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ÖZET
Bu çalışmada katılım bankacılığının dünyada ve Türkiye’deki gelişimi, bu bankaların
faaliyetlerine bütünleşik olarak ortaya çıkan riskler ve bu risklerin yönetilmesi, denetimin modern
yüzüne ışık tutan risk odaklı denetim anlayışı incelenmiş ve katılım bankalarının faaliyetlerinin
risk odaklı denetim anlayışı yaklaşımıyla denetlenebilmesine yol gösterecek bir model önerisinde
bulunulmuştur. Bu çalışma ile hedeflenen amaç, katılım bankalarının farklılıklarını dikkate alan
ve denetimi klasik yaklaşımdan farklılaştıran temel konulara vurgu yapmak suretiyle modern/risk
bazlı bir denetime yardımcı olacak bir model önermektir. Kurum tecrübelerinin klasik yaklaşıma
daha fazla aşina olması, denetim kadrolarının yetiştirilmesine katkı sağlayan kıdemli denetçilerin
klasik denetim anlayışı ile yetişmiş olması gibi nedenlerle risk odaklı iç denetimin gerektirdiği
tecrübe birikiminin sağlanması zaman alabilmektedir. Bu bağlamda katılım bankalarının çalışma
prensiplerinden kaynaklanan farklılıklarını dikkate almak suretiyle iç denetime kılavuzluk edecek
bir modele ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışma bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak hazırlanmış
ve dördüncü bölümünde katılım bankası denetçilerinin yararlanabileceği bir model önerisinde
bulunmuştur.
Önerilen

model

özellikle

Türkiye’de

faaliyet

gösteren

katılım

bankalarını

hedeflemektedir. Katılım bankalarının faaliyetlerini etkileyen dokuz risk türü üzerinde durulmuş
ve bu risklerin özellikle risk değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı hususu tartışılmıştır. Katılım
bankasının riskleri analiz edilirken aynı zamanda risk yönetim kalitesi de dikkate alınmak
suretiyle risk değerlendirmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. Risk odaklı denetim anlayışına sahip
olmanın ve bu yaklaşımı denetim faaliyetlerinin odağı haline getirmenin fayda ve yararlarına da
bu çalışmada değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Risk Odaklı İç Denetim, Katılım Bankacılığı, Katılım Bankacılığında
Riskler, İç Denetim, Denetim Yaklaşımları

ABSTRACT
This thesis analyses the development of participation banking in the world and in Turkey,
focusing on risks inherent in the activities of these banks and the management of such risks,
within a risk focused audit framework, which is seen to be more modern approach to audit. It also
provides a suggestion for a model through which participation banks could be audited through a
risk focused audit approach. The goal of this study is to provide a framework that would be
helpful to a risk focused audit of participation banks by noting the particularities of these banks
and highlighting the differences between risk focused audit approaches and more traditional ones.
It is seen that the development of experience required for risk focused audits could be slow, given
that the body of knowledge accumulated in supervisory agencies are based on more traditional
frameworks and that the more experienced auditors, who are important in the training of younger
ones, have a more traditional approach. In this context, there is a need for a model that would
guide internal audit that takes into account the differences rising from the principles of
participation banking. This study has been done to provide such a model and the fourth section of
the thesis suggests a model usable by the auditors of participation banking.
The suggested model will especially be useful for the participation banks operating in
Turkey. The nine risk factors affecting the operations of participation banks have been analyzed
and the ways for the evaluation of these risks have been discussed in this study. The evaluation of
the risks of participation banks has been done to also incorporate the quality of risk management.
The study also includes the advantages and the benefits of having a risk focused approach to
audit and making this approach to be the focus of the audit function
Key Words: Risk-Focused Auditing, Participation Banking, Auditing, Risk-Focused
Auditing in Participation Banks, Auditing Approachs
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GİRİŞ
Bankacılık sektörü çok hızlı gelişim gösteren bir yapı arz etmektedir. Yeni ürünlerin ve
hizmetlerin geliştirilmesi bir anlamda zorunluluk halini almıştır. Bankalar tarafından sağlanan
ürün ve hizmetlerin zaman içinde hem vasfı değişmekte hem de ciddi bir derinliğine
ulaşmaktadır. Ürünlerin çeşitlendirilmesi rekabette avantajı beraberinde getirirken derinleşme
özellikle karlılığa ve sağlamlığa vurgu yapmaktadır. Bütün bu gelişimin arkasında ise bireylerin
ve kurum/kuruluşların bir anlamda sektörü zorlayıcı gereksinimleri yatmaktadır. Gerek
ihtiyaçların nevi değiştirmesi gerekse getiri düzeyleri noktasındaki farklı beklentiler yeni ürün ve
hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli formlarda sunulmasını gerektirmektedir.
Türk Bankacılık sektörü 1980'li yılların ortalarında, o dönem Türkiye'nin ekonomik
olarak içinde bulunduğu durumun da etkisiyle yeni bir bankacılık yaklaşımı ile tanışmıştır.
Bilindiği gibi Katılım Bankacılığı'nın temelleri 1983 yılı sonlarında Bakanlar Kurulu'nun
83/8506 sayılı kararı ile atılmış ve zaman içinde gerçekleştirilen yeni düzenlemelerle bugünkü
halini almıştır. Özellikle 1983-1999 yılları hukuki altyapı olarak bu tarz bankacılığın en zayıf
yasal çerçeveye sahip olduğu yıllardır. 1999 yılında ‘hukuki altyapılarının güçlendirilmesi’
amacıyla Bankalar Kanunu'nda yapılan değişiklikle bu tarz bankalar daha güçlü bir yasal
çerçeveye kavuşmuşlardır. Ancak sektörün sahip olması gereken bazı kurumlara sahip olmayışı
bu bankaları 2001 yılında ciddi bir krizle karşı karşıya bırakmıştır. Özellikle 'Mevduat Güvence
Sistemi' tarzında bir güvence mekanizmasının bulunmayışı bu dönemde ülkede yaşanan
bankacılık krizinin daha şiddetli bir şekilde bu bankalar tarafından hissedilmesine ve bir katılım
bankasının tasfiyesi ile sonuçlanmasına yol açmıştır.
2001 Bankacılık Krizi açık bir şekilde katılım bankacılığı için de bir güvence
mekanizmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Söz konusu yıllarda bu bankalar 'Özel Finans
Kurumu' adı altında faaliyetlerini sürdürmekte idi. Bu durum hem ulusal düzeyde hem de
uluslararası finans çevrelerinde problemlere yol açmaktadır. Ulusal düzeydeki problemlerin ana
kaynağını ağırlıklı olarak 'yasal düzenlemeler' ve 'önyargılı yaklaşımlar' oluştururken,
uluslararası finans çevrelerinde ortaya çıkan

