır ve çakışmaması sağlanır. 

 
 Banka için risk yaratabilecek işlevler tespit edilerek mümkün 

olduğunca diğer işlevlerden ayrılır ve farklı yetkililerin sorumluluğuna verilir. 

İcrai yetkileri olan personelin sorumlulukları ve yetkileri dönemsel olarak 

incelenerek, bunların banka için potansiyel risk oluşturmaması hususunda 

gerekli tedbirler alınır. 

 

 Bankalarda güvenilir bilgi erişim sistemlerinin tesisi 

 Madde 14- İç kontrol işlevinin iyi çalışmasının ve gerekli bilgi 

ihtiyacının karşılanmasının sağlanması bakımından verilerin ve diğer 

bilgilerin elektronik ortamda saklanılmasına ve kullanılmasına olanak veren, 

güvenilir etkin yönetim bilgi sistemlerinin tesis edilmesi zorunludur. 

 

  Banka bünyesinde elde edilen bilginin güvenilir, zamanında erişilebilir 

ve uygun biçim ve nitelikte olması sağlanır. 

 
 Bilgilerin sadece yetkililerce ulaşılabilir olması, bu hususta mevzuattaki 

meslek sırrı ile ilgili düzenlemelere riayet için her türlü tedbir alınır. 

 

 Bilgi sistemlerinin ve bilgi işlem teknolojisinin kontrolü 

 Madde 15- Bilgi sistemlerinin ve bilgi işlem teknolojisinin içerdiği 

risklerin, bankaların faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi ve muhtemel 

zararların önlenmesi amacıyla, etkin olarak kontrolü şarttır.  

  

 Genel kontrol ve incelemeler, veri yedekleme ve ilgili diğer işlemleri, 

kullanılan temel yazılımlardaki ve diğer yazılımlardaki gelişmeleri, bilgi erişim 
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politikalarını ve bilgi erişimine ilişkin fiziki ve mantıksal güvenlik kontrollerini 

kapsar.  

  

 Uygulamaya yönelik kontrol ve incelemeler, işlemlerin kaydının 

kontrolünü sağlayan ve yazılım uygulamalarının ve diğer el kitabı uygulama 

usullerinin içinde tanımlanan elektronik ortamda kontrol safhalarından oluşur. 

Uygulamaya yönelik kontrol ve incelemeler, mantıksal erişimler ile 

yazılımların özel kontrollerini ve benzeri diğer özel kontrol ve incelemeleri 

içerir.  

 

 Bankalar, başlıca finansal hizmetleri sunma yeteneğinin olumsuz 

yönde etkilenmemesi amacıyla, bilgi sistemleri başta olmak üzere önemli 

sistemlerinin bir tehlikeye maruz kalmadan kurtarılması ve benzeri konularda 

alternatif dış hizmet temini imkanlarını da dikkate almak suretiyle, faaliyetleri 

yeniden başlatma ve devamlılık sağlama planları oluşturmak ve bunları 

dönemsel olarak test etmek zorundadırlar.  

 

 Etkin iletişim yapısı ve iletişim kanallarının tesisi 

 Madde 16- İç denetim sisteminin etkin bir şekilde çalışmasının 

sağlanması bakımından, bankalarda yeterli ve etkin bir iletişim sistemi tesis 

edilir.  

 

 Bankanın organizasyon yapısı içinde bilginin yukarıdan aşağıya, 

aşağıdan yukarıya ve yatay olmak üzere bankanın tüm yönetim kademeleri 

ile personeline ulaşacak biçimde akışı ve bankanın amaçları, politikaları, 

uygulama usulleri ve beklentileri hakkında alt birim yöneticilerinin ve 

operasyonda görevli personelin tam anlamıyla bilgi sahibi olması sağlanır. 

Personele yönlendirilecek bilgilerin içeriğinde banka faaliyetlerine ilişkin 

politikalara, bunların uygulama usullerine ve bankanın faaliyet performansına 

ilişkin verilere yer verilir. Banka personelinin görev ve sorumluluklarına ilişkin 
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kuralları bilmeleri ve gerekli bilgilerin ilgili personele hızlı bir biçimde ulaşması 

sağlanır. 

 

 Yönetim kurulu, bankanın karşı karşıya olduğu riskleri ve faaliyet 

performansını değerlendirir. Banka personelinin karşılaştığı problemleri, 

mutad uygulamalara göre şüpheli gördükleri hususları ve davranışları ilgili 

yönetim kademelerine ve denetim birimlerine raporlaması için üst düzey 

yönetim tarafından banka bünyesinde uygun iletişim kanallarının tesisi ve 

idamesi gereklidir. 

Yatay bilgi akışının sağlanması suretiyle banka içindeki veya bankanın 

kontrolü altındaki kuruluşlara ait bir birimin sahip olduğu bilginin, o bilgiye 

gereksinim duyan diğer birimlerle paylaşılması temin edilir. 

 
İç kontrol sürecinin izlenmesi faaliyetleri ve hataların düzeltilmesi 

 Madde 17- İç kontrol sürecinin izlenmesinden sorumlu personel, iç 

kontrol merkezi ve risk yönetimi grubunun görüşleri ve üst düzey yönetimin 

önerisi üzerine yönetim kurulunca görevlendirilir.  

 

 Bankanın farklı faaliyetlerinin izlenmesinin sıklığı, bankanın taşıdığı 

mevcut riskler ile banka içi ve dışındaki diğer gelişmelere göre belirlenir. 

 

 İç kontrol sisteminde ortaya çıkan zayıflıkların giderilmesi, hata ve 

eksikliklerin en kısa sürede düzeltilmesi için kesintisiz izleme faaliyetleri 

aracılığıyla iç kontrol süreci ve muhtelif işlemler üzerindeki kontrol 

mekanizmalarının etkinliği gözden geçirilir. 

 

  İç kontrol sürecinin etkinliği dönemsel olarak değerlendirilir. Bu 

değerlendirme yetkili personelin kendi sorumluluk alanıyla ilgili olarak, 

uygulanan kontrol mekanizmalarının etkinliği hususunda kişisel 

değerlendirmelerini yapması şeklinde gerçekleştirilir. Söz konusu 

değerlendirmelerin üst düzey yönetim, iç kontrol merkezi ve teftiş kurulu 
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tarafından incelenmesi sağlanır. Değişik düzeylerde yapılan 

değerlendirmelerin bir raporla bu konuda sorumlu yöneticilere ve yetkililere 

zamanında ulaştırılması öngörülür. 

 

 İç kontrol sürecinin etkinliğinin ve bu sürece ilişkin politikalara ve 

uygulama usullerine uyulup uyulmadığının izlenmesi görevi, nihai olarak teftiş 

kurulu tarafından yerine getirilir.  

 

 Risk tanıma ve değerlendirme süreci 

 Madde 18-  Risk yönetimi sistemi, idari bakımdan bağımsız bir 

şekilde örgütlenir. Risk tanıma ve değerlendirme işlevi ağırlıklı olarak risk 

yönetimi sistemi kapsamında faaliyette bulunan risk yönetimi grubu 

tarafından icra edilir. Risklerin bankadaki iş akışı içinde etkin bir biçimde 

tanımlanması, tespit edilmesi ve değerlendirilmesi sürecinde iç kontrol ve risk 

yönetimi grubu elemanlarının yönetim kurulunca belirlenecek esas ve 

usullere göre işbirliği içinde hareket etmesi sağlanır. Gerek duyulması 

halinde, müfettişler başta yasal ve operasyonel riskler olmak üzere, özellikli 

alanlardaki riskleri de değerlendirirler. 
 
 Risklerin tanınmasında ve değerlendirilmesinde, bankanın ve kontrol 

ettiği iştiraklerin oluşturduğu grubun karşı karşıya olduğu tüm riskler 

konsolide bazda dikkate alınır. İç kontrol süreci, bankanın kontrol ettiği 

konsolidasyon kapsamındaki tüm kuruluşları ve bunların karşılaştıkları riskleri 

kapsar. 
 

