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 0.GĐRĐŞ  

 Bankalar;para, kredi ve sermaye konularına giren her çeşit işlemleri yapan ve 

düzenleyen, özel veya kamusal kişilerle işletmelerin bu alandaki her türlü 

gereksinimlerini karşılama faaliyetlerini temel uğraş konusu seçen bir ekonomik 

birimdir. Bankalar; mevduat toplar,kredi verir, para ve kredi politikalarının 

uygulanmasın a destek verir, aracılık yapar,sanayi kuruluşlarına destek olur,iştirak eder, 

borsa faaliyetlerine katılır. 

 Denetim,  iktisadi  faaliyet  ve  olaylarla  ilgili iddiaların  önceden  saptanmış     

ölçütlere  uygunluk derecesini araştırma ve 

sonuçları   ilgililere  bildirmek  amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve  bu kanıtları  

değerleyerek  raporlayan  sistematik  bir  süreçtir. Denetimde söz konusu olay ekonomik 

faaliyetlerdir. Ayrıca denetimin yapılabilmesi önceden belirlenmiş standartların 

bulunması gerekir. Denetim işlevi önceden belirlenmiş olan bu standartlara göre 

gerçekleştirilir ve farklılıklar varsa gerekli düzenlemeler yapılır, ileride de bu  tür 

hatalarla karşılaşmamak için gerekli önlemler alınır.  

 Banka denetimi, banka işlemlerinin gereken  özenle yürütülmesini sağlamak 

amacıyla yetkili kamu otoriteleri tarafından tatbik edilen  tüm teknikleri ve geniş bir 

faaliyet alanını kapsar.Banka denetimi, bankaların faaliyete geçmeleri , kaynaklarını 

kullanmaları ve tasfiyelerine ilişkin düzenlemelere, yükümlülüklerini karşılamaya ve 

mali yapılarını güçlendirmeye yönelik sınırlara uygun hareket edilip edilmediğinin 

değerlendirilmesinin yanı sıra varlıkları, alacakları, borçları, kar ve zarar hesapları 

arasındaki ilgi ve dengeler ile mali bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların tespit ve 

tahlilini ifade etmektedir. Bankaların denetimi  iç gözetim ve denetim  ve dış gözetim ve 

denetim olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir.  

 Bankaların iç gözetim ve denetimi; 

• Üst yönetim tarafından yapılan uygulama denetimi, 

• Teftiş kurulu denetimi, 

• Banka yönetim kurulu ile banka denetçilerinin kontrolü olarak üç kademelidir. 



 Bankaların dış gözetim ve denetimi ise; 

• Bağımsız denetim şirketi tarafından yapılan  denetim, 

• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum ve Kurulunun bizzat veya bankalar 

yeminli murakıpları aracılığı ile yaptığı gözetim ve denetim olarak iki 

kademelidir. 

Bankalarda iç denetimin üç işlevsel alanı bulunur; 

 -Đşlem denetimi; bir alandaki faaliyetlerin tümünün teknik anlamda gözden 

geçirilerek hataların tespit edilmesi olarak tanımlanır. 

-Yönetim Denetimi; bu denetim ilgili kurumun yönetim sistemi açısından  bir 

bütün olarak değerlendirilmesini içerir.Yönetim denetimi için genellikle kurumun 

dışından bir yönetim danışmanlık şirketine başvurulur. 

-Personel Denetimi; üst düzey yöneticilerin astlarını değerlendirerek performansa 

göre özlük haklarının belirlenmesini sağlayan bir denetimdir 

 BDDK, finansal piyasalarda bütünleşmenin gerçekleştirilmesi suretiyle etkin ve 

şeffaf  bir finansal  sistemin oluşturulmasını sağlamak, denetimin etkinliğini arttırmak ve 

yasal çerçeveyi AB standartları ve Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi’nin 

etkin gözetim ve denetim temel ilkeleri ile daha uyumlu hale getirmek amacıyla yeni bir 

kanun taslağı hazırlamıştır. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 01/11/2005 tarihinde 

onaylanmıştır. 5411 Sayılı Kanunla 4389 Sayılı Bankalar Kanunu’nun 5. maddesinin 

denetime ilişkin hükümleri genişletilmiştir. Denetim yerinde ve denetim ve gözetim 

olarak ikiye ayrılmıştır. Risk odaklı denetim anlayışı getirilmiştir 

Dört bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde banka ve denetime ilişkin 

genel bilgilere yer verilmiştir. Banka ve denetim kavramları tanımlanmış,bankalarda 

denetim konusu  üzerinde durulmuştur. Đkinci bölümde iç denetim ve iç kontrol ilişkisi 

ele alınmış, iç kontrol ve denetim kavramları açıklanmış yine bu bölümde  iç denetim ve 

iç kontrol arasındaki bağlara ve farklılıklara değinilmiştir. 

Üçüncü bölümde ise Türk bankacılık sektöründe iç denetim sisteminin gelişimi 

anlatılmış, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 

Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelikle getirilen düzenlemeler ve farklılıklar 

verilmiş olup, bankacılıkta etkin gözetim ve denetime ilişkin temel prensipler 



açıklanmış ve son olarak iç denetim faaliyeti ayrıntılı olarak ele alınmıştır.Son bölümde 

ise çalışmanın ilk bölümlerinde yer alan açıklamaların daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla 

bir uygulamaya yer verilmiştir. 

Bu çalışmada Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile getirilen 

düzenlemelerin üzerinde durulduktan sonra, yönetmelikte iç denetim sistemi adı altında 

yer alan fonksiyonlar anlatılmıştır. Bunu yaparken de, uluslar arası düzenlemeler ve eski 

yönetmelik (Bankaların Đç Denetimi ve Risk Yönetimi Sistemleri)  ile yeni yönetmelik 

üzerinde durulacak, iki yönetmelik arasındaki temel fark ve benzerlikler, olumlu ve 

olumsuz yönleriyle ortaya konulmaya çalışılacaktır.Çalışmamız da bankacılık 

sektöründeki denetim ve iç kontrolün önemi vurgulanmış,uluslar arası denetim 

standartlarına göre bankacılıkta etkin iç denetim yapısı kurabilmenin koşulları 

incelenerek etkin bir iç denetim kurumu oluşturma çalışmalarına katkıda bulunabilmek 

amaçlanmıştır. 

4389 Sayılı Bankalar Kanunu’na dayanılarak hazırlanan ve 08.02.2001 tarih ve 

24312 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Bankaların Đç 

Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik” ile iç kontrol sistemi 

kavramı Türk bankacılığında yer almıştır.Bu yönetmelikte iç kontrol sistemi,iç denetim 

sistemi kapsamında düzenlenmiştir.Fakat 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu iç kontrol ve 

iç denetim sistemlerini olması gerektiği gibi birbirinden ayrı kavramlar olarak 

düzenlemiştir.Bu nedenle de 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na dayanılarak 1 Kasım 

2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de  “Bankaların Đç Sistemleri Hakkında 

Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe  göre iç sistemler ; iç denetim sistemi, iç 

kontrol sistemi, risk yönetim sisteminden oluşmakta ve her yapı ayrı ayrı ele 

alınmaktadır. 
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1. BANKA VE DENETĐME ĐLĐŞKĐN GENEL BĐLGĐLER 

1.1. BANKA KAVRAMI 

1.1.1. Bankanın Tanımı 

Bankalar, gerçek ve tüzel kişilerin belirli bir zaman için harcamayıp ellerinde 

tuttukları paraları toplayarak bu paraları kredi yoluyla değerlendirmek için uğraşan 

işletmeler olarak adlandırılır. Ancak bu tanım bankaların temel görevini kredi ticareti 

olarak göstermiştir. Oysa ki banka çok sayıda yazar tarafından değişik şekillerde de 

tanımlanmaktadır. Banka ile ilgili bir başka tanım ise şöyledir; “Para, kredi ve sermaye 

konularına giren her çeşit işlemleri yapan ve düzenleyen, özel veya kamusal kişilerle 

işletmelerin bu alandaki her türlü gereksinimlerini karşılama faaliyetlerini temel uğraş 

konusu seçen bir ekonomik birimdir”1.  

Banka, prensip olarak talep edildiğinde ya da ihbarlı olarak geri ödenebilen 

mevduat şeklinde fon toplayıp ödünç ve açık kredi şeklinde avans veren, senet iskonto 

eden ve pazarlanabilir menkul değerler gibi temelde finansal aktifleri elinde tutan bir 

finansal aracıdır.2 . Genel  itibariyle  değerlendirildiğinde,  ülkemizde  bankaların  

ana  faaliyet çerçevesini    özel  nitelikleri  gereği “Bankacılık  Kanunu”, halka  

açılmalar     ve sermaye  piyasası    faaliyetlerini   yürütmeleri   dolayısıyla“Sermaye  

Piyasası Kanunu”,  birer  anonim   şirket  olmaları    dolayısıyla “Türk  Ticaret  

Kanunu” oluşturmaktadır3 . 

1.1.2. Bankacılığın Tarihsel Gelişimi 

Bankacılığın  tarihsel  gelişimine  bakacak olursak ,  ilk  çağlarda  ve  

paranın icadından önce bugünkü anlamda bir bankacılık sektörünün olmadığı    göze 

çarpmaktadır.Bankanın tarih boyunca gösterdiği gelişmenin paranın gelişimiyle 

paralel olduğu görülmektedir. Yapılan kazıların ortaya çıkardığı Mezopotamya’da 

                                                 
1 Mehmet Takan, Bankacılık Teori, Uygulama ve Yönetim, 2,Baskı,Ankara: Nobel Yayın Dağıtımı, 
Kasım 2002, s.2. 
2 http://www.odevsitesi.com/odevler/a17072005/129192-bankacilik-isletme.htm (13.03.2007 
3 Asuman Turanboy, Halka  Açık  Banka  ve  Hissedarın  Korunması ,1.Baskı,Ankara: BAT-
DER Yayınları , Yayın No: 396, 2002,s.53 
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Uruk kenti yakınlarındaki  Kızıl Tapınak (M.Ö. 3400-3200) bilinen en eski banka 

yapısıdır.VII.  yüzyılda  Lidya’da  paranın icat  edilmesiyle ve   değişim  aracı   

olarak paranın  kullanılması   ve  her  ülkenin  farklı   para  birimleri  kullanması  

parayı gerekli hale getirmiştir.Hammurabi  yasalarında da ;  kredi verme, mevduat 

toplama gibi hükümler yer almaktadır.Bu çağlarda hukuksal müessese olarak arazi 

ipoteğine ve kefalet karşılığı borç verme işlemlerine rastlanmaktadır. 

German akınlarının neden olduğu dönemde bankacılık yavaşlamıştır. Haçlı 

seferleri sırasında gelişimini sürdüren bankacılık, yeni deniz yollarının bulunması, 

evrensel ticaretin daha da gelişme imkanı bulmasıyla 15’inci yüzyıl sonlarından 

itibaren yeni ufuklara yönelmiş, IX. yüzyılda  Đtalya’da bankacılık işleri ile uğraşan 

“banker” adını   taşıyan bir  sınıf  oluşmuştur..  Bankerlerin  diğerlerinden  temel  

farkı ,  kendilerine saklamak üzere verilen paralara faiz vermeleri ve bu paraları   daha 

yüksek bir faiz ile işletmeleridir.Özellikle Floransa,Venedik gibi Đtalyan şehirlerinde 

büyük aşama kaydetmiştir .Modern olarak  bankacılık faaliyeti gösteren ilk banka 

1609 yılında Hollanda’da kurulan Amsterdam Bankası’dır.Bankacılık ilk önce sarraf 

dükkanları ve kasaların 15 ve 16’ncı yüzyıllarda gelişmesiyle ortaya çıkmış,17’nci 

yüzyıldan itibaren bugünkü bankacılık başlamıştır. 

Ülkemizde ise tanzimata  kadar olan dönemde bankacılığa ait izler 

bulunmamaktadır.Bunda da genellikle Osmanlı’da Müslüman olmayanların ticaret 

ve sarraflıkla uğraşması ve Osmanlı ekonomisinin Sanayi Devrimi’ne ayak 

uyduramaması  etken olmuştur.Osmanlı Đmparatorluğu’nda  Sarraf ve Galata 

Bankerleri olarak adlandırılan kişiler tarafından 1847’de Đstanbul Bankası adıyla ilk 

kez banka kurulmuştur.Bu dönemde faaliyet gösteren bankalar genellikle yabancı 

sermaye tarafından kurulan bankalardı.Cumhuriyetin ilk yıllarında  gözlenen en 

belirgin özellik bu dönemde çok sayıda yerel bankanın kurulmasıdır.Đş Bankası’nın 

kurulması, Ziraat Bankası’nın anonim ortaklık  şekline getirilmesi ve Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kurulması bu dönemlere denk gelmektedir. Ayrıca 

çıkarılan özel kanunlarla bazı devlet bankaları kurulmuştur.Etibank, Halk Bankası 

gibi.. Ülkemizde 1933 yılında kabul edilen ve üç yıl yürürlükte kalan 2243 sayılı 
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Mevduatı Koruma Kanunu ilk Bankalar Kanunu olarak nitelendirilebilir. Đkincisi, 1936 

yılında kabul edilen ve 22 yıl yürürlükte kalan 2999 sayılı Bankalar Kanunu’dur. 

2.Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda Türkiye’de özel bankaların geliştiği 

görülmektedir. 1944 yılında Yapı ve Kredi Bankası, 1948’de Akbank,1964’de 

Türkiye Garanti Bankası kurulmuştur.  1960’lı yıllardan sonra ise Türkiye’de çok 

şubeli bankacılığa  doğru bir gelişim olmuştur. 

1958’de çıkarılan 7129 Sayılı Bankalar Kanunu’nun 38. maddesine göre 

“Bankaların en az % 25 sermayesine sahip oldukları iştiraklerine açtıkları kredi 

oranında üst sınır yoktur” denilmektedir. Bu madde bankaların yönetiminin özel 

holdinglerin eline geçmesinde büyük oranda etkili olmuştur. 7129 sayılı Bankalar 

Kanunu 1985 yılında yerini 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na bırakmıştır.Türk 

bankacılık sistemi akreditif, teminat mektubu, forward, futures, opsiyon gibi  

faaliyetlerini genişletmiştir.Bankaların kısa vadeli likidite ihtiyaçlarının karşılanması 

için TCMB bünyesinde Đnterbank ( bankalararası para piyasası) kurulmuştur.  

3182  Sayılı Kanun’da 18/6/1999  tarih ve 4389 Sayılı Kanun ile yürürlükten 

kaldırılmıştır.Bu kanundaki en önemli değişikliklerden biri Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu’nun oluşturulmasıdır.Bu kurul bankaların daha iyi denetlenmesi 

konusunda geniş yetkilere sahiptir.  En son olarak da  19.10.2005 tarihinde 5411 Sayılı 

Bankalar Kanunu kabul edilmiştir. 8 Mart 2006 tarihinde de  5472 nolu Bankacılık 

Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun yayımlanmıştır. 

1.1.3. Banka Çeşitleri 

1.1.3.1. Sermaye Kaynaklarına Göre Bankalar 

• Özel Sermaye Đle Kurulmuş Bankalar ; Kapitalleri gerçek ve tüzel 

kişilerce verilen bankalardır4. Holding bankalarını özel sermayeli bankalara 

örnek verebiliriz. Holding bankalar bir “holding  şirketi”   bünyesinde  

ve  onun talimatları   altında  faaliyetlerini  yürüten  bankalardır. 

                                                 
4
http://www.odevsitesi.com/odevler/2004_11/80362-bankacilik.htm(13.03.2007) 
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• Tüm Sermayesi Devletçe Ödenmiş Bankalar; Bunların kapitallerini 

devlet yalnız başına karşılar  ve bir kanunla kurulurlar. 

• Karma Sermayeli Bankalar; Sermayelerinin  bir bölümü devlet, bir 

bölümü de gerçek ve tüzel kişilerce sağlanır. 

• Merkez Bankaları; Görev  ve  yetkileri  kendilerine  özgü  yasalarla  

düzenlenmiş ,  ülkedeki  para politikasının uygulanmasından sorumlu tutulan, 

bu amaçla kurulmuş  bankalardır. Ülkemizde ilk merkez bankası  1715 

sayılı   Kanun ile  03.10.1931 tarihinde fiilen faaliyete   geçen “Türkiye   

Cumhuriyeti   Merkez   Bankası”dır.1715 sayılı   Kanun  1970 yılında 

günün ihtiyaçlarına göre değiştirilmiş, 26.01.1970 tarih ve 13409 sayılı   

Resmi Gazete’de yayımlanan 1211  sayılı“Türkiye  Cumhuriyet  Merkez  

Bankası    Kanunu” (TCMB K.) yürürlüğe girmiştir.1211 sayılı   Kanun’un 

bazı   maddeleri 2001 yılında  05.05.2001 tarih ve 24393 sayılı   Resmi 

Gazete’de yayımlanan 4651 sayılı  Kanun ile değiştirilmiştir. 

• Ulusal Bankalar; Bunlar milli sınırlar içinde çalışan bazen yabancı 

ülkelerde şube açan bankalardır. Sermayesinde yabancı ülkelerin katkısı 

bulunmayan ve ister özel,ister kamu kesimi olsun sermayesinin tümünü 

yurt içindeki kaynaklardan sağlayan bankalardır5. 

• Yabancı Bankalar; Sermayesinin en az yarıdan fazlasını yabancı 

uyrukların veya ya-bancı ülkelerde tescilli firmaların sahip olduğu yönetim 

ve denetimde yabancı katkısı bulunan bankalardır. 

1.1.3.2.Yaptıkları Đşlere Göre Bankalar  

• Emisyon Bankaları ; Tüm Merkez Bankalarının ortak işlevleri fiyat 

istikrarının sağlanması, para piyasasının düzenlenmesi, ülkedeki kredi 

hacminin ve dağılımının ayarlanması, altın ve döviz rezervlerinin 

yönetilmesi, dış ödemelerin düzenlenmesi ve devletin veznedarlığının 

yapılmasıdır. T.C. Merkez Bankası gibi.  

                                                 
5 http://www.odevsitesi.com/odevler/2004_11/80362-bankacilik.htm(13.03.2007) 
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• Đş ve Ticaret Bankaları ;Đş bankaları ortakların ve endüstri işletmelerinin 

kurulmaları ile uzun vadeli kredi işlemleriyle uğraşan çalışmaların bu 

konularda geliştirilmiş olan bankalardır. Sümer bank gibi. Ticari bankalar 

mevduat toplar,kredi verir;yurt içi ve yurt dışından fon sağlar6. 

• Ziraat ve Sanayi Bankaları; Ziraat bankaları adından da anlaşılacağı gibi, 

tarımla uğraşan, kredi ihtiyaçlarını karşılama işlemini yaparlar. Örneğin 

T.C. Ziraat Ban-kası gibi. Sanayi bankaları da bir çeşit spekülâsyon ve 

finansman bankalarıdır. Yalnız daha çok endüstri alanında çalışan 

ortakların kurulmasını sağlarlar. Eti Bank, Sümer Bank, Sanayi ve Yatırım 

bankaları gibi. 

• Kalkınma ve Yatırım Bankaları ;Bunların öncelikle amacı sanayi olmak 

üzere bütün ekonomik sektörlerdeki girişimlere ait yatırımları desteklemek, 

yabancı ve yerli sermayenin Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak şirketlere 

iştirakine yardımcı olmaktır7. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası  gibi..5411 

Sayılı Bankacılık Kanunu’na göre mevduat veya katılım fonu kabul etme 

dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel 

kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt 

dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubelerini  ifade 

etmektedir8.Kalkınma  bankaları      finanse  edecekleri  yatırımın  sektör  

için  gerekli  olup olmayacağını   ve sağlayacağı    katma değeri 

hesaplayarak orta ve uzun vadeli kredi kullandıran,    ülkenin kalkınma 

hamlesinde ihtiyaç duyduğu kaynakları   yatırımcı firmalara sağlamak 

amacını  taşıyan ihtisas bankalarıdır. Yatırım  bankaları,  sabit  sermaye  

yatırımlarının  gerçekleştirilmesi,  tesislerin bakımının yapılması, yeni proje 

ve taahhütlerin yerine getirilmesi      için halka arz edilecek menkul 

kıymetlerin pazarlamasını   ya da kendi nam ve hesabına satışını   yapan,  

kredi kullandıran ve  bu konularda firmalara danışmanlık hizmeti veren  

bankalardır. 

                                                 
6 Takan,s.45 
7 http://www.tskb.com.tr/Hakkimizda.aspx(11,03,2007) 
8 http://www.bddk.org.tr/turkce/mevzuat/bankalarkanunu/bankacilik_kanunu.htm ( 16,03,2007)  
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• Halk Bankaları; Küçük esnaf ve sanatkarlar ile küçük ve orta boy 

işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için  kurulmuş bankalardır. 

• Đpotek ve Emlak Bankaları; Đpotek bankaları, menkul kıymetler ihraç 

edip fon toplamakta ve bu fonlar ile gayrimenkul kredisi vermektedirler. 

Emlak bankaları,genellikle ipotek bankalarının özellikle konut ve her türlü 

yapı işlerinde uzmanlaşan bankalardır9. 

1.1.4. Bankaların Temel Faaliyetleri 

Günümüzde giderek artan fonksiyonları nedeniyle ekonomik, ticari ve mali 

hayatın sınırlarını aşarak ulusal çizgilerin ötesinde bir genişliğe ulaşan ve her ülkede 

para ve kredi gibi iki önemli unsuru yöneten bankacılık sisteminin üstlenmiş olduğu 

temel faaliyetler şunlardır 10; 

a) Mevduat kabulü. Mevduat kabulü, bankaların en temel faaliyet alanlarından 

olup, mevduat banka bilançosunun en  önemli  kaynak  kalemidir. 

b) Katılım fonu kabulü. 

c) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri. Fon arz ve 

talebini dengeleyen bankaların,   özkaynaklarından  veya diğer   kaynaklarından  

fon ihtiyacı   olanlara yabancı   para ve YTL cinsinden nakdi veya  gayrinakdi kredi 

sağlama işlemleri önemli bir bankacılık faaliyetidir. Bu işlemlerden  elde  edilen  faiz  

veya  komisyon  gelirleri,  banka  gelirleri  arasında  önemli  paya sahiptir.  

d) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya 

çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri. 

e) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri. 

f) Saklama hizmetleri. 

                                                 
9 http://portal.emlaksis.com/web/standard/cust/article.dwx?article_id=121861(11,03,2007) 
10http://www.bddk.org.tr/turkce/mevzuat/bankalarkanunu/bankacilik_kanunu.htm ( 16.03.2007) 
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g) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının 

ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri. 

h) Efektif dahil  kambiyo  işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; 

kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri. 

i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, 

kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon 

sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal 

araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri. 

j) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım 

taahhüdü işlemleri. 

k) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık 

işlemleri. 

l) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık 

maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri. 

m) Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi 

işlemleri gibi garanti işleri. 

n) Yatırım danışmanlığı işlemleri. 

o) Portföy işletmeciliği ve yönetimi. 

p) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde 

oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım 

işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı. 

r) Faktöring ve forfaiting işlemleri. 

s) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık. 

t) Finansal kiralama işlemleri. 
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u) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri. 

v) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler. 

Mevduat bankaları birinci fıkranın (b) ve (t), katılım bankaları (a), kalkınma ve 

yatırım bankaları (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştiremezler. 

1.1.5. Bankaların  Organizasyon Yapısı 

1.1.5.1. Đç Organizasyon 

Bir bankanın iç organizasyon yapısında bulunması  gereken organlar ; 

- Genel Kurul, 

- Yönetim Kurulu, 

- Kredi Komitesi, 

- Genel Müdür ve Yardımcıları, 

-Şube Müdürleri ve Yardımcıları, 

-Deneticiler, 

-Memurlardır. Diğer işletmelerde olduğu gibi yönetimde hiyararşik  bir yapı söz 

konusudur. 

Đç organizasyonda önce  bazı temel prensiplerin göz önüne alınması gerekir.Bu 

prensipler11; 

-Đşletme güvenliğini, 

-Đşlerin süratle ve kolaylıkla yapılmasını 

-Đşletme yönetiminin iktisadiliğini sağlamaktır. 

Şubelerde ki organizasyon ise şu şekilde olmaktadır; 
                                                 
11 Takan, s.468  
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• Şube yöneticileri; imza yetkisi olan bir müdür, müdür yardımcısı , ikinci 

müdür ve şeflerdir.  

• Aktif servisler; mevduat servisi, krediler servisi, banka hizmetleri servisi, 

kambiyo servisi ve kasadır.  

• Pasif  servisler;  muhasebe,  istihbarat,  kontrol  servisi,  hukuk  i 

leri, muhaberat servisi ve levazım servisidir. 

1.1.5.2. Dış Organizasyon 

 Banka faaliyetlerinin gösterdiği  ihtiyaca göre gerek büyük yerleşim 

birimlerinde gerek küçük yerleşim birimlerinde detaylı incelemeler yaptıktan sonra 

amaca ulaşmak için en iyi kuruluş yerini seçmek, yeni şubeler açmak,açık olan bir 

şubenin işlem hacmini büyütmek,muhabirlik ilişkileri kurmak  gibi  konularla ilgilidir. 

1.2. DENETĐM KAVRAMI 

1.2.1. Denetimin Tanımı ve Denetim Gereksinimi 

Denetim; yasal, bilimsel, düşünsel yöntemlerle önceden belirlenen 

standartlardan hareket edilerek işlemlerin ve mevcut uygulamaların bu standartlara  

uygunluğunun araştırılması,uyumsuzlukların belirlenmesi ve giderilmesi için yapılan 

incelemelerdir12. Gerek bireysel gerek toplumsal faaliyetlerin  belirli bir amaca yönelik 

olarak gerçekleştirildiği kabul edilirse, amaçlanan sonucun elde edilip edilmediği ve bu 

amaca ulaşmak için izlenen yöntemlerin önceden bilinen  standartlara uygun olup 

olmadığının belirlenmesine yönelik yapılan araştırma denetimle olmaktadır. 

Modern  hukuk  devletlerinde  kurumların  ve  kişilerin  faaliyetleri,  hakları,  

sorumlulukları   anayasa, yasa, yönetmelik, tüzük ve genel kabul görmüş  bir takım  

standartlara,   ilkelere   bağlanmaktadır. Kurumların   faaliyetlerini   dış çevrenin  

belirlediği  bu  normlara  uygun  yürütüp  yürütmediğini  incelemek,  açıkladıkları  

bilgilerin ve iddialarının doğru ve güvenilir olup olmadığını   araştırmak ve kurum  

yöneticilerinin kurumla çıkar ilişkisi içinde bulunan kişilere, kuruluşlara, topluma  

                                                 
12 Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, 4.Baskı, Ankara:Siyasal Kitapevi , Şubat 2000,s 1. 
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ve  devlete  hesap  verme  yükümlülüklerini    yerine  getirmelerini  sağlamak  üzere  

tarafsız  ve  bağımsız  bir  kişi,  kişiler  ya  da  otorite  tarafından  denetlenmeleri  

zorunlu  tutulmuştur. Buna  göre  denetim,  iktisadi  faaliyet  ve  olaylarla  ilgili  

iddiaların  önceden  saptanmış     ölçütlere  uygunluk  derecesini  araştırmak  ve  

sonuçları   ilgililere  bildirmek  amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve  bu kanıtları  

değerleyerek  raporlayan  sistematik  bir  süreçtir. Bu  süreçte,  bir  ekonomik  birim  

veya döneme ait bilgilerin,  önceden  belirlenmiş  standartlara  uygunluk  derecesi  

araştırılır ve bu konuda bir rapor hazırlamak amacıyla bağımsız, objektif ve tarafsız  

bir   uzman   tarafından   kanıtlar   toplanır   ve   değerlendirilir13. 

Bir başka anlatımla denetim,iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların 

önceden saptanmış ölçütlerle uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgili 

birimlere bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyerek 

raporlayan  sistematik bir süreçtir14.  

Denetimde söz konusu olay ekonomik faaliyetlerdir. Ayrıca denetimin 

yapılabilmesi önceden belirlenmiş standartların bulunması gerekir. Denetim işlevi 

önceden belirlenmiş olan bu standartlara göre gerçekleştirilir ve farklılıklar varsa 

gerekli düzenlemeler yapılır, ileride de bu  tür hatalarla karşılaşmamak için gerekli 

önlemler alınır. 

Denetim çalışmasıyla muhasebe bilgi raporlarının güvenilirliği ve doğruluğu 

kanıtlanır. Denetimden geçmeyen raporlar doğru ve güvenilir kabul edilmezler. Bu 

nedenle denetime gereksinim duyulmaktadır.  Günümüzde sürekli denetim kavramı 

işletmelerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Sürekli denetim, fiziki belge olmaksızın 

gerçek zamanlı muhasebe bilgi sisteminde üretilmiş olan finansal karakterli bilgilerin 

doğruluğuna ve güvenilirliğine ilişkin bir görüş oluşturmak amacıyla bilgisayar destekli 

denetim tekniklerini ve analitik prosedürleri kullanarak elektronik denetim kanıtlarını 

toplamaya ve toplanan kanıtlar sonucu elde edilen görüşü bir denetim raporu ile 

                                                 
13 Auditing Concepets Committee, Report of the Committee on Basic Auditing Concepts , The 
Accounting Review, Volume: 47, 1972,s.18 
14 Ersin Güredin, Denetim,Đstanbul:Beta Yayınları, Eylül 2000, s.4 
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kullanıcılara sunmaya yönelik bir süreçtir15. Geleneksel denetim anlayışında denetim 

geriye dönük olarak işlemekte iken,sürekli denetimde  ise gerçek zamanlı denetim 

gerçekleşmektedir.Modern anlamda denetim, olasılık ve görelilik (probabilite ve 

relativite) esaslarıyla belirlenmiş hedef ve standartlar doğrultusunda ortaya çıkan 

sonuçların verimlilik, etkinlik ve ekonomiklik derecelerini ölçmek, karşılaştırmak ve 

değerlendirmektir16.  

1.2.2. Denetimin Hedefleri 

Denetimin hedefleri: 
-Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri  ışığında hazırlanmış mali tabloların, işletmenin 

finansal durumunu ve işlem sonuçlarını adil bir şekilde, denetçinin profesyonel 

görüşleri ile birlikte ortaya koymak, 

- Hata aramak. Hata tespit edilmeye çalışılırken genellikle denetçi, hatayı GKGMĐ 

uygulamalarında tespit etmeye çalışır.  

-Uygunsuzluğu tespit etmek 

-Sonuçları yönetime vermektir. 

 

1.2.3. Denetim Standartları 

Denetim standartları denetçinin denetim faaliyetini gerçekleştirirken ona yol 

gösteren,yardımcı olan  genel kabul görmüş ilkelerdir. Uluslararası Muhasebeciler 

Federasyonu (IFAC) tarafından yayınlanan Uluslararası Denetim Standartları (ISA) ve 

Amerika Birleşik Devletleri'nde Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları (US GAAS) 

dünyada en yaygın kullanılan denetim standartlarıdır. Genel  Kabul Görmüş Denetim 

Standartları ; Genel Standartlar, Çalışma Alanı Standartları, Raporlama Standartları 

olmak üzere üç ana gruba ayrılırlar. 

                                                 
15 Đsa Cankar, “Denetimin Yeni Paradigması Sürekli Senetim”,Sayıştay Dergisi,Sayı:61, Nisan-Haziran 
2006,s.71 
16 http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm  (18.03.2007) 
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1.2.3.1. Genel Standartlar 

Genel standartlar denetçinin nitelikleri ve çalışmasının kalitesi ile ilgili olan 

standartlardır. Bu standartlar denetçinin  bağımsızlığını,uzmanlığını ve mesleki 

davranışını belirler. 

• Mesleki Eğitim ve Deneyim ;Güvenilir bir denetim görüşüne ulaşmak 

için bu işlevi yürüten denetçinin belirli bir mesleki eğitime, deneyime, 

yeteneğe  sahip olması gereklidir. 

• Bağımsız Davranma;  Denetim ile ilgili tüm konularda denetçi objektif 

davranmak zorundadır.Bağımsızlık denetçinin hazırladığı rapora 

güvenilirlik olarak yansır17. 

• Mesleki Özen; Denetçi denetim faaliyetini sürdürürken gerekli olan 

mesleki özen ve titizliği göstermelidir. 

1.2.3.2. Çalışma Alanı Standartları 

Bu standart denetçinin denetim sırasında uymak zorunda olduğu planlama ve 

gözetim, iç kontrol sisteminin incelenmesi, yeterli ve güvenilir kanıt toplamanın 

prosedürlerini belirler. 

• Planlama ve Gözetim ; Denetim çalışmasının iyi bir biçimde 

planlanmasını ve varsa yardımcı denetçilerle iyi bir şekilde 

gözlemlenmesini ifade eder18. 

• Đç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgi Edinme;Đşletmede etkin bir iç kontrol 

sisteminin olması finansal raporların hatalı olma riskini azaltır. Denetçi 

iç kontrol sistemini inceleyerek, hem sistemin etkinliğini ölçer hem de 

denetim faaliyetinin kapsamını belirler. 