problemlerin

kaynağını

ise daha

çok

'isimlendirmeden kaynaklanan algı farklılıkları' oluşturmuştur. Bu tarz bankalar, 'isimlendirme'
kaynaklı sorunları aşabilmek için büyük çaba sarf etmişler ve 2005 yılında Bankacılık Yasası'nda
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yapılan değişiklikle hem 'mevduat güvencesi' hem de 'isimlendirme' sorununu Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun da yardımıyla aşmışlardır. 2005 yılı, özellikle bu
iki temel sorunu çözmesi nedeniyle bu tarz bankalar açısından ikinci miladı temsil etmektedir.
Birinci milat doğal olarak bu kurumların kuruluşlarını ve dolayısıyla faaliyetlerini olanaklı kılan
1983 tarihli düzenlemedir. İkinci milat ile birlikte bu bankaların önünde büyümelerini olumsuz
olarak etkileyen iki büyük sorun çözülmüş ve 2001-2012 döneminde gerçekleştirilen büyümeler
sürekli olarak sektörün üzerinde olmuştur.
Katılım bankaları çalışma mekanizmaları itibariyle klasik bankalardan farklılıklar
göstermektedir. Özellikle bu bankalar tarafından toplanan fonların maliyetinin yine bu bankalar
tarafından kullandırılan fonların/kredilerin bir fonksiyonu olarak teşekkül etmesi en temel farkı
oluşturmaktadır. Klasik bankalarda gerek karlılığın gerekse kredi fiyatlamasının temel bileşeni
mevduat maliyeti olmasına rağmen katılım bankalarında fiyatlamanın temel bileşeni daha çok
sektörde yaşanan rekabet ve karlılık beklentisi olmaktadır. Bu temel farklılık katılım ve
konvansiyonel bankacılık sistemleri arasında risklerin mevcudiyeti ve yönetimi açısından da
farklılıklar meydana getirmektedir.
Birinci bölümde katılım bankacılığının dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkışını etkileyen
faktörlere ve bu tarz bankalar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere yer verilmiştir. Klasik
bankalarda olduğu gibi katılım bankalarında da temel bankacılık faaliyetlerinin temelini fon
toplama ve kullandırma faaliyetleri oluşturmaktadır. Fon toplama faaliyetlerinin temel
karakteristiği, bu fonların maliyetinin yine bu fonların kullandırılmasından elde edilen getirinin
‘paylaşımı’ easasına dayanması yani sabit bir maliyet içermemesidir. Katılım bankaları tarafından
toplanan fonlar mevzuat tarafından ‘katılım fonu’ olarak isimlendirilmek suretiyle klasik
bankacılıktaki mevduat tanımlamasının dışına çıkarılmıştır. Katılım bankaları tarafından değişik
yöntemlerle kullandırılan fonlar yine mevzuat tarafından ‘kredi’ olarak tavsif edilmektedir.
Dolayısıyla, katılım bankalarının kurumsal ve bireysel finansman desteği, finansal kiralama, kar
ve zarara katılma yöntemiyle kullandırılan fonların tamamı kredi tanımı çerçevesinde
değerlendirilmiş ve tezin bütününde kullanılan ‘kredi’ tabiri bu yöntemlerin tamamını içerecek
şekilde kullanılmıştır.
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Bankacılık faaliyetleri çok sayıda riski bünyesinde barındıran bir yapı göstermektedir.
Bankacılık faaliyetleri ile bütünleşik bir pozisyon arz eden bu risklerin doğru ve etkili
yönetilmesi gerek banka bazında karlılık ve sağlıklı büyümenin, gerekse sistem bazında sistemik
bir riskle karşılaşılmamasının güvencesini oluşturmaktadır. Risk yönetimi de zaman içerisinde
büyük gelişme göstermiş ve klasik ölçüm metotlarından içsel derecelendirme tarzındaki modern
yaklaşımlara doğru evrilmiştir. Bu evrilmede özellikle bankacılık sektöründe kullanılan
teknolojinin büyük bir hızla gelişmesinin büyük etkisi olmuştur. Son dönemlerde teknolojide
yaşanan ciddi gelişmeler öncelikle bankacılıkta uygulama alanı bulmuş, sunulan ürün ve
hizmetlerin çeşitlendirilmesine, karmaşıklaşmasına ve derinleşmesine yol açmıştır. Teknolojik
ilerleme bir taraftan bankacılıkta sunulan ürün ve hizmetleri artırmak suretiyle risklerin artmasına
yol açarken diğer taraftan kullanılacak ileri ölçüm modellerine imkan sağlamak suretiyle sağlıklı
bir risk yönetimine kapı aralamıştır.
Bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirirken karşılaşılan riskleri; kredi riski, piyasa riski ve
operasyonel risk olmak üzere, üç ana kategoride değerlendirmek mümkündür. Bunun dışında
gerek bu risklerle bütünleşik gerekse tek başına risk oluşturabilecek mahiyette olmak üzere;
likidite riski, itibar riski, uyum riski, stratejik risk, fiyat riski ve faaliyet riski gibi riskler
bulunmaktadır. Bu tür riskler katılım, konvansiyonel ayrımı olmaksızın tüm banka grupları için
farklı şiddette olmak üzere geçerlidir. Likidite riskinin ortaya çıkışı ve bankayı olumsuz
etkilemesi, bunun yanında farklı araçlarla yönetilmek suretiyle etkisinin giderilmesi ya da
azaltılması durumu konvansiyonel bankalara nazaran katılım bankalarında daha zordur. Çalışma
prensipleri gereği faizli fonlara ulaşımı söz konusu olmayan katılım bankaları için Merkez
Bankası’nın son kredi mercii fonksiyonunun da işletilememesi likidite yönetimini güçleştiren
unsurlar arasındadır. Son dönemde bu tür sıkıntıların aşılması için gerek ulusal gerekse
uluslararası düzeyde çalışmalar sürmektedir. Bununla birlikte işleyiş mekanizmalarının bir
sonucu olarak, kar payı oranından kaynaklanan genel piyasa riski katılım bankalarında daha
sınırlı ve yönetimi daha kolaydır. Bu iki risk türü dışında kalan risklerin büyüklüğü ve bankayı
etkileme düzeyi bireysel olarak bankaların uygulamaları ile doğru orantılıdır. Risk yönetimine
verilen önem derecesi ve riskin yönetilmesinde kullanılan araçlar risk yönetim kalitesini yakından
ilgilendirmektedir.
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Katılım bankacılığında kredi riski en önemli risk grubunu oluşturmaktadır. Özellikle
ülkemizde faizsizlik prensibi nedeniyle katılım bankaları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin
azlığı banka aktiflerinin çok büyük bir bölümünün kredilerden oluşmasına yol açmaktadır.
Menkul kıymet yatırımlarının Hazine tarafından ihraç edilen Gelire Endeksli Senetler ve daha
sonrasında Kira Sertifikaları/Sukuk ihracına kadar olmayışı toplanan fonların likidite ve ankes
yönetimi için ayrılan kısmı hariç kredilere plase edilmesi sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla
kredi riskinin yönetilmesi katılım bankaları açısından çok daha önemli hale gelmiştir.
İkinci bölümde katılım bankacılığında karşılaşılan risklere ve bu risklerin yönetimi
konusuna yer verilmiştir. Bu bölümde bankaları etkileyen üç ana risk grubu daha ayrıntılı olarak
açıklanmış, diğer riskler ise dar kapsamda değerlendirilmiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi iki tarz
bankacılık arasındaki en büyük fark bankalarda faiz oranı riski olarak ortaya çıkan riskin katılım
bankalarında sınırlı da olsa kar payı oranı riski olarak ortaya çıkmasıdır. Bilindiği gibi faiz oranı
riski esas itibariyle faiz oranlarındaki bir değişmenin bankanın karlılığında ortaya çıkarabileceği
olumsuzluktur. Bu tanımdan hareketle bakıldığında katılım bankalarının bu tarz bir riskle ilgili
olmadığı düşüncesine kapılmak mümkündür. Ancak katılım bankalarının son dönemlerde
özellikle murabaha sendikasyonu yoluyla sağlamış olduğu fonların maliyetinin sabit olması bu
bankaları bu tarz fonlardan kaynaklanan kar payı oranı riski ile karşı karşıya bırakmaktadır.
Katılım bankalarında aktif pasif vade uyumsuzluğuna bağlı olarak iki durumda kar payı oranı
riski banka karlılığını olumsuz etkileyebilecektir. Sabit maliyetle sağlanan kaynakların vadesinin
uzun plasmanların vadesinin kısa olduğu durumlarda kredi kar payı oranlarında meydana gelen
azalış banka bilançosuna olumsuz olarak yansıyacaktır. İkinci durumda ise sağlanan fonların
vadesinin kısa plasmanların vadesinin uzun olması durumunda sağlanan fonların maliyetinde
ortaya çıkacak bir artış da banka karlılığı üzerinde olumsuz etki yapacaktır.
Üçüncü bölümde denetim anlayışında zaman içinde meydana gelen değişimler analiz
edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda klasik ve modern/risk odaklı denetim yaklaşımları
irdelenmiş, risk odaklı denetim süreci ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Denetimin 'sorunun tespiti ve
yapanın cezalandırılması'na matuf karakterinde zaman içerisinde dışsal faktörlerin de etkisiyle
ciddi bir kırılma yaşanmış ve denetimin amacı 'organizasyona değer katma' misyonuna
bürünmüştür. Bankacılığa ilişkin gerek uluslararası gerekse yerel düzenlemeler bankalar
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tarafından gerçekleştirilecek iç denetimin risk odaklı bazda yapılmasını zorunlu tutmaktadır.
Banks for International Settlements ( BIS ) bünyesinde oluşturulmuş ve görevi bankacılığa
yönelik temel düzenlemeler yapmak olan Basel Bankacılık Komisyonunun çalışmaları ve
BDDK'nın çıkarmış olduğu risk yönetimine ve iç kontrole yönelik düzenlemeler denetimin
modern yüzüne yani risk odaklı iç denetime güçlü bir vurgu yapmaktadır. Klasik denetim
yaklaşımı denetim faaliyetlerinin planlanması aşamasından denetimin sonlandırılması aşamasına
kadar kendisine tahsis edilen kaynağın kullanılması açısından bir farkındalık oluşturamaz iken,
risk odaklı denetim yaklaşımında denetimin 'risk değerlendirmesi' faaliyetinden sonra riskli
alanlara daha fazla odaklanması, denetime ayrılan kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması
sonucunu doğurmaktadır.
Risk odaklı denetim anlayışı, sınırlı denetim kaynağını daha riskli alanlara tahsis etmek
suretiyle aynı zamanda bankanın karşılaşabileceği risklerin tespitine ve akabinde yönetilmesine
odaklanacağı için de bankalar tarafından tercih edilmesi gereken bir yaklaşımdır. Modern
denetim anlayışı olarak da ifade edebileceğimiz bu yaklaşım, risklerin ortaya çıkmasından önce
harekete geçmesi nedeniyle 'proaktif', daha riskli alanlara öncelik vermeyi sağlayan yönüyle
'esnek', mevzuata uygunluğun yanında süreçlerin verimlilik ve yeterliliğini de ölçmesi nedeniyle
'etkin' bir denetim modelidir. Risk odaklı denetim ayrıca üst yönetime sorumluluk yüklemesi ve
bankanın sağlıklı bir şekilde gelişip büyümesine katkı sağlaması açılarından da klasik
yaklaşımdan ayrılmaktadır.
Dördüncü bölüm katılım bankacılığı için risk odaklı iç denetim modeli önermektedir.
Katılım bankacılığı faaliyetlerinin yapısı ve risk karakteristiği dikkate alınarak bu bankalar için
risk odaklı iç denetim modeli tasarlanmıştır. Bu model kapsamlı bir risk değerlendirmesi faaliyeti
ile başlamakta olup, tez çalışmasında vurgu yapılan dokuz adet risk için derece ve değerlendirme
konularını içermektedir. Risk değerlendirmesi sonucunda birim/şube faaliyetlerinin risklilik
düzeyleri belirlenmekte ve ortaya çıkan sonuçlara bağlı olarak denetim planlanmaktadır. Denetim
kaynağının mevcut yapısı da dikkate alınarak gerekli tahsisler yapılmakta ve denetim faaliyeti
başlatılmaktadır.
Katılım bankacılığı dayanmış olduğu temel felsefe açısından klasik bankacılıktan
ayrılmaktadır. Ayırıcı vasfı oluşturan bu temel felsefenin vücut bulduğu prensip ise faizsizliktir.
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Faizsiz esasta çalışmak bankacılık açısından klasik çalışma biçiminin istisnasını oluşturmaktadır.
Bu istisnai durumlar da diğer alanlarda olduğu gibi denetim alanında da farklı bir yaklaşımı
gerektirmektedir. Bu tez bu konuda bir model, yöntem geliştirmek amacında olup katılım
bankalarının daha standardize ve kapsamlı bir denetim manueline kavuşmalarına katkı
sağlayacaktır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
KATILIM BANKACILIĞI
Bu bölümde faizsiz bankacılık fikrinin nasıl doğduğuna, dünyada faizsiz bankacılık
sisteminin nasıl geliştiğine, Türkiye’de özel finans kurumu adı altında 1985 yılında bankacılık
sistemine dahil olan faizsiz finans kuruluşlarının kurulmasına, bu kurumların katılım bankasına
dönüşmesine ve katılım bankalarında gerçekleştirilen bankacılık faaliyetlerine yer verilmiştir.
1.1. Katılım Bankacılığına Genel Bir Bakış
1.1.1. Katılım Bankacılığı/Faizsiz Bankacılık Fikrinin Doğuşu
Son yüzyıl içinde klasik bankalar İslam dünyasına girip faaliyetlerini yaygınlaştırınca,
başlangıçta İslam dünyasındaki bilginler, halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir alternatif
kuruluş teklif etmek yerine mevcut bankalarla muamele yapmanın caiz olup olmadığı konusunu
tartışma yoluna gittiler. Bazıları, bu bankaların faizli olduğundan ve faizin de İslam tarafından
yasaklanmış olduğu gerçeğinden hareketle bu bankalarla kesinlikle herhangi bir muamele
yapılamaz derken, bazıları da İslam'ın zaruret prensibinden1 hareket ederek; sınırlı olarak bu tarz
bankalarla işlem yapmanın caiz olduğunu ileri sürdüler. Bu tartışma esas olarak Kur’anı
Kerim’de riba olarak tanımını bulan faiz yasağından kaynaklanıyordu2. Çünkü İslam esaslarının
dayanağını oluşturan temel kaynak olan Kur’an, faizi bir zulüm olarak gördüğü için
yasaklamıştır3. Kur’anı Kerim’de faizi yasaklayan ve haram kılan açık ve kesin hükümler
bulunmaktadır4. Bunlara örnek olarak; “ Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır” ( el-Bakara:
2/275), “ İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz faiz Allah nezdinde artmaz.” (er-Rum:
30/39) ayetlerini vermek mümkündür. Ayrıca Hadis'lerde de faizin yasaklanmış olduğuna dair
1