 Yönetim kurulu, bankanın taşıdığı temel riskleri göz önünde 

bulundurarak bu risklere ilişkin limitleri belirler ve risk yönetimi grubu ile 

banka üst düzey yönetiminin, bankanın maruz kaldığı çeşitli risklerin tespit 
etmesi, ölçmesi, kontrol etmesi ve yönetmesi hususlarında gerekli tedbirleri 

almalarını sağlar. 
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 İç kontrol süreci, yeni ya da daha önceden karşılaşılmamış veya 

tanımlanmamış riskleri de kapsamına almak üzere gözden geçirilir ve 

gerektiğinde söz konusu riskleri etkin bir şekilde algılamak üzere yeniden 

yapılandırılır. 

 
 Risk değerlendirme işlevi, bankanın karşı karşıya kaldığı tüm riskleri 

kapsar. Bu işlevin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, banka faaliyetlerini 

olumsuz yönde etkileyebilecek kurumsal yapının karmaşıklığı, banka 

faaliyetlerinin içeriği, personelin niteliği ve sürekliliği, kurumsal değişiklikler 

gibi banka içi ekonomik etkenler ile sektördeki değişmeler ve teknolojik 

gelişmeler gibi banka dışı tüm faktörlerin tespit edilmesini gerektirir. 

 

 Risklerin tanınması ve değerlendirilmesi işlevinin eksiksiz bir şekilde 

yerine getirilebilmesi için bankada, faaliyet ortamının değişmesi, yeni 

personel istihdamı, bilgi sistemlerinin yenilenmesi, hızlı büyümeye yönelik 

faaliyetler, yeni teknoloji kullanımı, yeni ürün ve hizmetlerin sunulması, 

birleşme ve devralmalar, ekonomik yapıdaki ve yasal düzenlemelerdeki 

değişikliklerin etkisi de dikkate alınarak uluslararası faaliyetlerin genişletilmesi 

hususları gözden geçirilerek gerekli tedbirler alınır.  
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İKİNCİ KISIM 
İç Denetim Sistemi 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

İç Denetim Sisteminin Amacı, Unsurları ve Yapısı 
 

           İç denetim sisteminin amacı ve temel unsurları 

 Madde 19- İç denetim sistemi faaliyetlerin verimliliğinin ve etkinliğinin 

sağlanmasını, finansal ve idari konulara ait bilginin güvenirliliğinin, 

bütünlüğünün ve zamanında elde edilebilirliğinin,  banka faaliyetlerinin 

yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere tam anlamıyla uygunluğunun 

sağlanmasını amaçlar. 

 

 Bu amaçlara ulaşabilmek için iç denetim sistemi; 

 

 a) Banka faaliyetlerinin yasal düzenlemelere, yönetim kurulunca tesis 

edilmiş strateji ve politikalara uygun olarak; basiretli, düzgün ve maliyet 

boyutu dikkate alınarak etkin bir şekilde planlanmasının ve yürütülmesinin 

kontrolünü; 

 b) İşlemlerin ve yükümlülüklerin ifasının, genel veya özel yetkilere 

dayalı olarak gerçekleştirmesini; 

 c) Faaliyetlere ilişkin olarak, yönetim kurulunun bankanın varlıklarını 

güvence altına alabilmesini ve yükümlülükleri kontrol edebilmesini; 

 d) Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye 

indirilmesi için risklerin tanımlanabilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını; 

 e)  Kayıtların tam, doğru ve zamanında bilgi sağlamasını; 

 f) Yönetim kurulunun, bankanın sermaye yeterliliğini, likiditesini, 

aktiflerinin kalitesini, bütçesine uygun kârlılık performansını ve bankacılıkla 

ilgili mevzuat hükümlerine tam anlamıyla uygunluğunu düzenli ve zamanında 

izlemeye muktedir olmasını; 
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 g) Yönetim kuruluna, zarara uğrama riskini tanımlama, düzenli olarak 

gözden geçirme ve mümkün ise sayısallaştırma imkanı vermesi bakımından 

risk yönetim sisteminin etkin bir biçimde çalışmasını; 

 h) Banka bünyesindeki kontrol mekanizmalarının etkinliğinin 

değerlendirilmesini;  

 

 temin edecek şekilde oluşturulur. 

  
  Temel kontrol alanları 
 Madde 20- Temel kontrol alanları düzenli aralıklarla yapılan sıradan 

kontrol ve incelemelerin odaklandığı faaliyet alanları ile talebe göre yapılacak 

özel incelemelerin ya da süreye bağlı olmadan yapılan acil ve hızlı 

incelemelerin odaklandığı faaliyet alanlarını kapsar. Başlıca temel kontrol 

alanları şunlardır: 

  

 a) Gözetim amacıyla Kurum tarafından talep edilen raporlamaların ve 

diğer bilgilerin hazırlanması, 

 b) İlgili mevzuata uygunluğun sağlanması, 

 c) Yeterli düzeyde karşılık ayrılmasının sağlanması, 

 d) Faaliyetlerin basiretli biçimde planlanması ve yürütülmesinin temini, 

 e) Finansal muhasebe ve yönetim bilgi sistemleri, 

 f) Temel faaliyet alanlarının özel kontrolü, 

 g) Otomasyon/bilgi-işlem ortamı, 

 h) Acil ve beklenmedik durum planlaması, 

 ı) Kara paranın aklanmasının önlenmesi. 

  
 İç denetim işlevinin sürdürülmesinde görevli yönetim kurulu 

üyesi 
 Madde 21- Yönetim kurulu, banka ile konsolidasyon kapsamındaki 

kuruluşlarda kendisine bağlı operasyonel ya da icracı birimler bulunmayan bir 

üyesini, iç denetim işlevinin sürdürülmesi için görevlendirir. 
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 Bu üye, yönetim kurulu adına, kendisine sunulan risk 

değerlendirmelerini, denetim planlarını, denetim programlarını, raporlarını ve 

belgelerini kontrol eder ve bunlarla ilgili işlemlerde, teftiş kurulunun, iç kontrol 

merkezinin ve risk yönetimi grubunun ilişkilerinin eşgüdümünü gözetir, 

yönetim kuruluna bu hususlarda bilgi akışını temin eder, oluşturulacak 

politikaları, usul ve esaslar hazırlar ve yönetim kurulunun onayına sunar.  

 

  İç denetim standartları 
 Madde 22- Bankalar iç denetim faaliyetlerini, iç denetime ilişkin 

yürürlükteki mevzuatta yer alan iç denetim standartlarına göre yürütürler. Bu 

standartların mevzuatta belirlenmemiş veya bu Yönetmeliğin uygulanması 

bakımından yeterince açık olmadığı hallerde uluslararası düzeyde kabul 

gören “İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) İç Denetime İlişkin Profesyonel 

Uygulama Standartları” (The Institute of Internal Auditors’ Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditting) dikkate alınır.  

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
İç Kontrol Sistemi 

  
 İç kontrol sistemi 
 Madde 23– İç kontrol sistemi, banka bünyesinde tesis edilen finansal, 

operasyonel ve diğer kontrol sistemlerinin tümünü kapsar ve istenilmeyen 

olayları önleyici kontrol faaliyetlerini, istenilmemekle beraber meydana gelmiş 

olaylarda kanıtlayıcı ve düzeltici niteliğe sahip araştırıcı kontrol faaliyetlerini 

ve beklenen bir faaliyetin oluşmasını teşvik edici niteliğe sahip yönlendirici 

kontrol faaliyetlerini düzenler. Söz konusu kontroller, idari kontroller ile 

yönetim, finans ve muhasebe kontrollerini, operasyonel kontrolleri, finansal 

ürün ve hizmetlere ilişkin kalite kontrollerini ve diğer kontrolleri içerir.  
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 İç kontrol merkezi 
 Madde 24– Bankalar iç kontrol faaliyetlerinin tasarımı, idaresi ve 

eşgüdümü amacıyla doğrudan yönetim kuruluna bağlı bir iç kontrol merkezi 

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

elemanı görev yapar. İç kontrol merkezinin çalışma esas ve usulleri, yönetim 

kurulu tarafından, teftiş kurulu ile üst düzey risk komitesinin görüşü alınarak 

saptanır. İç kontrol merkezi fiziken banka genel müdürlüğünde yer alır. 