• Kanıt Toplama; Denetçi yeterli sayı ve kalitede kanıt toplamalıdır. 

                                                 
17 Melih Erdoğan,Denetim,Ankara:Maliye ve Hukuk Yayınları,3.Baskı,2006.s 3 
18 Güredin, s.29 
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1.2.3.3. Raporlama Standartları 

  Raporlama standartları ise, denetçinin görüşünü belirlerken uyması gereken 

kurallardır. 

• Genel Kabul Görmüş  Muhasebe Đlkelerine Uyum ; Denetim sonucunda 

hazırlanacak olan rapor genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun 

olarak hazırlanmalı. 

• Devamlılık; muhasebe ilkelerinin cari dönemde aynen geçen dönemdeki 

gibi uygulandığını, muhasebe tekniklerinde farklılıklar  var ise bunların 

ayrıntılı olarak açıklanmasına yer verilmelidir. 

• Açıklayıcı Bilgiler;Denetçi  finansal tabloların yeterince açık olup 

olmadığını, dipnotların yeterli olup olmadığını  inceler. Ve bunu denetim 

raporunda belirtir. 

•  Denetçi Görüşü ;Denetiçi denetim faaliyeti sonucunda bir yargıya 

ulaşmalı mutlaka bir görüş bildirmelidir. 

1.2.4. Denetimin Türleri 

1.2.4.1. Amacına Göre Denetim Türleri 

Amacına göre denetimin uygulanma nedeni, bir işletmeye ait bilgilerin 

önceden belirlenmiş ölçütlere göre geçen döneme ilişkin  bilgilerle karşılaştırılmasının 

yapılarak , işletme hakkında belli bir düşünceye ulaşmayı temin etmektir19.  Dört başlık 

altında incelenebilir. 

1.2.4.1.1. Mali Tablolar Denetimi 

Đşletme ile ilgili finansal nitelikli işlemlerin tanımlanması,kaydedilmesi, 

sınıflandırılması ve özetlenmesi muhasebenin birinci işlevidir. Bu süreç sonucunda elde 

edilen çıktılar işletmenin finansal tablolarıdır20. Đşletmenin mali tablolarının önceden 

                                                 
19 Tamer Aksoy, Tüm Yönleriyle Denetim ,1.Baskı,2006, s.64 
20 Erdoğan, s.3. 
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belirlenmiş kriterlere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir görüş 

bildirmek amacıyla mali tabloların incelenmesini kapsar. Bu kriterler genel kabul 

görmüş muhasebe ilkeleri veya vergi mevzuatı hükümleridir. Bu denetim bağımsız 

denetçiler ve kamu denetçileri tarafından yürütülür. Denetimin konusu, ortaklara veya 

ilgili kamu kuruluşlarına verilen finansal tablolardır21. Genel kabul  görmüş   

muhasebe  ilkeleri  ve  muhasebeleştirme sırasında uygulanması     tavsiye edilen 

yöntemlerden oluşan standartlar   bir bütün olarak ilk defa   IASC  tarafından  

yayımlanmış olup,   ulusal   ve   uluslararası    meslek birliklerinin  de  katılımlarıyla,  

düzenli  olarak  gözden  geçirilmekte, bütünlüğün   sağlanması     amacıyla   

olabilecek   en   iyi   yapıya   ulaşılmaya çalışılmaktadır.2001  yılından   itibaren

 “Uluslararası Finansal   Raporlama Standartları ” (International   Financial   

Reporting   Standards-IFRS)   olarak   da adlandırılan  standartlar pek çok ülkede  kabul 

görmüştür. Ülkemizdeki  ulusal muhasebe standartları da  bu  standartlar  referans  alınarak  

hazırlanmış,2005     yılından  itibaren halka açık  şirketler  ile  bunların  iştiraklerinde 

uygulanmaya  başlanmıştır. Bankalar da   mali  tabloların     bu  standartlara  göre 

düzenlenmektedirler 22.  

Mali  tablolar;  işletme  sahip  ve  yöneticilerinden banka, yatırımcılar, kredi 

verenler ve diğer  ilgililer  için  gerekli  bilgileri  saklamak, gelecekteki nakit akımlarını   

değerlendirmeye olanak tanımak, varlıklar, kaynaklar ve  bunlardaki  değişmeler  ile  

işletme  faaliyet  sonuçları   hakkında  bilgi  vermek amacıyla   düzenlenen bilanço, gelir 

tablosu, satışların maliyeti tablosu, fon akım tablosu,  nakit  akım  tablosu,  kar  dağıtım  

tablosu  ve  özkaynak  değişim  tablosu olup; bilanço ve gelir tablosu notlar   ve ekleri   ile   

birlikte temel finansal tablolar , diğerleri ise ek mali tabloları   oluşturmaktadır23. 

 

 

 

                                                 
21 Erdal Kenger,Şubat 2001   http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm(18.03.2007)  
22 Bülent Üstünel, “2006 Yılı   Türkiye Muhasebe Standartlarının Yılı   Olacak”, Mali Çözüm Dergisi, 
Yıl: 15, Sayı : 72, 2005,s.19 
23 1 Sıra No ’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği,26.12.1992   tarih ve 21447 (Mükerrer) sayılı   
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
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1.2.4.1.2. Uygunluk Denetimi 

Đşletmenin mali işlerinin ve faaliyetlerinin üst makamlarca belirlenmiş 

yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla 

incelenmesidir.Üst makam işletme içinde de olabilir, işletme dışında da olabilir.Bu 

denetimler genellikle iç denetçi tarafından  yürütülür,bazı hallerde dış denetçiye 

başvurulur.Kuruluşlar, belli bir otorite tarafından veya kendi konuları dahilinde tepe 

yöneticiler tarafından konulmuş kurallara uygun hareket edilip edilmediğini, iç 

denetçiler aracılığıyla inceletme yoluna giderler24. Denetimin konusu, örgütün mali 

işlemleri ve faaliyetleridir25. 

Uygunluk denetiminde  ulaşılan  sonuçlar  geniş  bir  kitleye  değil,  işletme 

içindeki   yetkili   kişilere   raporlanır.   Bu   kişiler   genellikle   işletmedeki   tepe 

yöneticileridir.  Önerilen  yönergelere,  politikalara  ve  her  türlü  yasa  ve  

yönetmeliklere  uygunluk  tepe  yöneticilerini   ilgilendiren konulardır.  

1.2.4.1.3. Faaliyet Denetimi 

Faaliyet denetimi, bir işletmenin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını ve ekonomik 

ve verimli bir faaliyette bulunup bulunmadığını saptamak amacıyla işletme 

politikalarını ve bunların uygulama sonuçlarını değerleme ve yönetime önerilerde 

bulunma faaliyetidir26. 

Faaliyet denetiminde, denetçilerden tarafsız gözlemlerde bulunması ve belirli 

faaliyetlerin ayrıntılı analizini yapması beklenir. Faaliyet denetiminde, faaliyet sonuçları 

verimlilik standartlarıyla karşılaştırılır ve örgütün önceden belirlenmiş amaç ve 

hedeflere ulaşıp ulaşmadığı ölçülür27. Zorluk  faaliyetlerin  etkinliğinin  ve  

verimliliğinin  nesnel  olarak saptanmasındadır. Faaliyet denetimi her türde denetçi 

tarafından yapılabilirse de, uygulamada bu faaliyetin genellikle iç denetçiler ve devlete 

bağlı   kamusal denetçiler tarafından sürdürüldüğü görülmektedir.  

                                                 
24 Aksoy,s.65 
25 http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm ulaşım 18,03,2007 
26 Nejat Bozkurt, 2006  
27 http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm (18.03.2007) 
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1.2.4.2. Yapılış Nedenine Göre Denetim Türleri 

Yapılış nedenine göre denetim türleri yasal denetim ve isteğe bağlı denetim 

olmak üzere iki gruba ayrılır28. 

1.2.4.2.1. Yasal Denetim 

Yasal hükümler gereğince yapılan ve yapılması kanunen zorunlu kılınan ; 

denetim çalışmalarının nasıl, ne zaman, kim tarafından yapılacağı kanun ve 

yönetmeliklerle belirlenen denetim çalışmalarıdır29. 

1.2.4.2.2. Đsteğe Bağlı Denetim 

Yasal bir zorunluluk olmaksızın kullanıcılar yada işletmeyle ilgili çeşitli çıkar 

gruplarının isteği üzerine yapılan denetim çalışmalarıdır.Denetimin sınırı denetimi 

isteyenler tarafından belirlenir30. 

1.2.4.3. Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri 

1.2.4.3.1. Dış Denetim 

Dış denetim, kendi adına veya bir denetim şirketinin ortağı olarak çalışan 

kişiler tarafından, işletmelerin mali tablolarının “Genel Kabul Görmüş Muhasebe 

Đlkeleri” ne uygunluk derecesini belirlemek amacıyla yapılan denetimdir. 

Dış denetim, bağımsız dış denetim ve kamu denetimi şeklinde ikiye ayrılır31. 

• Bağımsız Dış Denetim; Müşterilerine  profesyonel denetim hizmeti 

sunan ve tek başına çalışan uzman kimseler ile bir denetim işletmesinde 

çalışan kimselerce yapılan denetimdir.Bağımsız denetim, müşteri 

işletmede, denetlenen işletmeden bağımsız, bir dış denetçi tarafından 

yapılan denetim çalışmasıdır32.Bağımsız denetimde asıl amaç finansal 

denetimdir. Bağımsız denetimde, muhasebe verileri denetimin konusunu 

                                                 
28 Aksoy,s.67 
29 Aksoy.s.67 
30 Aksoy,s68 
31 http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm (18.03.2007) 
32 Aksoy ,s.68 
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oluşturur ve denetim kaydedilen bilgilerin muhasebe döneminde 

meydana gelen  mali ve ticari işlemleri gerektiği gibi yansıtıp 

yansıtmadığını belirler. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, 

muhasebe bilgilerinin gerektiği gibi kaydedilip kaydedilmediği  

değerlemede ölçüt olduğundan, denetçi bu ilkeleri bilmek zorundadır33. 

Bağımsız denetim yönetimin finansal işlemleri değerlendirmesindeki 

olumlu ve olumsuz yönleri belirler ve bir yerde işletmenin finansal tablolar   

üzerinde onay fonksiyonu üstlenmiş durumdadır. 

• Kamu Denetimi ; Kamu kuruluşlarının denetimi, kanunlar, 

yönetmelikler,tüzükler ve devlet tarafından ortaya çıkan düzenlemeler 

aracılığıyla yapılan finansal tablolar, uygunluk ve performans 

denetimlerini ifade eder. Kamu denetim kuruluşları, çeşitli devlet 

kurumları  içinde örgütlenmişolup; kuruluşların  faaliyetlerinin  yasal  

mevzuata,  devletin  ekonomi  politikasına,  kamu yararına uygunluk 

düzeyini araştırır. Ülkemizde   yapılan   kamu   denetimi  

çalışmalarına “Başbakanlık  Yüksek  Denetleme  Kurulu”, “Maliye 

Bakanlığı     Teftiş  Kurulu”, “Hesap Uzmanları   Kurulu” tarafından 

yapılan denetimleri örnek verebiliriz.  

1.2.4.3.2. Đç Denetim 

Đç denetim, işletmeye hizmet etmek amacıyla işletmenin faaliyetlerini 

incelemek ve raporlamak için işletme içinde kurulmuş bağımsız bir birimdir. Yönetim 

politikalarına uyarak, işlerin düzenli ve etkin yürütülmesi, varlıkların korunmasını, hata, 

hile ve usulsüzlüklerin  önlenmesi ve belirlenmesi , muhasebe kayıtlarının doğru ve tam 

olması ve mali bilgilerin güvenilir olarak zamanında derlenmesi amacıyla işletmede 

uygulanan organizasyon planı ile bunlara ilişkin tüm yöntemleri kapsar34. 

1.2.4.3.3. Yüksek Denetim 

                                                 
33 http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm (18.03.2007) 
34 A.Sait Yüksel, Aslı Yüksel, Ülkü Yüksel, Banka Yönetimi El Kitabı ,Đstanbul:Alfa Yayınları, 
2002,s.121 
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Anayasal dayanağı ve meslek mensuplarının yasal güvenceleri olan, bazı 

ülkelerde yargısal yetkilerle donatılmış, bağımsız ve özerk denetim kuruluşları 

tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı üzerinde parlamentolar adına yapılan 

denetimdir35.  

1.3. BANKALARDA DENETĐM 

Banka denetimi, banka işlemlerinin gereken  özenle yürütülmesini sağlamak 

amacıyla yetkili kamu otoriteleri tarafından tatbik edilen  tüm teknikleri ve geniş bir 

faaliyet alanını kapsar.Banka denetimi, bankaların faaliyete geçmeleri , kaynaklarını 

kullanmaları ve tasfiyelerine ilişkin düzenlemelere, yükümlülüklerini karşılamaya ve 

mali yapılarını güçlendirmeye yönelik sınırlara uygun hareket edilip edilmediğinin 

değerlendirilmesinin yanı sıra varlıkları, alacakları, borçları, kar ve zarar hesapları 

arasındaki ilgi ve dengeler ile mali bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların tespit ve 

tahlilini ifade etmektedir36 . 

 Banka denetiminin 4 amacı vardır37; 

 -Banka iflaslarının gerçek maliyetlerini sınırlamak ve aynı zamanda 

bankaların fonksiyonlarını icra etmelerine izin vermek, 

 -Đlgili kuruluşlarla ilgili olarak bir güvenlik ağının sağlanması ile ilgili 

olarak hükümetin kayıplarını azaltmak,  

 -Güvenlik ağının kötüye kullanılmasını önlemek, 

 -Finansal sistemde bir krizin çıkmasını önleyerek , makroekonomik 

istikrarı sağlamak. 

 Bankaların denetimi  iç gözetim ve denetim  ve dış gözetim ve denetim 

olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir. Bankanın üçü banka içi inceleme ve 

                                                 
35 http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm (18.03.2007) 
36 Đhsan Uğur Delikanlı,“ Bankaların Denetimi ve Gözetimi; Türkiye ve Avrupa Birliği Uygulamaları”, 
Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Haziran-Temmuz 1998 
37 Serap Ünen,Yüksek Lisans Tezi;Gözetim Sisteminde Đç Denetimin Dış Denetimi  Destekleme 
Koşulları,Đstanbul: 2006.syf 7 
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denetim ve ikisi de dış gözetim ve denetim alanı olmak üzere, beş alanda inceleme, 

gözetim ve denetime tabi tutulması gerekir38. Bankaların iç gözetim ve denetimi; 

• Üst yönetim tarafından yapılan uygulama denetimi, 

• Teftiş kurulu denetimi, 

• Banka yönetim kurulu ile banka denetçilerinin kontrolü olarak üç 

kademelidir. 

 Bankaların dış gözetim ve denetimi ise; 

• Bağımsız denetim şirketi tarafından yapılan  denetim, 

• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum ve Kurulunun bizzat veya 

bankalar yeminli murakıpları aracılığı ile yaptığı gözetim ve denetim 

olarak iki kademelidir. 

 1.3.1. Đç Denetim 

Đç denetim, bir kuruluşun faaliyetlerine değer katmak ve bu faaliyetleri 

geliştirmek üzere tasarlanmış, bağımsız ve nesnel bir sağlamlama ve danışmanlık 

faaliyetidir39. Đç inceleme-denetim ve gözetim sisteminin  amacı, bankanın bankacılık 

işlemlerini yapan iç organizasyonların yani merkez ve şubelerdeki bölüm ve 

şefliklerdeki imzaya yetkili personelin, bankanın değişik organlarınca tam anlamlı 

görev ve yetki dağılımının da yardımı ile etkili şekilde şahsen denetlenmelerinin 

sağlanmasıdır40. 

Bankalarda iç denetimin üç işlevsel alanı bulunur41; 

-Đşlem denetimi; bir alandaki faaliyetlerin tümünün teknik anlamda gözden 

geçirilerek hataların tespit edilmesi olarak tanımlanır. 

                                                 
38 Đbrahim Kaplan, “Bankaların Denetimi, Gözetimi ve Hukuki Sorumluluk”, Banka ve Ticaret Hukuku 
Dergisi,Sayı:23,Haziran 2006,s 3 
39http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/internal%20audit.doc  (18,03,2007) 
40 Kaplan,s.7 
41Takan, syf.426  
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-Yönetim Denetimi; bu denetim ilgili kurumun yönetim sistemi açısından  bir 

bütün olarak değerlendirilmesini içerir.Yönetim denetimi için genellikle kurumun 

dışından bir yönetim danışmanlık şirketine başvurulur. 

-Personel Denetimi; üst düzey yöneticilerin astlarını değerlendirerek 

performansa göre özlük haklarının belirlenmesini sağlayan bir denetimdir.  

Bankacılık   alanında   yapılan   iç   denetimin   başlıca   fonksiyonları  

şunlardır:  

-Faaliyetlerin Verimliliği ve Etkinliğini Değerlendirmek,  

-Mali ve idari Konulara Ait Bilginin Güvenirliliğini Sağlamak,  

-Ortakların ve Pay Sahiplerinin Haklarını  Korumak 

-Hileli   işlemleri ve Suistimalleri Ortaya Çıkarmak,  

-Mevcut Düzenlemelere Uygunluğu Sağlamak, 

 -Yönetime Danışmanlık Yapmak42.  

1.3.2. Dış Denetim 

Dış denetim ; örgütün, kendi personeli olmayan denetçilerden oluşan, örgütle 

doğrudan ilgili şekilde bağı olmayan bağımsız ve farklı bir tüzel kişiliği olan denetim 

organıdır. Dış denetim kamu denetimi ve bağımsız denetim olarak iki kademeli olarak 

yapılır. 

Bankalarda denetim yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşları önce liste halinde 

üst gözetim organı olan Bankalar Komisyonu veya Banka Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu tarafından, Merkez Bankası ile Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Odaları 

Birliği’nin ve birlik kuruluşlarının görüşleri alınarak belirlenmektedir. Bankalar da, 

bağımsız denetim için, bu kuruluşlardan birini seçip BDDK’ ya bildirerek onayını 

                                                 
42 Sawyer, L.B., Sawyer’s Internal Auditing: The Practices of Modern 
Internal Auditing, The Institude of  Internal Auditors, Almond Springs, Florida, 1988,s.11 
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almak zorundadırlar43.Mevzuatımızda bankacılık sektörünün  bağımsız  denetimi 

“Bağımsız  Denetim Đlkelerine  Đlişkin  Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğin  

5’nci maddesine göre   bağımsız  denetim   incelemeleri,   banka   ve   kontrolü   

altındaki ortaklıklarının defter,  kayıt ve belgeleri üzerinden ve gerektiğinde işlem 

yapılan üçüncü  kişilerle  hesap  mutabakatı   sağlanarak  yürütülür. 

 5411 sayılı Yeni Bankacılık Kanunu’nun 65, 66 ve özellikle 67, 68, 69, 70 ve 

71 maddeleri uyarınca, BDDK Kurum ve kurul olarak bankaların dış gözetim ve 

denetimi ile görevli ve yetkili en üst seviyedeki kurum ve kuruldur. Gözetim ve 

denetimle görevli olan kurul karar organı, kurum ise kararlarda öngörülen tedbirleri 

almak ve uygulamakla yükümlü icra organıdır. Bankacılık Kanunu’nun 83’ncü maddesine  

göre kurumun karar organı “Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurulu”dur.  

Sektörün   denetimini kurum adına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu,  

bankalar yeminli murakıp ve murakıp yardımcıları, bankacılık uzman    ve uzman  

yardımcıları,  bilişim  uzman   ve uzman yardımcıları,hukuk uzman   ve uzman  

yardımcıları   aracılığıyla yapar. BDDK, tasarruf sahiplerinin haklarını ve  

bankaların  düzenli  ve  emin  bir   şekilde  çalışmasını   tehlikeye  sokabilecek  ve  

ekonomide  önemli  zararlar  doğurabilecek  her  türlü  işlem  ve  uygulamaları  

önlemek, kredi  sisteminin  etkin  bir   şekilde  çalışmasını   sağlamak  üzere  gerekli 

karar ve tedbirleri almak, uygulamak ve denetlemekle yükümlüdür.5411 sayılı kanunun 

95. maddesine göre, bankalar yeminli murakıpları, kurumun meslek personeli olarak, 

kurum adına dış denetim ve gözetim görevi yapmaktadırlar. Bu elemanlar denetledikleri 

banka ve diğer mali kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi talep etme yetkisine 

sahiptirler.  

 Ayrıca bankalar,  kendilerini  ilgilendiren  diğer kanunlara   uygunluk   

açısından   değerlendirilir. Kamu   denetiminin   bu    şekli ülkemizde  Maliye 

Bakanlığı,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ve yasayla   görevli   

diğer   kurumlar tarafından yapılır.  

                                                 
43 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu,Md 33 ve Md 15 
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2. ĐÇ DENETĐM VE ĐÇ KONTROL ĐLĐŞKĐSĐ 

2.1. ĐÇ DENETĐM KAVRAMI 

2.1.1. Đç Denetimin Tanımı 

Etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasında önemli bir unsur olan iç 

denetim; bir örgütün faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla  örgüt içinde 

oluşturulmuş bağımsız bir değerlendirme fonksiyonudur.Đşletmedeki kontrollerin 

etkililiğini ölçmeyi ve bu kontrolleri değerlemeyi hedef alan iç denetimin amacı, işletme 

varlıklarının zararlara karşı korunduğunu, faaliyetlerin belirlenen politikalara uyum 

içinde yürütüldüğünü araştırmaktır44.Đç denetim bir yönetsel  kontroldür ve diğer 

kontrollerin etkinliğini ölçer, değerlendirir.Đç denetim yürütmenin dışında kalan ancak 

yönetime danışmanlık hizmeti veren bir yönetim fonksiyonudur45. 

Đç  denetim;  bir  işletmedeki,  finansal  ve  operasyonel  bilginin  doğru  ve 

güvenilir olup olmadığını , işletmenin risklerinin tanımlanmış ve asgariye indirilmiş 

olup olmadığını , dış düzenlemelerin ve kabul edilen iç politikaların ve usullerin 

izlenip  izlenmediğini,  tatmin  edici  standartların  oluşturulup  oluşturulmadığını , 

kaynakların  etkin  ve  verimli  bir  şekilde  kullanılıp  kullanılmadığını ,  işletmenin 

hedeflerine   etkin   bir   biçimde   ulaşıp   ulaşmadığını    belirleyen   ve   işletme 

yöneticilerinin ve diğer üyelerinin görev ve sorumluluklarını   etkin bir biçimde yerine 

getirmelerinde destek olan, tüm işlemlerin ve kontrollerin iç denetçilerce, nesnel ve 

sistematik bir şekilde gözden geçirildiği ve onaylandığı  sistemdir46. Đç denetim 

fonksiyonu bir organizasyonun risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim bilgi 

sistemlerinin ölçülmesinde ve raporlanmasında anahtar rol oynar. 

Nesnel güvence sağlama; idare içerisinde etkin bir iç kontrol sistemini varolup 

olmadığına; idarenin risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir 

şekilde işleyip işlemediğine ; üretilen bilgilerin korunup korunmadığına ; varlıkların 
                                                 
44 Nuran Cömert Doyrangöl,“Đşletme Çevresindeki Olumsuz Gelişmeler Karşısında Đç Denetimin Yeri ve 
Önemi”,Mali Çözüm,S:60.Temmuz –Ağustos- Eylül 2002,s.243 
45 Ali Kamil Uzun,“Geleceğin Yönetiminde Đç Denetim”,Mali Çözüm Sayı:42,Ocak –Şubat-Mart 1998 

46 Nihat Akarsu, Halka Açık Şirketlerde Đç Denetim ve Denetim Kurullarının Etkinleştirilmesi Đçin 
Öneriler, Đstanbul: 2000, s..19 
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korunup korunmadığına; faaliyetlerin verimli ve mevzuata uygun olup olmadığına dair 

işletmeye güvence verilmesidir47. Bu kapsamda nesnel onay için; iç denetçinin, iç 

denetim konusunda yetkin bir kişi  olması    gereklidir.   

Danışmanlık faaliyeti; işletmenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik 

faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistematik ve düzenli bir biçimde geliştirilmesine 

yönelik önerilerde bulunulmasıdır48. 

Đç denetim birimi; kaynakların verimli ve etkili kullanılıp kullanılmadığını , 

gösterilen performansın konulan standartlara uygunluğunu ve karar almada kullanılan 

bilgilerin geçerliliği ve  doğruluğunu da araştırır49.Kurumsal yönetim , risk yönetimi ve 

denetlenebilir olmanın sorumluluğu yönetim kuruluna aittir.Yönetim Kurulunun bu 

sorumluluğunu etkin bir biçimde terine getirebilmesi için, şirketlerde iç denetim 

faaliyetine ihtiyaç duyulur. 

2.1.2. Đç Denetimin Kapsamı 

IIA standartlarına göre iç denetimin kapsamı şu konulardan oluşmaktadır50; 

-Uygulamanın örgütsel politikalara ve planlara uygun olması, 

-Uygulamanın dış kanunlara ve düzenlemelere uygun olması, 

-Varlıkların korunmasının değerlendirilmesi, 

-Kaynakların etkin ve ekonomik kullanımının değerlendirilmesi, 

-Faaliyetler ve programlarda hedeflere ulaşmanın değerlendirilmesidir. 

Đç denetim faaliyeti temelde 3 alanı kapsar51; 

                                                 
47www.bumko.gov.tr/upload/IcDenetim%5CMevzuat%5CUcunculDuzey%5CÜST%20YÖNETĐCĐ%20R
EHBERĐ%20.doc (24,01,07) 
48www.bumko.gov.tr/upload/IcDenetim%5CMevzuat%5CUcunculDuzey%5CÜST%20YÖNETĐCĐ%20R
EHBERĐ%20.doc (24,01,07) 
49 Berk Dicle; “Modern Đç Denetim Anlayışı ve Đç Kontol”,Vergi Dünyası,Sayı:187,Mart1997,s.41 
50 Şaban Uzay;Đşletmelerde Đçkonrol Sistemini Đncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar 
Sürecindeki Yeri ve Türkiyedeki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma; SPK no:132 s.38 
51 http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/aras03icdenetim.pdf sy.18 (25/02/2007) 
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-Risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin denetimi; Đç  kontrol  sisteminin  

yeterliliğinin  ve  etkinliğinin  incelenmesi  ve değerlendirilmesi, risk yönetim sistem 

ve yöntemleri uygulamasının incelenmesi, 

 -Yönetsel süreçlerin denetimi ; Yönetim ve mali bilgi sistemlerinin 

gözden geçirilmesi, muhasebe kayıtları   ile mali tabloların doğruluk ve güvenilirliğinin 

incelenmesi,  

- Düzenlemeler ve etik kurallara uygunluğun incelenmesi; Đşletme  sermayesini 

değerlendirme  sisteminin  incelenmesi,  kanuni düzenlemeler ile etik kurallara uyulup 

uyulmadığının incelenmesi,  

2.1.3. Đç Denetimin Tarihi Gelişimi 

Auditing ilk defa 1289 yılında Đngiltere ‘de kullanılmıştır.Profesyonel 

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

Fermanlı Muhasebeciler Enstitüsü ile muhasebe denetimi standartları yazılı hale 

gelmiştir. 1886 yılında New York ‘ta Diplomalı Kamu Muhasebecileri Kanunun 

çıkarılması sağlanmıştır52. 

Modern iç denetimin oluşumu 1941 yılında Đç Denetçiler Enstitüsü’nün 

kurulmasıyla gerçekleşmiştir53.Đç Denetçiler Enstitüsü 1947 yılında Đç Denetim 

Sorumlulukları Hakkında Tebliği ve 1978 yılında da Đç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartları başlıklı iki belge yayımlamıştır.Kamu kesiminde iç denetimle ilgili 

kapsamlı çalışmalar 2000 yılında Basel Komitesi tarafından hazırlanan Bankalarda Đç 

Denetim ile ilgili belgenin kabulü ile başlamış, fakat iç denetim bir kavram ve 

uygulama olarak ilk kez kamu mali yönetiminde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Yasası’nın kabulü ile yer almıştır54. 

                                                                                                                                               
1998, http://tide.org.tr/TIDEWEB/IcSayfa.aspx?kodal=254&KS=200754173931484(12.02.2007) 
52 Ali Kamil Uzun,“ Organizasyonlara Đç Denetimin Fonksiyonu ve Önemi”, Active Bankacılık ve 
Finans Dergisi,Nisan-Mayıs 1999,s.2 
53 L.B.Sawyer,Sawyer’s Internal Auditing,The Practice and Modern Internal Auditing,The Intıtue of 
Internal Auditiors,Altamonte springs,Florida,1988,s,20 
54 Selahattin Tuncer ve Đbrahim Birelma,“Đçdenetim ve Koordinasyon Kurulu”,Vergi Dünyası, 
S:290,Ekim 2005,s:11 
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Đç denetim alanında meydana gelen değişmeler beraberinde yeni yaklaşımların 

oluşmasına yol açmıştır. Bu yaklaşımlar; 

� Daha proaktif yaklaşımın benimsenmesi; 

Denetçiler denetim sırasında kontroller, risk yönetimi ve uygulama örnekleri 

ile ilgili olarak elde ettikleri bilgileri yöneticilerle paylaşmak; işletme kaynaklarının 

karşılaşılan risklere karşı yeterli kontrollerinin sağlanmasını güvence altına almak; 

tasarım aşamasındaki sistemleri incelemek; denetledikleri alanda ortaya çıkan olumsuz 

eğilimleri ve riskleri belirlemek amacıyla veri tabanlarını sürekli olarak izlemek; tüm bu 

çalışmaları yapabilmek için ileri düzeyde teknolojik araçlar  geliştirmek yollarıyla 

işletmeye katkıda bulunurlar55 

� Denetlenene Müşteri Olarak Yaklaşılması; 

Denetlenene müşteri olarak yaklaşılması, risklerin yönetiminde , risk 

unsurlarının belirlenmesi,organizasyona değer katan faaliyetlerin  tavsiye edilmesi 

suretiyle katkı sağlar.Değişim işletme kültüründe, iş önceliklerinde, risklerde meydana 

gelen değişiklikler hakkında denetim personelinin sürekli bilgi toplamasına yönelik 

olarak kuruluş bünyesinde bağlantılar oluşturmak ,  iç denetçinin denetlenen birimle 

denetim sürecinde daha yakın iletişim içinde bulunmasını şeklinde kendini gösterir56. 

� Risk Yönetimi Üzerine Daha Fazla Yoğunlaşma;  

Risk yönetimi;işletme hedeflerine ulaşılmasını olumsuz etkileyebilecek her 

türlü riskin tanımlanması, gerçekleşme olasılığı ve olumsuz etkilerinin ölçülmesi ve 

uygun iç kontrol yöntemleriyle azaltılmasını içeren sistematik bir yönetim biçimidir57. 

Risk denetimi ise; mali, idari sistem ve kontrol mekanizmalarının risk ve 

hatalarının belirlenmesi  ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması yoluyla 

sistemlerin geliştirilmesine  yönelik olarak, mevzuata uygunluk, yönetim ve davranış 

                                                 
55 Süleyman Uyar,“Đç Denetim Alanında Ortaya Çıkan Yeni Yaklaşımlar Çerçevesinde Đç Denetçilerin 
Değişen Rolü”, Mali Çözüm ,S:63, Nisan-Mayıs-Haziran 2003,s.3 
56 Mahmut Demirbaş,“Đç Kontrol ve Đç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen Değişimler”, 
Đstanbul Ticaret Üniversitesi  Dergisi ,Yıl:4, S:7, Bahar 2005/1,s.175 
57 H. Abdullah Kaya; Đç Denetim,Maliye Sempozyumu Notları;Ankara,2006 
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standartları ile kontrollerin  denetimi konuların da yoğunlaşan bir denetim 

türüdür58.Risk odaklı denetim yaklaşımı temelde kurumsal yönetime dayanır ve 

kurumsal yönetimin etkin bir biçimde uygulanıp uygulanmadığını saptamaya çalışır59. 

Đç denetim bölümü bilgi teknolojilerine hakim olmanın yanında risk ve değerlemesi 

konusunda uzman olmak durumundadır60. 

� Đç Denetim Sürekliliğinin Sağlanması ;  

Sistemlerin işleyişinde karşılaşılabilecek risk ve tehlikelere karşı sürekli 

denetim önem kazanmaktadır.Fayda- maliyet analizi yapılarak bilginin sürekli denetim 

altında tutulması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır61 .Farklı 

organizasyonların denetimlerini geliştirme konusundaki farklı  girişimleri birbirine 

benzer yaklaşımları ortaya çıkarmaktadır.Đç denetçiler performanslarını ölçmelidirler. 