2

3

4

“Dinde zarûret: Dinin yasak ettiği bir şeyi yapmaya veya yemeye mecbur eden, iten durumdur. Bazı fıkıhçılar
da şöyle tarif etmişlerdir. İnsanın, yasak olan bir şeyi yapmadığı takdirde öleceği veya ölüme yaklaşacağı bir
sınıra gelmiş bulunmasıdır. Birinci tarif ikincisinden daha iyidir ve biz de onu tercih ediyoruz; çünkü dince
yasaklanmış bir şeyi zarûret halinde yaparken insanın maksadı sadece canını kurtarmak değil, aynı zamanda ve
gerektiğinde malını veya namusunu kurtarmaktır.” şeklinde tanımlanmıştır,www.hayrettinkaraman.net/
kitap/meseleler/, 15.07.2012.
M. A. Zerka, A. M. Neccar, Çev. Hayrettin Karaman, İslam Düşüncesinde Ekonomi, Banka ve Sigorta,
İstanbul: İz Yayıncılık,2009, s.26.
M. A. Mannan, İslam Ekonomisi Teori ve Pratik, Çev. Bahri Zengin, Tevfik Ömeroğlu, İstanbul: Fikir
Yayınları, 4. Baskı, 1980, s.309.
Maha-Hanaan Balala, İslamic Finance and Law, London: I.B.Tauris,2011, s.62.

7

çok sayıda kaynak bulmak mümkündür5. Bu yasaklamaların önemi şurada ortaya çıkmaktadır.
Belirtilen hükümler Müslümanlar açısından İslam dünyasına giren yeni iktisadi/finansal
kurumlardan gerektiği gibi faydalanmayı önlemiş, bu da sermaye birikimini engellemek suretiyle
ekonomik geri kalmışlığa ciddi düzeyde tesir etmiştir6.
İslam dininde faizin yasaklanmış olması nedeniyle halkın bir kesimi klasik bankacılık
sistemine yönelmekten çekinmiş ve çoğunlukla tasarruflarını ölü yatırım olarak değerlendirmiş,
bir başka deyişle ekonomik faaliyetlerin dışında tutmuştur. Bu atıl durumdaki tasarrufların
değerlendirilmesi ve ekonomik kalkınmanın ihtiyaç duyduğu yatırımların gerçekleştirilebilmesi
için faizsiz bankacılık İslam dünyasında bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır7.
İslam toplumunun değer yargılarını kavrayacak, İslam dininin faiz yasağı prensibi ile
uyumlu aynı zamanda sermaye birikimine katkı sağlamak suretiyle geri kalmışlık probleminin
ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak bir bankacılık yapısının ortaya konması toplumsal bir
zaruret olarak ortaya çıkmıştır.
Faizin her türlü ticaretten kaldırılmak istenmesi, kazanç elde etmek için emeğin teşvik
edilmesi, toplumsal adaletin sağlanıp sömürünün yok edilmek istenmesi, yeni iş sahaları açmak
suretiyle istihdamın geliştirilmesi ve zekat müessesesinin kurumsallaştırılması yoluyla
yoksulluğun ortadan kaldırılmak istenmesi gibi hedeflerin faizsiz bankacılık fikrinin ortaya
çıkmasında etken olduğunu söylemek mümkündür8.
Bu çerçevede teşebbüsler başlatılmış olup, Prof. Dr. A.N.Neccar’ın 1963-1966 yılları
arasında Mısır’ın Mit Gamr bölgesinde kurup denediği faizsiz banka modeli ilk alternatif deneme
olarak faizsiz bankacılık tarihindeki yerini almıştır9. Bu tarihten sonra değişik ülkelerde faizsiz
bankacılık üzerine çalışmalar devam etmiştir.