Türkiye`de şube açarak faaliyet gösteren yabancı bankalarda iç kontrol 

merkezi, merkez şubede tesis edilir.     

 

 İç kontrol süreci ile iç kontrol faaliyetleri, bankanın gerçekleştirdiği 

operasyonların nitelikleri dikkate alınarak, iç kontrol merkezi, teftiş kurulu, 

banka risk komitesi ve üst düzey yönetimi ile beraberce tasarlanır, planlanır 

ve eş güdümlendirilir. İç kontrol faaliyetlerinden bazılarının teftiş kurulunca  

gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması halinde, diğer kontrol faaliyetlerinin 

nasıl ifa edileceği iç kontrol merkezi tarafından saptanır. Bankada 

standartların yerine getirilip getirilmediği, kurallara ve sınırlamalara uyulup 

uyulmadığı, hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı hususları, belirlenen değişik 

yönetim kademelerinde ve ilgili kontrol basamak ve noktalarında kontrol 

edilerek tespitlerin niteliği de dikkate alınmak suretiyle normal veya acil bir 

şekilde iç kontrol elemanlarınca ilgili yönetim kademesine ve iç kontrol 

merkezine aynı zamanda bildirilmesi temin edilir. İç kontrol elemanlarının 

görev yaptığı mahaldeki bankanın faaliyetlerini yürüten diğer personelle olan 

kontrol ilişkisinin iç kontrol merkezi tarafından eşgüdümü  sağlanır. 

 

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

türde kontrol faaliyetlerinde bulunulacağı iç kontrol merkezi ve üst düzey 

yönetimi tarafından beraberce saptanır. İç kontrol merkezi, kontrol 

sonuçlarını, raporlanmasını takiben bünyesinde muhafaza eder; genel ve 

dönemsel olarak değerlendirmek suretiyle çeşitli kontrol sistemlerinin 

geliştirilmesini planlar; kontrol işlemlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli 

ayarlamaları yapar ve tedbirleri alır. İç kontrol merkezi, kontrol faaliyetlerinin 
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yürütülmesinde gerekli donanımın temininden ve idame ettirilmesinden de üst 

kademelere karşı sorumlu tutulur.    

 

 İç kontrol sürecinin etkinliği iç kontrol merkezi tarafından izlenerek 

değerlendirilir ve gerektiğinde bu süreçte yeni ya da daha önceden 

karşılaşılmamış veya tanımlanmamış riskleri de kapsamına almak üzere 

kontrol etkinliğini koruyacak değişiklikler hızla gerçekleştirilir.  

 
 İç kontrol elemanlarının görev ve yetkileri 
 Madde 25- İç kontrol merkezine bağlı iç kontrol elemanları, görevlerini 

fiziken bankaların işlevsel birimleri bünyesinde gerçekleştirirler. Bu 

elemanlar, bankacılık ve diğer finansal hizmetlerin verilmesinde 

çalıştırılamazlar. 

 

  İç kontrol elemanları, bankanın tüm işlevlerinin güvenli bir biçimde 

icra edilmesini iç kontrol mekanizmaları vasıtasıyla izlemek, incelemek ve 

kontrol etmek amacıyla raporlamaya dayalı bilgi talebinde bulunurlar, çeşitli 

kontrol dokümanları ve araçları üzerinden genel veya özel gözlemlere ve 

izlemeye dayalı kontrol ya da inceleme yaparlar, tespitlerini raporlara 

bağlarlar veya uyarı mesajları hazırlayarak ilgili birimlere tebliğ ederler. İç 

kontrol elemanlarına, izledikleri, inceledikleri ve kontrol ettikleri hususlara 

ilişkin olarak banka personelinden ilave açıklama isteme, bunların fikirlerine 

başvurma, gerekli gördüklerinde teftiş kurulunu, risk yönetimi grubunu ve 

bankanın yönetim kademelerinin tümünü uyarma yetkileri verilir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Teftiş Sistemi 

 

      Teftiş sistemi  

 Madde 26- Teftiş, bankanın tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsar. İç 

kontrol sisteminin işleyişi, banka müfettişleri tarafından incelenir. Tespitleri ve 

inceleme ya da teftiş sonuçlarını ihtiva eden raporlar, önemine ve öncelik 

sırasına göre, doğrudan banka yönetim kuruluna ya da üst düzey yönetime 

intikal ettirilir.  

 

 Teftiş kurulu başkanlığının, müfettişlerin ve müfettiş yardımcılarının 

görev, yetki ve sorumlulukları ile buna bağlı faaliyetleri, teftiş işlevinin 

hedefleri ve kapsamı, teftiş kurulunun banka içindeki konumu,  yönetim 

kurulunca yürürlüğe konulan teftiş kurulu yönetmeliğinde düzenlenir. 

  

 Teftişle ilgili diğer hususlar 
 Madde 27- Teftiş, banka içinde tüm maddi hususların, hesap ve 

kayıtların, belgelerin, personelin ve banka güvenliğini etkileyebilecek diğer 

tüm unsurların yerinde incelenmesinin yanı sıra, banka bünyesinin ve 

faaliyetlerin özelliğine göre merkezden de inceleme ve denetleme 

faaliyetlerinde bulunulmasını, gerektiğinde soruşturma yapılmasını, ifade 

alınmasını, savunma istenilmesini, belge ve bilgilere el konulmasını, gerekli 

görülmesi halinde sorumlu personelin inceleme sonuçlandırılıncaya kadar 
işten uzaklaştırılması gibi eylemleri de kapsar.  

 

 Müfettişlerin maaş ve ödenekleri yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

 
 Teftiş yönetmeliğinde, müfettişlerin görevleri arasında şunlara da yer 

verilir: 
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 a) Bankanın risk yönetim sisteminin yeterliliğinin ve etkinliğinin bir 

bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi, risk değerlendirme 

metodolojilerinin uygulanmasının ve etkinliğinin incelenmesi, risk tahmini ile 

bağlantılı olarak banka özkaynağının değerlendirilmesi sisteminin 

incelenmesi; 

 

 b) Banka içindeki görev dağılımı dahil olmak üzere, iç kontrol 

sisteminin yeterliliğinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi 

çerçevesinde bankadaki çeşitli operasyonel kontrollerin, elektronik bankacılık 

hizmetleri dahil olmak üzere yönetim ve finansal bilgi sistemlerinin 

yeterliliğinin gözden geçirilmesi ve bu kontroller ile işlemlerin ve yönetim ve 

finansal bilgi sistemlerinin etkinliğinin ve işleyiş usullerinin test edilmesi, 

personelin tesis edilmiş politikalara ve uygulama usullerine uyum durumunun 

incelenmesi; 

 

 c) Limit ihlalleri, yetki alınmadan alım-satım yapılan işlemleri ve 

üzerinde mutabık kalınmayan değerleme işlemleri veya muhasebeleştirme 

farklılıkları gibi hususların araştırılması; 

 

 d) Hesap ve kayıt düzeni ile mali tabloların ve gözetim 

raporlamalarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin incelenmesi; 

 

 e) İşlemlerin bankacılık mevzuatına uygunluğunun incelenmesi. 

 

 Müfettişlerin sorun ve aksaklıkları uygun yönetim kademesine derhal 

bildirmeleri zorunlu tutulur. 

 
 Yönetim kurulu, banka içi iletişim mekanizmalarını teftiş kurulu ile 

müfettişlerinin talep ve önerilerini dikkate alacak ve ilgili yöneticilerin çözüme 

yönelik uygulamalarından haberdar olacak şekilde tesis eder. 
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 Müfettişler tarafından tespit edilen iç kontrole ilişkin hata ve eksiklikler 

ile etkin bir şekilde kontrol edilmeyen tüm riskler, iç kontrol merkezi, üst 

düzey risk komitesi ve uygun yönetim birimlerine zamanında rapor edilir ve 

bu birimlerce ivedilikle ele alınması sağlanır. Söz konusu tespitlerden ilgili 

banka personeli de haberdar edilir.  