Bunun içinde denetim müşterisi ile denetim yansımaları konusunda anket çalışması 

yapabilir62. Ya da denetim fonksiyonlar başka denetim birimleriyle 

kıyaslanabilir.Kıyaslama benzer faaliyet alanlarında bulunan organizasyonlar arasında 

eniyi uygulama örneklerini ortaya çıkarmayı amaçlar,denetim sürecinde yer alabilecek 

temel uygulamaları belirleme sürecini kapsar63. 

� Teknolojik Olanaklardan Daha Fazla Yararlanma; 

Bilgisayarın gücünün ve hızının artması ve denetim yazılımlarının kolaylığı, 

denetim elemanına daha etkin bir denetim yürütme imkanı sağlamaktadır. Denetim 

birimlerinin riskleri izlemek, eğilimleri ve gereksiz işlemleri tespit etmek ve sapmaları 

ortaya çıkarmak üzere  verimleri analiz etmede  bilgisayardan yararlandıkları 

gözlenmektedir64. 

 

                                                 
58 Samsun.T, Risk –Based Auditing;The Way Forward ,The FI Auditor,Internal Auditors 
Group,September2002 
59Nejat Yüzbaşıoğlu, “Dünya’da ve Türkiye’de Denetim”, Đç Denetim Dergisi , Sayı: 5, 2002, s.9  
60 Norman Marksi; “The New Age of Internal Auditing”, Internal Auditor, December 2001, s.45 
61 Cankar, s.69 
62 Uyar,s.4 
63Demirbaş,s183 
64 Baran Özeren, Đç Denetim Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları ,1.Basım,Ankara:Sayıştay 
Yayınları,Ağustos 2000,s.47 
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� Eş Kaynak Kullanımı ;  

 Eş kaynak kullanımı olarak ortaya çıkan bu yaklaşım ile firma çalışanları ve dış 

kaynak sağlayıcı uzmanın birlikte çalışması veya belirli iş bölümü içerisinde çalışılması 

sağlanabilir.Eş kaynak kullanma nedenleri65; 

-Sınırlı kaynaklar: şirket, yeterli/yetkin kaynaklara sahip olmayabilir.  

-Zamanlama: şirket, iç kaynaklarını kullanarak yeni bir ürün/uygulama 

geliştirecek veya yenileyecek zamana sahip olmayabilir. 

- Maliyet: Eş kaynak maliyeti şirket içi uygulama maliyetinden daha az olabilir. 

2.1.4. Đç Denetimde Taraflar 

Bankaların iç gözetim ve denetimi, bankanın üst karar organı olan banka 

yönetim kurulu ve denetim organı olan banka murakıpları ile bankanın icraya yetkili üst 

yönetimi ve üst yönetime bağlı teftiş kurulu tarafından yerine getirilir. 

2.1.4.1. Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu 

Banka Yönetim Kurulu, kanun hükmü gereği (BanK md. 22; TTK md. 317 ve 

331), üst yönetimle ilgili sadece bir karar organı değil, aynı zamanda bankanın gözetim 

ve denetimi ile görevlidir. Yönetim kurulu bankanın stratejisini oluşturmanın yanında 

etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve etkinliğinden sorumludur66.Yönetim 

kurulu, üst  yönetimin risk yönetimi ve iç kontrol için uygun bir yapı oluşturmasını, 

sürdürmesini sağlamaktan; üst yönetim ise  bankanın karşı karşıya olduğu riskleri 

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

süreçlerinin etkinliğinden emin olmakla sorumludur67.Banka Yönetim Kurulu'nun üst 

gözetim ve denetim faaliyetinin kapsamına, bankanın uygulaması yapılmış olan 

işlemleri ile mali gelişmelerinin yasa, yönetmelik, statü ve iç talimatlara uygunluğu 

açısından kritik şekilde değerlendirilmesi girmektedir. 

                                                 
65 Ali Rıza Eşkazan,“Dış Kaynak ve Eş kaynak kullanımı”, Đç Denetim Dergisi ,Sayı:14,Bahar2006,s.31 
66 http://www.bis.org/publ/bcbsc131.pdf,s.8 (04.04.2007)  
67 Avrupa Đç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu,s.27 
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Banka yönetim kurulu68;  

a) Bankanın organizasyon yapısını ve insan kaynakları politikasını oluşturmak, 

üst düzey yönetimin atanmasında aranılacak kriterleri belirlemek, 

b) Đç sistemler sorumlusunun görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde yazılı 

olarak belirlemek ve faaliyetlerini izlemek, 

c) Đç sistemler kapsamındaki birimlerin faaliyetlerine ilişkin strateji ve 

politikalar ile uygulama usullerini yazılı olarak belirlemek, bunların etkin bir şekilde 

uygulanmasını ve idame ettirilmesini, birbirleri ile koordinasyonunu sağlamak, 

ç) Đç sistemler kapsamındaki birimlerin ve yöneticilerinin görev, yetki ve 

sorumluluklarını açık ve görev çatışmaları olmayacak şekilde belirlemek ve bu 

birimlerde görevlendirilen personelin çalışma usul ve esaslarını onaylamak, gerekli 

kaynakların tahsisini sağlamak, 

d) Đç sistemlere ilişkin uygulamalar ile ilgili olarak Kurumca ya da bağımsız 

denetçilerce tespit edilen veya banka denetim komitesince yönetim kurulu gündemine 

getirilen hata veya eksiklikleri zamanında dikkate alarak gidermek için gerekli 

önlemleri almak; tespit edilen eksiklik ve hataları değerlendirerek aynı veya benzer 

eksiklik ve hataların oluşabileceği alanlara ilişkin iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin 

yönlendirilmesini sağlamak, 

e) Đç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin seçimine ve görevden 

alınmasına karar vermek, 

f) Đç sistemler kapsamındaki birimlerde görev yapan personelin mesleki 

yeterlilik ve gelişimlerini teminen ulusal ve uluslararası düzeyde konuları ile ilgili 

alanlarda sertifika edinmelerine yönelik eğitim programlarına katılımlarını sağlamak, 

g) Bankanın maruz kaldığı riskler ve bu risklerin ölçüm yöntemleri ile 

yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 

                                                 
68 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,1 Kasım 2006;26333 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır, mad.5 



 29 

ğ) Bankanın genel olarak ve her bir risk türü itibarıyla risk yönetimine ilişkin 

politika ve stratejilerini, alabileceği risk seviyesini ve bunlara ilişkin uygulama 

usullerini yazılı olarak belirlemek, birimler ve yöneticileri ya da bu birimlerde çalışan 

personel itibarıyla azami risk limitleri tahsis etmek,  

h) Bankanın gelir ve giderlerini önemli ölçüde etkileyecek risklerin alınmasına, 

izlenmesine, yönetilmesine ve raporlanmasına ilişkin politikaları ve bu politikalardaki 

değişiklikleri onaylamak ve bunların uygulanmasını gözetmek, 

ı) Bankanın, üstlenilen risk düzeyi ile ilişkili özkaynak seviyesini belirleyen bir 

sürece ve özkaynak yönetim stratejilerine sahip olmasını temin etmek, 

i) Üst düzey yönetimin bankanın karşı karşıya olduğu önemli riskler konusunda 

kendisine zamanında ve güvenilir raporlamalar vermesini sağlamak,  

j) Risk yönetim sistemlerinin etkinliğini izlemek,  

k) Müşterilerin şikayetlerinin araştırılmasını ve sonucu hakkında ilgililere 

cevap verilmesini sağlayacak bir sistem geliştirilmesini ve bunların belirlenecek 

hususları ihtiva edecek şekilde kendisine düzenli raporlanmasını sağlamak ile yetkili ve 

sorumludur. 

Yönetim kurulu ,iç kontrol sisteminin işleyişiyle ilgili üst düzey yönetimle  

toplantılar düzenlemeli, bilgi alışverişinde bulunmalı,üst düzey yönetimin ve iç ve dış 

denetçilerin  iç kontrol  sistemine ilişkin değerlendirmelerine değinmeli, bağımsız 

denetçilerin yaptıkları tavsiyeleri dikkate almalıdır69. Özellikle banka hesaplarının 

incelenmesi, 3 ve 6 aylık ara bilançolar ile yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarının, 

bağımsız denetçi kuruluşu tarafından yıllık hesaplar hakkında verilen raporun 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

                                                 
69 Yaşar Berdibek,Dahili Kontrol Anlayışı, Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları,Đstanbul:TBB 
Yayını,Mart 1998,s.13 
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Üst düzey yönetim ise 70 ; 

a) Görev ve sorumlulukları kapsamındaki işlerin gereklerine göre yerine 

getirilmesi, etkinliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan uygulamalar 

konusunda öneriler geliştirmek, 

b) Sorumlu oldukları birimlerde görev yapan banka personelini koordine 

etmek, yeterliliklerini gözeterek görev dağılımı yapmak ve görev ve sorumluluklarını 

etkin olarak yerine getirip getirmediklerini izlemek,  

c) Sorumlu oldukları birimlerde ortaya çıkan eksiklik veya hataları 

çözümlemek ve bunları ya da alınması gerekli görülen tedbirleri ilgili iç sistemler 

sorumlusuna raporlamak,  

ç) Beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde kendilerine tanınan yetki 

çerçevesinde inisiyatif kullanmak, 

d) Bankanın karşı karşıya olduğu önemli riskler konusunda yönetim kuruluna 

zamanında ve güvenilir raporlama yapmak, 

e) Yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek  ile görevli ve 

sorumludur.  

Bir bankanın bir işletme olarak iyi yönetilmesi, üs ve alt düzey yöneticiler 

arasındaki işbirliği çalışmasının pürüzsüz yürümesine bağlıdır. 

2.1.4.2. Denetim Komitesi 

Bankanın, bir anonim şirket olarak, yönetim kurulu yanında, bir denetleme 

organına sahip olması yasal bir şarttır. Denetim Kurulu  veya denetçiler, Yönetim 

Kurulu gibi, bankanın daimi bir organıdır. Đyi bir kurumsal yönetim yapısının 

kurulabilmesi için, doğrudan yönetim kuruluna bağlı, icradan bağımsız ve yetkin üst 

                                                 
70Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,1 Kasım 2006;26333 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır,mad.8 
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düzey yöneticilerden kurulu bir denetim komitesi olması gerekir71. 5411 Sayılı Yasada, 

banka denetçileriyle ilgili hükümler yer almamıştır. Ayrıca yasada banka yönetim 

kurulunca oluşturulacak “denetim komitesinin” yönetim kurulu üyeleri arasından 

seçilecek en az iki üyeden oluşması öngörülmüştür. Bu komite yönetim kuruluna 

bağlıdır72. Komitenin görevleri arasında, banka müfettişlerinin ve bağımsız denetçilerin 

gözetimi,atanmaları,işten çıkarılmalarının onaylanması, denetim kapsamının ve  ne 

sıklıkta yapıldığının incelenmesi bulunmaktadır. 

Denetim komitesi ; 

a) Bu Yönetmelikte yer alan iç kontrole ilişkin düzenlemelere ve yönetim 

kurulunca onaylanan banka içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığını 

gözetmek ve alınması gerekli görülen önlemler konusunda yönetim kuruluna önerilerde 

bulunmak, 

b) Đç denetim biriminin bu Yönetmelik ve iç politikalarla belirlenen 

yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini gözetmek, 

c) Đç sistemler kapsamındaki birimlerin personelinin doğrudan kendisine 

ulaşabilmesini sağlayacak iletişim kanallarını oluşturmak, 

ç) Đç denetim sisteminin bankanın mevcut ve planlanan faaliyetlerini ve bu 

faaliyetlerden kaynaklanan risklerini kapsayıp kapsamadığını gözetmek, yönetim 

kurulunun onayıyla yürürlüğe girecek iç denetime ilişkin banka içi düzenlemeleri 

incelemek, 

d) Đç sistemler kapsamındaki birimlerden denetim komitesine bağlananların 

yöneticilerinin seçimine yönelik yönetim kuruluna önerilerde bulunmak, yönetim 

kurulunun bunları görevden alması sırasında görüş vermek, 

e) Đç sistemlere ilişkin olarak üst düzey yönetimin görüş ve önerilerini almak 

ve bunları değerlendirmek, 
                                                 
71 Selda Aytekin ve Arzu Pişkinoğlu,“ Bankalarda Risk Yönetimi,Teftiş kurulu ve Đç kontrol Birimlerinin 
Organizasyonu, Active Bankacılık ve Finans Dergisi,Y:6 S:32 Eylül-Ekim2003,s.29 
72 Gülen Ünsal ,5411 Bankacılık Kanunu; 1.Baskı, Ankara:BDDK Yayınları ,Temmuz 2006,Md.24 
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f) Banka içi usulsüzlüklerin doğrudan kendisine veya iç denetim birimine ya da 

müfettişlere bildirilmesini sağlayacak iletişim kanallarının tesis edilmesini sağlamak, 

g) Müfettişlerin görevlerini bağımsız ve tarafsız şekilde yerine getirip 

getirmediklerini izlemek, 

ğ) Đç denetim planlarını incelemek, 

h) Yönetim kuruluna, iç sistemler kapsamındaki birimlerde görev yapacak 

personelde aranması gereken nitelikler ile ilgili önerilerde bulunmak, 

ı) Đç denetim raporlarında tespit edilen hususlar konusunda üst düzey yönetimin 

ve bunlara bağlı birimlerin aldığı önlemleri izlemek, 

i) Đç sistemler kapsamındaki birimlerde görevli yönetici ve personelin mesleki 

eğitim düzeylerini ve yeterliliğini değerlendirmek, 

j) Bankanın taşıdığı risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol 

edilmesi için gerekli yöntem, araç ve uygulama usullerinin mevcut olup olmadığını 

değerlendirmek, 

k) Müfettişler ve bankanın bağımsız denetimini yürüten bağımsız denetim 

kuruluşunun bağımsız denetçileri ile düzenli aralıklarla yılda dört defadan az olmamak 

üzere belirlenecek program ve gündemler dahilinde görüşmelerde bulunmak, 

l) Görev ve sorumlulukları kapsamındaki işlerin gereğine göre yerine 

getirilmesi, etkinliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan uygulamalar 

konusunda ilgili üst düzey yönetimin, iç kontrol ve iç denetimde çalışan personel ve 

bağımsız denetim kuruluşunun görüş ve değerlendirmeleri hakkında yönetim kurulunu 

bilgilendirmek, 

m) Bankanın muhasebe uygulamalarının Kanuna ve ilgili diğer mevzuata 

uygunluğu kapsamında bağımsız denetim kuruluşunun değerlendirmelerini gözden 

geçirmek, ilgili üst düzey yönetimin tespit edilen tutarsızlıklar konusundaki 

açıklamasını almak, 
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n) Üst düzey yönetim ve bağımsız denetçiler ile birlikte, bağımsız denetimin 

sonuçlarını, yıllık ve üçer aylık mali tablolar ile bunlara ilişkin dokümanları, bağımsız 

denetim raporunu değerlendirmek ve bağımsız denetçinin tereddüt ettiği diğer konuları 

çözüme kavuşturmak, 

o) Bankanın sözleşme imzalayacağı derecelendirme kuruluşları, bilgi sistemleri 

denetimi yapanlar da dahil olmak üzere bağımsız denetim kuruluşları ve değerleme 

kuruluşları ile bunların yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, yöneticileri ve 

çalışanlarının banka ile ilişkili faaliyetlerinde bağımsızlığını ve tahsis edilen 

kaynakların yeterliliğini değerlendirmek, değerlendirmelerini bir rapor ile yönetim 

kuruluna sunmak, hizmet alınması halinde de sözleşme süresince, üç aydan fazla 

olmamak üzere, düzenli bir şekilde bu işlemleri tekrarlamak, 

ö) Bankanın alacağı destek hizmetine ilişkin risk değerlendirmesi yapmak, 

değerlendirmelerini bir rapor halinde yönetim kuruluna sunmak, hizmet alınması 

halinde de sözleşme süresince, üç aydan fazla olmamak üzere, düzenli bir şekilde bu 

işlemleri tekrarlamak ve ayrıca, destek hizmeti kuruluşunun sağladığı hizmetlerin 

yeterliliğini izlemek, 

p) Bankanın finansal raporlarının gerçek ve yansıtılması gereken tüm bilgileri 

kapsayıp kapsamadığını, Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığını gözetmek, tespit edilen hata ve usulsüzlükleri düzelttirmek,  

r) Finansal raporların, bankanın mali durumunu, yapılan işlerin sonuçlarını ve 

bankanın nakit akımlarını doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı ve Kanunda ve ilgili diğer 

mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı 

konusunda bağımsız denetçiler ile görüşmek, 

s) Altı aylık dönemi aşmamak kaydıyla, dönem içerisinde icra ettiği faaliyetleri 

ve bu faaliyetlerin sonuçlarını yönetim kuruluna raporlamak, raporda bankada alınması 

gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın 

faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara 

ilişkin görüşlerine yer vermek,  
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ş) Kredi açma yetkisini haiz olanların, kendileri ile eş ve velâyeti altındaki 

çocuklarının veya bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf 

olduğu kredi işlemlerine ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alıp 

almadığını takip etmek ve bu hususların kendilerine bildirilmesini sağlayacak iletişim 

kanallarını oluşturmak ile görevli ve yetkilidir73. 

2.1.4.3. Đç Denetim Yöneticisi 

Đç denetim yöneticisi iç denetim faaliyetlerinin planlarını ve kaynak 

ihtiyaçlarını, gözden geçirme ve onay için üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim 

kuruluna bildirmelidir.Đç denetim yöneticisi,kurumun hedeflerine uygun olarak, iç 

denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyerek  planlar yapmalı ve planın uygulamaya 

geçebilmesi için kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamalıdır74. 

Đç denetim yöneticisinin görevlerinden bazıları75; 

-Denetim komitesinin iç denetim yönetmeliğini yılda bir kez incelemesini 

istemek, 

-Đç denetimin işlevsel ve hiyerarşik ilişkilerini denetim komitesiyle beraber 

incelemek, 

-Đşletmenin kontrol süreçleri ile ilgili  önemli sorunları ve bu süreçlerde 

iyileştirme yapmaya yönelik önerileri rapor etmek, 

-Yıllık denetim planının, durumu ve sonuçları hakkında ve kaynakların 

kullanımı konusunda üst yönetim ve denetim komitesine bilgi vermek, 

-Đç denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kaynak sağlama,personel 

sağlama gibi konularda denetim komitesine yardımcı olmak. 

                                                 
73 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Mad.7/ 2.fıkra 
74 Özgür Çatıkkaş;Doktora Tezi;Bankalarda Đç Kontrol Sistemi ve Đç Denetim Fonsiyonunun 
Etkililiği,Đstanbul:2005,syf97 
75 Uluslararası Đç Denetçiler Enstitüsü, Uluslararası Đç Denetim Standartları Mesleki Uygulama 
Çerçevesi, Đstanbul: Türkiye Đç Denetim Enstitüsü,2004,s.156 
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2.1.4.4. Banka Teftiş Kurulu 

Banka Teftiş Kurulu, banka idare meclisi ve genel müdürü tarafından çıkarılan 

ve yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre atanan ve banka iç inceleme-

gözetim ve denetimi ile görevli kılınan, kurula bağlı müfettişlerden oluşan bir iç 

denetim organıdır. Bu kurul doğrudan idare meclisi ve genel müdüre bağlı olarak 

görevlerini yürütür ve teftiş ve inceleme raporlarını, bu organlara sunar76.5411 sayılı 

Yeni Bankacılık Kanunun 32. maddesinde banka müfettişlerinden söz 

edilmektedir.Teftiş kurulu banka müfettişleri vasıtasıyla denetim yapar. Teftiş kurulu, iç 

kontrol merkezi ve risk yönetim grubunun yetki ve sorumluluk alanları, eleman sayısı 

ve bunların aralarındaki işbirliği, yönetim kurulunca belirlenir. 

2.1.4.5. Bağımsız Dış Denetim 

Bağımsız dış denetçiler bankanın kendi personeli olmamakla beraber gerek üst 

düzey yönetimle yapılan toplantılar  gerek iç kontrollün etkinliğine yönelik tavsiyeleri 

ile iç kontrolün sağlanmasında önemli bir etkiye sahiptir77.Dış denetçiler, iç kontrol 

sistemi iyi işleyen  organizasyonlarda iç kontrol sisteminin ve risk yönetim sürecinin 

kalitesine güvence veren iç denetçiler tarafından yapılan çalışmalara 

güvenmektedirler78. 

2.1.5. Đç Denetimin Unsurları 

Đç denetim sisteminin taşıması gereken unsurlar 79; 

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) Đşlemlerin ve yükümlülüklerin ifasının, genel veya özel yetkilere dayalı 

olarak gerçekleştirmesini; 
                                                 
76Ahmet Battal, Bankacılık Kanunu Şerhi, 1.Basım,Ankara: Seçkin Yayıncılık, Ocak 2006,Md.32,s.172 
77 http://www.bis.org/publ/bcbsc131.pdf,s.22  
78 http://www.spk.gov.tr/yayinlar/arastirmaraporlari/kye/nakarkarasu.pdf  
79 Bankaların Đç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik ,24312 Sayılı Resmi 
Gazetede Yayımlanmıştır,2001:mad 19 
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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; 

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 sağlamalıdır. 

Đç Denetim temelde  üç ana özelliğe sahiptir; 

� Bağımsızlık ve Objektiflik ;Đç denetim bağımsız ve objektif bir 

faaliyettir.Đç denetim faaliyeti denetlediği faaliyetlerden bağımsız 

olmalı;görev kapsamının belirlenmesi , yerine getirilmesi ve sonuçların 

raporlanması sırasında etki altında kalmamalıdır. 

� Danışmanlı ve Güvence Faaliyeti ; Uluslar arası iç denetim enstitüsüne 

göre herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden, bir kurumun 

faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği 

ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan faaliyetleri ve diğer 

hizmetleri  danışmanlık faaliyeti olarak belirtmektedir. 

� Değer Katmak ; Uluslar arası Đç Denetçiler Enstitüsüne  göre iç denetim; 

güvence ve danışmanlık hizmetleri yoluyla kurumun amaçlarını 
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gerçekleştirme fırsatlarını geliştirerek, faaliyetleri geliştirme imkanlarını 

belirleyerek ve/veya riske maruz kalmasını azaltarak  faaliyetlere değer 

katabilir80. 

Đç denetim sistemi birbirleriyle ilişkili beş temel unsurdan oluşmaktadır81; 

-Banka yönetiminin gözetim faaliyetleri ve kurum içi denetim kültürü 

-Risk tanıma ve değerlendirme 

-Denetim faaliyetleri ve fonksiyonel ayrım 

-Bilgi erişim sistemi ve kurum içi iletişim  

-Đzleme faaliyetleri ve iç denetim sisteminde hataların düzeltilmesi 

2.1.6. Đç Denetimin Đşleyişi 

Đç denetim bir denetim planının hazırlanmasını, eldeki bilgilerin incelenmesini 

ve değerlendirilmesini, sonuçların bildirilmesini ve tavsiyeleri kapsar. Đç denetim 

bölümü, bankanın bütün birimlerindeki bütün faaliyetlerini inceler ve değerlendirir. 

Dolayısıyla, tek bir denetim türü üzerinde odaklaşmamalı, bunun yerine ulaşılacak 

denetim hedefine bağlı olarak en uygun denetim türünü kullanmalıdır82. Đç denetim 

bölümü bankadaki tüm birimlerin faaliyetlerini inceler ve bir sonuca ulaşır. Bu yüzden 

ulaşılacak denetim hedefine uygun  bir denetim  türünü kullanmalıdır.Đç denetim birimi 

bir denetim planı hazırlar. Bu planda, planlanan iç denetim çalışmasının 

zamanlamasına,maliyetine, uygulanacak yöntemlere, denetimin yürütülmesi için gerekli 

kaynaklara,denetimin amaçlarına,denetim programına,denetim sonuçlarının nasıl, ne 

zaman  kime iletileceğine   yer verilir. Görevin kapsamı, yükümlülüğün amaçlarına 

uygun olacak şekilde yeterli olmalıdır.Đç denetçiler her görevi planlamalı ve sonuçları 

kaydetmelidir.Đç denetim fonksiyonunu yerine getirecek eleman sayısı denetim planında 

belirlenen faaliyetler için gerekli olan kişi sayısına göre belirlenir.Denetim planı yıl 

                                                 
80 Türkiye Đç Denetim Enstitüsü, syf.25 
81 http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/denetim.doc (04.04.2007) 
82http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/internal%20audit.doc  syf.7 (04.04.2007) 
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içinde öngörülmeyen durumlara da cevap verebilecek şekilde esnek olmalıdır. Đç 

denetim birimi hazırladığı bu planı yönetim kuruluna sunar. 

Ayrıca denetim birimi denetim planını hazırlarken  bankanın  faaliyetlerini ve 

iç kontrol sistemini inceleyerek risk analizi yapar.Risk analizi denetimin kapsamı ve 

niteliği açısından önem taşır. Etkin bir iç denetim planı, banka amaçlarına ulaşılmasını 

engelleyebilecek materyal risklerin tespit edilmesini ve değerlendirilmesini gerektirir.  

Denetim faaliyetleri içinde; üst düzey incelemeler, farklı bölümlere ilişkin 

uygun denetim faaliyetleri, fiziki denetimler, belirlenen asgari ve azami limitlere 

uygunluğun denetimi ve uygun olmayanların takibi, yetki ve onay sistemi ile doğrulama 

ve mutabakat sistemi yer almalıdır. 

Denetim sonucunda iç denetim birimi denetim raporu oluşturur. Đç denetçiler, 

yazılı raporlarını yayınlamadan önce tespitlerini ilgili yönetim kademelerine  

bildirmelidir.Đç denetçiler, ulaştıkları sonuçları ve görev sonuçlarını uygun analiz ve 

değerlendirmelere dayandırmalıdırlar.Çalışma kağıtları denetim görevinin usulüne 

uygun tamamlandığını belirtmeli ve daha sonra başkaları tarafından kontrol edilmesini 

sağlayacak bilgileri taşımalıdır.Denetim raporunda denetimin amacı, kapsamı sunulur, 

denetleme sonuçlarına yer verilir ve iç denetim biriminin tavsiyeleri sunulur.Denetim 

raporları yapılan denetimin tarihsel bir  kaydı olarak yazılı formda ve denetim 

kapsamını, bulguları, kontrol mekanizmasının gelişimi yönünde önerileri 

içerir83.Raporlarda yer alan öneriler içeriklerine göre düşük, orta,yüksek olarak 

derecelendirilir.Đç denetim yöneticileri, görev kayıtlarının tutulması, saklanması  ve 

kurum içi ve dış taraflara sunulmasını düzenleyen politikalar belirlemelidir. 

Denetim raporu denetlenen birime ve üst yönetime dağıtılır.Üst yönetim de iç 

denetim biriminin tavsiyelerine yönelik uygulamaları  yürürlüğe koyar.Ara yönetim 

kademesinden denetim raporlarının yayınlanmasından sonra rapordaki bulguları 

incelemeleri ve bunlara uygun hareket etmeleri beklenir.Đç denetim birimi tavsiyelerin 

                                                 
83 John Fraser & Hugh Lindsay, “Yöneticilerin  Đç Denetim Hakkında Sorması Gereken 20 Soru”, Đç 
Denetim Dergisi ,Sayı:11,Bahar 2005,s.28 
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uygulamaya konup konmadığını izler  ve bu konudaki  düşüncelerini yönetim kuruluna 

ve denetim komitesine iletir. 

2.1.7. Đç Denetim Bölümünün Yönetimi 

Đç denetim bölümü yönetim kurulunun  belirlediği politikalara göre faaliyette 

bulunur.Yönetim tarafından onaylanan iç denetim biriminin yetki ve sorumlulukları Đç 

Denetim Mesleki Uygulama Standartları’na uygun olmalıdır. Đç denetim yöneticisi, 

yönetim faaliyetlerinin izlenmesi ve etkili  bir şekilde uygulanmasını sağlamak 

amacıyla bir prosedür oluşturur ve  bu prosedürün sürdürülmesini sağlar. Yönetici, 

elemanlarının mesleki açıdan yeterli olmasını, eğitilmesini ve gerekli kaynakların 

teminini sağlamalıdır.Đç denetim bölümü üst yönetime, yönetim kuruluna, denetim 

komitesine iç kontrol sistemi ve iç denetim bölümünün yönetimi konusunda belirli 

aralıklara rapor sunmalıdır.Đç denetim yöneticisi denetim komitesi ile beraber iç denetim 

fonksiyonu  için gerekli olan performans kriterlerini belirler.Đç denetim  yöneticisi, üst 

yönetim ve denetim komitesi ile iç kaynaklar ile dış kaynaklardan sağlanacak denetçi 

karışımını belirler. 

Đç denetim birimi yöneticisi, iç denetim biriminin amacını, yetkisini ve 

sorumluluğunu gösteren bir belgeye sahip olmalıdır.Đç denetim birimi yöneticisi, 

denetim çalışmasının kapsamının, denetlenecek faaliyetlerin neler olduğunun ve ne 

zaman denetleneceğinin, işgücü planının yer aldığı bir plan oluşturmalıdır ve iç denetim 

elemanlarına yol göstermek amacıyla yazılı politika ve prosedürler oluşturmalıdır.iç 

denetim bölümü yöneticisi iç denetim biriminin faaliyetlerini değerlendirmek için bir 

kalite güvence programı oluşturmalıdır84. 

2.1.8. Gözetim Otoritesinin Đç Denetim Bölümü ve Dış Denetçiyle Đlişkisi 

Banka gözetim ve denetim komitesi, büyüklüğüne bakılmaksızın tüm 

bankalardan, faaliyet yapısı ve kapsamı ile bilanço ve bilanço dışı işlemlerinde 

taşıdıkları risklere uyumlu ve değişen koşullara cevap verebilecek nitelikte bir iç 

denetim sistemine sahip olmasını istemelidir.Banka gözetim ve denetim otoritesi, 

                                                 
84 Özeren, s.31 
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bankanın taşıdığı riskler açısından  yeterli ve etkin bir iç denetim sisteminin 

bulunmadığının belirlenmesi durumunda gerekli düzenleyici tedbirleri almalıdır85. 

Gözetim otoritesi, dış denetçi ve iç denetçi arasındaki işbirliğinin amacı, ilgili 

bütün tarafların katkılarının daha verimli ve etkili hale getirilerek gözetimin optimize 

edilmesidir. Bu işbirliği, gözetim otoritesi ile iç ve dış denetçi arasında düzenli 

aralıklarla toplantılar yapılmasına dayanır86. 

2.1.8.1. Gözetim Otoritesi ile Đç Denetim Bölümünün Đlişkisi 

Yönetim kurulu, üst yönetimin bir iç kontrol sistemi ve sermaye değerlendirme 

usulü tesis etmesini ve bunları yılda en az bir kez gözden geçirmesini sağlamalıdır. Üst 

yönetim, iç kontrol sisteminin ve sermaye değerlendirme usulünün kapsamı ve 

performansı konusunda yılda en az bir kez yönetim kuruluna rapor vermelidir. Banka 

gözetim yetkilileri, bankanın iç denetim bölümünün çalışmasını değerlendirip tatmin 

oldukları takdirde potansiyel risk alanlarının saptanmasında bu çalışmaya 

dayanabilirler87. 

Đç kontrollerin kalitesini değerlendirmek için gözetim yetkilileri çeşitli 

yaklaşımlar deneyebilirler. Gözetim yetkililerinin kullanabileceği bir yaklaşım, üst 

yönetimin risk saptama, ölçme, izleme ve kontrol süreçlerinin test edilmesi dahil olmak 

üzere bankanın iç denetim bölümünün yaptığı çalışmaları değerlendirmektir. Gözetim 

yetkilileri, iç denetim bölümünün çalışmalarından tatmin olurlarsa, denetçilerin yakın 

zamanda incelemedikleri potansiyel risk alanlarını saptamak için veya bankadaki 

kontrol sorunlarının saptanması için iç denetçilerin raporlarını esas bir mekanizma 

olarak kullanabilirler. Banka, sermaye değerlendirme usulünün incelenmesinden 

sorumlu kişi veya bölümü açıkça belirlemelidir. Bu iç denetim bölümü tarafından veya 

bankanın faaliyetlerinden yeterince bağımsız olan başka bir bölüm veya kişi tarafından 

yapılabilir.Gözetim otoriteleri, saptanan risk alanlarını ve alınan tedbirleri tartışmak 

üzere bankanın iç denetçileri ile belirli aralıklarla görüş alışverişinde bulunmalıdır. Bu 

                                                 
85 http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/denetim.doc (04.04.2007) 
86 www.bis.org/publ/bcbs72.pdf,s.18 (04.04.2007) 
87 http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/internal%20audit.doc.syf.10 (04.04.2007) 
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vesileyle, bankanın iç denetim bölümü ile bankanın dış denetçileri arasında ne ölçüde 

işbirliği yapılacağı da tartışılabilir88. 