5
6
7

8
9

İshak Emin Aktepe, Hadis Kaynaklarında Faiz ve Finansman, Hayat Yayınları, İstanbul, 2011, s.31.
M. A. Zerka, A. M. Neccar, Çev. Hayrettin Karaman, a.g.e., s.115.
Kamil Güngör, “Bir Finansal Araç Olarak Katılım Bankacılığı Tespitler-Teklifler”, Finansal Yenilik ve
Açılımları ile Katılım Bankacılığı, TKBB Yayını, İstanbul: Erkam Matbaası, 2009, s.226.
Cihangir Akın, Faizsiz Bankacılık ve Kalkınma, İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1986, s.115-116.
M. A. Zerka, A. M. Neccar, Çev. Hayrettin Karaman, a.g.e., s.26.
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Faizsiz bankacılık tarihinde ikinci önemli olay ise 1974 yılında Cidde’de İslam Kalkınma
Bankası kurulup 1975 yılında faaliyete geçmesidir. İslam Kalkınma Bankası, aralarında Türkiye
Cumhuriyeti hazinesinin de yer aldığı çok sayıda İslam ülkesi tarafından, üye ülkeler ile diğer
müslüman toplumlarının ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunma amacını güden çok
taraflı sözleşmelere dayalı olarak kurulan ve faaliyetlerini faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde
gerçekleştiren bir bankadır10.
İslam Kalkınma Bankası’nın da teşvikleri ve yol göstericiliği sayesinde birçok İslam
ülkesinde faizsiz bankacılık çalışmaları başlamış, Mısır’dan Endonezya’ya, Sudan’dan
Malezya’ya, Bahreyn’den İngiltere’ye, Güney Afrika’dan Türkiye’ye ve daha birçok İslam
coğrafyasında ve batı ülkelerinde faizsiz bankacılığa kapı aralanmış ve bugün faizsiz bankacılık
dünyada önemli bir büyüklüğe ulaşmıştır.
1.1.2. Dünyada Faizsiz Bankacılık
Faizsiz bankacılığın tarihi, Hammurabi Kanunları arasında özellikle borçlanma işlemlerini
düzenleyen bölümde faizsiz yatırıma ilişkin olarak yer alan hükümler nedeniyle, M.Ö 2123-2081
tarihleri arasında Babil’de hüküm süren Hammurabi dönemine kadar gitmektedir. Zaman
içerisinde faizsiz bankacılığın temel kavramları gelişmiş ve İslamiyet’in yayılması ile birlikte
geniş bir coğrafi alanda uygulama alanı bulmuştur11.
Faizsiz bankacılık modeli dünyanın değişik ülkelerinde kendisine yer bulmuştur.
Ortaklığa dayalı ilk faizsiz banka 1963 yılında Mısır’ın Myt-Gamr kasabasında tekstil sektörünü
finanse etmek için kurulan İslami Tasarruf Bankası olmuştur12. Bu uygulama ancak 4 yıl hayatta
kalabilmiş ve banka dönemin siyasi baskılarının bir sonucu olarak 1967 yılında faaliyetlerine son
vermek zorunda kalmıştır13. Halihazırda yaşayan faizsiz bankaların ilki ise 1975 yılında Cidde’de
faaliyete başlayan İslam Kalkınma Bankası’dır14.

10
11
12

13
14

İslamic Finance Qualificatıon (IFQ), The Official Workbook, Edition 3, London, United Kingdom, 2009, s.15.
Cihangir Akın, a.g.e., s.110.
Mehmet Faysal Gökalp, Güngör Turhan, İslam Toplumlarının Ekonomik Yapısı, İstanbul: Fey Vakfı, 1993,
s.64.
Servet Bayındır, İslam Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankacılık, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2005, s.41.
Ali Polat, “ Katılım Bankacılığı Dünya Uygulamasına İlişkin Sorunlar-Fırsatlar; Türkiye İçin Projeksiyonlar”,
Finansal Yenilik ve Açılımları ile Katılım Bankacılığı, İstanbul: TKBB Yayınları, 2009, s.83.

9

Ortaya çıkışının arkasındaki itici motif, ağırlıklı olarak İslam ülkelerinde yaşayan ve
İslam'ın faiz yasağı nedeniyle klasik bankacılık faaliyetlerine ilgi duymayan bir kesimin
tasarruflarının, tasarruf oranı çok düşük olan bu bölgelerde, ekonominin emrine sunulması,
ekonomik kalkınmanın finansmanında kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu gerekçe özellikle
çoğunluğu müslüman olan toplumlar/devletler için geçerlidir. Çoğu İslam ülkesi, vatandaşlarına
her iki bankacılık modelini de aynı anda sunmak suretiyle ülkedeki tüm tasarruf sahiplerine
ulaşabilmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında, özellikle İngiltere, Almanya, İrlanda gibi batılı
ülkelerde faizsiz bankacılık modelinin uygulanması, ülkelerinde yaşayan müslüman nüfusun
ihtiyaç duyduğu finansal enstrümanları onlara sunmaktan ziyade, İslam ülkelerinde özellikle
petrol ihracı kaynaklı olarak ortaya çıkan büyük fonları ülkelerine çekebilmek amacına
yöneliktir.
Faizsiz finansal kuruluşların küresel gelişimi, her ülkenin kültürel, siyasi ve finansal
ihtiyaçlarına bağlı olarak değişik organizasyonel tür ve tipleri ortaya çıkarmıştır. Dünyada faizsiz
bankacılık uygulamalarına yakından baktığımızda iki modelin uygulandığını görmekteyiz.15 Bazı
ülkeler iki farklı bankacılık tarzının aynı bünyede gerçekleştirilmesine izin verirken bazı ülkeler
ise her bir bankacılık türü için ayrı bir tüzel kişiliğin kurulmasını şart koşmaktadır. Birinci
modelde bir banka faizli/faizsiz her türlü hizmeti aynı çatı altında verebilirken, ikinci modelde ise
iki ayrı çatının oluşturulması ve hizmetlerin de bu ayrı çatı bankalar tarafından verilmesi
gerekmektedir. Batılı ülkelerde birinci model daha baskın bir uygulama olarak ortaya çıkarken,
islam ülkelerinde ise ayrı tüzel kişiliklerin kurulmasını gerektiren ikinci model daha fazla rağbet
görmektedir16.
Ayrıca, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bazı ülkelerde her iki sistem uygulama alanı
bulmuşken, bankacılık sisteminde dual/ikili yapı sözkonusu iken, bazı ülkelerde ya tamamen
faizli sistem ya da İran ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde tamamen faizsiz sistem

15

16

Zamir Iqbal&Abbas Mirakhor, An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice, Singapore, :
Wiley, 2011, s.16.
Özellikle Citibank, Dresdner Bank, BNP Paribas ve HSBC Bank gibi batılı bankalar kendi bünyelerinde açmış
oldukları İslami ürünler penceresi aracılığıyla (Islamic Window olarak isimlendirilmektedir) bu tarz hizmetleri
gerçekleştirirlerken, Türkiye’nin de dahil olduğu diğer islam ülkelerinin çoğunda ayrı tüzel kişilik zorunlu
tutulmuştur
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uygulanabilmektedir17. Dünya üzerinde faaliyet gösteren 700’ün üzerindeki faizsiz finansman
kuruluşunun yanında 350 civarında konvansiyonel bankanın faizsiz bankacılık penceresi
bulunmaktadır. Faizsiz bankacılık penceresi yoluyla oluşturulan aktiflerin büyüklüğü 2010 yılı
itibarıyla 890 milyar dolara ulaşmıştır.18
Dünya’da faizsiz bankacılık sisteminin ulaştığı seviyeyi gösteren grafik aşağıda
verilmiştir. Faizsiz bankacılık sisteminin kısa sürede çok hızlı bir gelişme gösterdiği ve 2010 yılı
sonu itibariyle 1,2 Trilyon USD gibi azımsanamayacak bir büyüklüğe ulaştığı görülmektedir. Bu
gelişim trendi faizsiz bankacılık sisteminin dünya tarafından kabullenildiğini ve genel bankacılık
sisteminin çok temel bir tamamlayıcısı olduğunu göstermektedir.
Grafik- 1.1. Dünya Faizsiz Bankacılık Sistemi Aktif Büyüklüğü (Milyar USD)

Kaynak: The Banker, IIFM ve Ernst&Young verileri esas alınarak tarafımızdan
hazırlanmıştır.