 

 Yapılması gerekli düzeltmelerin iç kontrol merkezi, üst düzey risk 

komitesi ve üst düzey yönetim tarafından, sözü geçen denetim elemanları ile 

mutabakata varılarak önceden tespit edilmiş makul bir zaman sürecinde 

gerçekleştirilmesi zorunludur.  

 

 Sorumlu birimin, teftiş kurulunun talep ve önerilerini tespit edilen bir 

sürede uygulamaması ya da yerine getirmemesi durumunda, bu aksaklığın, 

alınması gereken ilave tedbirler ile beraber yönetim kuruluna ve varsa 

yönetim kurulunca oluşturulan denetim komitesine ivedilikle bildirilmesi 

sağlanır. 

 

 İştiraklerin denetimi 
 Madde 28 - Banka, kendi teftiş kurulunun, kontrol gücünü elinde 

bulundurduğu konsolidasyon kapsamındaki iştiraklerinin bütün faaliyetlerini 

ve birimlerini sınırlama olmaksızın inceleyebilmesini sağlamak için gerekli 

bütün tedbirleri alır. 

 

 Denetim ilkeleri, gerek konsolidasyon kapsamındaki iştirakler gerekse 

yurtdışı şubeler için kontrolü elinde bulunduran banka tarafından merkezden 

tesis edilir.  
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Risk Yönetim Sistemi 
 

 Risk yönetimi süreci 
 Madde 29- Risk yönetimi süreci, banka üst düzey yönetimi ile risk 

yönetimi grubunun beraberce belirlediği ve yönetim kurulunun onayladığı 

esaslar çerçevesinde, risklerin tanımlanması, ölçülmesi, risk politikaları ve 

uygulama usullerinin oluşturulması ve uygulanması, risklerin analizi ve 

izlenmesi, raporlanması, araştırılması, teyidi ve denetimi safhalarından 

meydana gelir. 

 

 Risklerin tanımlanması 
 Madde 30- Risklerin tanımlanması safhasında, bir bankanın maruz 

kaldığı risklerin özellikleri tarif edilir ve tüm birimlerce bu hususlarda bilgi 

sahibi olunması sağlanır. 

 
 Bu yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilecek risklere ilişkin 

açıklamalar, sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir: 

 
Kredi riski: Banka müşterisinin yapılan sözleşme gereklerine 

uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine 

getirememesinden dolayı bankanın karşılaştığı durumu; 
 

 İşlemin sonuçlandırılamaması riski: Bankanın karşı taraftan, umulan 

sürede işleme konu finansal aracı ya da fonu (nakdi) teslim alamaması, elde 

edememesi durumunu; 
 

 İşlemin sonuçlandırılma öncesi oluşan risk: İşlemi yapan taraflardan 

birinin, işlemin süresi içinde, sözleşmedeki yükümlülüğünü yerine 

getiremeyeceğinin anlaşıldığı durumu; 
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 Ülke riski: Uluslararası kredi işlemlerinde, krediyi alan kişi ya da 

kuruluşun faaliyette bulunduğu ülkenin ekonomik, sosyal ve politik yapısı 

nedeniyle yükümlülüğün kısmen veya tamamen zamanında yerine 

getirilememesi ihtimalini; 
 

 Transfer riski: Krediyi alan kişi ya da kuruluşun bulunduğu ülkenin 

ekonomik durumu ve mevzuatı nedeniyle döviz borcunun aynı türde veya 

konvertibl diğer bir döviz ile geri ödenememe ihtimalini; 
 

 Likidite riski: Bankanın nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit 

çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit 

mevcuduna veya nakit girişine sahip bulunmaması; 

 

Piyasaya ilişkin likidite riski: Bankanın piyasaya gerektiği gibi 

girememesi, bazı ürünlerdeki sığ piyasa yapısı ve piyasalarda oluşan 

engeller ve bölünmeler nedeniyle pozisyonlarını uygun bir fiyatta, yeterli 

tutarlarda ve hızlı olarak kapatamaması veya pozisyonlardan çıkamaması 

durumunda ortaya çıkan zarar ihtimalini; 

 

Fonlamaya ilişkin likidite riski: Nakit giriş ve çıkışlarındaki 

düzensizlikler ve vadeye bağlı nakit akımı uyumsuzlukları nedeniyle fonlama 

yükümlülüğünü makul bir maliyet ile potansiyel olarak yerine getirememe 

ihtimalini; 

 

 Piyasa riski: Bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda bankalarca tutulan 

pozisyonlarda finansal piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve 

hisse senedi fiyat değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski, 

hisse senedi pozisyon riski ve kur riski gibi riskler nedeniyle zarar etme 

ihtimalini; 

 

 Faiz oranı riski: Faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle bankanın 

pozisyon durumuna bağlı olarak maruz kalabileceği zarar ihtimalini; 
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 Operasyonel risk: Banka içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve 

usulsüzlüklerin gözden kaçmasından, banka yönetimi ve personeli tarafından 

zaman ve koşullara uygun hareket edilememesinden, banka yönetimindeki 

hatalardan, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, 

yangın, sel gibi felaketlerden kaynaklanabilecek kayıpları ya da zarara 

uğrama ihtimalini; 

 

 Mevzuata ilişkin yetersiz bilgi riski: Banka tarafından yetersiz ya da 

yanlış yasal bilgi ve belgeye dayanarak yapılabilecek işlemler neticesinde 

hakların beklenenden düşük,  yükümlülüklerin ise beklenenin üzerinde 

gerçekleşme ihtimalini; 

 

İtibar riski: Faaliyetlerindeki başarısızlıklar ya da mevcut yasal 

düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde bankaya duyulan güvenin 

azalması veya itibarının zedelenmesi ile ortaya çıkabilecek kaybı; 

 

Düzenlemelere uyulmama riski: Mevzuat hükümlerine ve yasal 

yükümlülüklere uyulmaması sonucu ortaya çıkabilecek kaybı, ifade eder. 

 

 Risklerin ölçülmesi 
 Madde 31- Risklerin ölçülmesi safhasında, bankanın maruz kaldığı 

risklerin belirli ölçüler veya kriterler kullanılarak sayısal ya da analitik bir 

şekilde ifade edilmesi sağlanır.  

 

Maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi ve yönetilme 

imkanına sahip olunması için riskin değişik boyutları arasında bir kıyas 

imkanı yaratacak ve risk kavramını performans ölçümü ve özkaynak temin 

kararlarında bir unsur haline getirecek bir risk ölçüm metodolojisi geliştirilir. 

 Bir bankanın maruz kalabileceği riskin üç ayrı ölçüm kategorisi 

çerçevesindeki boyutları aşağıda belirtilmiştir. 
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 a) Birinci ölçüm kategorisi: tahmin edilen kayıp veya zarar  

 b) İkinci ölçüm kategorisi: tahmin edilemeyen kayıp veya zarar  

 c) Üçüncü ölçüm kategorisi: oluşturulan senaryo çerçevesinde stres 

altında tahmin edilen kayıp veya zarar. 

 

 Bu yönetmelik bakımından tahmin edilen kayıp veya zarar, riskin 

önceden saptanabilir maliyetini, tahmin edilemeyen kayıp veya zarar, tahmin 

edilebilir riske ilişkin maliyetin zaman içinde potansiyel olarak değişebilirliğini, 

stres altında tahmin edilen kayıp veya zarar ise bankanın en kötü durum 

senaryosu çerçevesinde tanımlanan ve sayısal hale getirilen riskinin ortaya 

çıkaracağı nihai maliyeti ifade eder.  

 

 Stres testleri neticesinde tahmin edilen kayıp veya zararın her risk 

faktörü için sayısal hale getirilmesi hususunda geçmiş deneyimlerin dikkate 

alınması suretiyle bir ölçüm yapılması durumunda, kullanılan  varsayımlar ve 

diğer faktörler bakımından söz konusu ölçümün tutarlılığı ve izlenen yöntem, 

yönetim kurulunca  onaylanır. 