2.1.8.2. Đç Denetçiler Đle Dış Denetçilerin Đlişkisi 

Gözetim otoriteleri, aralarındaki işbirliğini mümkün olduğunca etkili ve 

verimli kılmak için iç ve dış denetçiler arasında görüş alışverişini teşvik etmelidir89.Dış 

denetçiler, yönetimle, yönetim kuruluyla veya denetim komitesiyle müzakereleri ve iç 

kontrollerin geliştirilmesine yönelik tavsiyeleri dahil olmak üzere denetim faaliyetleri 

yoluyla iç kontrollerin kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptirler.Đç denetim 

bölümlerinin büyümesi ve artan bir güce kavuşması iç denetçileri işletme yönetimi  ve 

dış denetçileri destekleyen bir duruma getirmiştir90. 

Muhasebe verilerinin değerlendirilmesi ve iç kontrol sisteminin 

değerlendirilmesi ortak çalışma alanlarıdır.Bankalarda iç denetçiler bankayla ilgili 

bütün konularda detaylı, eksiksiz ve sürekli bilgilere sahiptirler ve dış denetçiler iç 

denetçilerin bu bilgilerinden ve çalışmalarından faydalanarak işlemlerini daha hızlı 

yapabilirler. 

Đç denetimin, denetim usullerinin niteliği, zamanlaması ve kapsamının 

belirlenmesinde yararlı olabileceği genellikle kabul edilir. Bununla birlikte, dış denetçi, 

mali tablolara ilişkin denetim görüşünden tek başına sorumludur. Dış denetçinin iç 

denetim raporlarından haberdar olması ve bunları görebilmesi ve iç denetçi, dış 

denetçinin çalışmasını etkileyebilecek önemli bir hususla karşılaştığında bunun dış 

denetçiye bildirilmesi tavsiye edilir. Aynı şekilde, dış denetçi de iç denetimi 

etkileyebilecek önemli konuları normal olarak iç denetçiye bildirmelidir91. 

                                                 
88 www.bis.org/publ/bcbs.pdf,s.10 (04.04.2007) 
89 www.bis.org/publ/bcbs72.pdf,s.16 (04.04.2007) 
90 V.Z.Brink,“Internal Auditing-A Historicl Perspective And Future Directions”,Perspectives In 
Auditing , Fourth edition,Mc Graw-Hill Book Company,1986,s.463 
91 Bankalarda Đç Denetim Ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin Đç ve Dış Denetçilerle Đlişkisi 
,Bankacılık Gözetimine Đlişkin Basel Komitesi Tarafından Yayımlanan Danışma Belgesi,Basel ,Temmuz 
2000,s.11 
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2.1.8.3. Gözetim Otoritesi Đle Dış Denetçi Arasındaki Đlişki 

Bir bankanın gözetim otoritesi için dış denetçi tarafından yapılan çalışmanın 

yasal veya akdi bir temeli olmalıdır. Gözetim otoritesi tarafından dış denetçiye verilen 

herhangi bir görev, dış denetçinin normal denetim işini tamamlayıcı nitelikte olmalı ve 

uzmanlık alanına girmelidir92. 

Dış denetçinin, gözetim otoritesini ilgilendirebilecek veya onun adına acil 

harekete geçilmesini gerektirebilecek önemli bilgileri öğrendiği durumlar vardır93: 

• Bir bankanın varlığını tehlikeye düşürebilecek olgular; 

• Üst düzeyde yolsuzluk ihtimali; 

• Denetçinin istifa etme niyeti veya şartsız olmayan bir denetim görüşü 

verme niyeti; 

• Bankanın faaliyet risklerinin veya olası risklerinin artması; 

• Kontrol ortamında ciddi eksiklikler bulunması; 

• Bankanın bankacılık yapma yetkisi için gerekli ölçütlerden birini yerine 

getirmediğini gösteren bilgiler; 

• Bankanın mali durumunu etkileyen veya etkileyebilecek bilgiler; 

• Bankanın idari ve muhasebe organizasyonunda ve iç kontrol sisteminde 

önemli bir etkisi olan veya olabilecek olan bilgiler ; 

• Kanunların, yönetmeliklerin ve bankanın anasözleşmesi veya tüzüğünün 

ciddi biçimde ihlal edildiğini gösteren bilgiler. 

                                                 
92www.bis.org/publ/bcbs72.pdf,s.167 (04.04.2007) 
93 http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/internal%20audit.doc.s.12 (04.04.2007)  
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2.2. ĐÇ KONTROL ĐŞLEVĐ 

2.2.1. Đç Kontrol Đşlevinin Etkinliğini Belirleyen Bileşenler 

Etkin  bir  iç kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulamanın yapılması 

yönetimin sorumluluğu iken, yönetimin bu yönde hareket etti¤inin garanti edilmesi 

denetim komitesinin sorumluluğudur. Basel Komitesi’nin 1998’de yayınlamış olduğu  

“Bankalarda Đç Kontrol Sistemlerinin Çerçevesi” başlıklı dökümanda; 

- etkili bir iç kontrol sisteminin banka yönetiminin ve bankanın sağlıklı bir 

şekilde işlemesinin en kritik bileşenlerinden biri olduğu, 

-bankaların  ve  tüm finansal sistemin güvenliği için etkili iç kontrollerin esas 

teşkil ettiği, 

-her bankanın kendi yapısı,karmaşıklığı ve risk yapısı ile uyumlu bir iç kontrol 

sistemi oluşturması gerektiği belirtilmiştir94. 

Genel olarak,  işletmenin aktiflerinin korunması ve cari faaliyetlerinin etkili 

biçimde yönetilmesi için finansal yönden yapılan kontrole iç kontrol denilmektedir. Đç 

kontrolün amacı;belirli bir dönem içinde genel faaliyet planı hazırlandıktan sonra ,  bu 

planın işletmenin çalışmalarını karla sonuçlandırmasını sağlayacak biçimde etkili ve 

rasyonel olarak uygulanıp uygulanmadığının kontrolüdür95.Eğer işletmenin yönetim 

kurulu ve üst yönetimi, belirlenen  faaliyet hedeflerine ulaşıldığı,finansal tabloların 

güvenilir bir biçimde  hazırlandığı ve ilgili düzenlemelere uyumun sağlandığı 

konusunda güvenceye sahip ise iç kontrolün etkili olduğu  söylenebilir. 

1992 yılında AICPA (Amerikan Belgeli Muhasebeciler Enstitüsü), AAA 

(Amerikan Muhasebeciler Birliği), FEI (Uluslararası   Finansal Yöneticiler), IMA 

(Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü) ve IIA (Đç Denetçiler Enstitüsü) tarafından etkin iç 

kontrol ve kurumsal yönetim aracılığıyla mali raporlamanın kalitesini geliştirmek 

amacıyla Treadway Komisyonu Sponsorlar   Komitesi (COSO) kurulmuş olup, Đç 

                                                 
94 Basel Committee, Framework for Đnternational Coontrol System in Banking 
Organizations,1998,Publication No:40 http://www.bis.org/publ/bcbs.htm. 
95Mehmet Kalkınoğlu, “ Đç Kontrol Sistemi”,Vergi Dünyası,Yıl:22,Sayı:265,Eylül 2003,s.71 
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Kontrol-Bütünleştirilmiş Yap  isimli çalışmayı  yayımlamıştır. COSO Raporu’na göre bir 

iç kontrol sisteminin etkili olduğunun söylenebilmesi için bu sistemin birbiriyle ilişkili 

beş bileşeni içermesi gerekir96; 

a- Kontrol Çevresi ; Bir organizasyonun iş görme biçimini, kalitesini,istenilen 

ve olması gereken durumunu tanımlar.Bir organizasyonun kontrol çevresi aşağıdaki 

unsurları içermektedir97; 

� Dürüstlük ve ahlaki değerler, 

� Kesin karar ile yetki kullanımı, 

� Yönetim ve denetim kurulu, 

� Yönetim felsefesi ve yönetimin çalışma tarzı, 

� Organizasyon yapısı, 

� Yetki ve sorumlulukların dağıtımı, 

� Rol ve sorumlulukların belirlenmesi, 

� Đnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları. 

b- Risk Değerlemesi; Risklerin tanımlanması ve bunların gerçekleşme 

olasılıklarında oluşabilecek etkilerin analiz edilmesini ve bu risklerin nasıl yönetilmesi 

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

ve yönetmeye imkan vermelidir.Risk değerlemesinin ön koşulu kuruluş amaçlarının net 

ve tutarlı bir şekilde belirlenmesidir98.Risk değerlendirme, risklerin nasıl yönetileceğine 

karar verme konusunda  risklerin  tanımlanmasını ve analizini içerir.Etkili risk 

değerlendirme işlevi,faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek kurum içi ve kurum 

dışı tüm faktörlerin tespit edilmesini gerektirir. 

                                                 
96 Salih Tanju Yavuz ,“Đç Kontrol Fonksiyonun Bileşenleri” ,Bankacılar Dergisi ,S:42,2002,s.42 
97 Volkan Demir,“Đç Kontrol Yapısı Ve  SAS55 Đle SAS78’in Karşılaştırılması”, Muhasebe- Finansman 
Dergisi ,Yıl:8,Sayı:11,Aralık 1999,s. 99 
98Demirbaş,s.169  
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Risk odaklı denetim planlaması; organizasyonu değerlendirirken disiplinli 

analitik bir yaklaşım sağlar, riskleri ortaya koyar, yüksek riskli alanlara odaklanılmasını 

sağlar, denetim kaynaklarını  en verimli olabileceği alana yönlendirir ve üst düzey 

yönetimin kurumun risk profilini değerlendirmesi için bir araç görevini görür99 

c- Kontrol Faaliyetleri;Üst yönetim her aşamada uygulanacak kontrol 

mekanizmasını açıkça tanımlayarak  uygun bir kontrol sistemi geliştirmelidir.Bu 

faaliyetler100; 

� Üst düzey gözetimi; yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler banka 

personelinden sık sık görevleri ile ilgili rapor ve  sunum yapmalarını 

isteyerek bankanın amaçları doğrultusunda gelişmeleri incelerler. 

� Her departman veya bölüm için uygun faaliyet kontrolleri; birim 

yöneticileri olağanüstü durumlar hakkında günlük haftalık ve aylık raporlar 

ile genel performans raporlarını inceler ve değerlendirir. Birim 

yöneticilerince yapılan incelemeler üst düzey yönetimce yapılan 

incelemelerden daha sık ve daha detaylı olmaktadır. 

� Fiziki kontrol; daha çok bankaya ait maddi varlıkların kullanımına yönelik 

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

söz konusu bu sınırlamaları ve periyodik envanterleri içerir. 

� Limitlere uyulup uyulmadığını tespit etmek üzere periyodik yoklamalar; 

bankacılığa ilişkin genel risk sınırlarına bağlı kalınması risk yönetiminin 

bir gereğidir. Örneğin, kredi verme limitlerine uyulması  bankanın kredi 

riskini azaltacağından risk profilinin değişmesini de sağlayacaktır. 

� Onay ve yetkilendirme sistemi; belli limitlerin üzerindeki işlemler için 

onay ve yetki gerekliliği üst yönetim seviyelerinin söz konusu işlemlerden 

haberdar olmasına imkan verir ve kendilerine sorumluluk yükler.  

                                                 
99 Ümit Türkan; “Avrupa Đç Denetim Konferansı Bildiri Özetleri” , Đç Denetim Dergisi ;S:10,Kış 
2004,s.57 
100 Pembe Jale Oktay, “Bankaların Đç Kontrol Sistemi”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi ,Ekim -
Kasım 1998 
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� Sorgulama ve mutabakat; işlem detaylarının ve kullanılan risk yönetim 

modellerine ait çıktıların sorgulanması önemli bir denetim faaliyetidir. 

Periyodik olarak yapılan mutabakat toplantıları, (nakit akışı ile hesap 

verilerinin karşılaştırılması gibi) işlem ve kayıtların karşılaştırılarak 

doğrulanmasına imkan verir. Bu mutabakatlar uygun üst düzey yöneticilere 

rapor edilerek mevcut problemlerin saptanması sağlanır. 

Görevlerin ayrılması ilkesi; bir işin başlangıcından  sonuna ve muhasebe  

kayıtlarına aktarılmasına kadar olan sorumluluğun birden fazla kişiye verilmesini 

öngörmektedir.Đşbölümünün yapılması işletme içinde bir kişinin yaptığı bir işin  bir 

sonraki kademede başka bir kişi tarafından kontrol edilmesini sağlar.Bu  da yolsuzluk 

yapma riskini azaltır. 

Varlıkları korumaktan sorumlu olan kişiye aynı zamanda  ilgili muhasebe 

kayıtlarını tutma sorumluluğu verilmemelidir.Đşlemleri yapma yetkisi verilen kişiye aynı 

zamanda ilgili varlığın korunmasına ilişkin yetki verilmemelidir.Đşlemleri yürütmek için 

yetki ve sorumluluk verilen personele bu işlemlerin belgelere ve defterlere kaydedilmesi 

yetkisi verilmemelidir. 

Her bir genel müdürlük yönetim tarafından belirlenen prosedürlere uygun 

hareket edilip edilmediğini takip etmek için, işlemler yapıldıktan sonra örnekleme 

yöntemiyle sonradan kontroller yapılması amacıyla gerekli gözetim faaliyetlerini hayata 

geçirir. Her bir genel müdürlük, personelin yokluğu veya değiştirilmesi, yeni bilgi 

sistemlerine geçilmesi , prosedürlerde değişiklik vb. durumlarda dahi faaliyetlerin 

kesintiye uğramadan sürmesini temin etmelidir101. 

d- Enformasyon ve Đletişim ;Đdarenin ihtiyaç  duyacağı her türlü bilgi uygun bir 

şekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine 

getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir102.Đletişim, kurumun büyüklüğüne göre 

yazılı veya sözlü olabilir.Ayrıca bir kurumda tersine bilgi akışı da iletişim kapsamına 

                                                 
101 Ali Kayım, “Avrupa Birliği Komisyonu Đç kontrol Standartları”, Đç Denetim Dergisi ,S:15,Yaz 
2006.s.31 
102www.bumko.gov.tr/upload/IcDenetim%5CMevzuat%5CUcunculDuzey%5CÜST%20YÖNETĐCĐ%20
REHBERĐ%20.doc (24,01,07) 
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girmektedir.Bilgi sistemi, banka finansal yapısına faaliyetlerine ve mevcut politika ve 

stratejilere ilişkin  bilgiler  yanında   banka  karar  alma  süresini  etkileyebilecek  dış  

gelişmeler  hakkındaki  bilgiyi  içerir.Bilgiler  hem  elektronik  ortamda  hem  de  

manuel  kayıtlarda  bulunmalıdır.   

Bilgi sistemlerinin tesisi şu şekilde olmalıdır103; 

-Banka içinde tesis edilecek bilgi sistemlerinin yapısının bankanın ölçeği, 

faaliyetlerinin ve sunulan ürünlerin niteliği ve karmaşıklığı ile uyumlu olması 

zorunludur.  

- Bilgi sistemleri asgari olarak;  

a) Bankayla ilgili tüm bilgilerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde 

saklanılmasına ve kullanılmasına, 

b) Risk ölçüm yöntem veya modelleri kullanılarak risklerin ölçülebilmesine ve 

zamanında ve etkin bir şekilde raporlanabilmesine,  

c) Sunulan ürünler, faaliyet türleri, coğrafya veya risk doğuran gruplar bazında 

veri toplulaştırması yapılabilmesine, 

ç) Yıllık bütçe ve hedeflerden sapmaların tespit edilebilmesine, 

d) Önceden belirlenen risk limitlerine yaklaşılması halinde uyarıcı bilgiler 

üretilebilmesine, 

e) Belirlenen azami risk düzeylerine ilişkin aşımların ve istisnaların zamanında 

raporlanabilmesine, 

f) Risk alma düzeyine göre sunulan hizmetlere ve faaliyetlere ilişkin sermaye 

yükümlülüğünün tahsisine,  

g) Stres testi ve senaryo analizi yapılabilmesine imkan verecek bir yapıda tesis 

edilir. 

                                                 
103 Bankaların iç sistemleri hakkında yönetmelik, Md.11 
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- Bilgi sistemlerinin güvenilirliğinin sağlanması ve düzenli olarak 

güncellenerek gerekli değişikliklerin yapılması zorunludur.   

- Bankalar faaliyetlerinin, bilgi sistemlerinde kesilmeler yaşandığı durumlarda 

dahi kesintisiz devam etmesinin sağlanmasına yönelik olarak, bilgi sistemlerinin bir 

tehlikeye maruz kalmadan kurtarılması ve benzeri konularda destek hizmeti alınması 

imkanlarını da dikkate almak suretiyle, faaliyetleri yeniden başlatma ve devamlılık 

sağlama planları oluşturmak ve bunları dönemsel olarak test etmek zorundadırlar.  

- Bankaların bilgi sistemlerinin unsurları ile kontrolüne ilişkin asgari usul ve 

esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.  

Banka üst düzey yönetimi gerekli bilginin ilgili banka personeline ulaşmasına 

imkan verecek etkili iletişim kanalları oluşturmalıdır.Đletişim kanallarının tesisi ise şu 

şekilde olmalıdır104; 

-Bankanın organizasyon yapısı içinde bilginin, bilgi güvenliği dahilinde ilgili 

yönetim kademeleri ile sorumlu personele ulaşacak biçimde dikey ve yatay akışı ve 

bankanın amaçları, stratejileri, politikaları, uygulama usulleri ve beklentileri hakkında 

alt birim yöneticilerinin ve operasyonda görevli personelin tam anlamıyla bilgi sahibi 

olması sağlanır. Personele yönlendirilecek bilgilerin içeriğinde banka faaliyetlerine 

ilişkin politikalara, bunların uygulama usullerine ve bankanın faaliyet performansına 

ilişkin verilere yer verilir. Banka personelinin görev ve sorumluluklarına ilişkin 

kuralları bilmeleri ve gerekli bilgilerin ilgili personele hızlı bir biçimde ulaşması 

sağlanır. 

-Yatay bilgi akışının sağlanması suretiyle banka içindeki veya bankanın 

kontrol ettiği kuruluşlara ait bir birimin sahip olduğu bilginin, o bilgiye gereksinim 

duyan diğer birimlerle paylaşılması temin edilir. 

-Banka personelinin karşılaştığı problemlerin kendi birimlerindeki yönetim 

kademeleri ile iç kontrol birimine, mutat uygulamalara göre şüpheli gördükleri veya 

tereddüt ettikleri hususların ise problemlerin bildirildiği yönetim kademeleri ve birim ile 

                                                 
104 Bankaların iç sistemleri hakkında yönetmelik,Md..11 
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birlikte ayrıca iç denetim birimine raporlamalarını sağlayacak banka bünyesinde uygun 

iletişim kanallarının tesisi ve idamesi zorunludur. 

e-Đzleme; Đç kontrol sisteminin etkili ve verimli olup olmadığının sürekli 

izlenmesi gerekir. Đzleme, faaliyetlerin devam ettiği sırada yapılan kontroller ve iç 

denetim fonksiyonu kullanılarak  faaliyetlerden sonra yapılan kontroller  olarak iki 

şekilde yapılır.Đç kontrol faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve 

değerlendirilir105.Sürekli gözlemleme,faaliyetler yürütülürken yapılır.Bankanın günlük 

faaliyetlerinin bir parçası olarak iç kontrol işleyişi izlenirken,iç kontrol sisteminin 

etkinliğinin periyodik olarak ayrıca değerlendirilmesi gereklidir.Banka içi kontroller, iç 

denetim sisteminin kesintisiz izlenmesinin önemli bir unsurudur. 

2.2.2. Đç Kontrol Đşlevini Yürütecek Temel Birimler 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 30, maddesinde  “Bankalar, iç kontrol 

sistemi kapsamında, faaliyetlerinin mevzuata, iç düzenlemelerine ve bankacılık 

teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve raporlama sisteminin 

bütünlüğünü, güvenilirliğini ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini her seviyedeki 

personeli tarafından uyulacak ve uygulanacak sürekli kontrol faaliyetleri ile  sağlamak, 

görevlerin fonksiyonel ayrımlarını, yetki ve sorumlulukların paylaşımını, fon 

ödemelerini, banka işlemlerinin mutabakatını, varlıkların korunmasını ve 

yükümlülüklerin kontrol altında tutulmasını temin etmek, maruz kalınan her türlü riskin 

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

iletişim ağını oluşturmak zorundadır” ifadesi yer alır. Đç kontrol faaliyetleri yönetim 

kuruluna bağlı olarak çalışacak iç kontrol birimi ve personeli tarafından yürütülür” 

denilmektedir. 

Her banka kendi içinde ayrı bir teftiş birimine, ayrı bir kontrol birimine, ayrı 

bir risk yönetim merkezine yer verir.Banka teftiş biriminde görev alan banka 

müfettişleri, aynı zamanda iç kontrol bünyesinde iç kontrol elemanı olarak 

görevlendirilemezler.Đç kontrol elemanları,  bankanın tüm işlevlerinin güvenli bir 

                                                 
105 Đç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar;31.01.2005 tarihli 3 Mükerrer resmi gazete 
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biçimde sürmesini sağlamak, incelemek ve tespitlerini raporlara bağlayarak ilgili 

birimlere sunmakla görevlidirler. 

Đç kontrol sisteminin temelinde her personelin kendi işlemlerinin tüm 

sonuçlarını öngörebilmesi ve öncelikle kendisinin kontrol etmesi bulunur.Banka 

bünyesindeki her seviyedeki personel iç kontrol sisteminin etkin bir üyesidir106. Banka 

içinde iç kontrol işlevinin gerçek anlamda gerçekleştirilebilmesi için kurum içi kontrol 

kültürünün varlığı çok önemlidir.Kurum içi kültürün oluşturulması için mesleki ve 

ahlaki standartların geliştirilmesi  ve tüm personelin iç kontrolün önemini anlaması 

gerekir. 

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. Banka üst düzey 

yönetimi ile düzenli toplantılar yapmak,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 

zorundadır107. 

2.2.3. Đç Kontrol Süreci ve Temel Unsurları 

Đç kontrol; finansal raporların güvenilirliği,faaliyetlerin etkililiği ve 

verimliliği,yasalara ve diğer düzenlemelere uygunluk amaçlarına ulaşılmasını dikkate 

alarak yeterli ölçüde güvence sağlamak üzere ve işletmenin yönetim kurulu, yönetici ve 

diğer personeli tarafından etkilenen bir süreçtir108.SAS 78’e göre iç kontrol finansal 

raporların güvenilirliği, faaliyetlerin etkililiği,yasalara ve diğer düzenlemelere uygunluk 

                                                 
106Gürdoğan Yurtsever, “ Bankacılıkta Personel Suiistimallerinin Önlenmesi ve Tespiti”, Active 
Bankacılık ve Finans Dergisi ,Yıl:8, Sayı:49, Temmuz-Ağustos-Eylül 2006,s.65 
107 Beliz Korkut, “MB’nda Đç Kontrol ve Risk Ölçümü Uygulamalarının TCMB Kambiyo Muhasebe 
Đşlemleri Açısından Değerlendirilmesi”,  Uzmanlık Yeterlilik Tezi ,Danışman; Doç.Dr.Cam Şımga, 
Ankara,Şubat2004,s.15 
108 Demirbaş,s.168 



 51 

amaçlarına ulaşılmasını dikkate alarak güvence sağlamak üzere oluşturulan ve 

işletmenin yönetim kurulu ve diğer personeli tarafından etkilenen bir süreçtir109 

55 nolu iç denetim standardı iç kontrol sisteminin elemanlarını üç grupta 

toplamıştır; 

 Kontrol Ortamı 
 

 Muhasebe 
Sistemi(yerine 
getirilmesi gereken 
amaçlar) 

  
Kontrol Prosedürleri 
 

 -Yönetim felsefesi ve 
işletme stili -Geçerlilik 

-Görevlerin uygun 
dağılımı  

-Denetim Komitesi -Yetkilendirme 

-Đşlemlerin ve 
faaliyetlerin uygun 
yetkilendirilmesi 

-Yetki ve sorumluluk 
dağılımını bildirme -Eksiksizlik 

-Uygun belgeler ve 
kayıtlar 

-Yönetim kontrol 
yöntemleri -Değerlendirme 

-Varlıklar ve kayıtlar 
üzerinde fiziksel kontrol  

-Đç denetim fonksiyonu -Sınıflama  
-Bağımsız başarı 
kontrolleri  

-Personel politikaları ve 
yordamları -Zamanlılık    

-Dış etkenler -Nakletme ve Özetleme   

                                       Tablo 1: Đç Kontrol Sistemi Elemanları 

 

 a) Kontrol Ortamı; Kontrol ortamı, özel kontrollerin etkinliğini arttıran veya 

azaltan faktörlerdir.Kontrol ortamı bir bütün olarak işletmede kontrolün önemi 

konusunda yönetim kurulunun ve yönetimin tutumunu yansıtır110. 

 b) Muhasebe Sistemi; Etkili bir muhasebe sistemi için ,hesap tanımlarını yapan 

ve işleyişini  açıklayan bir muhasebe yönetmeliği, açıklanmış  ve faaliyetlere uygun bir 

hesap planı ,etkili bir bütçeleme sistemi ve bu plandan derlenen bir raporlama sistemi 

bulunmalıdır111.Muhasebe bilgilerinin kaydedildiği belge ve formların yapılan işlemle 

                                                 
109 Dimitris N.Chorafas, Implementing and Auditing the Internal Control Systems,Palgrave 
Publications, New York,2001;s.30 
110 Şaban Uzay,Đşletmelerde iç kontrol sistemini incelemenin bağımsız dış denetim kara sürecindeki yeri 
ve Türkiyedeki denetim firmalarına yönelik bir araştırma,SPK yayını,No:132,s.24 
111 Sinem Kamiloğlu, “Merkez Bankalarında Đç Denetim”,Uzmanlık Yeterlilik Tezi ,Ankara, Haziran 
2003,s.8 
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ilgili tüm bilgileri içerecek  şekilde düzenlenmiş olması ve yetkili kişilerin imzalarını 

taşıması gerekir. 

 c) Kontrol Prosedürleri ;  Đşletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için yürütülen 

faaliyetlerde güvenilirliği sağlamak için yönetim tarafından oluşturulan politikalardır.Şu 

unsurları içerir112 ; 

-Đşlemlerin yönetimin devrettiği yetkilere uygun olarak yapılması, 

-Yeterli düzeyde iş bölümü yapılması, 

-Varlıkların kullanılması ve kayıtlara erişim yetkisinin  sınırlandırılması, 

-Sorumluluk kayıtlarının mevcut varlıklarla karşılaştırılması. 

2 2.4. Banka Bünyesinde Đç Kontrol Ortamı 

Yönetim kurulu,mesleki ve ahlaki standartların geliştirilmesini ve her 

düzeydeki personelin yükümlülüğünü benimsemesini sağlayacak iç kontrol kültürünün 

oluşturulmasını sağlar.Etkin bir denetimden söz edilebilmesi için güçlü bir denetim 

kültürü olmalıdır.Banka yönetim kurulu  tutum ve davranışları ile iç denetimin önemini 

tüm personele anlatmalıdır.Gerek yönetim kurulu gerek üst yönetim mesleki ve ahlaki 

yüksek standartları geliştirmeli, banka içinde tüm çalışanlara iç kontrolün önemini, 

uygulayarak yaymalı ve banka içinde kontrol kültürünün gelişmesine çalışmalıdır113. 

Türk bankacılık sisteminin mevcut yapısı içinde bankalar iç kontrol 

süreçlerinde iki farklı model uygularlar114; 

 

 

 

                                                 
112 Demir,s 93 
113 http://www.bis.org/publ/bcbsc131.pdf,s.10 (04.04.2007) 
114 Gülşen Özten, “Đç Kontrol Sistemi Yönetimi ve Operasyonel Risk Yönetimi Đle Organizasyonu”, Đç 
Denetim Dergisi ,Sayı :10,Kış 2004,s:30 
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 Birincil Model 
  

  
Đkinci Model 
 

 - Risk içeren kontrol noktaları 
belirlenir.  - Riskler süreç analizi yapılarak belirlenir. 

 -Bunlara bağlı olarak şubelere ve 
birimlere iç kontrol elemanları 
yerleştirilir.  

Riski düşük şube ve birimlere uzaktan 
kontrol yöntemleri uygulan›r. 
 

 -Yeniden kontroller ile daha fazla 
işgücü istihdam edilir. 
  

- Kontrol faaliyetleri ile ilişkili sorunlar 
anket  v e raporlamalar ile üst yönetimden 
alınır. 
 

-Personel politikaları ve 
yordamları  

-Dış etkenler  

- Kontrollerde  harcanan  zaman  ve 
maliyetler  birinci  modelden  daha  düşük 
olabilir. 
 
  

                              Tablo 2: Đç Kontol Süreci Uygulama Modelleri 

 

Bankalar iç kontrol faaliyetlerinin kapsamı,tasarımı,idaresi,eşgüdümü 

amacıyla, doğrudan yönetim kuruluna bağlı bir iç kontrol merkezi oluşturmalıdır.Đç 

kontrol merkezi, bankanın süreçleri üzerindeki önleyici ve tespit edici kontrolleri 

düzenlemek ve icradan tamamen bağımsız olan birbirimdir115.Đç kontrol merkezi fiziken  

banka genel müdürlüğünde yer alır,Türkiye de şube açarak faaliyet gösteren yabancı 

bankalarda ise iç kontrol merkezi, merkez şubede bulunur.Banka organizasyon yapısı 

içinde işlevsel görev  ayrımları yapılır,yetki ve sorumluluklar açıkça tanımlanır.Đç 

kontrol mekanizmalarını sağlıklı, etkin bir biçimde kurmak ve çalıştırabilmek için 

banka faaliyetlerine ilişkin  işlevsel ayrımlar tespit edilir. 

Đç kontrol süreci ile iç kontrol faaliyetleri, bankanın gerçekleştirdiği bankanın 

gerçekleştirdiği operasyonların niteliği dikkate alınarak, iç kontrol merkezi,banka risk 

komitesi ve üst düzey yönetimi ile beraber tasarlanır, planlanır ve eşgüdümlendirilir116. 

Üst yönetimde görev alanlar iç kontrol merkezinde görev alamazlar.Đç kontrol 

faaliyetleri içinde yönetim kurulu ile banka üst düzey yönetiminin gözetim ve 

                                                 
115 Aytekin ve Pişkinoğlu, s.38 
116 Gürdoğan Yurtsever, “ Türk Bankacılığının Kontrol ve Denetim Yapısı Đçinde Đç Kontrol 
Merkezlerinin Yeri, Yıl:6 ,Sayı: 33, Kasım-Aralık 2003,s.65 
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incelemeleri, faaliyet kontrolleri, genel ve özel risk sınırlarına uyulup uyulmadığı ve 

limit aşımları incelemeleri,, aşım ve aykırılıkların takibi, onay ve yetki sistemi ve 

sorgulama ve mutabakat sistemi yer alır.Bölüm yöneticileri olağanüstü durumlar  

hakkında günlük, haftalık, aylık raporlar ile  genel performans raporlarını 

incelemektedirler.Ayrıca iç kontrol birimi tarafından bilgi sistemleri ve kullanılan 

teknolojiye ilişkin genel kontrol ve uygulamaya yönelik özel kontroller yapılmalıdır. 

Đç kontrol personeli, bankanın tüm faaliyetlerinin güvenli bir biçimde icra 

edilmesini izlemek, incelemek ve kontrol etmek amacıyla ilgili birimlerden raporlamaya 

dayalı bilgi talebinde bulunurlar, çeşitli kontrol dokümanları ve araçları üzerinden genel 

veya özel gözlemlere ve izlemeye dayalı kontrol ya da inceleme yaparlar, tespitlerini 

raporlara bağlarlar veya uyarı mesajları hazırlayarak ilgili birimlere tebliğ ederler117. 

2.2.5. Đç Kontrol Faaliyetleri 

Đç kontrol faaliyetleri şu kontrolleri kapsar:  

a) Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin kontrolü, 

b) Đletişim kanalları ile bilgi sistemlerinin ve finansal raporlama sisteminin 

kontrolü, 

c) Uyum kontrolleri. 

• Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin kontrolü118 ;   

Bankaların faaliyetlerinin icrasına ilişkin işlemler operasyonel faaliyetleri 

oluşturur. Operasyonel faaliyetlere ilişkin kontroller ile operasyonların verimliliği ve 

etkinliğinin sağlanması amaçlanır.  Operasyonel faaliyetlere ilişkin olarak aşağıda 

belirtilen kontrol faaliyetlerinin bankalar tarafından uygulanması şarttır. 