17
18

İslamic Finance Qualificatıon (IFQ), The Official Workbook, Edition 3, London, United Kingdom, 2009, s.15.
Dr. Sofia Azmi, “Islamic Finance Windows: Global Developments and Trends”, Sabahattin Zaim İslam ve
Ekonomi Sempozyumu, Faizsiz Bankacılık ve Günümüz Uygulamaları, Tebliğler Kitabı, İkder Yayın No:5,
İstanbul, 2010, s.113.
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Dünya çapında faizsiz bankacılık varlık ve alacaklarının, bir başka deyişle bilanço
aktiflerinin 1,2 Trilyon USD tutarına ulaşmış bulunması faizsiz bankacılığa olan ilginin artan bir
ivme ile devam ettiğini açık bir biçimde göstermektedir.
1.1.3. Türkiye’de Katılım Bankacılığı
Katılım Bankacılığı, klasik/konvansiyonel bankacılık olarak da ifade edebileceğimiz genel
bankacılık sisteminin bir tamamlayanı olarak 1983 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı19
ile finans sektörümüze girmiş olan bir bankacılık türüdür. Türkiye’de faizsiz bankacılığın temeli
bu kararname ile atılmıştır20. Klasik/konvansiyonel bankacılık türünden kolaylıkla ayırt
edilebilmesi açısından faizli bankacılık olarak isimlendirebileceğimiz bankacılık tarzına bir
alternatif üretmekten ziyade, çeşitli gerekçelerle sistem içine çekilememiş ve dolayısıyla atıl bir
vaziyette bulunan tasarrufların ülke ekonomisinin kullanımına sunulması amacıyla finansal/mali
sistemin bir parçası olarak finans dünyamıza dahil edilmişlerdir. 1980’li yıllar Türk mali
sistemine derinlik kazandırma amacıyla finansal sistemin araç ve kurumlar bakımından
zenginleştirilip çeşitlendirmenin sağlanmaya çalışıldığı dönemler olup, katılım bankacılığı da
1985 yılında mali sisteme katılmak suretiyle bu mali derinleşmeye katkıda bulunulmuştur21.
Ayrıca Türkiye ekonomisinin 1970’li yılların sonunda içine düştüğü ekonomik bunalım
sürecinde, ekonominin ihtiyacı olan döviz girdisi ve yabancı kaynak açığını gidermek maksadıyla
alınan ve 24 Ocak Kararları olarak adlandırılan bir dizi ekonomik istikrar tedbirleri çerçevesinde,
yabancı banka, kurum ve kişilerin Türkiye’de faizsiz temelde çalışan katılım bankası kurmak
suretiyle faaliyette bulunmalarına imkan sağlamak ve bu yolla döviz ihtiyacına yönelik soruna
çözüm bulma arayışı bu kurumların Türkiye’de kurulmalarının arkasındaki temel sebeplerden bir
diğerini oluşturmaktadır22.
Katılım bankacılığı mali sisteme 1985 yılının başlarında “Özel Finans Kurumu” adıyla
giriş yapmıştır. Başlangıçta 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 96. maddesine ve 1567 sayılı Türk
19

20
21

22

BDDK, 16.12.1983 tarih ve 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete, Tarih: 19.12.1983, Sayı:
18256 Mükerrer.
Servet Eyüpgiller, Banka ve Mali Kuruluşlar, Ankara: Yargı ve Yayınevi, 1988, s.52.
Adnan Büyükdeniz, “Ekonomik Bir Gerçeklik Olarak Özel Finans Kurumları”, Özel Finans Kurumları
Birliği Dünya’da ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Dergisi, 2003, s.3.
Vural Günal, Özel Finans Kurumları, İstanbul : TBB Yayınları, 1985, s.5.
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Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na istinaden, 16.12.1983 tarih ve 83/7506 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı23 ile Türk mali sistemine dahil olan özel finans kurumları, hukuki altyapılarının
güçlendirilmesi amacıyla, 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nda 4491 sayılı Kanun ile yapılan
değişiklikle24, Bankalar Kanunu kapsamına alınmışlardır. Yapılan bu değişiklikle, bankacılık
sisteminin temel düzenleyicisi ve denetleyicisi konumunda olan Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’na (BDDK), bu kurumlara ilişkin olarak, kar ve zarara katılma hakkı veren
hesapların özelliklerini dikkate almak suretiyle her türlü düzenleme yapma yetkisi tanınmıştır25.
Buradaki düzenlemede dikkat çeken önemli bir husus; Kanun’un BDDK’ya, bu kurumlarla ilgili
düzenleme yapma yetkisini özel bir koşula bağlı olarak devretmiş olmasıdır. Bu özel koşul;
katılım bankacılığının temelini oluşturan ve sonraki süreçte yürütülen bankacılığa ismini veren
kar ve zarara katılım hesabının kendine özgü özelliğinin bu kurumlara ilişkin düzenlemelerde göz
önünde bulundurulmasıdır. BDDK yapmış olduğu yasal düzenlemelerde bu ayırt edici özelliği
hep dikkate almış ve katılım bankacılığı sektörünün zaman içerisinde çok ciddi bir gelişme
ivmesi yakalamasında bu faktör temel belirleyicilerden biri olmuştur26.
Özel finans kurumu tabiri yerel bir tanım olmanın ötesine geçememiş, bu tarz bir
isimlendirme bu kurumların faaliyetlerinin anlaşılmasını engellemiş ve bu da faizsiz bankacılık
sektörünün gelişmesinin önünde ciddi bir sorun teşkil etmiştir. Gerek dünyanın diğer ülkelerinde
bu tarz bankacılık faaliyeti gerçekleştiren kurumları gerekse ülkemizdeki mevcut kurumları ifade
etmekte kullanılan isimler sistemin temel özelliklerini ve farklılıklarını tam ve doğru biçimde
yansıtamamıştır. Kar ve zarara katılma esasına göre çalışan bankacılık, dünyada daha çok faizsiz
bankacılık ya da islam bankacılığı olarak bilinmesine rağmen, ülkemizde mevzuata “özel finans
kurumu” olarak girmiştir. Bu kavram, kastettiği bankacılığı ifade etmekten çok uzak olduğu gibi,
başındaki “özel” kelimesi nedeniyle, diğer mali kurumlardan farklı olarak ayrıcalıklı muamele
gören ve bu yüzden haksız rekabet yaptığı düşünülen kurumlar olduğu şeklinde, farklı
23