 

 Tahmin edilemeyen kayıp veya zararlar en kötü durum senaryosu 

çerçevesinde tanımlanan ve sayısal hale getirilen riskin ortaya çıkarabileceği 

kayıplar için bunları karşılayabilecek tutarda özkaynak ayrılır. 

  

 Risk politikaları 
 Madde 32-  

 a) Risk politikaları ve bunlara ilişkin uygulama usulleri, risk yönetimi 

grubunun önerilerinin de dikkate alınması suretiyle yönetim kurulu tarafından 

oluşturularak yürürlüğe konulan ve üst düzey yönetim tarafından uygulanan 

yazılı standartları ihtiva eder. Banka personeli risk politikaları ve bunlara 

ilişkin uygulama usullerinden haberdar edilir. 

 

Risk politikalarını ihtiva eden belgelerin tümü bir arada ilgilenenlerin 

yararlanması için hazır bulundurulur. 
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 b) Yönetim kurulu, risk politikalarını üst düzey risk komitesinin 

görüşünü alarak oluşturur. Risk kontrolü, üst düzey risk komitesi ile muhtelif 

risk yönetimi komitelerinin başında bulunan risk başkanlarının oluşturduğu 

banka risk komitesi tarafından kontrol düzeyleri dikkate alınmak suretiyle 

yetki devri esasına uygun bir biçimde icra edilir. 

 

Risk yönetimi, banka bünyesindeki menkul kıymet alım-satım, 

kurumsal finansman, fon yönetimi ve bireysel müşteri işlemleri birimleri gibi 

faaliyet birimlerinin risk yönetimi komiteleri tarafından icra edilir.  

 

Risk politikaları ve buna ilişkin uygulama esasları bu Yönetmelik 

hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, asgari olarak aşağıda belirtilen 

hususları kapsar: 

  

1) Risk yönetimi işlevinin organizasyonu ve kapsamı, 

2) Risklerin ölçülme usulleri, 

3) Risk yönetimi grubunun görev ve sorumluluklarının kapsamı, 

4) Değişik kademelerdeki risk komitelerinin yapıları ve toplanma 

sıklıkları, 

5) Risk limitlerinin saptanma usulleri, limit ihlallerinin 

oluşmasında izlenecek yollar, 

6) Oluşturulacak bildirim ve ihbar usulleri ve işleyiş şekilleri, 

7) Çeşitli olay ve durumlarda verilmesi zorunlu onay ve teyitler.  

 

 Yönetim kurulu, mevcut ve gelecekteki yönetim ortamını ve şartlarını 

dikkate alarak banka için kısa ve uzun vadeli risk yönetimi stratejileri ile 

bunlara ilişkin risk politikalarını belirleyerek, bir iş planı oluşturur. Risk 

politikaları bankadaki her birim için belirli kriterleri gösteren, anlaşılır ve 

uygulanabilir bir yapıda tespit edilir. 
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 c) Risk politikalarının banka bünyesine gerektiği gibi nüfuz edebilmesi 

için; 

 

1) Konsolide ve konsolide olmayan bazda risk yönetiminin banka 

yönetimi ve personeli tarafından tüm boyutlarıyla anlaşılması 

sağlanır, 

2) Risk kontrol mekanizması her yönüyle teşvik edilir, 

3) Risk yönetimi stratejilerinin çeşitli riskler ve bankanın 

özkaynakları arasındaki denge dikkate alınarak belirlenir, 

4) Temel faaliyet alanlarındaki riskler dağıtılır, 

5) Finansal sistemdeki kuruluşlardan kaynaklanabilecek ödeme 

sistemlerine ilişkin sistemik risklerin, finansal sistemin istikrarı 

üzerindeki etkileri konusunda gerekli önlemler alınır. 

  

 Risk yönetiminin organizasyonu 
 Madde 33- Risk yönetiminin organizasyonel yapısının oluşturulması 

çerçevesinde yönetim kuruluna doğrudan bağlı, bağımsız çalışan üst düzey 

risk komitesi; bu  komiteye bağlı banka risk komitesi ve buna bağlı olarak, 

bankanın faaliyetlerinin yapısına uygun sayıda ve özellikte münferit risk 

yönetimi komiteleri tesis edilir.  

 

 Yabancı banka şubelerinde üst düzey risk komitesinin işlevleri  de 

banka risk komitesi tarafından ifa edilebilir. 

 

 Risk yönetimi grubu, organizasyon ve görev yapısı bakımından 

merkezi veya merkezi olmayan bir yapıda tesis edilebilir.   

 
Risk yönetim grubunun temel görevleri ve sorumlulukları 
Madde  34- Risk yönetimi grubuna aşağıdaki 

 

a)Risklerin izlenmesi ve analizi kapsamında;pozisyonlara ve fiyatlara 

ilişkin verilerin izlenmesi, risk tutarlarının izlenmesi, limit ihlallerinin 



 122

tanımlanması ve izlenmesi, muhtemel senaryoların analizi, risk tutarlarının 

özetlenmesi ve raporlanması, diğer birim ve iş alanları ile uyumu ve geriye 

dönük test (backtesting) uygulanması,  

 

 b)Sayısal ya da analitik analizler kapsamında;yeni finansal ürünler 

için modellemenin  saptanması, yeni sayısal veya analitik modellerin 

tasarlanması ve oluşturulan yeni modellerin denenmesi, 

 

c)Fiyat araştırmaları kapsamında; karmaşık türev ürünlerin fiyatlarının 

araştırılması, fiyatlama modellerindeki faktörlerin değişiminin kaydedilmesi 

ve belgelenmesi, 

 

d)Model geliştirme kapsamında; sistem için yeni modellerin risk analiz 

araçlarının ve tekniklerinin geliştirilmesi, geri bildirim konusu yapılmış tarihi 

veya geçmiş verinin idame ettirilmesi, 

 

e)Sistem geliştirme ve bütünleştirme kapsamında; işlem yapmayı 

desteklemek için alt yapının geliştirilmesi, diğer sistemlerden girdilerin kabul 

edilmesi, verilerin silinmesinin, temizlenmesinin ve dönüşümünün otomatik 

hale getirilmesi, risklere ilişkin verilerin ve bilgilerin kullanımını 

destekleyecek veri tabanlarının geliştirilmesi temel görev ve sorumlulukları 

verilir. 

 

 Her bankanın faaliyetlerinin tipine, hacmine ve yapısına uygun olarak, 

farklı özelliklere sahip risklerin izlenmesi ve kontrolü için daha alt 

kademelerde birden çok risk izleme ve kontrol birimi tesis edilir veya istisnai 

durumlarda Kurumdan önceden izin alınarak mevcut işlevsel birimler bu işle 

görevlendirilebilir. Bu birimler de risk yönetimi grubuna bağlı olarak çalışır. Bu 

kapsamda, her ayrı faaliyetin içerdiği değişik riskler arasındaki bağlar ve ilişki 

dikkate alınır.  
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           Üst düzey risk komitesinin görev ve sorumlulukları 

 Madde 35- Üst düzey risk komitesi, bankanın izleyeceği risk yönetim 

stratejilerinin, politikalarının hazırlanmasından, yönetim kurulunun onayına 

sunulmasından ve uygulamaların izlenmesinden sorumlu tutulur ve risk 

yönetim grubunu, banka yönetim kuruluna karşı temsil eder. Bu yönetmeliğin 

43`üncü maddesi gereğince hazırlanacak bankanın risklilik düzeyinin 

değerlendirildiği belge ile bu yönetmeliğin 42`inci maddesi gereğince 

hazırlanacak acil ve beklenmedik durum planı üst düzey risk komitesi 

tarafından değerlendirilerek yönetim kurulunun onayına sunulur.  
  