- Raporlama: Üst yönetime sunulmak üzere, günlük, haftalık veya aylık bazda 

olağanüstü durum, şüpheli işlem, aykırılık ve genel performans raporları hazırlanması,  

                                                 
117 Bankaların iç sistemleri hakkında yönetmelik,Md.20/2 
118 Bankaların iç sistemleri hakkında yönetmelik,Md.15 
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- Fiziki kontrol: Bankaya ait veya müşteriler ve diğer taraflar adına saklanan 

nakit para, menkul kıymetler gibi finansal varlıklar da dahil olmak üzere maddi 

varlıklara erişilebilmesine, bunların kullanımına ve saklanmasına yönelik kurallar ve 

sınırlamalar konulması, tüm maddi varlıkların düzenli aralıklarla envanterinin 

çıkarılması,  

- Onaylama ve yetkilendirme: Çift taraflı ve çapraz kontrol ve imza usullerinin 

tesis edilmesi,  belirli limitlerin üzerindeki işlemler için onay ya da yetki alınması,  

- Sorgulama ve mutabakat sağlama: Đşlemlerin detaylarının, faaliyetlerin ve 

risk yönetim modellerine ait çıktıların doğruluğunun sorgulanması, hesapların 

karşılaştırılması, düzenli aralıklarla mutabakatların gerçekleştirilmesi, 

- Limitlere uygunluk incelemeleri, aşım ve aykırılıkların takibi: Genel ve özel 

risk limitlerine uyulup uyulmadığının incelenmesi ve limit aşımlarının izlenmesi.  

• Đletişim kanallarının ve bilgi sistemlerinin kontrolü119 ; 

Bankanın iletişim kanallarının ve bilgi sistemlerinin kontrolü ile, banka 

bünyesinde elde edilen bilginin güvenilir, tam, izlenebilir, tutarlı ve ihtiyacı 

karşılayacak uygun biçim ve nitelikte olması ve ilgili birim ve personel tarafından 

zamanında erişilebilmesi imkanının sağlanması amaçlanır. Personele yönlendirilecek  

bilgilerin içeriğinde banka faaliyetlerine ilişkin politikalara, bunların uygulama 

usullerine ve bankanın faaliyet performansına ilişkin bilgilere yer verilir. 

 Đletişim kanallarına ilişkin kontroller;  

- Banka içinde yada konsolidasyona tabi ortaklıklarında üretilen ve Kanun ve 

ilgili diğer mevzuat ile banka yönetim kurulunca onaylanan politika ve stratejilere göre 

herhangi bir sınırlamaya tabi tutulması gereken bilgilerden ilgili birim ve personele 

erişim imkanı tanınanlar üzerinde sınırlamalar bulunup bulunmadığına,  

- Banka, çalıştığı birim ve kendi performansı hakkında personele düzenli 

olarak bilgi verilip verilmediğine,  

                                                 
119 Bankaların iç sistemleri hakkında yönetmelik,Md.16 
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- Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta yapılan değişiklikler ile yeni ürün veya 

faaliyetler hakkında personelin bilgilendirilip bilgilendirilmediğine,  

- Karşılaşılan problemler, mutat uygulamalara göre tereddüt edilen hususlar 

hakkında ilgili personel tarafından kendi birimlerindeki yönetim kademelerine ve iç 

kontrol birimine ne kadar sıklıkla raporlama yapıldığına ilişkin kontrol faaliyetlerinden 

oluşur.  

 Bilgi sistemlerine ilişkin kontroller; genel bilgi sistemi kontrolleri ve 

uygulama kontrollerinden oluşur. Genel bilgi sistemi kontrolleri, bilgi sistemi ve 

yönetimine ilişkin faaliyet ve bu faaliyetlere ilişkin süreçlerin kontrollerini kapsar. 

Uygulama kontrolleri, bilgi sistemleri içerisinde yer alan ve bankacılık faaliyetlerini 

yürütmek veya desteklemek için kullanılan finansal verilerin tanımlanması, üretilmesi, 

kullanılması, bütünlük ve güvenilirliğinin sağlanması, verilere erişimin 

yetkilendirilmesi gibi tüm iş süreçlerinde kullanılması gereken iç kontrolleri kapsar. 

Uygulama kontrolleri kapsamında asgari olarak veri oluşturma/yetkilendirme 

kontrolleri, girdi kontrolleri, veri işleme kontrolleri, çıktı kontrolleri ve sınır kontrolleri 

gerçekleştirilir. Kurul, genel bilgi sistemi kontrolleri ile uygulama kontrolleri 

çerçevesinde icra edilecek asgari kontrollerin kapsamına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yetkilidir.  

• Finansal raporlama sistemlerinin kontrolü120; 

 Finansal raporlama sistemlerinin kontrolü, muhasebe ve raporlama 

sistemlerinin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin sağlanmasını hedefler. Bu kapsamda 

gerçekleştirilecek kontroller; 

- Finansal tablolara dahil edilmemesi veya finansal tablolarda yanlış ifade 

edilmesi halinde, kullanıcıların finansal tablolardaki bilgilerden yararlanarak aldıkları 

ekonomik kararları etkileme düzeyi yüksek olan bilgiler dikkate alınarak, finansal 

raporlarda yer alan bilgilerin özel kontrolü ve kontrol edilen bilgilere dayanak teşkil 

eden işlemlerin kontrolünü,  

                                                 
120 Bankaların iç sistemleri hakkında yönetmelik,Md.17 
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- Đşlemlerin, varlık ve yükümlülüklerin kayda alınması ile finansal raporlara 

yansıtılması arasında uygulanan sürecin, oluşabilecek hataların ve eksikliklerin 

saptanabilmesine yönelik kontrolü, 

- Finansal raporların Kanuna ve Kanuna istinaden yürürlüğe konulan 

düzenlemelere uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının kontrolünü içerir.  

• Uyum kontrolleri121; 

Uyum kontrolleri vasıtasıyla, bankanın gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi 

planladığı tüm faaliyetlerin ve yeni işlemler ile ürünlerin Kanuna ve ilgili diğer 

mevzuata, banka içi politika ve kurallar ile bankacılık teamüllerine uyumunun 

sağlanması hedeflenir. Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile banka içi politika ve 

kurallardaki değişiklikler hakkında, banka personelinin en kısa sürede bilgilendirilmesi 

sağlanır. 

 Uyumun kesintisiz kontrolü, iç kontrol birimi veya uyum kontrolüyle 

görevlendirilecek ve iç kontrol birimi ile aynı iç sistemler sorumlusuna bağlı olarak 

çalışacak bankanın diğer faaliyetlerinden bağımsız olarak örgütlendirilecek bir birim 

tarafından gerçekleştirilir.  

Yeni ürün ve işlemler ile gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler için yönetim 

kurulundan onay alınmadan önce ikinci fıkra uyarınca görevlendirilen birimden görüş 

alınır. 

Bankanın yurt dışı şubelerinde ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarında, yurt dışı 

düzenlemelere uyumu kontrol edecek asgari birer personel görevlendirilir ve ikinci fıkra 

uyarınca, uyum kontrolüyle görevlendirilmiş birime bağlı olarak raporlama yapmaları 

sağlanır.  

2.2.6. Đç Kontrol Sürecinin Đzlenmesi ve Hataların Düzeltilmesi 

Bankanın farklı faaliyetlerinin  izlenmesinin sıklığı, bankanın taşıdığı mevcut 

riskler ile banka içi ve dışındaki  diğer gelişmelere göre belirlenir.Đç kontrol sisteminde 

                                                 
121 Bankaların iç sistemleri hakkında yönetmelik,Md.18 
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ortaya çıkan zayıflıkların giderilmesi, hata ve eksikliklerin düzeltilmesi için iç kontrol 

süreci ve çeşitli işlemler üzerindeki kontrol mekanizmaları gözden geçirilir ve iç kontrol 

sürecinin etkinliği dönemsel olarak değerlendirilir122.Değişik düzeylerde yapılan 

değerlendirmeler bir raporla sorumlu yöneticilere ulaştırılır. 

2.3. ĐÇ DENETĐM VE ĐÇ KONTROL KARŞILAŞTIRMASI 

Đç denetim, kurumun kendi iç kontrolünün etkin bir şekilde işlediğini 

doğrulamak amacıyla sürdürdüğü bir denetimdir.Đç kontrol ise kurum varlıklarını 

korumak ve her türlü kaybı önlemek, muhasebe verilerinin doğruluğunu ve 

güvenilirliğini sağlamak,kurum faaliyetlerinin etkinliğini geliştirmek ve yönetim 

politikalarına bağlılığı özendirmek için bu kurumdaki örgüt yapısı, uygulanan 

yöntemler ve ölçülerin tamamıdır123.Đç kontrol iç denetimin karşılığı değil 

tamamlayıcısıdır.Eğer mevcut iç kontroller, yönetim kurulu ve üst yönetimin amaçlarına 

ne derece ulaştığını anlamalarına yardımcı oluyorsa,ilgili mevzuata uygun şekilde 

davranılıyorsa iç kontrol yapısının etkin olduğu söylenebilir.Etkin bir iç kontrol 

sisteminin oluşturulmasın da önemli bir faktörde işletmelerde iç denetim sisteminin 

varlığıdır.Đşletme yöneticilerinin, faaliyetlerin iç kontrol sistemine uygunluğunun 

ölçülmesine yeterli zaman ayırmaması , kontrol sistemini yöneticiler adına inceleyecek 

ve değerleyecek iç denetim örgütlerinin gelişmesine yol açmıştır124. 

Đç denetim birimi yöneticilere sunduğu raporlar yardımıyla iç kontrolün kalitesi 

hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.Đç kontrol sistemi  organizasyondaki bütün 

kontrol mekanizmalarının meydana getirdiği bir üst sitemdir ve iç denetim birimi 

tarafından denetlenir.Đç denetim biriminin iç kontrol sisteminin kurulmasında doğrudan 

bir sorumluluğu yoktur,sorumluluk  yönetim kuruluna aittir125.Đç kontrol fonksiyonu 

işletme faaliyetleri ile birlikte süren  sürekli bir süreç olmasına karşın,iç denetim 

fonksiyonu işletme faaliyetleri gerçekleştikten sonra incelemeye ve denetlemeye başlar. 

Kontrol eş zamanlı  olarak yürütülür, denetim geçmişe dönüktür. 

                                                 
122 Sinan Aslan ,Türk Bankacılık  Sektöründe Đç  Denetim, ,2003,s.8 
123 Kamiloğlu,s.10 
124 Aksoy, s.488 
125 Tanju Yavuz,s.41 
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Diğer bir deyişle iç kontrol sisteminin işletmelerin belirledikleri hedeflere etkin 

bir şekilde ulaşmasını  ve bu amaçlara ulaşılacağına yeterli ölçüde güven duyulmasını 

sağlayıcı niteliklere uygun olarak oluşturulan  usul ve yöntemlerin bütünü şeklinde 

tanımlanmasına karşın, iç denetim; işletme içinde kurulmuş  bağımsız bir değerleme 

fonksiyonu olup, temelde iç kontrol sistemini oluşturan kontrol unsurlarının yeterliliğini 

ve etkinliğini inceleyen bir kontrol unsurudur126.Ayrıca, kontrolde   işletmeden   

bağımsız   olmak   gerekmez, denetimde bağımsızlık şarttır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Blackstone William J. And Others; Bank Control and Audit;American Bankers Association 
press,1994,s.20-21 
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3. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ĐÇ DENETĐM SĐSTEMĐ 

3.1. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ĐÇ DENETĐM SĐSTEMĐNĐN 

GELĐŞĐMĐ 

Bankacılık sektöründe uzun dönemler geleneksel iç denetim sistemi hakim 

olmuştur.Geleneksel  iç   denetim  sisteminde  fonksiyonel   organ,   genel  

müdürlük tarafından  atanan    müfettişler  ve  müfettiş   yardımcılarından  oluşan  

ve  genel müdürlüğe bağlı   olarak  iç   denetim   çalışmaları    yapan “Teftiş 

Kurulu”dur. Mülga  4389 sayılı “Bankalar Kanunu”  9’ncu maddesinin  4’ncü 

bendinde ve yürürlükte olan  5411 sayılı “Bankacılık Kanunu” 32’nci maddesinde 

bankaların faaliyetleriyle uyumlu olacak sayıda müfettiş  çalıştırmaları gereğinden 

bahsedilmiştir.  

Teftiş   kurulu,  yönetim  kurulu  tarafından  yürürlüğe  konulan  “Teftiş   

Kurulu Yönetmeliği”ne bağlı  olarak faaliyetlerini sürdürür. Müfettişler iç denetim 

çalışmalarında; 

 -Finansal  bilgilerin ve  mali  tabloların  güvenilirliğine  yönelik mali 

tablolar denetimi,  

-Yasalara,  düzenlemelere,  politikalara   uygunluğu  inceleyen  uygunluk 

denetimi,  

-Kullanılan  sistemlerin  kalitesini,  organizasyon  yapılarını ,  süreçleri  analiz  

etmeye  yönelik  faaliyet  denetimini   gerçekleştirir. 

Denetim çalışmasının başlangıcında denetim plan ve programları, kanıt toplama 

teknikleri, uygulanacak denetim yöntemleri belirlenir   ve müfettişler denetime başlar. 

Müfettişler denetim boyunca elde ettikleri bulguları çalışma kağıtlarında 

gösterirler.Geçmiş dönemdeki denetim çalışmalarına ait çalışma kağıtlarından da 

denetimin programlanmasında yararlanırlar.Denetim sonucunda da denetçinin 

görüşünün, denetim faaliyet sonuçlarının ve önerilerin bulunduğu bir rapor oluşturulur. 
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Müfettişler tarafından   düzenlenen  raporların  ilk   değerlendirilmesi  teftiş   

kurulları bünyesinde   oluşturulan Đnceleme   ve   Okuma   Kurulları’nca   

yapılır. Değerlendirmeden sonra raporlar genel müdürlük örgütünden, teftiş edilen    

şube   ya   da  bölümün  bağlı    olduğu  birime  gönderilir. Đlgili   birim tavsiye   

ve   eleştirileri   değerlendirir   ve   gerekli   görülen düzeltmeleri  yapar. Yapılan  

düzeltme  işlemleri  teftiş kuruluna  bildirilir. 

Günümüzde geleneksel iç denetim sistemi yerini risk odaklı  iç denetim 

sistemine bırakmıştır. Risk Odaklı  Đç Denetim Sistemi, banka denetim komitesine 

bağlı olarak çalışan üçlü bir yapıdan oluşur 127;  

-Risk Yönetim Merkezi ; Risk yönetim merkezi   banka  genelindeki   risk   

yönetimi çalışmalarını  yürüten birimdir.Risk yönetim merkezi  çalışmalarını banka risk 

politikalarına göre düzenler. Risk yönetim merkezinin organizasyon    yapısının 

oluşturulması   çerçevesinde yönetim kuruluna doğrudan bağlı   üst düzey risk 

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

özellikte  risk yönetim komiteleri tesis  edilir128. 

-Đç Kontrol Merkezi ; Đç Kontrol Merkezi  banka içindeki   iç kontrol   

sisteminin etkin bir  şekilde çalıştırılmasıyla  görevli  iç  denetim  organıdır. 

-Teftiş Kurulu; Geleneksel iç denetim sisteminde bir genel müdürlük 

organı   olan teftiş  kurulu, risk   odaklı    iç  denetim  sisteminde  denetim  

komitesine  bağlanarak,  icranın tamamen dışında, daha bağımsız olabileceği bir 

yapıya kavuşturulmuştur.  

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

merkezi teftiş  kurulu için ayrı   birer denetim alanıdır. Risk odaklı   iç denetim 

süreci129;  

-Risklerin Değerlendirilmesi,   

                                                 
127 Sinan Aslan, Türk Bankacılık Sektöründe  Đç Denetim, Đstanbul : Avcı ol Basım-Yayın, 
2003,s.121 
128 Aslan,s.156 
129David Mc Namee, Risk Based Auditing, Internal Auditor, August 1997,s.33 
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-Risk Yapısına Uygun Denetim Planı ve Programlarının Haz rlanması, 

-Đnceleme  Süreçlerinin Uygulanması   

-Bulguların   Raporlanması  aşamalarından   oluşur. 

Yönetim kurulunun banka iç denetim sistemine ilişkin sorumluluğunu 

yerine getirmesine  yardımcı    olmak  üzere, “Denetim  Komitesi”  

oluşturulur.Komite üyeleri icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri arasından 

seçilir. 5411 Sayılı Yasada,  banka yönetim kurulunca oluşturulacak “denetim 

komitesinin” yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden oluşması 

öngörülmüştür. Bu komite yönetim kuruluna bağlıdır130. Komitenin görevleri arasında, 

banka müfettişlerinin ve bağımsız denetçilerin gözetimi,atanmaları,işten 

çıkarılmalarının onaylanması, denetim kapsamının ve  ne sıklıkta yapıldığının 

incelenmesi bulunmaktadır. Komite altı   aylık dönemleri aşmamak kaydıyla icra ettiği 

faaliyetlerin  sonuçları    ile  bankada  alınması    gereken  önlemlere,  yapılmasına 

ihtiyaç   duyulan   uygulamalara   ilişkin  görüşlerini yönetim kuruluna bildirmekle 

yükümlüdür . 

 3.2. 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE BANKALARIN ĐÇ 

SĐSTEMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐKLE GETĐRĐLEN DÜZENLEMELER 

BDDK, finansal piyasalarda bütünleşmenin gerçekleştirilmesi suretiyle etkin ve 

şeffaf  bir finansal  sistemin oluşturulmasını sağlamak, denetimin etkinliğini arttırmak ve 

yasal çerçeveyi AB standartları ve Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi’nin 

etkin gözetim ve denetim temel ilkeleri ile daha uyumlu hale getirmek amacıyla yeni bir 

kanun taslağı hazırlamıştır. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu  19/10/2005 tarihinde 

TBMM tarafından görüşülerek kabul edilmiş ve 01/11/2005 tarihinde Cumhurbaşkanı 

tarafından onaylanmıştır. Yeni kanunla iç denetimin bankalarda kurumsal yönetim 

uygulamasında önemli bir  referans  olarak  kabul  edildiği  somut  bir şekilde  ifade 

edilmiştir 

                                                 
130 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu,Md.24 
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Eski bankalar kanunu 32 maddeden oluşurken, yeni kanun 171’i asıl ve 23’ü 

geçici olmak üzere toplam 194 maddeden oluşmaktadır.Yeni kanun kapsamındaki 

kuruluşların, yönetim kurullarının denetim ve gözetim faaliyetlerini yerine getirmek 

üzere, en az iki üyeden oluşan denetim komitesi oluşturmaları gerekmektedir.Komite 

üyeleri  icrai görevi olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmelidir.Denetim 

komitesi altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla, icra ettiği faaliyetlerin sonuçlarına, 

alınması gereken önlemlere,yapılması gereken uygulamalara ilişkin görüşlerini yönetim 

kuruluna bildirmelidir. 

5411 Sayılı Kanunla 4389 Sayılı Bankalar Kanunu’nun 5. maddesinin 

denetime ilişkin hükümleri genişletilmiştir. .  Đç  sistemler  yönetmeliğiyle bankaların 

kendi iç sistemlerini kurması   ve bu konuda banka yönetim kuruluna ve yönetim kurulu  

denetim  komitesine  önemli  rol  ve  sorumluluklar  verildiği  ve  özellikle  mesleki 

yeterlilik,  gelişim ve sertifikasyonun teşvik edildiği görülmektedir.Đç denetim 

faaliyeti ve çalışma esasları na yönelik çalışma kağıtları  da dahil çok ayrıntılı   

düzenlemeler yapıldığı   ve BDDK’ nın risk esaslı  denetim yaklaşımını benimsediğini 

ifade edebiliriz. 

Denetim yerinde ve denetim ve gözetim olarak ikiye ayrılmıştır.Yeni Kanun’a 

tabi kuruluşlar ile bunların bağlı ortaklıkları, nitelikli paya sahip olduğu ortaklıklar, 

birlikte kontrol ettikleri ortaklıklar,destek hizmet kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel 

kişiler tüm bilgi işlem sistemlerini denetime açmakla yükümlü kılınmıştır. Risk odaklı 

denetim anlayışı getirilmiştir. 

5411 Sayılı Kanun’la getirilen temel değişikliklerden bazıları; özel finans 

kurumlarının  Bankacılık Kanunu kapsamına alınması, banka kurucularında aranan 

şartların ağırlaştırılması,faktoring, finansal kiralama, finansman şirketlerinin 

denetiminin BDDK’ya geçmesi, risk odaklı denetim anlayışının getirtilmeye çalışılması 

sayılabilir131. 

4389 Sayılı Bankalar Kanunu’na dayanılarak hazırlanan ve 08.02.2001 tarih ve 

24312 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Bankaların Đç 
                                                 
131 Adem Anbar, “5411 Bankacılık Kanunu’nun Değerlendirilmesi ve 4389 Sayılı Bankalar Kanunu Đle 
Karşılaştırılması”, Vergi Dünyası,Sayı:301,Eylül 2006,s.131 
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Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik” ile iç kontrol sistemi 

kavramı Türk bankacılığında yer almıştır.Bu yönetmelikte iç kontrol sistemi,iç denetim 

sistemi kapsamında düzenlenmiştir.Fakat 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu iç kontrol ve 

iç denetim sistemlerini olması gerektiği gibi birbirinden ayrı kavramlar olarak 

düzenlemiştir.Bu nedenle de 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na dayanılarak 1 Kasım 

2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de  “Bankaların Đç Sistemleri Hakkında 

Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe  göre iç sistemler ; içdenetim sistemi, iç 

kontrol sistemi, risk yönetim sisteminden oluşmakta ve her yapı ayrı ayrı ele 

alınmaktadır. 

3.3. BANKACILIKTA ETKĐN GÖZETĐM VE DENETĐME ĐLĐŞKĐN 

TEMEL PRENSĐPLER 

Basel II Bankacılık Düzenlemeleri, Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for 

International Settlement -BIS) bünyesinde oluşturulan Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim 

Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision) tarafından uluslararası bankacılık 

standartları olarak düzenlenmiştir. BIS bünyesinde bulunan Basel Komitesi 1975 yılında G-10 

ülkeleri tarafından oluşturulmuştur. . BIS’in, Türkiye de dahil olmak üzere 45 üyesi 

bulunmaktadır. 

Bankacılıkta gözetim ve denetime ilişkin bu prensipler güvenilir bir gözetim ve  

denetim  sisteminin  sağlanmasına  yönelik  gerekli  altyapıyı   oluşturmaktadır. Her  

ülke kendi piyasa yapısı ve mevcut risklerin özelliklerini dikkate alarak bu prensipleri 

destekleyici nitelikte  ilave tedbirleri de almalıdır. Basel II Bankacılık Uzlaşısı 

gelişmekte olan ülkelerin bankacılık sistemini daha istikrarlı hale getirmeyi amaçlayan bir 

düzenlemedir. Düzenlemenin temelinde yer alan piyasa disiplini, finansal istikrarın 

sürdürülebilirliği açısından önemli bir unsurdur. Bu anlamda sistemin işleyişini disipline 

ederek bankaların aşırı risk alma eğilimlerinin engellenmesi, dolayısıyla  

finansal sistemin daha kontrollü işleyişinin sağlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, daha 

sağlıklı bir bankacılık sistemi, dolayısıyla finansal sistem altyapısı ve  

etkin bir denetim mekanizması oluşturarak, finansal krizlerin ortaya çıkmasının engellemesi 
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beklenmektedir. Basel II aynı zamanda sürekli denetim sistemi üzerine yapılandırılmış bir 

uygulamadır132. 

Basel Komite iki ayrı doküman hazırlamıştır; 

-Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime Đlişkin Temel Prensipler,  ( The core 

principles for effective banking supervision) 

-Periyodik olarak güncelleştirilen ve Basel Komite'nin bankaların etkin 

denetimine ilişkin tavsiye kararları ve oluşturduğu standartları kapsayan  rapor 

(Compendium) 

1997 yılında Denver'da gerçekleştirilen  toplantıda G-7 ve G-10 ülkeleri 

Maliye Bakanlarına sunulmuştur.Basel Komite'nin bankacılıkta etkin gözetim ve 

denetim prensipleri yirmi beş maddeden oluşmaktadır. Bunlar konuları itibariyle 

aşağıdaki gibi sıralanmaktadır133: 

Etkin bancılık gözetim ve denetimi için ön koşullar (1) 

Faaliyet izni ve yapı (2-5) 

Bankaların ihtiyati  yönetimine ilişkin düzenlemeler ve yükümlülükler (6-15) 

Aralıksız  banka gözetimine ilişkin yöntemler (16-20) 

Bilgi verme yükümlülükleri (21) 

Gözetim ve denetim otoritelerinin yasal yetkileri (22) 

Sınır ötesi bankacılık (23-25) 

Etkin Banka Denetiminin Önkoşulları 

                                                 
132 Güler Aras;Deloitte CEO-CFO Raporları,“Basel II Bankacılık Düzenlemelerinin Ekonomiye ve Reel 
Sektöre Yansımaları”,Ağustos 2007;Đstanbul 
133 http://ekutup.dpt.gov.tr/banka/gonula/denetim2.html ulaşım: 01.05.2007 
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1. Bankacılık gözetim kuruluşlarının amaçları ve sorumlu oldukları kuruluşlar 

üzerindeki yetkileri açıkça tanımlanmalıdır. Bankacılık konusunda yetkili kurumların 

faaliyetlerine ilişkin bağımsızlığı ve yeterli kaynakları bulunmalıdır. Ayrıca, gözetim 

sisteminin, bankaların kuruluş izinleri ve gözetimlerinin devamlılığının sağlanmasına; 

güvenilir ve sağlıklı bir sistem için yasalara uyum zorunluluğuna, gözetim 

elemanlarının yasal olarak korunmasına ilişkin hükümler içeren bir yasal çerçevesi de 

olmalıdır. Elde edilen bilgilerin gözetim otoritelerince paylaşılması ve bu tür bilgilerin 

gizliliği de yasal düzenlemelerde yer almalıdır. 

Faaliyet Đzni ve Yapı 

2.Bankacılık faaliyetlerinde bulunmasına izin verilen ve bu kapsamda denetim 

ve gözetiminin yapılmasına karar verilen kuruluşların faaliyet alanları açıkça 

tanımlanmalıdır. Banka ünvanının kullanımı mümkün olduğu ölçüde kontrol altında 

tutulmalıdır. 

3. Bankacılık faaliyetlerinin yapılmasına izin veren kurumun “faaliyet iznine 

ilişkin esasları belirleme” yetkisi ve bu kriterlere uygun bulunmayan başvuruları 

reddetme hakkı bulunmalıdır. Faaliyet izni prosedürü; bankanın ortaklık yapısı, genel 

müdür ve diğer üst yöneticilerin nitelikleri, faaliyet planı, iç denetim mekanizması, 

sermaye yeterliliğini de içerecek şekilde bankanın mali yapısına ilişkin projeksiyonların 

değerlendirilmesinden ibarettir. Ayrıca, başvuru sahibinin yabancı bir banka olması 

durumunda, ilgili ülkenin denetim ve gözetim otoritelerinin onayının alınması gerekir.  

4. Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankaların büyük hissedarlarına ait 

paylarının ya da bunlar üzerindeki kontrol haklarının el değiştirmesine ilişkin taleplerini 

inceleme ve reddetme yetkisine sahip olmalıdır 

5. Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankaların önemli büyüklükteki ele 

geçirme faaliyetlerini ve yatırımlarını inceleme ve bu oluşumların banka için yeni 

riskler yaratmasına ya da denetimin etkinliğini azaltmasına yol açmaması için gerekli 

kriterleri belirleme yetkisine sahip olmalıdır. 
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Bankaların Đhtiyatlı Yönetimine Yönelik Düzenlemeler ve Yükümlülükler 

 6. Banka gözetim otoritelerince, bankaların üstlendikleri riskleri yansıtacak 

şekilde asgari sermaye  yükümlülükleri tanımlanmalıdır. Ayrıca, sermayeyi oluşturacak 

kalemlerin, sermayenin banka  zararlarını karşılayabilmesi amacı gözönünde 

bulundurularak tanımlanması gerekir. Uluslararası platformda aktif olan bankalar için 

bu kriterler en azından Basle Sermaye Uyum Anlaşması’nda belirlenenin altında 

olmamalıdır.  

7. Her gözetim sisteminin en önemli özelliklerinden biri; bankanın kredi 

açmaya, yatırım yapmaya ve kredi ve yatırım portföyünü süreklilik içinde yönetmeye 

yönelik politika ve yöntemlerinin bağımsız olarak değerlendirmesini yapabilmesidir.  

8.Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankaların aktif kalitesi ve kredi 

karşılıklarının yeterliliğinin değerlendirilmesine ilişkin oluşturduğu politikaları ve 

kullandığı yöntemleri yeterli bulmalıdır. 

9.Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankaların portföylerindeki 

yoğunlaşmayı belirlemelerine olanak verecek yeterli kapasitede bilgi iletişim ağına 

sahip oldukları konusunda tatmin olmalıdır. Ayrıca, gözetim ve denetim otoritesi bir 

kişi ya da gruba verilebilecek kredilerin sınırlandırılmasına ilişkin esasları belirleme 

yetkisine sahip olmalıdır 

10. Birbiriyle ilişkili kuruluşların kredilendirilmesi(dolaylı kredi ilişkisi) 

nedeniyle artabilecek zararlardan korunulabilmesi için bankacılık gözetim birimi, 

bankaların kredilendirdikleri bu kuruluşları devamlı gözetim altında bulundurmalarını 

sağlayıcı düzenlemeleri yapmalıdır. Ayrıca, gözetim otoritesi bu riskleri kontrol altına 

alabilmek için bankalara gerekli önlemleri almalarını sağlamak üzere yükümlülükler 

tanımlamalıdır. 

11. Banka gözetim otoritesi, bankaların uluslararası kredilendirme ve yatırım 

faaliyetlerinde karşılaşabilecekleri ülke ve transfer risklerini saptayacak, izleyecek ve 

kontrol edecek yeterli politikaların mevcut olduğundan ve bu riskleri karşılayabilecek 

rezervlerinin bulunduğundan emin olmalıdır.  
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12. Bankaların, piyasa riskini ölçen, izleyen ve yeterince kontrol eden 

sistemlere sahip oldukları konusunda bankacılık gözetim birimi tatmin olmalıdır. Piyasa 

riskine maruz kalındığında,  gözetim biriminin sermaye artırımı ya da üstlenilebilecek 

piyasa riskine limit konulması gibi yaptırımlar uygulama konusunda yetkisi 

bulunmalıdır.  

13. Banka gözetim otoritesi, bankaların tüm risklerini tespit edecek, ölçecek, 

yönetecek ve kontrol edecek, gerektiğinde risk için yeterli sermayeyi tutacak nitelikte 

geniş kapsamlı bir risk yönetimi  sistemi (kurul ve üst düzey yönetimin uygun gözetimi 

de dahil olmak üzere) olduğuna kanaat getirmelidir.  

14. Banka gözetim otoritesi, bankaların faaliyetlerinin yapısı ve kapsamı için 

yeterli iç denetimlerinin  mevcut olduğu konusunda tatmin olmalıdır. Söz konusu 

denetim, yetkilerin ve sorumlulukların paylaştırılması, fonksiyonel ayırımlar, fon 

ödemeleri, varlık ve yükümlülüklerin idaresi, bu işlemlerin mutabakatı ve varlıkların 

korunmasına ilişkindir. Hem bu iç kontrollere hem de yasal ve idari düzenlemelere 

uyulup uyulmadığını kontrol için uygun iç veya bağımsız dış denetimin fonksiyonları   

belirlenmelidir.  

15. Bankacılık faaliyetleriyle kasıtlı veya kasıt olmaksızın kötüye kullanımların 

engellenebilmesi için, mali sektörde mesleki ve ahlaki yüksek standartların gelişmesi 

gerekmektedir. Bu çerçevede, Bankacılık Gözetim Otoritesi “müşterini bil” prensibinin 

titizlikle uygulandığı konusunda bankaların uygun politikalar izledikleri ve faaliyetlerde 

bulunduklarına kanaat getirmelidir. 

Aralıksız Banka Gözetim Yöntemleri 

16. Bankacılıkta etkin  gözetim hem yerinde hem de uzaktan denetimi 

kapsamalıdır. 

 17. Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bankaların faaliyetlerini tam 

olarak anlamalı ve banka yönetimiyle düzenli olarak temaslarda bulunmalıdır. 
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 18. Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, denetim raporları ve bankalara ait 

istatistiklerin toplanması, banka bazında ve konsolide olarak analiz edilmesi için uygun 

araçlara sahip olmalıdır. 

19. Bankacılık gözetim ve denetim otoritesi, bağımsız denetçiler kullanarak ya 

da yerinde denetim yaparak gözetim bilgilerinin doğruluğunu bağımsız olarak 

değerlendirebilecek araçlara sahip olmalıdır. 

20. Bankacılıkta etkin gözetim ve denetimin gereklerinden birisi de banka 

gruplarının konsolide bazda denetlenmesi konusunda bankacılık gözetim ve denetim 

otoritesinin yetkisinin bulunmasıdır. 

Bilgi Đhtiyacı 

21. Banka gözetim otoritesi, her bir bankanın muhasebe uygulamaları ile 

uyumlu, gözetimciyi bankanın karlılığı ve finansman durumu hakkında doğru ve yeterli 

kanıya ulaştıracak       kayıtların mevcut olduğundan ve bankanın bunları gerçek 

durumlarını yansıtacak şekilde düzenli olarak  yayımladığından emin olmalıdır. 