24
25

26

BDDK, 16.12.1983 tarih ve 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete, Tarih: 19.12.1983, Sayı:
18256 Mükerrer.
BDDK, 17.12.1999 tarih ve 4491 sayılı Kanun, Resmi Gazete, Tarih: 19.12.1999, Sayı: 23911.
Mustafa Tosun,”Türk Mali sisteminde Özel Finans Kurumları Deneyimi ve ÖFK’ların Türk Banka Sistemi
İçindeki Yerleri Üzerine” , Türkiye’de Özel Finans kurumları Teori ve Pratik, Albarakatürk Yayınları,
İstanbul, 2000, s.177.
BDDK tarafından yayımlanan Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinde,
kaynağı katılım hesapları olan fon kullandırımları açısından risk tutarının hesaplanmasında bilançoda mevcut
kredi tutarlarının %70’inin dikkate alınacağı hususu düzenlenmiştir.
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çağrışımlara açık yapısı ile, yanlış anlaşılmalara da yol açmıştır. Ayrıca bu tabirin bankacılık
literatüründe yer almaması, uluslararası piyasalarda özel finans kurumlarının kendilerini ifade
etmelerinde ciddi zorluklar yaşamalarına neden olmuş, yurtiçinde de mevzuatta geçen banka
ifadesinin bu kurumları kapsamadığı gerekçesiyle faaliyetlerini gerçekleştirirken büyük
sıkıntılarla karşılaşmışlardır27.
İsimlendirme sorununun gerek yurtiçinde gerçekleştirilen bankacılık faaliyetlerinde
kısıtlamalara yol açması gerekse uluslararası finansal piyasalarda, finans literatüründe
karşılığının bulunmaması nedenleriyle reel duruma izdüşüm sağlayacak bir çağrışımdan uzak
olması, bu kurumların kurumsal yapılarının güçlendirilmesinin, kavramsal çerçevenin sağlıklı bir
zemine oturtulmasından geçtiğini ortaya koymuştur. Doğru adlandırmanın ne olacağı hususunda
farklı görüşler ileri sürülmüş, ancak en doğru önerinin katılım kelimesinden türetilecek bir isim
olacağı hususunda mutabık kalınmıştır. En doğru tanımlamanın yapılan faaliyeti en basit, sade ve
anlaşılabilir kılan olması gerektiği gerçeğinden hareketle, bu kurumların faaliyetlerinin temel
zeminini oluşturan kara ve zarara katılma, yani katılımcılık realitesi, bu tarz bankacılığın ismi
olarak en ön sırayı almıştır28. “Katılım” kelimesi yapılan işi en kısa yoldan ve en anlaşılır tarzda
ifade eden bir kavram olarak ortaya çıkmış ve BDDK’nın da bu kavrama olumlu yaklaşması
üzerine 2005 yılında Bankacılık Kanunu’nda yapılan değişiklikle bu kurumların adı Katılım
Bankası olarak değiştirilmiştir29. Yapılan yasal değişiklikle birlikte Türk bankacılık sektörü;
mevduat bankaları ( konvansiyonel bankalar ), kalkınma ve yatırım bankaları ve katılım
bankalarından oluşan üçlü bir yapı arzeder hale gelmiştir30.
Ağırlıklı olarak katılım bankaları; tasarruflarını faizsiz esasta değerlendirmek isteyen kişi
ve kuruluşlara bankacılık hizmeti verirken diğer iki banka türünde bu tarz bir yaklaşım
bulunmamaktadır. Katılım bankalarının mali sektöre dahil edilmesinin temelindeki ana motif,
faizli bir sistemle çalışmak istemeyen ve bu gerekçe ile ekonomik faaliyetlerin desteklenmesinde

27

28
29

30

Mehmet Emin Özcan, Temel Hazıroğlu, “Türk Mali sisteminde Özel Finans Kurumları Deneyimi ve ÖFK’ların
Türk Banka Sistemi İçindeki Yerleri Üzerine”, Türkiye’de Özel Finans kurumları Teori ve Pratik, İstanbul :
Albaraka Türk Yayınları, 2000, s.192,193,194.
Mehmet Emin Özcan, Temel Hazıroğlu, a.g.m., s.192-194.
BDDK, 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 01.11.2005, Sayı: 25983
Mükerrer.
Ali Polat, a.g.m., s.87.
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kullanılamayan hatırı sayılır büyüklükteki fonların ekonomik sistemin içine çekilmek
istenmesidir. Buna ilaveten belki de dolaylı bir neden, tasarruf ettiği fonlara kendi hayat görüşü
doğrultusunda finansal bir koruma ve/veya getiri sağlama imkanından yoksun bulunan bir kesime
yeni bir açılım sağlamak olarak düşünülebilinir. Finansın demokratikleşmesi adına bu gelişme,
hem kıt ekonomik kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak açısından hem de
finansal sistemden yararlanabilme adına eşit koşullara sahip bulunmayan bir kesime imkan
sağlaması açısından umut verici olmuştur. Katılım bankalarının ulaşmış olduğu hacimler dikkate
alındığında 1983 yılında atılan adımın ne kadar doğru bir yaklaşımın eseri olduğu daha iyi
anlaşılmaktadır.
Türkiye’de katılım bankacılığı 1985 yılında faaliyetine başlayan Albaraka Türk Katılım
Bankası A.Ş. ile başlamış ve bu bankayı sırasıyla, 1985 yılında Faisal Finans Kurumu A.Ş’nin
(daha sonra ismi Family Finans Kurumu A.Ş. olarak değiştirilmiş olup 2005 yılında Anadolu
Finans Kurumu A.Ş. ile birleşip Türkiye Finans Kurumu A.Ş. adını almıştır), 1989 yılında
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin, 1991 yılında Anadolu Finans Kurumu A.Ş.’nin ( 2005
yılında Family Finans Kurumu A.Ş. ile birleşerek Türkiye Finas Kurumu A.Ş. adını almıştır),
1995 yılında İhlas Finans Kurumu A.Ş.’nin (faaliyetleri 2001 yılında BDDK tarafından
durdurulmuştur), 1995 yılında da Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin kurulması izlemiştir31.
1.2. Katılım Bankalarınca Gerçekleştirilen Faaliyetler
Katılım bankaları mali piyasalarda faaliyet gösteren finansal aracı kuruluşlardır. Finansal
aracı kuruluşlar, ekonominin fon gereksinmesini gerçekleştirmede aracılık görevini üstlenen
kuruluşlardır32. Esas itibariyle fon fazlasına sahip olup tatmin edici bir getiri arayışı içinde
bulunan tasarruf sahipleri ile yatırım yapmak amacıyla fon/kredi ihtiyacı içinde bulunan bireysel
ve kurumsal yatırımcıları bir araya getiren mali kuruluşlardır. Dolayısıyla katılım bankalarının
ana fonksiyonu kendi çalışma prensiplerine özgü yöntemlerle, kendileri için belirlenen yasal
çerçeve içerisinde, bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Temel bankacılık fonksiyonu
dendiğinde esas itibariyle mevduat toplama ve kredi kullandırma faaliyetleri anlaşılmaktadır.
31

32

Mehmet Yeşilyaprak, Katılım Bankalarında Kredi Derecelendirmesi ve Etkin Subjektif Kriterlerin Anket
Yöntemi İle Çözümü, İstanbul: Beta Basım, 2012, s.13-14.
Aktüel Ekonomi Ansiklopedisi, “Finansal Aracılar”, İstanbul: Paymaş Yayınları, Birinci Cilt, 1997, s.438.
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Katılım bankalarının faaliyetlerini, Fon Toplama, Fon Kullandırma ve Diğer Bankacılık
Faaliyetleri olarak üç başlık altında değerlendirmek mümkündür.
1.2.1. Fon Toplama Faaliyetleri
Katılım bankaları fon/kredi kullandırma faaliyetlerinin gerektirdiği kaynakları değişik metodlarla
piyasalardan tedarik etmektedir. Ana hatlarıyla bakıldığında yurtiçinden daha çok katılım fonları
yoluyla fon toplanırken özellikle yurtdışı finansal kuruluşlardan daha farklı yöntemlerle fon
toplanmaktadır. Katılım bankaları tarafından gerek yurtiçinden gerekse yurtdışı finansal kurum
ve kuruluşlardan kaynak sağlama yöntemlerine aşağıda yer verilmiştir.
1.2.1.1. Katılım Fonları Yoluyla Fon Toplama
Konvansiyonel bankalarda olduğu gibi katılım bankalarının da en önemli kaynağını, yerli
ve yabancı bireysel ve kurumsal tasarruf sahiplerinden toplamış oldukları fonlar oluşturmaktadır.
Bankalar açısından en sağlam ve istikrarlı kaynağı oluşturan mevduat, katılım bankaları için de
hayati öneme sahiptir. Katılım bankalarının kuruluş felsefesini analiz ettiğimizde karşımıza çıkan
en çarpıcı sonuç, bu kurumların faiz hassasiyeti nedeniyle finansal sistemin korumacılığından ve
getirisinden yararlanamayan bir kesimin de finansal gereksinimlerini karşılama ihtiyacı nedeniyle
finansal ortama çıkmış/çıkarılmış olmalarıdır. Dolayısıyla katılım bankaları, kuruluş felsefelerine
uygun olarak, tasarruf sahibinin elinde atıl vaziyette bulunan bu fonlara talip olacaklardır.
Katılım bankaları Özel Cari Hesaplar ve Kar ve Zarara Katılma Hesapları olmak üzere iki
yöntemle piyasadan fon toplamaktadırlar33. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, katılım bankaları
nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel kişilere ait özel cari hesap ve katılma hesaplarında yer alan
parayı “Katılım Fonu” olarak isimlendirmiştir34.