Risk yönetim sisteminin temel unsurları 

Madde  36- Banka bünyesinde, etkin, bağımsız ve güçlü bir risk 

yönetimi işlevinin tüm personelin katılımı ile oluşmuş bir kurumsal risk kültürü 

içinde tam anlamıyla icra edilebilmesi ve sürdürülebilmesi için; 

 

a) Risk yönetimi sürecinin ve buna ilişkin yapılması gereken 

faaliyetlerin yönetim kurulunca oluşturulması ve aktif olarak 

gözetim altında tutulması, 

b) Yeterli, tutarlı ve dikkatlice tasarlanmış, stratejiler, politikalar, 

uygulama usulleri ve risk limitleri tesisi, 

c) Uygun personel istihdam edilerek, yeterli ve tutarlı risk ölçümü, 

analizi ve izleme işlevlerinin gerçekleştirilmesi, 

d) Güvenilir teknolojiye erişim imkanının ve yönetim bilgi sisteminin 

bulunması, 

e) Doğru ve bütünleşik verilerin olması, 

f) Onaylanmış ve kullanılan risk modellerinin varlığı, 

g) Kapsamlı bir iç denetim uygulamasının bulunması, zorunludur. 

    
 Bankanın belirlediği yönetim politikalarının güçlü, saydam, rasyonel 

bütünlüğe sahip olması ve banka bünyesine nüfuz edebilme kabiliyetinin 

bulunması gereklidir.  
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 Risk yönetimi konusunda banka bünyesinde saptanan problemlerin 

tekrar ortaya çıkmaması için faaliyetlerin iyileştirilmesi hususunda ve özellikle 

iç kuralların gözden geçirilmesinde denetim sonuçları etkin olarak kullanılır. 

Yönetim iyileştirme tedbirlerinin ilgili birimlerce uygulanıp uygulanmadığı 

yönetim kurulunca düzenli olarak gözlemlenir. 

 

 Risklerin analizi, izlenmesi, raporlanması ile araştırılması, teyidi 
ve denetimi 

 Madde 37- Risk yönetimi grubu, çeşitli riskleri günlük  olarak izler ve 

analiz eder. 

 

 Risk analizi, tüm riskleri ve bu risklerin yönetilebilmesine ilişkin kâr ve 

maliyet hesaplamalarını kapsar. Risk değerlendirmesi risklerin kontrol 

edilebilirlik derecesinin belirlenmesini de içerir. Kontrol edilebilir risklerin ne 

ölçüde azaltılabileceği hususu banka tarafından değerlendirilir. Kontrol 

edilemeyen risk yaratma ihtimali olan işlemler yapan bankalar, bunun 

hacmini özkaynaklarının gücünü dikkate alarak belirler ya da bu risklerin 

etkilediği banka faaliyetlerini azaltır ya da sona erdirir.  

  

 Risk bilgilerinin doğru zamanda, doğru kişiye rapor edilmesi temin 

edilir. Risk bütünleştirme işleminde bilgi kaybının asgariye indirilmesi 

hususunda gerekli tedbirler alınır. 

  

 Risklerin araştırılması, teyidi ve denetimi faaliyetleri iç kontrol ve dış 

denetim işlevleri kapsamında gerçekleştirilir. İç denetim risk yönetim 

sürecinin bütünlüğünün, doğruluğunun ve tutarlılığının incelenmesi üzerinde 

yoğunlaştırılır.  

 
 Risk verilerinin tutarlılığının ve güvenilirliğinin incelenmesi ile 

oluşturulacak kurallar dahilinde, risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan 

risk modellerinin ekonomik, istatistiksel ve diğer yönlerden tutarlılıklarının 

teyidi ve “geriye dönük test” işlemleri gerçekleştirir.  
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Risklerin ölçülmesi, izlenilmesi ve yönetimi 
 Madde 38- a) Bankalar,  taşıdıkları tüm riskleri tespit edecek, ölçecek, 

kontrol edecek, yönetecek ve bu riskler için yeterli sermayeyi bulunduracak 

şekilde yönetim kurulunun ve üst düzey yönetimin izleme işlevini de içeren 

geniş kapsamlı bir risk yönetimi sistemi tesis ve idame ettirirler.  

 

Bankaların, cari olarak taşıdıkları riskler ile ileride maruz 

kalabilecekleri riskler için yeterli ve düzenli risk ölçüm, kontrol ve yönetim 

tekniklerine sahip olmaları zorunludur. Bankalar üstlendikleri riskler hakkında 

en doğru ve sürekli bilgiye sahip olmak için portföylerini günlük olarak izlerler. 

  

 b) Bankaların temel risklerini oluşturan;  
 

 1) Kredi riski, banka bünyesinde belirlenen kredi limitlerinin düzenli bir 

şekilde yeniden gözden geçirilmesi ve yeni limitler tesis edilmesi, senaryo 

analizleri ve saptanmış bulunan kredi limitleri dikkate alınarak, maruz kalınan 

kredi risk tutarlarının gözlemlenmesi faaliyetleri gerçekleştirilerek, 

 

 2) Piyasa riski, faizlerin/fiyatların dalgalanma düzeyi ve “riske maruz 

değer-VaR” hesaplamaları gibi, kendi içinde tutarlı risk ölçü ve kriterleri 

kullanılarak, kontrolün ifasına ilişkin uygun usuller tesis edilerek ve saptanmış 

bulunan risk limitlerine olan uyum gözlemlenerek, banka organizasyon yapısı 

içinde riskin kaynaklarının araştırılması ve öğrenilmesi ve tüm organizasyon 

kademelerinde piyasa riskine ilişkin tutarlı bilginin sağlanması yoluyla, 

 

 3) İşlemin sonuçlandırılamaması riski, karşı tarafın faaliyetlerini ve 

ödeme kabiliyeti limitlerini gözlemleyerek ve karşı taraf riskini ödeme öncesi 

süreçte yönlendirerek,  

 

 4) Likidite riski, borçların fonlanabilme imkanının, pozisyonların 

likiditeleri ile uyumlulaştırılması, değişik aktif grupları ve finansal 
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enstrümanlara ilişkin risklerin sınırlanması işlemleri çerçevesinde banka 

bünyesinde likidite bulundurma prensiplerinin geliştirilmesi ve bunlara 

uyumun kontrolü suretiyle, 

 

 5) Operasyonel risk, uygun bir iç denetim sisteminin ve bunun 

gerektirdiği yetkilerin banka içinde dağıtımı mekanizmasının tesisi, bankanın 

tüm faaliyet sistemlerinin detaylı bir şekilde test ve kontrol edilmesi, iç ve dış 

sistemler arasında tam bir uyumun tesisi, tamamen bağımsız bir yedekleme 

imkanının tesisi suretiyle, 

 

 6) Mevzuata ilişkin yetersiz bilgi risk, banka içindeki ve dışındaki, 

banka ile ilişkili tüm kişi ve kuruluşlarla ilişkilerde, yapılacak sözleşmelerde 

mevzuatın tam olarak dikkate alınması, gerekli dokümantasyonla 

desteklenmesi suretiyle yürütülmesi, düzenlemelere uyulmama riski ise 

faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun kontrolüne ilişkin mekanizmanın yeterli 

bir şekilde tesisi ve uygulanması suretiyle yönetilir. 

 

Bankalar, en uç noktalarda yer alabilecek unsurların ve bunların 

sonucunda ortaya çıkabilecek bir yükümlülük veya zararın, portföyleri ve risk 

yapıları üzerindeki olası etkilerini inceleyebilmek amacıyla, düzenli ve ayrıntılı 

olarak, stres testi ve senaryo analizi programları uygularlar. Söz konusu 

programların sonuçları mümkün olduğu ölçüde risk sınırlarının veya 

limitlerinin tespitinde bir yönetim aracı olarak kullanılır. 

 

Belirlenen portföy stratejileri, yapılması planlanan işlemlerin etkin bir 

şekilde yürütülmesi ve bir kriz durumunda pozisyonların en iyi şekilde 

yönetilmesini sağlamak amacıyla açıkça ve sık aralıklarla operasyonel birim 

yöneticilerine bildirilir. 