Banka Gözetim Otoritesinin Yasal Yetkileri 

22.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 olmalıdır. 

Sınır Ötesi Bankacılık 

23. Banka gözetim otoritesi, bankaların yabancı ülkelerdeki şubeleri, 

ortaklıkları ve iştiraklerince  yürütülen işlemlerin temel prensiplere uygunluğu ve 

basiretli yönetimi konusunda gereken yaptırımları uygulayarak, global konsolide 

gözetimin gereklerini yerine getirmelidir.  

24. Konsolide gözetimin temeli, ev sahibi ülke otoriteleri başta olmak üzere, 

tüm gözetim otoriteleri  ile temaslarda bulunmak ve bilgi alış-verişini sağlamaktır.  
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25. Banka gözetim otoritesi, yabancı bankaların ülke içindeki faaliyetleri için 

de yerel bankalara getirilen aynı yüksek standartların aranmasını şart koşmalıdır. 

Konsolide denetim ve gözetimin  gerçekleştirilebilmesi için, söz konusu yabancı 

bankaların kurulu bulundukları ülke otoriteleri ile bilgi paylaşımı yetkisi de bankacılık 

gözetim otoritesinde bulunmalıdır. 

Basel Komite ayrıca bankalarda kurumsal yönetimin öneminin vurgulandığı   

çeşitli konularda birçok yeni doküman yayımlamıştır. Bu dokümanlar; "Faiz Riski 

Yönetimine Đlişkin Prensipler"  (Eylül  1997), "Bankalarda Đç Kontrol Sistemlerine 

Đlişkin Prensipler" (Eylül 1998),  "Banka  Şeffaflığının  Artırılması”(Eylül 1998), 

"Kredi  Riski Yönetimine Đlişkin  Prensipler"(Haziran 1999) ve dünyada  banka  iç  

denetiminin esaslarını   oluşturan en ciddi çalışma olan “Bankalarda Đç Denetim 

Sistemleri” adlı doküman olarak  sıralanabilir.   

3.4. ĐÇ DENETĐM SĐSTEMĐNĐN AMACI, KAPSAMI, 

ORGANĐZASYONU VE MESLEKĐ ÖZEN 

3.4.1. Đç Denetim Sisteminin Amacı ve Kapsamı 

Đç denetim sisteminin amacı, üst yönetime banka faaliyetlerinin Kanun ve ilgili 

diğer mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü 

ve iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence 

sağlamaktır134. Gözetim ve denetim işlevinin  temel  amacı ,  bankaların  taşıdıkları   

risklere  karşılık  yeterli  sermayeyi tutabilmelerini sağlamak ve güvenilir koşulların 

yaratıldığı   bir ortamda faaliyette bulunmalarını   temin etmektir. 

Đç denetim sisteminden beklenen amacın sağlanabilmesi için, iç denetim 

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

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

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

bunların yeniden ortaya çıkmasının önlenmesine ve banka kaynaklarının etkin ve 

                                                 
134 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md, 21/ 1 
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verimli olarak kullanılmasına yönelik görüş ve önerilerde bulunulur ve Kuruma ve üst 

yönetime iletilen bilgi ve raporlamaların doğruluğu ve güvenilirliği değerlendirilir135.  

Dönemsel ve riske dayalı denetimlerde; 

• Đç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin yeterliği ve etkinliği 

değerlendirilir.  

• Elektronik bilgi sistemi ile elektronik bankacılık hizmetleri de 

dahil olmak üzere ve 16/5/2006 tarihli ve 26170 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek 

Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkında Yönetmeliğin “Bilgi Sistemleri Denetimi” 

başlıklı Dördüncü Bölümünde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bilgi 

sistemleri gözden geçirilir.  

• Kayıtların tam,doğru ve zamanında bilgi  sağlaması sağlanır. 

• Đşlemlerin ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinin genel veya 

özel yetkilere dayalı olarak gerçekleştirilmesini sağlar. 

• Operasyonel faaliyetlerin, belirlenmiş olan usullere uygunluğu ile 

bunlara ilişkin iç kontrol uygulama usullerinin işleyişi test edilir. 

• Banka faaliyetlerinin yasal düzenlemelere, yönetim kurulunca 

kurulmuş strateji ile politikalara uygun olarak; düzgün ve maliyet boyutu 

dikkate alınarak etkin bir şekilde yürütülüp yürütülmediği denetlenir.  

• Banka içi düzenlemeler çerçevesinde yönetim kurulu ve denetim 

komitesine yapılan raporlamalar ile yasal raporlamaların doğruluğu, 

güvenilirliği ve zaman kısıtlamalarına uygunluğu denetlenir. 

Bankada risk ölçüm modeli kullanılması halinde, risk ölçüm modelleriyle ilgili 

olarak136; 

                                                 
135 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md, 21/  2 
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a) Risk ölçüm model ve yöntemleriyle elde edilen sonuçların günlük risk 

yönetimine dahil edilip edilmediği, 

b) Bankanın kullandığı fiyatlama modelleri ile değerleme sistemleri, 

c) Bankanın kullandığı risk ölçüm modellerinin kapsadığı riskler, 

ç) Risk ölçüm modellerinde kullanılan verinin ve varsayımların doğruluğu ve 

uygunluğu, 

d) Risk ölçüm modellerinde kullanılan verinin kaynağının güvenilirliği, 

bütünlüğü ve zamanında elde edilebilirliği, 

e) Risk ölçüm modelleri için kullanılan geriye dönük testlerin doğruluğu  

denetime tabi tutulur. 

Bankanın konsolidasyona tabi ortaklıkları da iç denetime tabi tutulur. 

3.4.2. Đç Denetim Birimi 

Banka yönetim kurulu, bankanın tüm faaliyetlerine ilişkin önemli politika ve 

stratejilerin onaylanması ve periyodik olarak incelemek; bankanın taşıdığı temel riskleri 

bilmek ve bu risklere ilişkin kabul edilebilir asgari ve azami sınırları belirlemek ve üst 

düzey yönetimin söz konusu riskleri tespit etmesi, ölçmesi, yönetmesi ve kontrol etmesi 

konusunda gerekli tedbirler almasını temin etmek; bankanın kurumsal yapısını 

onaylamak; ve üst düzey yönetimin iç denetim sisteminin işlerliğini izlemesini 

sağlamaktan sorumludur. Banka Yönetim Kurulu uygun ve etkin bir iç denetim 

sisteminin kurulması ve sürdürülmesinden nihai olarak sorumludur. Banka yönetim 

kurulu ve üst düzey yönetimi, mesleki ve ahlaki yüksek standartların geliştirilmesinden 

ve bankada  her seviyedeki personelin iç denetim önemini anlamasını sağlayacak kurum 

içi denetim kültürünün oluşturulmasından sorumludur. Banka bünyesindeki her çalışan 

iç denetim sisteminin işleyişinde kendi rolünü anlamalı ve bu işleve katılmalıdır137. 

                                                                                                                                               
136 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md, 21/ 4 
137 Basel  Committee on Banking Supervision,Ağustos 2001, s.1  
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Bankalarda iç denetim görevi, iç denetim birimi tarafından yürütülür. Đç 

denetim biriminde bankanın büyüklüğüne, faaliyetlerinin karmaşıklığına, yoğunluğuna, 

kapsamına ve risklilik düzeyine bağlı olarak, Kanun ve ilgili mevzuat ile banka içi 

düzenlemelerde öngörülen denetim hizmetlerinin aksatılmadan ve bu hizmetlerin 

gerektirdiği seviyede yerine getirilmesi amacıyla yeterli sayıda müfettiş ve iç denetim 

elemanı çalıştırılır138. 

Đç denetim birimi yöneticisinin en az yedi yıllık bankacılık deneyimine sahip 

olması şarttır. Đç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetlerini denetim 

faaliyetlerine yönelik politika ve uygulama usulleri ile iç denetim planları çerçevesinde 

yürütür139. 

Đç denetim birimi yöneticisinin görevleri140;  

- Đç denetim faaliyetlerine yönelik politika ve uygulama usullerini belirler, 

denetim komitesinin uygun görüşünü alır ve yönetim kurulunun onayıyla uygulamaya 

koyar. 

- Đç denetim faaliyetlerini gözetler, denetim politika, program, süreç ve 

uygulamalarını izler ve yönlendirir. 

- Müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarının gerektirdiği nitelikleri haiz 

olup olmadıklarını değerlendirir, mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine 

yönelik eğitim programları hazırlar ve bunların görevlerini mesleki özen ve dikkat 

çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak icra edip etmediklerini izler. 

- Denetim faaliyetlerinin bir müfettiş ile sürdürülmesinin mümkün olduğu 

bankalarda iç denetim birimi yöneticisi görev, yetki ve sorumluluklarını da haiz olmak 

üzere denetim faaliyetleri bu müfettiş tarafından icra olunur. 

                                                 
138Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md, 22/1 
139Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md 22/2 
140 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md, 22/3 
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- Dönemsel ve riske dayalı denetimler haricinde, yönetim kurulu veya denetim 

komitesinin talebi üzerine, iç denetimin amacına uygun olarak özel denetimler de iç 

denetim birimi tarafından yerine getirilir.  

Đç denetim müfettişlerinin yetki ve nitelikleri141; 

Müfettişler görev ve sorumluluklarını tarafsız ve bağımsız olarak icra eder. Bu 

amaçla müfettişlerin iç denetim birimi yöneticisi, ilgili iç sistemler sorumlusu ve 

yönetim kurulu haricinde banka yönetiminde yer alan hiçbir kişiye karşı hesap verme 

sorumluluğu bulunmaması ve görevlerinin icrasında kişisel veya akrabalık ilişkileri ya 

da bankadaki konumu gibi hususlardan kaynaklı menfaat çatışmalarından uzak olmaları 

sağlanır.  

Müfettişler, bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını zedeleyici nitelikteki 

hususların bulunması halinde bunları denetim öncesinde iç denetim birimi yöneticisine 

ve denetim komitesine bildirir ve görevden çekilir. Müfettişler, daha önce bulunduğu 

görevler nedeniyle sorumluluğu bulunan işlemlerin denetiminde yer alamazlar.Yönetim 

kurulunca, müfettişlere görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine 

getirebilmeleri için, bankanın tüm bölüm ve birimlerinde inisiyatif kullanabilecek, 

bankanın herhangi bir personelinden bilgi alabilecek ve bankanın tüm kayıt, dosya ve 

verilerine ulaşabilecek yetkiyi haiz olmaları sağlanır. 

Đç denetim birimi tarafından hazırlanan, ilgili iç sistemler sorumlusu tarafından 

uygun görülen ve yönetim kurulu tarafından onaylanarak kabul edilen iç denetim 

yönetmeliğinde müfettişlerin yeterlilikleri için aranan öğrenim durumu, deneyim, bilgi 

ve beceri seviyeleri ile diğer niteliklere yer verilir. Müfettişlerden, bankanın bilgi 

teknolojilerinin denetimini icra edeceklerin bilgi teknolojileri ile bilgi teknolojilerine 

dayalı denetim teknikleri konularında öğrenim alanları itibariyle veya aldıkları eğitim 

sertifikalarıyla kanıtlanabilir asgari bilgi ve beceriye sahip olmaları zorunludur. Bu 

zorunluluk, 22 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında bankalarda görev yapan 

müfettiş hakkında da uygulanır. 

                                                 
141 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md. 23 
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3.4.3. Đç Denetimde Mesleki Özen 

Müfettişler, görevlerini mesleki özen ve dikkat içerisinde yerine getirmekle 

yükümlüdür. Mesleki özen ve dikkat142;  

� Görevin gerektireceği çalışmanın kapsamını, 

� Đlgili mevzuat, iç düzenleme ve uygulama usullerini ve bunların 

denetlenecek alan bakımından önem ve gerektirdiği çalışmanın 

boyutunu, 

� Denetime konu faaliyetlere ilişkin risk yönetimi ve iç kontrol 

sistemlerinin etkinliği ve yeterliliğini, 

� Denetime konu faaliyet ve işlemlerde önemli hata, usulsüzlük ve kasıtlı 

aykırılıkların olma ihtimalini, 

� Yararlanılabilecek bilgisayar destekli denetim teknikleri ile veri analiz 

tekniklerini, 

� Denetim konusu faaliyet veya işlemden kaynaklanabilecek riskleri, 

� Danışmanlık hizmetinde bulunulması halinde, hizmetin gerektirdiği 

çalışmanın sonuçlandırılma süresi ve raporlanması dahil bundan 

yararlanacak kişilerin ihtiyaç ve beklentileri ile bu hizmetin gerektirdiği 

çalışmanın kapsamı ve karmaşıklık düzeyini  belirleme yetkinliğine sahip 

olmayı gerektirir. 

3.5. BANKACILIKTA ĐÇ DENETĐMĐN ĐLKELERĐ 

3.5.1. Süreklilik 

Üst yönetim, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken gerekli önlemleri 

alarak bankanın büyüklüğüne ve faaliyetlerine  uygun iç denetim fonksiyonuna  sürekli 

                                                 
142 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md. 24 
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olarak güvenebilmesini temin etmelidir143.Bir bankadaki iç denetim daimi bir işlev 

olmalıdır 

3.5.2. Bağımsız Đşlev  

Bankanın iç denetim bölümü denetlenen faaliyetlerden bağımsız 

olmalıdır.Bölüm   iç  kontrol  sürecinden  de  bağımsız  olmalıdır.iç denetçi  bulgularını 

bildirirken serbest olmalıdır.Đç denetim bağımsız bir incelemeye tabi olmalıdır.Bu 

inceleme dış denetçi veya denetim komitesi tarafından yapılabilir. 

3.5.3. Denetim  Tüzüğü 

Denetim  tüzüğü144; 

-Đç   denetimin   hedeflerini  ve   kapsamını 

-Đç denetim bölümünün kuruluş içindeki  yetki ve sorumluluklarını 

-Đç denetim bölümünün başkanının hesap verme sorumluluğunu belirler. 

Denetim yönetmeliği ile iç denetim bölümünün banka içindeki yeri ve yetkisi 

belirlenmiş olur.Denetim tüzüğü iç denetim bölümü tarafından hazırlanır.Üst yönetim 

tarafından da onaylanır. 

3.5.4. Yansızlık 

Denetçi dürüstlük ve yansızlığını etkileyecek hiçbir müdahaleye izin 

vermemelidir.Denetim tüzüğünde iç denetçilerin bağımsızlığının tanınması gerekir.Đç 

denetçilerin kontrol ve diğer yönetsel süreçlerin planlanmasında rol almaması gerekir. 

                                                 
143 www.bis.org.publ/bcbs92.pdf ,s.4 (04.04.2007) 
144 Basel Komite, “Bankalarda Đç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin Đç ve Dış Denetçiler Đle 
Đlişkisi”, Bankacılar Dergisi , Sayı:34;Đstanbul: TBB yayınları, ,Eylül 2000,s.102 
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3.5.5. Profesyonel Yeterlilik 

Denetim departmanı içinde personel rotasyonu yapılmalıdır.Profesyonel 

yeterlilik, her elemanın sistematik olarak sürekli eğitime tabi tutulması yoluyla 

sürdürülmelidir. 

3.5.6. Faaliyetin Kapsamı 

Bankanın her  birimi iç denetimin kapsamına girmelidir.Đç denetimin kapsamı, 

iç kontrolün etkinliğinin ve verilen görevin yerine getirilme biçiminin 

değerlendirilmesini içerir. 

3.6. BANKA ĐÇ DENETĐM FAALĐYETLERĐ VE ÇALIŞMA ESASLARI 

3.6.1. Risk Tespiti ve Değerlendirmesi 

Bankaların dönemsel ve riske dayalı iç denetim faaliyetleri, iç denetim planının 

hazırlanması, yürürlüğe konulması, çalışma programları aracılığıyla icrası, sonuçların iç 

denetim birimi yönetimine, ilgili birim yönetimine ve ilgili iç sistem sorumlusuna, 

denetim komitesine, denetim komitesi aracılığıyla yönetim kuruluna raporlanması ve 

denetim raporları çerçevesinde ilgili birim yönetimlerince alınan önlemlerin izlenmesi 

faaliyetlerini kapsar. 

Etkin bir iç denetim sistemi, iç denetim biriminin risk değerlendirmelerine 

dayalı olarak gerçekleştirilir. Đç denetimde risk değerlendirmeleri, iç denetim birimi 

tarafından bankanın maruz kaldığı riskler ve bunlara ilişkin kontroller dikkate alınarak 

denetim çalışmalarında öncelik verilecek alanların, dikkate alınacak ayrıntıların ve 

denetimin sıklığının belirlenmesine yönelik yürütülen bir işlemdir. 

Etkin bir iç denetim sistemi, banka amaçlarına ulaşılmasını engelleyebilecek 

materyal risklerin tespit edilmesini ve değerlendirilmesini gerektirir. Risklerin 

değerlendirilmesinde bankanın ve konsolide bazda banka grubunun  karşı karşıya 

olduğu tüm riskler (kredi riski, ülke riski, transfer riski, piyasa riski, faiz riski, likidite 

riski, faaliyet riski, yasal  risk, itibar riski vb.) dikkate alınmalıdır. Đç denetimlerin, yeni 

ya da daha önceden test edilmemiş risklere yönlendirilmek üzere yeniden 
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yapılandırılması gerekebilir Risk değerlendirmesi kapsam olarak hem bankanın 

organizasyon yapısındaki tüm seviyelerde hem de bankanın yan kuruluşlarının 

faaliyetlerini de içine almak üzere tüm faaliyetleri kapsayan geniş bir yelpazede 

yapılmalıdır. Risk değerlendirilmesine ilişkin çeşitli yöntemler kullanılabilir. Etkin risk 

değerlendirmesi, ölçülebilir ve ölçülemez tüm riskleri kapsamalı ve bu risklerin 

kontrolüne ilişkin kar ve maliyet hesaplaması yapılmalıdır145.  

Risk değerlendirme işlevinin dolayısıyla da iç denetim sisteminin etkin olarak 

yürütülmesi için banka üst yönetiminin bankanın taşıdığı riskleri düzenli olarak 

değerlendirmesi ve değişen koşullara göre gerekli düzenleyici tedbirleri alması 

gereklidir. 

Her yıl itibariyle risk değerlendirmelerinin yapılabilmesi için146; 

a) Tüm işlemler, ürün çeşitleri, sunulan hizmetler ve görevler tanımlanır. 

b) Tanımlanan işlemler, ürün çeşitleri, hizmet ve görevler kapsamında icra 

edilen faaliyetler ve bunlara yönelik Kanun hükümleri ve ilgili diğer mevzuat konuları 

belirlenir. 

c) Önemli iş birimleri ve ürünler ile bunlara ilişkin faaliyet ve kontrol riskleri 

belirlenir ve risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin yapısına ilişkin dokümanlar tespit 

edilir. 

ç) Önemli iş birimleri ve ürünlere ilişkin faaliyet ve kontrol risklerinin 

değerlendirilmesi ve önem derecelerinin belirlenmesi için risk ölçüm ve derecelendirme 

sistemleri kullanılır. 

Önemli iş birimleri ve ürünlere ilişkin faaliyet ve kontrol risklerinin 

değerlendirilmesi ve önem derecelerinin belirlenmesi, konsolidasyona dahil her 

kuruluşu da kapsayacak şekilde, ek-1’deki matris yardımıyla yapılır. Đç denetim birimi 

tarafından yapılacak risk değerlendirmesinde, bankanın taşıdığı risk kompozisyonları 

                                                 
145 http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/denetim.doc (04.04.2007) 
146 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md. 26/2 
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asgari olarak ek-1’deki matriste belirtilen alanlar itibariyle izlenmek ve 

değerlendirilmek zorundadır147. 

Birim ve işlevlere ilişkin risk değerlendirmeleri, birim yöneticileri ile birlikte 

yapılır. Risk değerlendirmelerinde iç kontrol ve risk yönetimi birimlerinin görüşleri de 

alınır. Risk değerlendirmelerine ilişkin nihai karar iç denetim biriminin 

sorumluluğundadır. Risk değerlendirmeleri düzenli olarak gözden geçirilir. Yeni 

ürünler, yeni sistemler, Kanun ve ilgili diğer mevzuattaki değişiklikler, organizasyonda 

veya önemli görevlerde bulunan personelde değişiklikler gibi risk değerlendirmelerini 

etkileyebilecek olaylar, birim yöneticileri tarafından iç denetim birimine bildirilir. Đç 

denetim birimi bu tür değişiklikleri dikkate alarak risk değerlendirmelerini gözden 

geçirir148. 

Đç denetim birimi yöneticisi risk değerlendirmelerini ve değişikliklerini inceler 

ve uygunluğunu onaylar. 

3.6.2. Đç Denetim Planı 

Denetim faaliyetleri bankanın günlük faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası 

olmalıdır. Etkin iç denetim sistemi bankanın tüm seviyelerinde denetim faaliyetinin 

tanımlandığı uygun bir denetim yapısının kurulmasını gerektirir. Denetim faaliyetleri 

içinde; üst düzey incelemeler, farklı birim ve bölümlere ilişkin uygun denetim 

faaliyetleri, fiziki denetimler, belirlenen asgari ve azami limitlere uygunluğun denetimi 

ve uygun olmayanların takibi, yetki ve onay sistemi ile doğrulama ve mutabakat sistemi 

yer almalıdır149. 

Đç denetim planı, risk değerlendirmelerine dayalı olarak oluşturulur. Plan 

hakkında üst düzey yönetimin görüşü de alınır. Đlgili iç sistemler sorumlusu tarafından 

uygun görülen planlar yönetim kurulunun onayıyla yürürlüğe konulur. Đhtiyaç hasıl 

olması halinde, iç denetim birimi, tesis edilmiş politikalara uygun olarak denetim 

planlarını günceller ve güncellenen plan ilgili iç sistemler sorumlusuna sunulur. 

                                                 
147Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md. 26/3 
148 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md. 26/5 
149 http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/denetim.doc (04.04.2007) 
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Denetim planlarında yapılan önemli değişiklikler ve güncellemeler, ilgili iç sistemler 

sorumlusunun uygun görüşü alınarak ve yönetim kurulunun onayıyla yürürlüğe konulur. 

Güncellenen planda, güncelleme tarihine kadar gerçekleştirilmiş olan denetim 

çalışmaları ile bunlara ayrılan zamana ve yapılan önemli değişikliklerin nedenlerine 

ilişkin açıklamalara yer verilir150. 

Đç denetim planlarında 151; 

• Riske dayalı değerlendirmeler sonucunda önem ve öncelik sıralamasına 

da yer verilerek dönem içerisinde denetlenecek alanlara, 

• Denetimin amacına, 

• Denetlenecek her bir alan veya faaliyet ile ilgili özet risk 

değerlendirmelerine ve Kanun ve ilgili diğer mevzuata, 

• Planlanan denetim çalışmasının gerçekleştirileceği zamana ve denetim 

dönemine, 

• Denetim faaliyetleri için gerekli olan kaynaklara ve kaynak 

kısıtlamalarının olası etkilerine yer verilir. 

Đç denetim faaliyetleri iki aşamayı içerir; 

1) denetim politikası ve prosedürlerin oluşturulması,  

2) Bu politikaların ve uygulanan prosedürlerin birbiriyle uygunluğunun 

saptanması. 

Bankanın servislerinde denetim konuları; 

� Muhasebe Servisi Denetimi 

Sayım ve Mutabakat Konuları; 

-Türk Parası ve efektiflerin sayım ve uygunluğu, 

                                                 
150 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md. 27/2 
151 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md. 27/3 
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-ATM’lere  alınan paralar, 

-Satın alınan banka çekleri, 

-Diğer banke ve özel finans kurumlarındaki hesaplar 

-Kredi bakiyeleri, 

-Tasfiye edilecek alacaklar, 

-Menkuller, 

-Teminat mektupları, 

-Tahsile alınan çekler, 

-Tahsile alınan ticari senetler, 

-Emanete alınan kıymetler, 

-Teminat senetleri, 

-Đskonto senetleri, 

-Mizan kontrolü. 

Hesap Đncelemeleri; 

-Muhtelif alacaklar hesabı, 

-Borçlu geçici hesaplar, 

-Şubeler cari hesabı, 

-Efektif döviz alım-satım hesapları 

-Muhtelif boröçar hesabı, 

-Alacaklı geçici hesaplar, 
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-Ödeme emirleri hesabı, 

-Gelir hesapları, 

-Gider hesapları. 

Diğer Đncelemeler; 

-Reeskont işlemleri 

-Evalüasyon işlemleri 

� Kurumsal Krediler Servisi Denetimi 

-Teminat senetleri incelemeleri, 

-Risk incelemeleri, 

-Alınan teminatlarla ilgili incelemeler, 

-Teminat mektubu incelemeleri. 

� Bireysel Krediler Servisi Denetimi 

-Dosya incelemeleri, 

-Tüketici kredileri incelemeleri, 

-Kredi kartları incelemeleri. 

� Tasfiye Edilecek Alacaklar Servisi Denetimi 

� Mevduat ve Banka Hizmetleri Denetimi 

-Çevrenin sosyo-ekonomik incelemesi, 

-Banka hizmetleri ile ilgili incelemeler, 

-Mevduat incelemeleri. 
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� Menkul Kıymetler Servisi Denetimi 

-Sayım ve mutabakat, 

-Şube portföy tutma limitleri, 

-Uygulanan repo faiz oranları, 

-Hazine bonosu ve devlet tahvili alım-satım işlemleri, 

-Hisse senedi alım-satım işlemleri, 

-Yatırım fonu alım-satım işlemleri. 

3.6.3. Denetim Dönemi 

Denetim dönemi, denetimlerin sıklığını ifade eder. Denetim dönemini olağan 

koşullarda, denetlenecek faaliyetler ve alanlar ile müfettişler ve denetimin 

yapılabileceği zaman belirler. Risk değerlendirmeleri neticesinde daha riskli olduğu 

değerlendirilen alanlar, diğerlerine göre daha fazla sıklıkta denetlenir152.  

3.6.4. Đç Denetim Çalışma Programları 

Đç denetim planında belirlenen denetim alanları kapsamında verilen her bir 

denetim görevi için, bankanın denetim alanındaki tüm işlemleri, kullanılacak denetim 

teknikleri, bilgi elde etmede izlenecek yollar, belgelendirmeye ilişkin uygulamalar, 

ulaşılan sonuçlar ve denetim raporunun sunulmasını kapsayacak şekilde bir çalışma 

programı hazırlanır. Çalışma programında denetim hedefi ve bu hedefe ulaşılması için 

yapılacak çalışmalara ayrıntılı olarak yer verilir153.  

Denetimde kullanılan denetim usulleri çalışma kâğıtları şeklinde 

belgelendirilir. Çalışma kâğıtlarının, denetim görevinin çalışma programında öngörülen 

şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını ve görevin icra ediliş şeklini gösterecek 

mahiyette tutulması ve ilgili müfettişin adı ve soyadı belirtilerek imzalanması esastır. 

                                                 
152Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md. 28 
153 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md. 29/ 1 
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Çalışma programları olağan koşullarda asgari olarak aşağıdaki hususlara ilişkin 

uygulamaları içerir154:  

1) Gerek duyulması halinde yapılacak beklenmedik denetimler, 

2) Denetlenecek kayıtların kontrolü, 

3) Đç kontrol sistemlerinin, politikaların ve uygulama usullerinin incelenmesi 

ve değerlendirilmesi, 

4) Risk değerlendirmeleri, 

5) Kanunun ilgili maddesi ya da ilgili kanun, düzenleme ve kuralların gözden 

geçirilmesi, 

6) Örnekleme metot ve tekniklerinin kullanımı, 

7) Seçilmiş işlemlerin ve hesap bakiyelerinin asgari olarak aşağıdaki 

uygulamalar yoluyla teyidi; 

-Yardımcı hesaplar, büyük defter kayıtları ve kontrol kayıtlarının birbirleriyle 

tutarlığının incelenmesi, 

- Kayıtlara esas belgelerin incelenmesi, 

-Đstisnai uygulamaların doğrudan incelenmesi ve uygun izleme faaliyetleri, 

-Fiziksel denetimler. 

3.6.4.1. Örnekleme Metot ve Teknikleri 

Örnekleme metot ve teknikleri denetimlerde, ilgili döneme ilişkin hesap 

bakiyelerinin, işlemlerin seçilmesi, doğrulanması ve bunlarla ilgili iç kontrol 

uygulamalarının test edilmesi amacıyla kullanılır. Çalışma programlarında, test 

                                                 
154Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md. 29/ 3 



 85 

hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için uygulanacak işlemler ve inceleme kapsamına 

alınacak işlem ve hesap sayısına yer verilir155. 

Kullanılacak örnekleme metot ve tekniği, örneğin temsil ettiği grubun 

karakteristik özellikleri, içerdiği işlem ve hesap sayısı, söz konusu gruba ilişkin iç 

kontrollerin etkinliği ile maliyet kısıtı gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir. Seçilen 

örneğin temsil ettiği grubun karakteristik özelliklerinin örnekle benzer olması, grubun 

içerdiği işlem veya kalem sayısının yüksek olması gibi durumlarda istatistiksel 

metotların, aksi haller veya istatistiksel metotların maliyetli olması gibi durumlarda ise 

istatistiksel olmayan metotların kullanılması tercih edilir156.  

Müfettişler, örnekleme metot ve tekniklerinin seçimi ve uygulaması kapsamında 

çalışma kağıtlarında  aşağıdaki hususlara yer vermek zorundadır 157;  

� Örnekleme hedefinin oluşturulması, 

� Örneklenen grubun büyüklüğü ve incelenen özellikleri, 

� Örnek boyutunun belirlenmesi, 

� Örnekleme metodolojisinin seçilmesi 

3.6.5. Bilgi ve Đletişim 

Đç denetim raporları, bir birimin veya faaliyetin Kanun ve ilgili diğer mevzuat 

ile banka içi politika ve uygulama usullerine uygunluğu, işletilen süreçlerin ve iç 

kontrollerin etkinliği ve alınması gerektiği düşünülen düzeltici işlemler hakkında üst 

yönetime bilgi verecek mahiyette düzenlenir. Müfettişler bulgularını ve önerilerini ilgili 

taraflarla paylaşmak, denetim raporlarını acil bir durum öngörülmediği sürece denetim 

çalışması tamamlandıktan sonra mümkün olduğu kadar kısa süre içinde iç denetim 

birimi aracılığıyla denetim komitesine ve yönetim kuruluna ulaştırmakla yükümlüdür. 

                                                 
155Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md.30 /1 
156 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md. 30/2 
157 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md. 30/3 
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Müfettişlerce düzenlenecek çalışma kâğıtları raporları destekler mahiyette olmak 

zorundadır. Rapor ile birlikte çalışma kağıtları da iç denetim birimine tevdi edilir158.  

Bu raporlarda159;  

a) Tespit edilen sorunlar ve sonuçlara ilişkin özete, 

b) Denetimin kapsam ve amaçlarına, 

c) Detaylı denetim sonuçlarına (tespit edilen hususlar çerçevesinde denetlenen 

konuya verilen önem derecesi ve ayrıntılı nedenleri), 

ç) Varsa önerilere ve bunların faydalarına, 

d) Üst yönetim tarafından ihtiyaç duyulabilecek diğer bilgilere  yer verilir. 

Denetim tamamlandıktan sonra, taslak denetim raporunu müzakere etmek, 

yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlamak, ilgili birim yönetiminin tespitlere ve alınacak 

önlemlere ilişkin değerlendirmelerini almak üzere müfettişler ilgili birim yöneticisiyle 

görüşür. Bu görüşmeden sonra denetim raporunun nihai hali, ilgili birim yönetiminin 

varsa görüşleri de eklenerek, düzeltici önlemleri almaya yetkili yöneticilere intikal 

ettirilmek üzere iç denetim birimine sunulur.  

Đç denetim birimi yöneticisi, asgari üç ayda bir denetim komitesine iç denetim 

birimi tarafından icra edilmiş faaliyetlere ilişkin bir rapor sunar ve bunları denetim 

komitesi ile birlikte mütalaa eder. Denetim komitesi gelen bu raporu, mütalaası ile 

birlikte, en geç on iş günü içinde yönetim kuruluna sunar. Söz konusu raporda asgari 

olarak aşağıdaki hususlara yer verilir160: 

-Tamamlanan, devam eden, ertelenen ve iptal edilen denetim faaliyetleri ve 

yıllık denetim planına uyum düzeyi, 

-Müfettişlerin raporlama döneminde aldıkları eğitimler, 

                                                 
158 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md. 31/1 
159 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md. 31/2 
160 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md. 31/4 
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-Önemli muhasebe sorunları ile Kuruma yapılan raporlamalara ve denetim 

bulgularına ilişkin tereddütlü hususlar,  

-Bilgi sistemlerine ilişkin yapılan denetimlerin özeti, 

-Risk değerlendirmeleri ve bunların özeti, 

-Denetime ve iç kontrollere ilişkin hata raporları, 

-Düzeltici önlemleri almaya yetkili yöneticilere intikal ettirilen önemli 

zayıflıkların giderilmesine yönelik görüşler, 

-Denetim komitesi ve iç denetim birimi tarafından yer alması uygun görülen 

diğer konular. 