33
34

Mehmet Takan, Bankacılık Teori, Uygulama ve Yönetim, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2001, s.18.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3. maddesinde katılım fonu; “katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek
ve tüzel kişilere ait özel cari hesap ve katılma hesaplarında yer alan parayı “ ifade eder biçiminde
tanımlanmıştır.
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Özel Cari Hesaplar: Özel Cari Hesaplar; “Katılım bankalarında açılabilen ve
istenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında hesap
sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen fonların oluşturduğu hesaplar”dır35.
Yukarıda verilen tanımda en dikkat çekici husus, katılım bankaları tarafından özel cari
hesap adı altında açılan vadesiz hesaplara herhangi bir nema/getiri tahakkuk ettirilememesidir.
Bu husus bu bankaların çalışma prensiplerinin bir sonucu olduğu gibi aynı zamanda bu tarz
bankaları klasik bankalardan ayıran önemli farklardan da bir tanesidir. Bilindiği gibi klasik
bankalar vadeli mevduata olduğu kadar vadesiz mevduata da faiz verebilmektedirler36. Katılım
bankalarında bu hesaplara getiri ödenmemesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi, tasarruf
sahibi tarafından yatırılan tutarın aynen geri alınma isteğidir. Halbuki katılım bankacılığının
temel felsefesini oluşturan “paylaşma motifi” bu hesaplar için geçerli değildir. Dolayısıyla bu
hesapların işletilmesinden doğan kar ya da zarar tamamıyla katılım bankasını ilgilendirmektedir.
Katılım bankaları, özel cari hesaplar yoluyla toplanan bu fonların kullanımından elde edilen
karların tamamını kendi gelirlerine aldığı gibi ortaya çıkan zararları da tek başına karşılamak
zorundadır.
Kar ve Zarara Katılma Hesabı: “Katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca
kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine
önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti
edilmeyen fonların oluşturduğu hesaplar”dır37.
Tanımdan da anlaşılacağı üzere, katılma hesaplarının klasik bankacılık sisteminin
toplamış olduğu mevduata göre üç ayırıcı vasfı ortaya çıkmaktadır. Bunlar;
•

Mevduatta anaparanın geri ödenmesi yasal düzenleme ile garanti altına alınmış iken
katılım hesaplarında anaparanın geri ödenmesi kesinlikle garanti edilememektedir.

35
36

37

BDDK, 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Mad.3.
Katılım bankalarında özel cari hesaplara nema verilemeyeceği hususu bu bankalara ilişkin mevzuatta açıkça yer
alırken, klasik bankalar özel cari hesaplara paralel hesaplar olan vadesiz mevduat hesaplarında toplanan fonlara
faiz verilip verilemeyeceği düzenlenmediğinden, bu bankalar tarafından vadesiz hesaplara faiz verilmesi
mümkündür.
BDDK, 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Mad. 3.
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•

Mevduat hesaplarında, tasarruf sahibinin banka ile anlaşmış olduğu vade ve faiz oranı
saklı kalmak koşuluyla, yatırılan tutarın vade sonunda ulaşacağı miktar baştan belli
iken, katılım hesapları açısından böyle bir belirlilik sözkonusu değildir. Hesabın
vadesinin sonunda hesap sahibine önceden belirlenmiş olan bir getirinin ödenmesi
hem bu kurumların temel kuruluş felsefelerine hem de bu kurumlara ilişkin yasal
düzenlemelere aykırılık oluşturacaktır.

•

Kar ve zarara katılma hesaplarının getirisi, bu fonların katılım bankaları tarafından
işletilmesi sonucunda ortaya çıkan kar ve zararın katılım bankası ile tasarruf sahibi
arasında önceden belirlenmiş bir “paylaşım oranı” üzerinden dağıtılması sonucu
ortaya çıkmaktadır. Toplanan fonların kredi olarak kullandırılması neticesinde ortaya
çıkan sonucun pozitif olması halinde katılım fonu sahiplerine kar, negatif olması
durumunda ise zarar dağıtılması sözkonusudur. Ortaya çıkan negatif tutarın, katılım
fonu sahiplerinin katılım bankasına yatırmış olduğu anaparaya sirayet edebilecek bir
büyüklüğe ulaşması halinde, hesap sahiplerine bankaya yatırdıklarından daha az bir
tutarın geri ödenmesi dahi mümkündür. Bu husus iki farklı bankacılık tarzı arasındaki
en temel farklılığı vurgulamaktadır38. Konvansiyonel bir bankaya yatırılan bir tasarruf
başlangıçta belirlenen vade sonunda mutlaka yine hemen işlemin başlangıcında
belirlenen faiz oranı kadar bir artışı beraberinde getirirken, katılım bankasına yatırılan
tasarruf miktarı, katılım bankasının kredilendirme faaliyetlerindeki performansına
bağlı olarak, vadesi dolduğunda ya daha fazla, ya aynı ya da daha az bir miktara
tekabül edebilmektedir.

Katılım Fonu’nun işleyişine ilişkin esas ve usullere ilişkin ayrıntılı düzenlemeler, BDDK
tarafından yayımlanan yönetmelik ile yapılmıştır39. Söz konusu Yönetmeliğe göre;
- Katılım bankalarınca, katılma hesaplarına ilişkin kâr ve zarara katılma oranları şubelerde
ilan edilmek suretiyle uygulanır. Fonunu bir katılım bankasında değerlendirmek isteyen tasarruf