 Karlılığın yönetilmesi  

 Madde 39- Üst düzey yönetim ile risk yönetimi grubu, banka 

bünyesindeki temel operasyonel birimlerin kâr ve zarar durumlarını, risk-getiri 
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dengesini dikkate alarak değerlendirir. Operasyonel birimlerde direkt ve 

endirekt maliyet unsurları dikkate alınır. Kârlılık ve maliyet ilişkisi bankadaki 

özel bir birimde müşteri ve şube bazında ve konsolide bazda izlenir. Bankada 

kârlılık ve maliyet yönetimini destekleyen bir analiz sistemi ile bilgi-işlem 

sistemi oluşturulur.  

 

 Kaynaklar her birime dağıtılırken söz konusu risk-getiri dengesi ile 

risk-özkaynak ilişkisi de dikkate alınır. Kredilendirme ve mevduat kabulü 

işlemlerinde fiyatlama yapılırken operasyon ve kâr planlaması, piyasa 

koşulları ve risk faktörleri rasyonel olarak değerlendirilir.  

 

Üst düzey yönetiminin kaynakları birimler arasındaki dağıtımı normal 

kar ve zarar yönetimi raporlamasına dayandırılır. Yeni faaliyet alanlarına 

girerken “risk - tahsis edilecek özkaynak” dengesinin göz önüne alınması ve 

her operasyon birimi için risk sınırlarını, tahsis edilen özkaynağa göre 

saptanması esastır. 

 

 Risk yönetiminde görev ayrımı 

Madde 40- Risk kontrolü, banka hiyerarşik kademelerinde yukarıdan 

aşağıya doğru gerçekleştirilir. Kontrol hedefleri, düzgün bir iletişim alt 

yapısının kullanılması şartıyla, risk limit ihlallerini ve diğer bilgileri tutarlı ve 

etkin olarak bildirecek şekilde, alt kademelerde belirlenir.  

 
 Alım-satım işlemlerinin icra edilmesinden sorumlu birimler ile 

sonuçlanan alım-satımların kaydedilmesinden ve değerlemesinden sorumlu 

birimler işlevsel ve fiziki olarak belirgin bir ayrıma tabi tutulur. Kayıt ve 

değerleme yapan birim elemanlarının, alım-satımı gerçekleştiren elemanlara 

bağlı olmasından ya da bunların astı olmasından kesinlikle kaçınılır.  

 

 Alım-satım faaliyetlerine ilişkin olarak: 
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a) Fiyatlama sürecinin alım-satım işlemlerinin kaydedilmesinden ve 

değerlemesinden sorumlu birim veya ayrı bir risk kontrol birimi yerine 

alım-satım işlemlerinin icra edilmesinden sorumlu birim tarafından 

yerine getirilmesinden; 

b) Piyasa fiyatlamasında kullanılan verilerin alım-satım işlemlerinin icra 

edilmesinden sorumlu birimden bağımsız olan kaynaklardan temin 

edilmemesi veya bağımsız olarak araştırılmamasından; 

c) Alım-satım işlemlerinin kaydedilmesinden ve değerlemesinden 

sorumlu biriminin pozisyon raporlarının alım-satım işlemlerinin icra 

edilmesinden sorumlu birim kayıtlarıyla mutabakatının aynı personel 

tarafından gözden geçirilmesinden; 

d) Gelen alım-satım teyitlerinin öncelikle alım-satım işlemlerinin 

kaydedilmesinden ve değerlemesinden sorumlu birim yerine, alım-

satımı icra eden elemanlar tarafından alınmasından; 

e) Alım-satım ve kâr ve zarar raporlarının alım-satımı icra eden 

elemanlar tarafından hazırlanmasından ve üst düzey yönetime bunlar 

tarafından intikal ettirilmesinden; 

f) Limitlerin izlenmesinin alım-satım birimine bağlı personel ile 

yürütülmesinden;kaçınılması sağlanır. 

 
Banka iştiraklerinin risk yönetiminde dikkate alınması 

 Madde 41- Banka ile bankanın üzerinde kontrol gücüne sahip 

bulunduğu doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin konsolide bazda finansal 

performansları, kâr ve zarar durumu izlenir; risk yönetimi konsolide bazda 

tesis edilir ve uygulanır. Risk yapısı ve finansal performans, konsolidasyon 

muhasebesi uygulamalarına dahil edilmemiş bulunan iştiraklerin durumlarının 

da dikkate alınmasıyla değerlendirilir.  

 

 Bankanın tüm iştiraklerinin faaliyetlerinin izlenmesinden sorumlu ayrı 

bir birim tesis edilir. Ana ortaklık durumundaki banka, iştirakleri arasında 

gerçekleşen büyük hacimli işlemleri ve fon transferlerini izlemek ve kontrolü 
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altında bulundurduğu yurt dışındaki bankaların risk profilini tanımlamak ve 

bilmek zorundadır. 

 

 Ana ortak durumundaki banka, yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerinin maruz 

kaldıkları riskleri düzenli olarak izlemek, sermaye tabanı, özkaynaklar gibi 

mali güce ilişkin kriterlere göre bu risklerin belirlenen sınırlar dahilinde 

bulunup bulunmadığını tespit etmek zorundadır. 

 
Acil ve beklenmedik durum planı uygulaması 

 Madde  42- Üst düzey yönetim, beklenmeyen riskli olaylara karşılık  

oluşabilecek riskleri ve sorunları mümkün olduğunca yönetebilmek için üst 

düzey risk komitesinin de değerlendirdiği, yönetim kurulunca onaylanan bir 

acil ve beklenmedik durum planı hazırlar.  Bu plan; bir rehber kitapçık haline 

getirilerek tüm banka personeline dağıtılır ve personelin plan ve üstlenmiş 

olduğu sorumluluk hakkında bilgi sahibi olması sağlanır. Planda belirtilen 

hususların eşgüdümü için yetkili bir birim tesis edilir. 

 

 Plan, acil durum halinde müşterilerin ve personelin güvenliğine azami 

önem verir; ortaya çıkan sorun ya da kriz ile başa çıkmak için acil durum 

merkezi tesis edilir. Plan, banka operasyonları üzerinde muhtemel bir acil ve 

beklenmedik durumun etki derecesini değerlendirir; her banka operasyonu 

için bir öncelik sırasını, yetkinin devrini,  acil ve beklenmedik bir durumda 

gerekli personel teminine ilişkin düzenlemeleri, acil ve beklenmedik 

durumlarda yönetim ile personelin temasının düzenini, sırasını ve yöntemini 

açık olarak belirler. Ödeme sistemlerine ilişkin acil ve beklenmedik bir 

durumda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri, bankalararası 

ödeme ve takas sistemleri sorumluları ve Kurum ile muhtemel haberleşme 

düzenini belirler; halkla ve müşterilerle ilişkileri sağlamak için kamuya açık bir 

haberleşme kanalı ya da ağı tesis edilmesini temin eder. 
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 Acil ve beklenmedik durum planı, elektrik, yakıt, su ve gıda 

kaynaklarını dikkate alır, varlıkların korunmasına yönelik tedbirleri ve hasar 

gören varlıkların değerlendirilmesine yönelik usulleri de içerir. 

 

 Bankalar bir veri yedekleme merkezi kurmak veya diğer bankalarla ya 

da kuruluşlarla veri yedekleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda 

güvence sağlayan anlaşmalar yapmakla yükümlüdürler. Güvence altına 

alınan veri yedekleri bir kasada veya uzak bir merkezde saklanır. Genel 

müdürlük ve şubeler arasında, buna ilaveten bilgi işlem merkezi ile şubeler 

arasında özel hatlar kullanarak çoklu haberleşme metotlarının kullanımı 

güvence altına alınır.  

 

 Uygun sürelerde acil ve beklenmedik durum planlarını gözden 

geçirecek bir sistem oluşturulur ve bu planla ilgili olarak otomasyon ve diğer 

sistemlerde olası aksaklık ya da çöküş dikkate alınarak genel müdürlük ve 

şubelerde düzenli olarak tatbikat yapılır. Yerinde tatbikatın sonuçları uygun 

bir değerlendirmeyi müteakip üst düzey yönetime raporlanır ve planın 

yeniden gözden geçirilmesinde kullanılır. 