 Đç denetim raporları ile iç denetim birimi raporları Türkçe olarak hazırlanır. 

3.6.6. Đzleme Faaliyetleri ve Denetim Sisteminde Hataların Düzeltilmesi 

 Bankanın iç denetim sisteminin etkinliği aralıksız olarak izlenmelidir. Temel 

risklerin izlenmesi bankanın günlük faaliyetlerinin içinde yer almalı ve banka yönetimi 

ve banka müfettişleri tarafından yapılacak periyodik değerlendirmelerin bir parçası 

olmalıdır. 

Đç denetime ilişkin hatalar ya da etkin olarak kontrol edilmeyen tüm riskler 

tespit edildiği anda yönetim kurulu ve üst düzey yönetime rapor edilmekle birlikte 

gerekli personele de rapor edilmelidir. Rapor edildikten sonra gerekli düzeltmelerin 

yönetimce belli bir zaman sürecinde yapılması önem taşımaktadır. Banka müfettişleri 

izleme prosedürünün aşamalarını takip ederek, yönetim kurulu ve üst düzey yönetimi 

düzeltilmeyen hatalardan haberdar etmelidir. Tüm hataların belli bir zaman süreci içinde 

belirlenmesi için üst düzey yönetimin iç denetime ilişkin zayıflıkların izlenmesine 

imkan verecek bir sistemin kurulması ve düzenleyici tedbirlerin alınması gereklidir161. 

Müfettişler iç denetim raporlarında önerdikleri ve iç denetim birimince 

düzeltici önlemleri almaya yetkili yöneticilere intikal ettirilen hususlara yönelik 
                                                 
161 http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/denetim.doc (04.04.2007) 
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uygulamaları izlerler.Müfettişler birinci fıkra kapsamındaki izleme faaliyetlerinin 

sonuçlarını ve değerlendirmelerini denetim komitesine iletilmek üzere iç denetim 

birimine raporlarlar. Bu raporlar gelecek dönemlerde yapılacak iç denetim planlarında 

dikkate alınır162. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
162 Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmelik,Md.32 
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 4. BĐR BANKADA ĐÇ DENETĐM FAALĐYETĐ UYGULAMASI 

 Bu çalışmada izlenen yöntem  olay çalışmasıdır. Olay çalışması, özel bir 

durumun sistematik olarak incelenmesidir.Bu bölümde Türkiye’de faaliyet gösteren bir 

bankanın iç denetim uygulamaları üzerinde incelemeler yapılmıştır.Đncelemenin 

yapıldığı bankada konu ile ilgili uzman kişilerle görüşmeler yapılmış ve bankanın 

kayıtlı bir takım verilerinden yaralanılmıştır.Araştırmanın yapıldığı banka yapısı 

hakkında kısaca bilgi verildikten sonra bankanın iç denetim sisteminin işleyişi, iç 

denetim çalışmasında hazırlanan raporlar hakkında detay bilgi verilmiştir. 

X Bankası  Beşiktaş Şubesi’nin  21.09.1998 - 24.09.1999 devresine ait  Olağan 

Teftişi  sonucunda düzenlenen teftiş raporları aşağıda gösterilmiştir. 

           Rapor Tarih ve No’su                                     Raporun Konusu 

                 27.10.1999- 1                                                 Genel Durum 

                 27.10.1999- 2                                                 Krediler  

                 27.10.1999- 3                                                 Tüketici Kredileri 

                 27.10.1999- 4                                                 Mevduat ve Kaynak Temini 

                 27.10.1999- 5                                                 Muhasebe ve Mali Đşler 

                 27.10.1999- 6                                                 Bireysel Bankacılık 

                 27.10.1999-7                                                  Hazine ve Sermaye Piyasaları 

                 27.10.1999 -8                                                 Seans Odası  

 

8 adet raporun içeriği aşağıda belirtilmiştir. 
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X BANK AŞ. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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1. GENEL DURUM RAPORU 

1.1.GENEL PĐYASA BĐLGĐLERĐ 

 1.1.1.Bölgenin Ekonomik, Coğrafi ve Demogratik Yapısı 

 Nüfusu 210.000 olan Beşiktaş ilçesi güneyinde Beyoğlu, batısında Şişli, 

doğusunda Đstanbul Boğazı, kuzeyinde Sarıyer ile çevrilidir. Etiler, Akatlar, Bebek, 

Levent, Arnavutköy, Kuruçeşme, Ortaköy ve Dikilitaş gibi semtler ilçe sınırları 

içerisindedir.Bir kıyı yerleşmesi olarak Beşiktaş’ta ulaşım ve taşıma için büyük ölçüde 

deniz yolu kullanılmaktadır. Barbaros Hayrettin Đskelesi, Beşiktaş Đskelesi, Ortaköy 

Đskelesi, Arnavutköy Đskelesi ve  Bebek Đskelesi bu amçla inşa edilmiştir. 

 Beşiktaş’ın  1980’lerden itibaren bir iş merkezi niteliğini kazanması konaklama 

tesisleri bakımından da zenginleşmesine neden olmuştur. Son beş yılda Dolmabahçe 

Sarayı’nın arka bahçesine Swıss Otel The Bosphorus, Çırağan Sarayı bahçesine Palas 

Kempinski ve Yıldız Sarayı arazisine de Conrad Hotel’in inşa edilmesiyle ilçenin 

turizm potansiyelinde artış olmuştur. 

1.1.2. Kaynaklar 

Beşiktaş’ın arka planda ticaret ağırlıklı bir bölge olmasından dolayı Vadesiz 

Ticari TL Mevduatın, aynı zamanda yerleşim bölgesi özelliği taşıması nedeniyle de 

vadeli DTH ve vadeli TL mevduatın yüksek olduğu tespit edilmiş olup, bölgedeki 

kaynak potansiyelinin 150 trilyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Şubenin 

bulunduğu bölgede 30 adet banka şubesinin faaliyet gösterdiği ve genelde bireysel 

şubeler oldukları görülmektedir. 

1.1.3. Krediler 

Piyasanın nakdi ve gayri nakdi kredi hacmi toplamının 150 trilyon civarında 

olduğu tahmin edilmektedir. Piyasada genellikle küçük esnafın faaliyet göstermesinden 

dolayı  bölgede daha çok  tüketici kredilerine talep olduğu, nakdi ve gayri nakdi kredi 

hacmini ise Kabataş’taki denizcilik firmaları ,  özel dershaneler, nakliyat ve ticaret 

firmalarının oluşturduğu tespit  edilmiştir. 
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1.2. ŞUBE RAKAMLARININ GELĐŞĐMĐ 

1.2.1. Kaynaklar 

  (MĐLYON TL)   30/09/1998   31/12/1998   31/03/1999  31/06/1999  30/09/1999 
   
FARK(%) 

Vadesiz TL 2.890 6.100 12.500 10.690 13.096 453 
Vadeli   TL  4.961 41.975 84.069 107.900 116.401 2.346 
Toplam TL 7.857 48.075 96.569 118.693 129.497 1.649 
Vadesiz DTH 9.468 14.920 21.980 45.520 59.386 627 
Vadeli DTH 3.889 122.940 357.584 527.478 895.923 23.037 
Toplam DTH 13.357 137.865 379.564 572.995 955.309 7.152 
 REPO 2.667 20.010 58.764 217.459 210.841 7.905 
TOPLAM 23.878 205.950 534.897 909.097 1.295.647 5.426 

Fark : 30/09/1998-30/09/1999 tarihleri arasında gerçekleşen değişim yüzdesi 

 Vadeli ve Vadesiz TL mevduatta Şubenin ilk bir yıllık rakamları 

karşılaştırıldığında  devamlı artış olduğu, artış oranının 31.09.1999 tarihi itibariyle 

vadesiz TL mevduatta % 453 iken vadeli TL mevduatta %2346  oranında olduğu 

görülmektedir. 

  Şubenin bir yıllık rakamları DTH bazında karşılaştırıldığında , vadeli DTH artış 

oranının vadesiz DTH ‘na göre oldukça fazla olduğu, toplam DTH artış oranının ise 

%7152 seviyesine ulaştığı görülmektedir. Şubenin 1 yıllık performansı da  DTH’na 

paralel bir seyir izleyerek  % 7905 oranında artmıştır. 

 Rapor tarihi itibariyle şubenin kaynak dağılımı aşağıdaki gibidir; 

                      TL  KAYNAK          YP MEVDUAT     

    Vadesiz   Vadeli    Repo     Vadesiz    Vadeli  TOPLAM 
Kaynak  
Dağılımı 11.734 148.797 248.222  49.109 1.251.460  1.709.322 
           % 0,69 8,71 14,52  2,87 73,21  100 

 %87.73 gibi önemli bir dilimin vadeli DTH ve repo olmak üzere maliyeti yüksek 

kalemlerden oluştuğu belirlenmiştir.  

YP Vadesiz Mevduatın Toplam YP Mevduat Đçindeki 
Payı  
Bankamız Oranları %    1,8 
Şubemiz Oranları %      2,6 
TL Vadesiz Mevduatın Toplam TL Mevduat Đçindeki Payı  
Bankamız Oranları %     0,9 
Şubemiz Oranları %       4 
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Bankanın geneline göre şube oranlarının  çok yüksek olması olumlu 

bulunmuştur. 

Şubenin ortalama kaynak yüzdesinin; 

Şubenin TL mevduatta ortalama vadesinin 38 gün, 

Şubenin USD mevduatta ortalama vadesinin 84 gün, 

Şubenin  EURO mevduatta ortalama vadesinin 84 gün olduğu tespit edilmiştir. 

Şubeye verilen hedef gerçekleştirme oranlarının incelenmesi neticesinde  

30/09/1999 tarihi itibariyle;  

(milyon TL) GERÇEKLEŞEN HEDEF 
TL VADESĐZ (ORT.) 13.097 65.000 
TL VADELĐ (ORT.) 116.401 227.500 
DTH VADESĐZ 
(ORT.) 59.386 52.605 
DTH VADELĐ (ORT.) 895.923 1.615.075 

 -TL vadesiz mevduat hedeflerinin % 20 oranında, 

 -TL vadeli mevduat hedeflerinin % 51 oranında, 

 -DTH vadesiz mevduat hedeflerinin % 112 oranında, 

 -DTH vadeli mevduat hedeflerinin % 55.47 oranında gerçekleştiği görülmüştür. 

 1.2.1.1. Görüş ve Öneriler 

 Genel olarak şubenin kaynak sağlamadaki performansı beklenen düzeyim 

altında bulunmuş olup , piyasa etkinliğinin arttırılmasını teminen ; firma ziyaretlerine 

önem verilerek, müşteri portföyünün arttırılmasına çalışılması, bireysel kurum 

tahsilatlarıyla birlikte firmalara ait kurum  tahsilatlarının bankamıza yönlendirilmesi 

amacıyla firmalarla temasa geçilmesi, Beşiktaş’da bulunan oteller, üniversiteler, özel 

dershaneler ziyaret edilerek çalışanlarına kredi kartı, otomatik ödeme talimatı, bankkart 

uygulamalarının tanıtılması ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmesi önerilmektedir. 
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1.2.2. Krediler 

 X Bank Beşiktaş Şubesi’nin  hedef gerçekleştirme rakamlarının incelenmesi 

neticesinde  aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; 

31/09/1999 tarihi itibariyle ; 

 

(milyon TL) GERÇEKLEŞEN HEDEF 
TL Nakdi Kredi (ORT.) 90.718 158.128 
YP Nakdi Kredi (BAKĐYE) 7.554 7.228 
Gayri Nakdi Kredi 
(YP,TL) 233.126 229.946 
Bireysel Krediler (ORT.) 55.258 67.769 

 -TL nakdi kredilerinin 90718 Milyon TL olarak gerçekleştiği, verilen hedefin ise 

158128 Milyon TL olduğu ve hedefin %57 oranında gerçekleştirildiği, 

 - YP nakdi kredilerinin 7554 Milyon TL olarak gerçekleştiği, verilen hedefin ise 

7228 Milyon TL olduğu ve hedefin %104 oranında gerçekleştirildiği, 

 -G. Nakdi kredilerin (TL,YP Teminat mektupları, akreditif,aval,kabul) 233126 

Milyon TL olarak gerçekleştiği, verilen hedefin ise 229946 Milyon TL olduğu ve 

hedefin %101oranında gerçekleştirildiği, 

 -Bireysel kredilerin 55258 Milyon TL olarak gerçekleştiği, verilen hedefin ise 

67769 Milyon TL olduğu ve verilen hedefin %81 oranında gerçekleştirildiği tespit 

edilmiştir. 

• Sorunlu Krediler; 

Rapor tarihi itibariyle bireysel kredilerde ; 

-2 adet borçlu üzerinde 490.922.758 TL tutarında memur kredisi, 

-Kredi kartlarında ise 4 adet borçlu üzerinde toplam 3.195 TL tutarında kredi 

kartı sorunlu  kredi kapsamında sayılmıştır.Toplam bireysel krediler içinde sorunlu 

kredilerin oranı %0,6’dır. 
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 Ticari kredilerde ; 

 -Rapor tarihi itibariyle Beşiktaş Şubesi’nde sorunlu kredi kapsamında mütaala 

edilen ticari kredi bulunmamaktadır. 

• Kanuni Takipteki Krediler; 

Rapor tarihi itibariyle bireysel kredilerde ; 

-1 adet borçlu üzerinde toplam 1000 TL tutarında ihtiyaç kredisi anapara riski ve 

316.000.000 TL faiz alacağımız, 

 -Kredi kartlarında ise; 9 adet borçlu üzerinde toplam 5978 Milyon TL tutarında 

kredi riski kanuni takibe intikal etmiştir.Toplam bireysel krediler içinde kanuni takipteki 

kredilerin oranı % 0,1’dir. 

 1.2.2.1. Görüş ve Öneriler  

 Şube kapsamında bulunan küçük esnaf ile nakliyat ve ticaret firmalarının ticari 

krediler, Beşiktaş’ta ikamet eden hane halkının ve iş yerlerinde çalışan ücretlilerin ise 

bireysel krediler açısından oldukça iyi bir potansiyel oluşturduğu belirlenmiştir.Şube 

tarafından yapılacak etkin girişimlerle  kredi müşteri portföyü genişletilebilir. 

 1.2.3. Dış Đşlemler 

 Şubeye 1998 yılı sonunda 1999 yılına ilişkin döviz girdi ve çıktı hedefleri 

verilmediği için gerçekleşen hedef kritiği yapılamamaktadır.25.10.1999 tarihi itibariyle 

döviz girdi ve çıktıları şu şekilde gerçekleşmiştir; 

Gerçekleşen Döviz Girdileri ; 2.308.000 

Gerçekleşen Döviz Çıktıları ; 746.000 

 Kambiyo tetkikatı sonucunda kambiyo işlemlerinin ağırlıklı olarak birkaç firma 

üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.Piyasada çok sayıda dış ticaret ağırlıklı çalışan 

firma olmasına rağmen şubemizin piyasadan aldığı pay yetersizdir. 
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Đthalat dosyalarında olan belge eksikliği teftiş sırasında giderilmiştir.Đthalat 

işlemleri ile ilgili olarak yapılan döviz satışlarında uygulanan kurlar  mevzuata 

uygundur.Đthalat bedellerinin transferden önce tahsil  edildiği görülmüştür.  

Đhracat dosyalarında belgeler tamdır.Đhracat belgeleri uluslar arası mevzuata 

uygun olarak düzenlenmiştir.Đhracat işlemleri ile ilgili olarak yapılan döviz alışlarında 

uygulanan kurlar mevzuata uygundur. 

1.2.3.1.Görüş ve Öneriler 

 Bölgede denizcilik ve turizm ağırlıklı firmaların faaliyet göstermesi nedeniyle 

piyasa hacminin yüksek olduğu ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilip, piyasa payının 

arttırılması yönünde çalışılması gerekmektedir. 

 1.2.4. Bireysel Hizmetler 

 Şubemizde rapor tarihi itibariyle, şube nezdinde  henüz Continious Çek 

müşterisinin bulunmadığı, 59 adet üretken hesap müşterisi bulunduğu görülmüştür. 

31/10/1999 tarihi itibariyle 1215 adet olarak verilen kredi  kartı hedefi 1039 adet ile % 

85.5 oranında gerçekleşmiştir, söz konusu oran olumludur.  

Bankamız Çekleri; 

 

      AYLAR GERÇEKLEŞEN HEDEF 
Eyl.98   
Eki.98   
Kas.98 791 50.000 
Ara.98 3.032 50.000 
Oca.99 5.503 50.000 
Şub.99 16.892 75.000 
Mar.99 26.894 75.000 
Nis.99 41.858 75.000 
May.99 33.118 75.000 
Haz.99 41.313 75.000 
Tem.99 64.183 75.000 
Ağu.99 76.157 75.000 
Eylül 1999 rapor tarihi itibariyle yayımlanmamış 
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Genel olarak tabloya bakıldığında şubenin 1998 yılında ve 1999 yılının ilk 

yarısında hedeflerin oldukça gerisinde kaldığı,  Temmuz 1999’da verilen hedefin % 86 

oranında gerçekleştiği, Ağustos 1999’da ise verilen hedefin % 102 seviyesinde 

gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

Beşiktaş Şubesi’nin Đstanbul Takas Odasına Đbraz Edilen Bankamız Çeklerinin 

Đade Oranları 

 ĐBRAZ EDĐLEN ÇEK ĐADE OLUNAN ÇEK ĐADE ORANI 

      AYLAR ADET TUTAR ADET TUTAR 
ADET 
% 

TUTAR 
% 

Eyl.98     -      -     -      -     -     - 
Eki.98     -      -     -      -     -     - 
Kas.98 1 791     -          -     -     - 
Ara.98 11 3.032 1 95 9 3 
Oca.99 17 5.503 1 42 6 1 
Şub.99 40 16.892     -      -      -     - 
Mar.99 61 26.894 4 6815 7 25 
Nis.99 80 41.858 2 5000 3 12 
May.99 92 33.118 3 3495 3 11 
Haz.99 110 41.313 10 1674 9 4 
Tem.99 127 64.183 15 7773 12 12 
Ağu.99 155 76.157 36 16032 23 21 
Eylül 1999 rapor tarihi itibariyle yayınlanmamıştır. 
 

 Đstanbul Takas Odasına ibraz edilen banka çeklerinin; karşılıksız çıkma oranının  

Ağustos ayından sonra ortalama %23 gibi yüksek bir seviyeye çıkmış olması ve şubenin 

karşılıksız çek oranları en yüksek 10 şube arasında yer alması, bu konuda daha dikkatli 

hareket edilmesini gerektirmektedir. 

 1.2.4.1. Görüş ve Öneriler 

 Şubede continious  çek uygulamasının hiç olmadığı ve bloke çek uygulamasının 

ise çok az gerçekleştiği görülmüş olup, vadesiz mevduat  oluşumuna katkı sağlayacak  

bu tür uygulamaların arttırılmasında  gayretli olunarak, potansiyel firmalar nezdinde 

girişimlerde bulunulmasının  iyi olacağı kanaatine varılmıştır. 
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1.2.5. Kar / Zarar 

Şubemizin; 

 -31.12.1998 tarihi itibariyle istismar faizi hariç  32.489 Milyon TL , istimrar 

faizi dahil 71.852 Milyon TL 

 -30.09.1999 tarihi itibariyle istismar faizi hariç 6.690 Milyon TL, istismar faizi 

dahil 134.234 Milyon TL zararı söz konusudur. 

Şube zararında istismar faizi dahil % 87 oranında artış olması olumsuz, istismar 

faizi hariç % 79 oranında azalış olması ise olumlu fakat yetersiz bulunmuştur. 

1.3. ŞUBE GELĐR GĐDER RAKAMLARININ ANALĐZĐ 

 

GELĐRLER  (MĐLYON TL) 30.09.1998 30.09.1999 FARK (C/B)% 
RAPOR TARĐHĐ 

BAKĐYESĐ 
KISA VDL.DĐĞ.KRD.ALIN.FAĐZ. 27 34956 129,3 36198 
ŞUBELERDEN ALINAN FAĐZL.  74278  98577 
ŞUBELERDEN ALIN.FAĐZL. YP  110833  96076 
KISA VD.DĐĞ.KRD.AL.ÜCR.KOM. 1934  1934 
SERMAYE PĐY.ĐŞL.KARLARI  13701  14757 
BANKACILIK HĐZMET GELR. 4 578 14350 709 
BANKACILIK HĐZMET GELR. YP  1239  1242 
KAMBĐYO KARLARI  101035  101116 
DĐĞER FAĐZ DIŞI GELĐRLER 35 5045 14314 5546 
GELĐRLER TOPLARMI 66 344173 521374 367968 

GĐDERLER  (MĐLYON TL) 30.09.1998 30.09.1999 FARK (C/B)% 
RAPOR TARĐHĐ 

BAKĐYESĐ 
TL MEVDUATA VERĐLEN 
FAĐZL. 74 69131 93320 72147 
YP MEVDUATA VERĐLEN 
FAĐZL. 8 61708 771250 58845 
ŞUBELERE VERĐLEN FAĐZL.  225745  246209 
PERSONEL GĐDERLERĐ  71415  71441 
VERGĐ VE HARÇLAR 41 3445 8302 3721 
TL ĐŞLEMLERE VERĐLEN KOMĐS. 22  26 
KAMBĐYO ZARARLARI  17954  17954 
DĐĞER ĐŞLETME GĐDERL. 207 28983 13901 32645 
DĐĞER GĐDER VE ZARARLAR  4  4 
GĐDERLER TOPLAMI 330 478407 144871 502992 
     
KAR / ZARAR  = 134234     
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- 31.12.1998 ve  30.09.1999 dönemlerinde 30.09.1998 dönemine göre sağlanan yüksek 

artışın, Şubenin 1998 yılında açılmasından kaynaklandığı, 

- 30.09.1999 tarihi itibariyle  en büyük gelir kalemlerinin %32.2 ile  Şubelerden Alınan 

Faizler YP ve % 23.3 ile Kambiyo Karları olduğu, en büyük gider kaleminin ise %47.1 

ile Şubelere Verilen Faizler olduğu, 

- Faiz dışı gelirlerin faiz dışı giderleri karşılama oranının 31.12.1998 tarihinde % 10.1 , 

30.09.1999 tarihinde % 102, rapor tarihi itibariyle ise %100.2 olduğu tespit edilmiştir. 

 Şubemizde faiz dışı gelir ve gider dengesinin sağlanmasını  ve şube karının 

arttırılmasını teminen, müşterilerin verimlilikleri dikkate alınarak verilen tavizlerin  

asgari seviyede tutulması, bankacılık hizmetlerine ilişkin  ücret ve komisyonların  

müşterilerden tahsiline azami çaba sarfedilmesi ve  bankacılık hizmet gelir ve 

komisyonlarının arttırılmasına önem verilmesinin gerekli olduğu kanaatine ulaşılmıştır. 

 Yapılan denetim neticesinde hazırlanan raporda, bankanın vermiş olduğu 

hizmetlerle ilgili olarak tespit edilen usulsüzlükler ,  hata ve noksanlıklar ilgili mercilere 

bildirilir ve eksikliklerin giderilmesi ve gelecekte tekrarlanmaması için gerekli 

önlemlerin alınması sağlanır.  
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2.KREDĐLER RAPORU 

Madde 1- Firmalar lehine kredi teklifinde bulunmadan, şube yetkisinde kredi 

ilişkisine girilmeden önce, firma ortakları ve kefillerin  gayrimenkullerine ilişkin 

kayıtlar, ilgili Tapu Dairelerinde mutlaka araştırılacaktır. Tapu Dairelerinde müşterilerin 

gayrimenkulleri hakkında incelemenin yapılabilmesi için,  örneğin  izin belgesi kredili 

müşterilerden alınacaktır.                                                             Genel Mektup Tarih ve 

No: 19/12/1997-322 

 Bu hükme rağmen, kredili firmalardan alınması istenen Tapu Sicili Tetkikine 

ilişkin Yetki Veren Belge’nin alınmadığı tespit edilmiştir. 

 Madde 2-Bankalar açacakları krediler ve verecekler kefalet yada teminatlar için, 

talepte bulunanlardan T. Bankalar Birliği’nce  tespit olunacak örneklerine uygun ve 

yetkililerin imzalarını taşıyan ev son hesap durumunu almak  zorundadırlar. Kredili 

firmaların tamamı için her yıl hesap durum belgesinin temin edilmesinden sonra 

istihbarat kartonu düzenlenecektir.                                                                               

Genelge No: 04.03.1996-51 

 Mevcut tüm kredili müşterilere ait 31/12/1998 tarihli Hesap Durum Belgesi , 

Açıklayıcı notlar, ek mali tablolar, Bilanço, Kar – Zarar Cetvelleri 30/06/1999 tarihine 

kadar tüm kredili firmalardan temin edilip, dosyada saklanacaktır. 

 Bu hükümlere rağmen, kredili firmalar için söz konusu belgelerin alınmadığı 

tespit edilmiştir. 

 Madde 3- Ticari kredi dosyalarının incelenmesi sonucunda  aşağıda belirtilen 

firmalara ait kredi dosyalarında bulunması gereken bazı belgelerin bulunmadığı tespit 

edilmiştir. 

Telsan Tic. Ltd. Şti     > Bilanço yok 

Đpek San. ve Tic. Ltd. Şti.    > Bilanço yok 
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 Madde 4- Aşağıda belirtilen teminat mektubunun Bayilik Teminatı olarak 

verilmesine rağmen, kredi dosyasına muhatap firma ile imzalanmış bayilik sözleşmesi 

örneğinin alınması gereğine uyulmadığı tespit edilmiştir. 

Firma                                 Muhatabı                           Tarihi                       Tutarı 

Telsan Tic. Ltd.Şti.                Netaş                             31/02/1999               4000000000 

 Madde 5- Yeni veya mevcut müşteri lehine yapılacak tekliflerden önce firma ve 

ortaklarının protesto veya karşılıksız çeki olup olmadığı istihbarat ekranından 

sorgulanarak ‘Karşılıksız Çek, Senet ve Kredi Sorgulama Bilgileri Listesi’nin ekran 

baskısı kredi teklif mektubuna eklenecek ve bir örneği de müşteri dosyasında 

saklanacaktır. Ayrıca, mevcut müşteriler ile ilgili olarak 3 ‘er aylık aralarla sorgulama 

yapılarak listelerin ekran baskısı alınacak ve dosyasında saklanacaktır. 

 Yapılan sorgulamalarda firma veya ortaklarının protesto veya karşılıksız çeki 

görüldüğünde durum derhal Koordinatörlük, Bölge yetkili müşteriler için  Böle 

Müdürlüğüne bildirilerek alınacak talimata göre işlem yapılacak, şube yetkili 

müşterilerin ise kredileri tasfiye edilecektir.                                                  Genel 

Mektup Tarih ve No:15.12.1998-156 

 Bu hükme rağmen şubece kredili firmaların 3’er aylık aralarla istihbarat 

ekranında sorgulamalarının alınmayışının genellik arz ettiği tespit edilmiştir. 

 Madde 6- Bankamız şubelerinin ve Genel Müdürlük birimlerinin 

değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere şubelerimizce Genel Müdürlük birimleri  

ile temas kurulmasına rağmen gerçekleştirilemeyen her işlem için  “ Kaçırılan Đşler 

Raporu” düzenlenecektir. 

 - Rapor 10 milyar TL’nı ve 50000 USD’nı  (veya muadili dövizi) aşan işlemler 

için düzenlenecektir. 

 -Rapor haftalık dönemlerde (Perşembe) düzenlenecektir. 

 -Raporun düzenlenmesi ile ilgili her türlü sorumluluk şube müdürüne aittir. 
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 -Raporlar şube ve Genel Müdürlük Birimlerinin performanslarının  

değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.               Genel Mektup Tarih ve 

No:23/04/1998-111 

 Bu hükme rağmen ,  şubece zaman zaman  “Kaçırılan Đşler Raporu” 

düzenlenmediği tespit edilmiştir. 

 Madde 7- Bir Önceki Teftiş  

Yapılan denetim neticesinde hazırlanan raporda, bankanın vermiş olduğu 

hizmetlerle ilgili olarak tespit edilen usulsüzlükler ,  hata ve noksanlıklar ilgili mercilere 

bildirilir ve eksikliklerin giderilmesi ve gelecekte tekrarlanmaması için gerekli 

önlemlerin alınması sağlanır.  

 

Đşbu Rapor  7 Madde  Kritiğinden Oluşmaktadır. 
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X BANK AŞ. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

 

 

 

BEŞĐKTAŞ ŞUBESĐ   TÜKETĐCĐ KREDĐLERĐ  TEFTĐŞ RAPORU 

 

  

TEFTĐŞ EDĐLEN SERVĐS :  TÜKETĐCĐ KREDĐLERĐ 

TEFTĐŞ RAPORUNUN TARĐHĐ:27.10.1999 

TEFTĐŞ RAPORUNUN SAYISI: 3 

TEFTĐŞ DÖNEMĐ : 21.09.1998-24.09.1999 

BAŞLAMA VE BĐTĐRME TARĐHLERĐ : 27.09.1999-27.10.1999 
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3.TÜKETĐCĐ KREDĐLERĐ RAPORU 

 Madde 1- Başvuru formu ve tüm belgeler şubeye  ulaştığında kredi  talep eden 

müşteri ve kefilleri şube servis elemanı tarafından  karşılıksız çek,protesto, sorunlu 

kredi istihbaratı yapılır.Olumlu kayda rastlanır ise kredi talep edilir.   Tük Krd. Uyg. 

Talimatı, 3. Bölüm 1.8. 

Bu hükme rağmen ; 

-Aşağıda belirtilen müşterilerin istihbaratının olumsuz olmasına rağmen Şube 

yetkisinde kredi kullandırıldığı, 

  

KREDĐ BORÇLUSU 
KREDĐ KULL. 
TARĐHĐ KREDĐ TUTARI 

AYŞE BĐLRUR 17.09.1999 5.000.000.000 
ALĐ HAN 21.01.1998 3.500.000.000 

 

-Aşağıda belirtilen müşteriler için istihbarat dökümlerinin alınmadığı tespit 

edilmiştir. 

KREDĐ BORÇLUSU 
KREDĐ KULL. 
TARĐHĐ KREDĐ TUTARI 

MEHMET DEVRĐM 18.10.1998 3.000.000.000 
SALĐH AY 15.06.1999 200.000.000 
KEMAL UZUN 21.11.1998 2.150.000.000 
RECEP ŞAL 30.04.1999 45.000.000.000 
MUSTAFA BALLI 25.02.1999 2.300.000.000 
GÜLNUR KURU 23.10.1998 231.540.000.000 
NEZĐH BĐLGĐN 30.08.1999 345.000.000 

 

 Madde 2- Eğer taksit vadesi geçmiş ise tüketici kredisinin kullandırıldığı faiz 

oranının  % 100 fazlası uygulanmak suretiyle faizi tahsil edilir. Tük. Krd. Uyg. 

Talimatı, Bölüm 2-Md.8.4 

 Bu hükme rağmen; 
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- Aşağıda belirtilen tüketici kredilerine  ait gecikmeli ödenen taksit tutarları için 

gecikme faizi tahakkuk ettirilmediği  tespit edilmiştir. 

 

KREDĐ 
BORÇLUSU 

KREDĐ KULL. 
TARĐHĐ 

KREDĐ 
TUTARI TAKSĐT TUTARI GECĐKME FAĐZĐ 

SEMRA AK 24.09.1999 800.000.000 106.706.684 2.134.133 
YAŞAR DOĞU 26.06.1999 500.000.000 67.989.506 362.320 
ZAFER PEKĐN 21.09.1999 400.000.000 53.418.335 337.026 

  Madde 3- Kredi kullandırılan şahısların hayat sigortaları ve taşıt kredilerinde 

taşıtların kasko sigortaları  yaptırılmıştır. 

Madde 4-Tüketici kredi sözleşmesinde  boşluk bırakılan mürekkepli kalemle ve 

okunaklı bir şekilde kitap harfleriyle doldurulacaktır. 

 -1’nci maddenin b şıkkında kullandırılacak  kredinin anaparası rakam ve yazı ile 

belirtilecektir. 

 -2’nci maddede şube adının yanı sıra, kullandırılacak kredinin faizli bakiyesi  

rakam ve yazı ile belirtilecektir.                                                   Tük.Krd. Uyg. Tal. 

Bölüm 2, Md 4 Bu hükme  rağmen aşağıda belirtilen tüketici kredi 

sözleşmelerinin her iki kısmına  kredinin anaparasının yazıldığı tespit edilmiştir. 