 

Faaliyetlerin risklilik düzeyinin değerlendirilmesi 
 Madde 43- Bankaların, oluşturdukları risk yönetim sistemlerinin 

değerlendirilmesi, konsolidasyona dahil her kuruluşu da kapsayacak şekilde 

ekteki (EK-2) matris yardımıyla yapılır. Bankalar, taşıdıkları risk 

kompozisyonlarını asgari olarak anılan matriste belirtilen alanlar itibariyle 

izlemek ve değerlendirmek zorundadır. 

 

 Asgari yıl sonlarında veya Kurumun belirlediği dönemler itibariyle 

bankalarca yazılı bir risk değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirmede;  

  

a) Banka teşkilatının konsolide ve konsolide olmayan bazda risk 

değerlendirmesi; 

b) Risklerin türleri ile münferit risklerin gelişim düzeyi ve yönü; 
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c) Risklerin kaynaklandığı tüm belirgin işlevler, faaliyet alanları, ürünler 

ve tüzel kişiler ve risk profilini etkileyebilecek tüm önemli hususlar; 

d) Bir olumsuz hadisenin ortaya çıkma ihtimali ile bunun bankanın 

üzerindeki potansiyel etkisi arasındaki ilişki; 

e) Bankanın risk yönetim sisteminin tarifi, bankanın risk alması ve 

yönetmesine ilişkin iç ve dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen risk 

değerlendirmeleri incelenir ve değerlendirilir. 

 

 Risk değerlendirmede ortaya çıkan sorunlar yanında banka için tatmin 

edici olmayan gelişmelerin sebepleri irdelenir, tanımlanması yoluyla 

problemlerin anlaşılması sağlanır.  

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Diğer Hükümler 

 

İç denetim ile risk yönetim sistemlerinin Kurum tarafından 
değerlendirilmesi 

 Madde 44- Kurum, ilgili bankalar nezdinde yerinde denetim tekniklerini 

de uygulamak suretiyle iç denetim sistemleri ile risk yönetim sistemlerini 

inceler ve değerlendirir. Yerinde denetim incelemeleriyle banka faaliyetlerini  

test ederek bankanın söz konusu sistemlerine  ilişkin kontroller ile iç 

denetimin ve risk yönetiminin bütünü hakkında bilgi verebilen özel kontrollerin 

güvenilirliği araştırılır. 

  
 Kurum, bankaların taşıdığı riskler açısından bu yönetmelikte yer alan 

usul ve esaslara göre yeterli ve etkin iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin 

bulunmadığını belirlerse Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine 

istinaden bankanın faaliyetlerinin kısıtlanması da dahil, gerekli tedbirleri alır. 
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Bildirim yükümlülüğü 
 Madde 45- a) Bankalar, iç denetim işlevinin idame ettirilmesiyle yetkili 

kılınan yönetim kurulu üyesinin ve risk yönetimi grubu içinde yer alan 

komitelerin üyelerinin görevlendirilmelerini ve görevden ayrılmalarını, bu 

konudaki kararların alınmasını izleyen 10 gün içinde Kuruma yazılı olarak 

bildirmek zorundadır.  
 
 b) Bankalar 1.7.2001 tarihinden başlamak ve konsolide bazda olmak 

üzere,  iç denetim ve risk yönetimi teşkilatlarının durumunu ve söz konusu 

teşkilattaki organizasyon değişikliklerini üçer aylık dönem sonlarında Kuruma 

bildirirler. 
 

 c) Bankalar, yönetmeliğin 43`üncü maddesine göre yapacakları yazılı 

risk değerlendirmesini, değerlendirmenin yapıldığı tarihi izleyen 2 ay içinde 

bir rapor halinde Kuruma gönderirler.  

 

 Yetki devri 
 Madde 46- Banka yönetim kurulu, bu Yönetmelikle ilgili esasların 

uygulanmasında üst düzey yönetime yetki devredebilir. Ancak, bu devir, 

yönetim kurulunun risk yönetimini izlemesini ve yönlendirmesini hiçbir şekilde 

olumsuz etkileyemez. 

 

Geçici Madde 1- Bankalar, iç denetim ve risk yönetim sistemlerini 1 

Ocak 2002 tarihine kadar bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek 

zorundadırlar. 

 

Kurum bu tarihe kadar iç denetim ve risk yönetim sistemlerini 

yönetmelik hükümlerine uygun hale getiremeyen bankalara, mazeretlerini 

geçerli görürse,  altı ayı geçmemek üzere yönetmeliğin Kurumca tespit edilen 

hükümleri ile sınırlı olmak üzere bir kez istisna tanıyabilir. 
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Yürürlük  
Madde  47- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  
Madde 48- Bu yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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ÖZET 
 

[AKÇA, Ayşe], [Bankalarda İç Denetim Sistemi Ve Türkiye’deki 
Uygulamalar], [Yüksek Lisans Tezi], Ankara, [2007]. 
 

Bir ülkede finansal sistemin zayıf olması ulusal ve uluslararası alanda 

mali istikrarı tehdit edebilmektedir. Dünyada küreselleşme eğilimlerinin ve 

sermaye hareketlerinin artması finansal sistemi etkileyen temel faktörlerdir.  

Bu gelişmelerle beraber finansal piyasalardaki risklerin boyutu ve önemi de 

artmıştır. Bu çalışmada özellikle finansal sistemin en önemli kurumları olan 

bankalar üzerinde etkin bir gözetimin sağlanmasının önemi üzerinde 

durulmuştur. 

 
        Çalışmanın ilk bölümünde denetim kavramı, denetim türleri ve denetim 

standartları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise iç kontrol ve iç denetim 

sistemleri ve bankacılıkta iç denetim sisteminin esasları anlatılmıştır. Üçüncü 

bölümde bankalarda iç denetim sistemi, bankacılıkta etkin gözetim ve 

denetime ilişkin temel prensipler incelenmiştir. Son bölümde ise, Türk 

Bankacılık Sektöründe yaşanan sorunlar ve iç denetim sisteminin Türk 

Bankacılık Sektörüne girmesi üzerinde durulmuş ve bu konudaki uygulamalar 

anlatılmıştır. 

 
        Özel sektör kuruluşları tarafından yoğun olarak kullanılan iç denetim 

faaliyeti son yıllarda kamu iç mali kontrol sistemlerinin ayrılmaz bir parçası 

haline gelmiştir. Çalışmada ekonomiyi en çok etkileyen sektörlerden biri olan 

bankalarda hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması amacıyla 

etkili bir iç denetim sisteminin kurulması zorunluluğunun sebepleri ve önemi 

anlatılmıştır. 

 
Anahtar Sözcükler 
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ABSTRACT 
 
[AKÇA, Ayşe], [Internal Audıttıng In Banks And Practıces In Turkey], 
[Master Thesis], Ankara, [2007]. 
 

In a country a weak financial system can threaten the national and 

international stability. The main factors that effect economy are the increase 

of globalization tendency and capital movements all over the world. With 

these developments the dimension and importance of the risks in the 

financial system has rised. İn this study we have specially dwelled on the 

active supervision and auditting in banks which  are the most important 

associations of the financial systems. 

 
In the first part of the study we have described the auditting concept, 

the auditting types and the auditting standards. However in the second part 

internal control, internal auditting systems and effectiveness of the princeples 

of internal auditting systems have been explained. In the third part internal 

auditing, relating to basic princeples of effective supervision and auditting in 

banking have been examined. And in the last part of the study existing 

problems in the Turkish Banking Sector and enterance of internal auditting 

system into the Turkish Banking Sector and applications about this subject 

have been explained. 

 
In the recent years internal auditting activity which has been 

intensively used by private sector instutions has become the inseperable part 

of public internal financial control systems. In the study, banks which are one 

of the primary sectors that has an influence on economy, in order to provide 

accountcy for and financial tranparence, the obligation to construct an 

effective internal auditting systems importance and reasons have been 

explained.  
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