KREDĐ 
BORÇLUSU 

KREDĐ KULL. 
TARĐHĐ KREDĐ TUTARI TAKSĐT TUTARI 

SÖZL. YAZILMASI 
GEREKEN 

MEHMET CAN 30.11.1999 700.000.000 95.185.000 1.150.000.000 
ĐSMAĐL ŞEN 21.05.1999 400.000.000 62.000.000 750.000.000 
UĞUR ATEŞ 30.08.1999 350.000.000 57.500.000 650.000.000 
PINAR MAKBUL 21.10.1998 26.500.000 2.400.000 47.000.000 
AYŞE ĐLMĐK 02.01.1999 180.000.000 29.000.000 357.000.000 
HAYRĐ CANLI 03.05.1999 650.000.000 89.000.523 1.060.000.000 

 Madde 5- Taşıt aracı kredisi kullandırımlarında marj oranlarına dikkat edilmiştir. 

 Madde 6- Memur kredi başvurusunda memur bilgi formunu onaylayan şahısların 

yetki belgesinin alınması gerekir.                                             Genelge Tarih ve No: 

12/02/1999-38 

 Bu hükme rağmen aşağıda belirtilen tüketici kredileri için yetki belgesinin 

alınmadığı tespit edilmiştir. 
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KREDĐ 
BORÇLUSU 

KREDĐ KULL. 
TARĐHĐ 

KREDĐ 
TUTARI 

SUAT TOP 17.06.1999 65.000.000 
IŞIL ŞERĐF 23.08.1999 3.750.000.000 
CEM CENGĐZ 25.12.1998 450.000.000 
KAAN AYDIN 21.10.1998 318.000.000 
AYŞE ĐLMĐK 02.01.1999 180.000.000 
HAYRĐ CANLI 03.05.1999 650.000.000 

Madde 7-Rapor tarihi itibariyle kullanmış oldukları tüketici kredisinin son 

taksidini ödemeyen kredi  borçluları aşağıda belirtilmiştir.  

KREDĐ 
BORÇLUSU 

KREDĐ KULL. 
TARĐHĐ TAKSĐT TUTARI 

CEREN AYAZ 13.05.1999 90.250.000 
ŞERĐFE TALLI 23.04.1999 23.182.000 
UMUT SUNGUR 31.07.1999 23.415.000 
HASAN BAYIR 12.11.1998 1.601.602 

 Madde 8- Bir Önceki Teftiş 

 Yapılan denetim neticesinde hazırlanan raporda, bankanın vermiş olduğu 

hizmetlerle ilgili olarak tespit edilen usulsüzlükler ,  hata ve noksanlıklar ilgili mercilere 

bildirilir ve eksikliklerin giderilmesi ve gelecekte tekrarlanmaması için gerekli 

önlemlerin alınması sağlanır.  

Đşbu Rapor   8  Madde  Kritiğinden Oluşmaktadır. 
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X BANK AŞ. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

 

 

 

                  BEŞĐKTAŞ ŞUBESĐ   MEVDUAT VE KAYNAK TEMĐNĐ RAPORU 

 

  

TEFTĐŞ EDĐLEN SERVĐS :  MEVDUAT 

TEFTĐŞ RAPORUNUN TARĐHĐ:27.10.1999 

TEFTĐŞ RAPORUNUN SAYISI: 4 

TEFTĐŞ DÖNEMĐ : 21.09.1998-24.09.1999 

BAŞLAMA VE BĐTĐRME TARĐHLERĐ : 27.09.1999-27.10.1999 
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4. MEVDUAT VE KAYNAK TEMĐNĐ RAPORU 

 

AYLAR 
ÇEK 
ADEDĐ 

CONT.ÇEK 
ADEDĐ 

BLOKE ÇEK 
ADEDĐ BANKKART ADEDĐ 

KREDĐ KARTI 
ADEDĐ 

Eki.98 14 - 1 18  
Kas.98 10 - 1 25  
Ara.98 36 - 1 30  
Oca.99 63 - 1 32 159 
Şub.99 68 - 5 43 134 
Mar.99 87 - 3 47 707 
Nis.99 94 - 4 54 948 
May.99 97 - 1 30 926 
Haz.99 101 - 1 54 995 
Tem.99 110 - 7 71 1026 
Ağu.99 126 - 4 552 1049 
Eyl.99 126 - 3 1023 1078 

 

Madde 1- Aşağıda belirtilen şubeler cari tutarının  rapor tarihimiz itibariyle 

alacak bakiye verdiği tespit edilmiştir. 

HESAP SAHĐBĐ 
PROVĐZYON 
TARĐHĐ 

PROVĐZYON 
TUTARI 

UĞUR SANDIK 24.06.1999 250  USD 
PINAR REMĐS 11.03.1999 150  EURO 
SADIK KANAL 30.06.1999 375 USD 

 Madde 2- Mevduat dizin karton kalıntı toplamları ile çek karnesi 

mevcutlar,muhasebe kayıtlarıyla mutabıktır. 

 Madde 3- Mevduat faiz oranı, valör ve ek faiz onaylarının mevzuata uygun 

olduğu görülmüştür.  

Madde 4- Ticaretle uğraştığı bilinen  kişilere tasarruf hesabı açılması esnasında 

kendilerinden bu hesabın ticari faaliyetleri ile ilgisi bulunmadığına dair yazılı beyan 

alınır. Genelge Mektup Tarih ve No: 07/04/1998 – 42 

 Bu hükme rağmen, şubece bahse konu hesap sahiplerinden alınması öngörülen 

beyanların alınmadığı tespit edilmiştir. 



 110 

Madde 5- Đlk defa hesap açan mudiden imza örneği kartonu imzalatıldıktan 

sonra  “Yıl sonunda hesap hülasası istemiyorum” şeklinde bir beyanın da alınması 

gerekir. Genelge Mektup Tarih ve No : 02/11/1998 -82 

 Bu hükme rağmen, şubece hesap açılışı esnasında böyle bir beyanın  alınmadığı 

tespit edilmiştir. 

 Madde 6- Usulünce düzenlenmiş ve yetkililerin imzasını taşıyan hesap 

cüzdanları  müşterinin banka nezdindeki mevduatının kanıtlayıcı belgesidir.Bankalar, 

hesap cüzdanındaki mevdua miktarınca  müşteriye borçlu olup, bu mevduatı kanun ve 

sözleşme hükümlerine göre ödemekle yükümlü kılınmıştır.Dolayısıyla, bankalar tescil 

ve ilan edilen imza sirkülerine istinaden  iki yetkili imzası ile borç altına 

sokulabilmektedir. Hesap cüzdanının tek yetkili tarafından imzalanması halinde banka 

ile müşteri arasında bir sözleşme ilişkisi doğmamaktadır.                                               

Genelge  Mektup Tarih ve No: 12/01/1998-87  

 Bu hükme rağmen, aşağıda örnekleme olarak belirtilen hesap cüzdanlarının, tek 

imza ile düzenlendikleri tespit edilmiştir. 

MUDĐ 
HESAP KAPANIŞ 
TARĐHĐ HESAP NO 

PELĐN KARAEL 03.11.1998 4345434 
HÜLYA ER 21.05.1999 1634512 
TAVUZ BAYIR 18.10.1998 56465453 
BERRAK AKSU 12.11.1998 41561221 

 Madde 7- Birden fazla gerçek kişinin aralarında anlaşarak  bankaya 

başvurmasıyla bir müşterek mevduat hesabı açtırmaları mümkündür. Bu gibi 

durumlarda  önemli olan bankaya husus mevduat hesabından ne şekilde para 

çekilebileceğinin saptanmasıdır. 

 Müşterek mudili mevduat hesabından tediye; 

 -Müşterek mudilerin birlikte imzası ile, 

 -Her birinin münferit imzası ile, 

 -Müşterek mudilerin yalnız birinin imzası ile olabilir. 
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Müşterek mudilerin bu üç durumdan hangisini tercih ettikleri, hesabın açılması sırasında 

talimat mektubunda  açıklıkla belirtilmiş olmalıdır. Sözü edilen talimat mektubu 

müşterek mudilerin  her birinin ayrı ayr imzasını  ve düzenlenme tarihini içermelidir. 

                                                                        Genelge Mektup Tarih ve No : 

27/01/1997- 33 

 Bu hükme rağmen; 

 - Şubece aşağıda belirtilen müşterek hesap talimatlarında mudilerden yalnız 

birisinin imzasının bulunduğu tesit edilmiştir; 

 

MÜŞTEREK 
MUDĐLER 

ĐMZASI OLMAYAN 
MUDĐ HESAP NO 

ALĐ AL- NAZAN CELĐL ALĐ AL 56.564.531 
MEHMET ER-AYLA 
ER AYLA ER 21.213.111 
YAVUZ CAN-SAĐM 
KAŞ SAĐM KAŞ 3.985.223 
ELĐF SU- HALE 
CANER HALE CANER 2.268.741 

 -Aşağıda belirtilen müşterek hesap sözleşmelerinde hesap numaralarının 

yazılmadığı görülmüştür. 

Atalay Aksel- Aydın Nurlu 

Ender Çilli- Alihan Ceğer 

Bekir Aydoğan- Resmi Taner 

Melih Akar- Pelin Pir 

Madde 8- Mevduat ve banka hizmetleri servisi ile ilgili dökümlerin genel olarak 

alındığı, ancak kontrol edilmeden klase edildiği görülmüştür. 

Madde 9- Şubece bazı havale ve EFT işlemlerinden komisyon alınmadığı tespit 

edilmiştir. 



 112 

Madde 10-Virman işlemlerinde kasadan herhangi bir alışveriş olmadan mevduat 

hesapları ve/ veya borçlu cari hesaplar arasında hesaben aktarma yapılmaktadır. Bu 

nedenle virmanlar muhakkak özel veya genel bir yazılı talimata istinaden yapılmalıdır. 

Madde 11-Haberleşme gideri, havale ve EFT komisyonları tahsilatlı düşük 

düzeydedir. 

Madde 12- Gelen havalenin bankamız nezdindeki mudi hesabına alacak 

kaydedilmesi için lehdarın mektupla talimat vermesi ve mektuptaki imzanın bankadaki 

sirkülere, noterden tasdikli imza beyannamesine veya hesap kartonundaki imzasına 

uygun olması lazımdır.Namına gelecek  havaleleri ihbarname gönderilmeden devamlı 

şekilde hesabına geçirmek isteyen müşterilerden kayıtsız şartsız genel bir talimat 

mektubu alınır ve bu gibi mektuplar hususi bir dosyada saklanır.                    Mevduat 

ve Bank. Hizm.Uyg.Es.-Syf.58 

Bu hükme rağmen,şubece zaman zaman sözkonusu talimatların alınmadığı tespit 

edilmiştir. 

 Madde 13- Vadesiz mevduat hesabı ve çek taahhütnamelerinin; 

 -Ticari hesap açtıran mudilerden, 

 -Tasarruf hesabı açtıran mudilerin ise sadece çek kullananlarından alınması 

gerekmektedir.                                                                 Genelge Tarih ve No: 

04.02.1997 -12 

 Bu hükme rağmen, şubece 4 adet ticari, 3 adet çek kullanan tasarruf mudisinden 

sözkonusu taahhütnamelerinin alınmadığı tespit edilmiştir. 

 Madde 14- Şifre cetvelleri gizli, güvenli, tertipli şekilde tutulmaktadır. 

Madde 15- Kiralık kasa hizmetlerinde kira tutarları rakip bankalara nazaran 

oldukça düşüktür.Özellikle sahip olduğu potansiyel ve çevresi itibariyle bankaya faydalı 

olabilecek müşteriler nezdinde girişimde bulunarak , atıl durumdaki kasaların  
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kullandırımına önem verilmelidir.                                                                   Genelge 

Tarih ve No : 08/04/1997 -44  

 Bu hükme rağmen, şubede 98 adet kiralık kasa mevcut olduğu halde 69 adet 

kiralık kasanın atıl durumda olduğu görülmüştür.     

 Madde 16- Bir Önceki Teftiş 

Yapılan denetim neticesinde hazırlanan raporda, bankanın vermiş olduğu 

hizmetlerle ilgili olarak tespit edilen usulsüzlükler ,  hata ve noksanlıklar ilgili mercilere 

bildirilir ve eksikliklerin giderilmesi ve gelecekte tekrarlanmaması için gerekli 

önlemlerin alınması sağlanır.  

Đşbu Rapor  16   Madde  Kritiğinden Oluşmaktadır. 
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X BANK AŞ. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

 

 

 

BEŞĐKTAŞ ŞUBESĐ   MUHASEBE VE MALĐ ĐŞLER TEFTĐŞ RAPORU 

 

  

TEFTĐŞ EDĐLEN SERVĐS :  MUHASEBE VE MALĐ ĐŞLER 

TEFTĐŞ RAPORUNUN TARĐHĐ:27.10.1999 

TEFTĐŞ RAPORUNUN SAYISI: 5 

TEFTĐŞ DÖNEMĐ : 21.09.1998-24.09.1999 

BAŞLAMA VE BĐTĐRME TARĐHLERĐ : 27.09.1999-27.10.1999 
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5. MUHASEBE VE MALĐ ĐŞLER RAPORU 

 Mali işler teftiş raporunda bankanın kayıtlarını ve defterlerini ilgili mevzuata 

uygun tutup tutmadıkları, yapılan faaliyetler sonucu oluşan işlemlerin doğru kayda 

alınıp alınmadığını, gerekli yedeklemelerin  yapılıp yapılmadığı gibi konular ele alınır. 

Madde 1- 27.09.1999 tarihi itibariyle yapılan sayımların sonucuna  farklara 

ilişkin şube cevabına 01.10.1999-34 tarih ve sayılı Sayım ve Mutabakat Raporunda yer 

verilmiştir. Sözkonusu rapor tarihi itibariyle  giderilmemiş olan ve şube tarafından 

giderilmesi gereken mutabakatsızlıklardan 998063-Kredi Kartları hesabındaki 

mutabakatsızlık Refik Batlevi isimli şahsın kredi kartının nazım kayıtlardaki iz 

bedelinin 04.07.1999 ve 18.09.1999 tarihlerinde iki kez çıkış yapılmasından 

kaynaklanmış olup, sözkonusu mutabakatsızlık 13.10.1999-286 tarih ve no.lu fiş ile 

giderilmiştir. 

 Madde 2- Fişlerde, muavin deftere işlenen kayıtlarda gerekli olan açıklamanın 

bulunması temel kuraldır.                                                     Gişe Yetkilisi Yönetmeliği-

Md.28 

 Madde 3- Kanuni defterlerin tasdiki ve tutulması V.U.K’ na uygun olarak 

yapılmaktadır. 

 Madde 4- Gün içinde kesilen her türlü tahsilat, tediye ve kredi işlemlerine ait 

fişler üzerinde yetkili imzalarının tam olması gerekir. 

 Bu hükme rağmen bazı muhasebe fişlerinin tek imzalı olduğu görülmüştür. 

  

 Madde 5-Yardımcı defter dökümlerinin hesap bazında alınıp dosyalanmasına 

gereken  

 önem verilmemektedir. 

 Madde 6-Aşağıda örnekleme olarak belirtilen harcama tutarlarının mahiyetine 

uygun olmayan  gider hesaplarında muhasebeleştirildikleri tespit edilmiştir. 
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ĐZLENDĐĞĐ HESAP TARĐH 
ĐZLENMESĐ GEREKEN 
HESAP TUTAR (TL) 

TEMSĐL VE 
AĞIRL.GĐDERL. 22.11.1998 DĐĞER ĐŞLETME GĐDERL. 765.000 
TEMSĐL VE 
AĞIRL.GĐDERL. 01.02.1999 DĐĞER ĐŞLETME GĐDERL. 251.000 
TEMSĐL VE 
AĞIRL.GĐDERL. 02.04.1999 DĐĞER ĐŞLETME GĐDERL. 24.895.000 

  

 Madde 7- Şubece ödenmesi gereken vergi ve fonlar, emekli ve tasarruf 

kesintileri ve diğer ödemeler zamanında yatırılmaktadır. 

Madde 8-Bedeli 5.000.000 TL’den az olan çeşitli alet ve demirbaşlar  Küçük 

Demirbaş Giderleri Hesabına  kaydedilecek ve ayrı bir defterde muhasebe dışı 

izlenecektir. 

                                                                                                  Genelge tarih ve No : 

1196-79 

 Bu hükme rağmen şubece küçük demirbaşların ayrı bir defterde izlenmediği 

tespit edilmiştir. 

 Madde 9-Mizan kontrol anahtarında karşılıklı çalıştığı belirtilen yardımcı hesap 

mutabakatsızlıkları teftiş sırasında giderilmiştir. 

 Madde 10-Borçlu ve alacaklı geçici hesaplara niteliğine ve amacına uygun 

olmayan kayıtlar yapılmakta, ancak önemli olmayan muhasebe hataları olduğu 

görüşüne varılmıştr. 

  Madde  11- Çek Karneleri ; Genel Müdürlükçe bastırılıp Genel Muhasebe 

Müdürlüğü’nce şubeye borç dekont edilen çek karneleri baskı maliyeti bu hesaba borç 

kaydedilir. Bu hesaba borç kaydedilen maliyet, Genel Müdürlük’ten aksi yönde talimat 

gelmediği sürece, çek karnesi talep eden müşterinin hesabından derhal tahsil edilmek 

suretiyle tasfiye edilir.                                                  Genelge Mektup Tarih ve No : 

10/10/1999 -293 
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 Bu hükme rağmen ; Genel Müdürlük tarafından şubeye borç dekont edilen çek 

karnelerinin basım ücretlerinin Çek Karneleri Hesabında izlendiği ancak rapor tarihi 

itibariyle ilgili hesapta 43.210.987 TL bakiye bulunduğu ve söz konusu tutarın ilgili 

müşterilerden tahsil edilmediği  tespit edilmiştir. 

 Madde 12- Đptal  fişleri gün sonunda yetkililerce düzenli klase edilip, 

saklanmakta ve kontrol edilmektedir. 

 Madde 13-Şubelere tahsis edilen araçlara verilen harcamalar limitler 

dahilindedir. 

 Madde 14- Yolluk ve harcırahlar ile ilgili işlemler mevzuata uygun 

yapılmaktadır. 

 Madde 15- Log dökümleri kontrol edilmemektedir.  

 Madde 16- Bir Önceki Teftiş 

 Yapılan denetim neticesinde hazırlanan raporda, bankanın vermiş olduğu 

hizmetlerle ilgili olarak tespit edilen usulsüzlükler ,  hata ve noksanlıklar ilgili mercilere 

bildirilir ve eksikliklerin giderilmesi ve gelecekte tekrarlanmaması için gerekli 

önlemlerin alınması sağlanır.  

 Đşbu Rapor  16   Madde  Kritiğinden Oluşmaktadır. 
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X BANK AŞ. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

 

 

 

BEŞĐKTAŞ ŞUBESĐ   BĐREYSEL BANKACILIK HĐZMETLERĐ  TEFTĐŞ 

RAPORU 

 

  

TEFTĐŞ EDĐLEN SERVĐS :  BĐREYSEL BANKACILIK 

TEFTĐŞ RAPORUNUN TARĐHĐ:27.10.1999 

TEFTĐŞ RAPORUNUN SAYISI: 6 

TEFTĐŞ DÖNEMĐ : 21.09.1998-24.09.1999 

BAŞLAMA VE BĐTĐRME TARĐHLERĐ : 27.09.1999-27.10.1999 
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6. BĐREYSEL BANKACILIK HĐZMETLERĐ  TEFTĐŞ RAPORU 

 Madde 1- Müşterilerimize teslim edilmek üzere şubelerimize gönderilen kredi 

kartlarının süresi 2 ay olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde ilgililerine teslim edilmeyen 

kartlar, perforatörle  manyetik bandı üzerinden delinmek ve kabartma kart numarası 

üzerinden yarıya kadar kesilmek suretiyle iptal edilerek Đade Kart Formu ekinde 

Bireysel Bankacılık Operasyon Müdürlüğü’ ne gönderilecektir.    Genelge Mektup 

Tarih ve No : 04.02.1999-41 

 Bu hükme rağmen 577 adet kredi kartının 2 aydan uzun süre Şubede bekletildiği 

tespit edilmiştir. 

 Madde 2- Yapılan incelemelerde 6 adet kredi kartı müşterisi için kredi kartı 

sözleşmelerinin düzenlenmediği tespit edilmiştir.  

 Madde 3- Teftiş tarihi itibariyle kredi dizini ile muhasebe kayıtları mutabakatı 

teftişte sağlanmıştır. 

 Madde 4- Aşağıda belirtilen kredi kart borçlularının limit aşımında bulundukları 

tespit edilmiş olup, söz konusu borçluların  daha yakından takip edilmesi gerektiği 

kanaatine varılmıştır. 

 Madde 5- Bireysel kredi borçlanma ve rehin sözleşmelerinde damga vergisi 

tahsil edilemeyen ve eksik tahsil edilenler teftişte giderilmiştir. 

  

 

KART BORÇLUSU KART NO LĐMĐT  (TL) 
TOPLAM BORÇ  
(TL) 

MEHMET ALĐ 4563215422 1.000.000.000 1.150.000.000 
YUSUF ÜLKÜ 5554168885 850.000.000 895.000.000 
ERDEM SANLI 8699321421 775.000.000 825.000.000 
CAN ĐNCĐ 1212365452 452.000.000 470.000.000 
KEZBAN AYDAN 3214986512 3.750.000.000 3.900.000.000 
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Madde 6-Son iki dönem kredi kartı borcunu ödemeyen kredi kartı   müşterileri 

aşağıda belirtilmiş olup , sözkonusu kredi kartı hamillerinin şubece yakından takip 

edilerek son tarihine kadar ödeme yapmalarına gayret gösterilmesi gerekmektedir. 

MUDĐ KART NO BORÇ  (TL) SON ÖDEME TAR. 
ŞEBNEM ULU 4563132323 360.886.000 08.07.1999 
HASAN DEMĐR 555126523 235.256.000 08.07.1999 
HAKAN GÜNEY 1236321421 754.123.000 08.07.1999 

EMRE EMĐRLĐ 563265452 568.000.000 08.07.1999 

 

 Madde 7- Bireysel Bankacılık Müdürlüğü’nün 20.09.1999 tarihli yazısında 

aşağıda isimleri yazılı 5 adet kredi kartı müşterisi için yasal takibe geçildiği 

belirlenmiştir; 

KART HAMĐLĐ KART NO BORÇ  (TL) 
KANUNĐ TAKĐBE GEÇĐŞ 

TARĐHĐ 
AMĐR SĐLAHLI 1236532144 9.256.325.323 31.08.1999 
NEZĐHE GÜLEÇ 896654423 52.654.123 31.05.1999 
ĐLHAN NURLU 1241214523 253.200.000 02.08.1999 
MEVLĐT KAMĐLLĐ 9233115263 89.653.302 05.04.1999 
AYNUR CULLU 132543932 125.635.000 02.07.1999 

 Madde 8- Az sayıda çapraz kefaletle kredi kullandırımına rastlanmıştır. 

  Madde 9- Bir Önceki Teftiş 

 Yapılan denetim neticesinde hazırlanan raporda, bankanın vermiş olduğu 

hizmetlerle ilgili olarak tespit edilen usulsüzlükler ,  hata ve noksanlıklar ilgili mercilere 

bildirilir ve eksikliklerin giderilmesi ve gelecekte tekrarlanmaması için gerekli 

önlemlerin alınması sağlanır. 

Đşbu Rapor 9   Madde  Kritiğinden Oluşmaktadır. 
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X BANK AŞ. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

 

 

 

               BEŞĐKTAŞ ŞUBESĐ   HAZĐNE VE SERMAYE PĐYASALARI RAPORU 

 

  

TEFTĐŞ EDĐLEN SERVĐS :  HAZĐNE VE SERMAYE PĐYASALARI 

TEFTĐŞ RAPORUNUN TARĐHĐ:27.10.1999 

TEFTĐŞ RAPORUNUN SAYISI: 7 

TEFTĐŞ DÖNEMĐ : 21.09.1998-24.09.1999 

BAŞLAMA VE BĐTĐRME TARĐHLERĐ : 27.09.1999-27.10.1999 
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 7. HAZĐNE VE SERMAYE PĐYASALARI RAPORU 

 Madde 1- 425 adet yatırım müşterisi bulunduğu ancak şubece 145 adet mudiden 

yatırım hesapları için Repo ve Ters Sözleşmesinin alınmadığı tespit edilmiştir. 

 Madde 2- Merkezi Vezne ve Takas Müdürlüğü’nün 21.09.1998 tarih ve 154 

Sayılı yazısı ile TL Ankes Limiti 4.000.000.000 TL , Yabancı Para Ankes Limiti 30.000 

usd olarak tepsi edilmiştir. 

TL ankes aşımları ; 

 

ANKES LĐMĐTĐ  TARĐH AŞIM 
4.000.000.000 09.12.1998 799.577.122 
4.000.000.000 31.05.1999 1.123.125.452 
4.000.000.000 12.08.1999 523.654.000 
4.000.000.000 21.06.1999 232.125.142 
4.000.000.000 02.07.1999 892.123.000 

Madde 3- Bir Önceki Teftiş 

Yapılan denetim neticesinde hazırlanan raporda, bankanın vermiş olduğu 

hizmetlerle ilgili olarak tespit edilen usulsüzlükler ,  hata ve noksanlıklar ilgili mercilere 

bildirilir ve eksikliklerin giderilmesi ve gelecekte tekrarlanmaması için gerekli 

önlemlerin alınması sağlanır.  

 

 Đşbu Rapor  3   Madde  Kritiğinden Oluşmaktadır. 
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X BANK AŞ. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

 

 

 

BEŞĐKTAŞ ŞUBESĐ   SEANS ODASI TEFTĐŞ RAPORU 

 

  

TEFTĐŞ EDĐLEN SERVĐS :  SEANS ODASI 

TEFTĐŞ RAPORUNUN TARĐHĐ:27.10.1999 

TEFTĐŞ RAPORUNUN SAYISI: 8 

TEFTĐŞ DÖNEMĐ : 21.09.1998-24.09.1999 

BAŞLAMA VE BĐTĐRME TARĐHLERĐ : 27.09.1999-27.10.1999 
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 8.SEANS ODASI TEFTĐŞ RAPORU 

 8.1.GENEL PĐYASA BĐLGĐLERĐ 

Beşiktaş, Mecidiyeköy,Taksim,Nişantaşı bölgesinde yaklaşık 200 adet aracı 

kurum faaliyet göstermektedir. Aracı kurumların genelde Taksim ve Mecidiyeköy 

civarında faaliyet göstermekte, Beşiktaş’da ise şubemiz binasında bulunan  A  AŞ. ve B 

AŞ. dışında başka aracı kurumun faaliyet göstermediği görülmüştür. B  AŞ.’nin 4 

personel ile hizmet verdiği ve 1 adet VIP odasının bulunduğu , günlük işlem hacminin 

43.350.000.000 TL olduğu tahmin edilmektedir. 21.09.1999 tarihi itibariyle acentemiz 

A AŞ. portföyünün dağılımı aşağıdaki gibidir; 

  

 
Aktif Müşteri 

Sayısı 
Aylık Đşlem Hacmi 

(TL) 
Büyük 
Port.Yatırımcısı 5 131.110.666.000 
Küçük 
Port.Yatırımcısı 36 458.000.000.000 
TOPLAM 41 589.110.666.000 

 Seans salonunda yapılan incelemeler neticesinde yüksek işlem yapan müşteri 

sayısının oldukça az olduğu görülmüştür. 

 8.2. BANKAMIZ PORTFÖYÜ GELĐŞĐM TABLOSU 

 

AYLAR 
Aylık Đşlem Hacmi 

(TL) KOMĐSYON GELĐRĐ 
Eyl.98   
Eki.98 10.917.500.000 53.796.896 
Kas.98 12.512.300.000 65.230.000 
Ara.98 235.265.000.000 635.236.000 
Oca.99 120.000.000.000. 400.236.236 
Şub.99 2.653.120.000 6.536.130 
Mar.99 644.523.000.000 2.581.654.000 
Nis.99 123.563.000.000 542.236.000 
May.99 187.856.235.000 325.632.000 
Haz.99 678.546.896.000 985.632.000 
Tem.99 896.568.235.000 2.365.365.000 
Ağu.99 789.568.213.121 1.560.000.000 
Eyl.99 896.563.215.000 2.456.213.000 
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En yüksek komisyon gelirinin mart,temmuz, aylarında olduğu, diğer aylarda bu 

oranların gerisinde kalındığı görülmüştür. 

 8.3. ÖNERĐLER 

 Toplam 88 adet müşterisi bulunan Beşiktaş Şubesi  Seans salonu müşterilerinden 

41 tanesinin aktif olarak işlem yaptığı, sözkonusu oranın bölge dikkate alındığında 

düşük olduğu tespitine varılmıştır. Acente, yatırım müşterilerine uzman yardımcısı 

düzeyinde tek bir personel ile hizmet vermekte olup, müşteri portföyünün arttırılması 

için uzman seviyesinde bir kişinin daha takviye edilmesi gerekmektedir. 

 Yapılan denetim neticesinde hazırlanan raporda, bankanın vermiş olduğu 

hizmetlerle ilgili olarak tespit edilen usulsüzlükler ,  hata ve noksanlıklar ilgili mercilere 

bildirilir ve eksikliklerin giderilmesi ve gelecekte tekrarlanmaması için gerekli 

önlemlerin alınması sağlanır.  
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 SONUÇ  

 Banka denetimi, banka işlemlerinin gereken  özenle yürütülmesini sağlamak 

amacıyla yetkili kamu otoriteleri tarafından tatbik edilen  tüm teknikleri ve geniş bir 

faaliyet alanını kapsar. Banka denetimi, bankaların faaliyete geçmeleri , kaynaklarını 

kullanmaları ve tasfiyelerine ilişkin düzenlemelere, yükümlülüklerini karşılamaya ve 

mali yapılarını güçlendirmeye yönelik sınırlara uygun hareket edilip edilmediğinin 

değerlendirilmesinin yanı sıra varlıkları, alacakları, borçları, kar ve zarar hesapları 

arasındaki ilgi ve dengeler ile mali bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların tespit ve 

tahlilini ifade etmektedir. Bankaların denetimi  iç gözetim ve denetim  ve dış gözetim ve 

denetim olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir.  

Günümüzde geleneksel denetim sistemi yerini risk odaklı denetim sistemine 

bırakmıştır.Geleneksel iç denetim sistemi  risk yönetimi uygulamalarına dolaylı olara 

katılırken , risk odaklı iç denetim sistemi  risk yönetimi ile bizzat sorumludur. 

Basel II Bankacılık Düzenlemeleri, Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for 

International Settlement -BIS) bünyesinde oluşturulan Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim 

Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision) tarafından uluslararası bankacılık 

standartları olarak düzenlenmiştir. Basel Komite bankaların denetimine ilişkin iki ayrı 

doküman hazırlamıştır; 

-Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime Đlişkin Temel Prensipler,  ( The core 

principles for effective banking supervision) 

-Periyodik olarak güncelleştirilen ve Basel Komite'nin bankaların etkin 

denetimine ilişkin tavsiye kararları ve oluşturduğu standartları kapsayan  rapor 

(Compendium). 

Basel Bankacılık Denetim Komitesi hazırladığı  raporlarda bankacılıkta etkin 

yönetimin, gözetim ve denetim mekanizmasının iyi çalışmasına bağı olduğunu 

belirtmiştir. 
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 Bankalarda iç denetim yönetim kurulundan başlamalıdır.Yönetim kurulunun 

hemen yanında denetim komitesi bulunmalıdır. Teftiş kurulu doğrudan yönetim 

kuruluna bağlı  olmak yerine, denetim komitesi aracılığıyla yönetim kuruluna 

bağlanmalıdır.Uluslar arası uygulamalara bakıldığında etkin işleyen bir denetim 

komitesinin kurumsal bir yapının temel taşlarından olduğu görülmektedir.Bu yapının 

Türkiye’ de düzenleyici kuruluşlar tarafından  zorunlu hale getirilmesi ve uygunluğun 

denetlenmesi önemli bir adım sayılacaktır.Geleneksel iç denetim anlayışından 

vazgeçilerek 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda belirtildiği üzere risk odaklı sürekli 

denetim anlayışı baz alınmalıdır.Yönetmelikte belirtilen iç denetim 

fonksiyonları,bankaların oldukça kapsamlı bir yeniden yapılanmayı gerçekleştirmelerini 

zorunlu kılmaktadır.Son yapılan düzenlemeler ve önlemlerle  Türk bankacılık sistemi 

yasal olarak daha güçlü bir konuma girmiş, uluslar arası standartlara bir adım daha 

yaklaşılmıştır.Globalleşmenin daha da artacağı düşünülürse, bankacılıkta denetimi 

artırma ve uluslar arası standartlara uymaya yönelik işlemlerin de artacağı 

söylenebilir.Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ile birlikte bankacılık sistemi daha 

güçlü bir yapıya kavuşacaktır. 

 Yeni yönetmelik ile ilgili olarak hazırlanmış makale bulunmakta ancak teze 

rastlanmamaktadır. Araştırma hem teorik bilgiler hem de yasal düzenlemelerde görülen 

değişmelerin ışığında bir bankanın iç  denetim sistemi incelenerek, diğer bankalar için 

güncel bir kaynak oluşturmuştur. 
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