38
39

Iraj Toutounchian, İslamic Money&Banking, Singapore,:Wiley, 2009, s.276.
BDDK, “ Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım
Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete, Tarih: 1 Kasım
2006, Sayı: 26333.
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sahibi, bankası ile hesap ilişkisini oluşturmadan önce, tasarruf sahibinin tavır ve davranışını ciddi
biçimde etkileyebilecek olan hususları bilme hakkına sahip olabilmelidir. Mevzuat bu hususu
sağlayabilmek için bu tür bilgilerin şubelerde herkesin görebileceği alanlarda ilan edilmesini şart
koşmuştur.
- Katılım bankalarının, müşterilerini tanımak amacıyla müşterilerin kimliklerini, T.C.
kimlik ve vergi numaralarını belgelemesi ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemelerde yer
alan yükümlülükleri yerine getirmesi zorunludur. Mali suçlarla mücadele edebilmek ve özellikle
terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde katılım
bankaları ile birlikte tüm bankalar bu türden bilgileri sağlamakla sorumlu tutulmuşlardır.
- Katılım bankaları müşterileri ile kabul ettikleri katılım fonunun Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sigortalanan tutarını, zamanaşımına uğraması halinde yapılacak
uygulamaları, katılım fonu sahibi tarafından doğrudan veya vereceği talimat ile bir başkası
tarafından çekilmesi veya kendilerinin ya da bir başkasının Türkiye’de veya yurtdışında kurulu
bir başka banka nezdindeki hesabına aktarılmasına ve bu kapsamdaki elektronik bankacılık
uygulamalarına ilişkin usul ve esasları içerecek çerçeve bir sözleşme düzenlemekle
yükümlüdürler.
- Düzenlenecek sözleşmelerin bir nüshası ile hesap sahipleri adına katılım bankalarının
düzenleyecekleri hesap cüzdanlarının müşterilere verilmesi zorunludur. Katılma hesabı
cüzdanlarında hesabın türüne göre belirlenecek azami miktar ve oranlar dahilinde uygulanacak
kar ve zarara katılma oranı ile vade ve ihbar süresinin yer alması zorunludur.
- Özel cari hesaplar ve katılma hesapları karşılığında, hesap sahibine herhangi bir nam
altında önceden belirlenmiş bir getiri garantisi verilemeyeceği gibi, katılma hesaplarında,
yatırılan anaparanın hesap sahibine aynen geri ödenmesi de garanti edilemez.
- Katılım fonu hesapları üzerinde hesap sahibinin talep hakkı ve katılım bankasının ödeme
yükümlülüğü; özel cari hesaplarda yatırılan tutar, katılma hesaplarında ise vade sonunda geçerli
birim hesap değeri kadardır.
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- Katılma hesaplarının işletilmesinden doğan kâr veya zarar, para cinsi bazında her vade
grubunun toplam katılma hesapları içindeki ağırlığı oranında, Günlük Birim Değeri Hesaplama
Tablosuna (EK:1) uygun olarak bu hesaplara dağıtılır.
- Katılım bankaları, katılma hesaplarının işletilmesinden doğacak kar ve zarara katılma
oranlarını, zarara katılma oranı kara katılma oranının yüzde 50’sinden az olmamak kaydıyla, para
cinsi, tutar ve vade grupları itibariyle ayrı ayrı belirleyebilir.
- Katılma hesabının açıldığı anda geçerli olan kar ve zarara katılma oranı hesap cüzdanına
kaydedilir ve bu kayıt, hesap açıldıktan sonra vade bitimine kadar değiştirilemez. Vadesinde
kapatılmayan hesap aynı vade ve yenileme tarihinde geçerli olan kar ve zarara katılma oranı
üzerinden yenilenmiş sayılır.
- Katılım bankalarında bulunan, hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı
talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayan katılım fonları, kar payları da dahil olmak
üzere, zamanaşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan mevduat Yönetmelikte belirtilen süreler
içinde sahibi tarafından aranmaz ise TMSF’ye devredilir ve Fon tarafından irat kaydedilir.
Özel Fon Havuzları : Kar ve Zarara Katılma Hesapları'nın bir alt bileşeni olan "Özel Fon
Havuzları" uygulamasının usul ve esasları ilgili Yönetmelikte belirlenmiştir. Buna göre;
"Katılım bankaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit edilen vade ve
türlerine bağlı kalmaksızın, önceden belirlenmiş projelerin veya diğer yatırımların
finansmanında kullanılmak üzere, müstakil hesaplarda fon toplamak suretiyle vadesi üç
aydan daha az olmayan özel fon havuzları oluşturabilirler. Bu şekilde toplanan fonlara ait
katılma hesapları, vadeleri itibariyle diğer hesaplardan bağımsız olarak ayrı hesaplarda
işletilir ve toplanan fonlardan diğer vade gruplarına aktarma yapılamaz. Özel fon
havuzları ile ilgili olarak, oluşturulmasını ve tasfiyesini izleyen on beş gün içinde
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bilgi verilir. Finansman süresinin
sonunda özel fon havuzları tasfiye edilir40.”
Özel fon havuzlarını klasik katılma hesaplarından ayıran özellikler aşağıdaki gibi
sıralanabilir.
- Özel fon havuzlarının vadesi, 3 aydan aşağı olmamak üzere, TCMB tarafından
belirlenen vade ve türlere bağlı kalınmaksızın serbestçe belirlenebilecek,
- Bu havuzlarda toplanan fonlar ancak önceden belirlenmiş projelerin ve diğer yatırımların
finansmanında kullanılacak,
- Özel fon havuzunda/hesabında toplanan fonlar hangi projenin finansmanı için
toplanmışsa, münhasıran ilgili projenin finansmanında kullanılacak ve bu hesaplardan diğer vade
gruplarına kesinlikle aktarım yapılmayacak,
- Diğer katılım hesaplarının dışında takip edilebilmesi için bu hesapların izlendiği
müstakil hesaplar oluşturulacak,
- Özel fon havuzu oluşturulmaları ve tasfiyelerini izleyen on beş gün içinde BDDK'ya
bilgi verilecek, finansman süresinin sonunda ise özel fon havuzları tasfiye edilmek suretiyle
ortaya çıkan kar/zarar taraflar arasında paylaştırılacak.
Özel fon havuzları yöntemiyle fon toplanması; tasarruflarını faizsiz modelde
değerlendirmek istemekle birlikte yüksek getiri beklentisi içerisinde olan ve nispeten risk iştahı
yüksek tasarruf sahiplerinin tasarruflarının değerlendirilmesi için önemli bir imkan sunmaktadır.
Nispeten uzun vadeli ve başlangıçta belirlenen sabit bir getirinin olmaması nedeniyle dışsal
faktörlere ve ekonomik konjonktüre bağlı bir getiri imkanı sunması nedeniyle bu yönteme

40

BDDK, “ Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım
Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete, Tarih: 1 Kasım
2006, Sayı: 26333. Mad.7.
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beklenen ilgi düşük düzeyde kalmıştır41. Ancak katılım bankalarının sektörel olarak etkinliklerini
artırmaları açısından bu modelin işleyişine işlevsellik kazandırmaları büyük önem arzetmektedir.
Toplamış oldukları fonlar itibariyle katılım bankalarının bankacılık sisteminden almış
olduğu payı gösteren tablo aşağıda verilmiştir.
Tablo- 1.1. Katılım Bankalarının Mevduattan Aldığı Pay
Sektör Toplamı Katılım Bankaları Katılım Bankaları
(Milyon TL)
Payı (%)
(Milyon TL)
31.12.2001
116.647
2.095
1,80
31.12.2002
137.973
3.208
2,32
31.12.2003
155.312
4.056
2,61
31.12.2004
191.065
5.992
3,14
31.12.2005
251.490
8.369
3,33
31.12.2006
307.647
11.152
3,62
31.12.2007
356.865
14.834
4,16
31.12.2008
454.599
19.045
4,19
31.12.2009
514.620
26.711
5,19
31.12.2010
617.037
33.089
5,36
31.12.2011
695.496
39.220
5,64
Kaynak: BDDK, TBB ve TKBB verilerinden yararlanılarak tarafımızdan hazırlanmıştır.
Yukarıda verilen tablo incelendiğinde katılım bankalarının yıllar itibariyle paylarını
sürekli olarak artırdıkları ve 2011 sonu itibariyle %5,64 gibi bir seviyeye yükselttikleri
görülmektedir.
1.2.1.1.1. Katılım Hesaplarına Dağıtılacak Olan Kar/Zararın Belirlenmesi
Kar ve zarara katılma hesaplarını klasik bankaların mevduatından ayıran en temel özellik,
klasik bankalarda mevduatın getirisinin/faizinin önceden belli olmasına rağmen bu hesapların
getirisinin ilgili hesabın vadesinin sonunda yapılan hesaplamayla ortaya çıkmasıdır. Katılma
hesaplarına dağıtılacak olan getirinin hesaplanmasında üç temel kavram bize yardımcı

41

Katılım bankalarının kredileri arasında cüz’i bir yer tutan bu yöntem, kar marjlarındaki daralmanın da etkisiyle
yakın zamanda önemini artıracak gibi görünmektedir. Halihazırda bir katılım bankasının çok sayıda inşaat
projesinde bu yöntemi uyguladığı bilgileri medyada yer almıştır.
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olmaktadır42. Sözkonusu Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde bu kavramlar
açıklanmıştır. Buna göre;
“Birim Değer: Katılım bankasının katılma hesaplarına fon kabul ettiği ilk gün için 100
olarak kabul edilen ancak kâr veya zarar edildiğinde değişen, kâr veya zarar kayıtlarının
yapıldığı günlerde, vadelerine göre ayrılmış her bir fonun toplam değerinin fonun bir
önceki günkü toplam hesap değerine bölünmesi suretiyle hesaplanan, kâr veya zarar kaydı
yapılmayan günlerde ise bir önceki günün birim değerine eşit olan katsayıyı,
Hesap Değeri: Katılım bankasının katılma hesaplarına fon kabul ettiği ilk gün, hesap
sahibince yatırılan tutarın 100 olarak kabul edilen birim değere bölünmesi suretiyle,
müteakip günlerde ise, para yatıran veya çeken kişiye ait hesap değerine, hesap sahibince
yatırılan veya çekilen miktarın birim değere bölünmesi ile bulunacak tutarın, para
yatırılmışsa eklenmesi, para çekilmişse çıkarılması suretiyle hesaplanan ve katılma hesabı
sahiplerinin fon mevcuduna katılma oranını gösteren katsayıyı,
Birim Hesap Değeri: Katılma hesabının cari değerini belirleyen ve birim değeri ile hesap
değerinin çarpılması suretiyle hesaplanan, katılma hesabı sahibinin, üzerinde hak iddia
edebileceği tutarı,
ifade etmektedir43”.
Özel cari hesaplar ve katılma hesapları karşılığında, hesap sahibine herhangi bir isim
altında önceden belirlenmiş bir getiri garantisi verilemeyeceği gibi, katılma hesaplarında,
yatırılan anaparanın aynen geri ödenmesi de garanti edilemez44. Katılım fonu hesapları üzerinde
hesap sahibinin talep hakkı ve katılım bankasının ödeme yükümlülüğü; özel cari hesaplarda
yatırılan tutar, katılma hesaplarında ise vade sonunda geçerli birim hesap değeri kadardır. Birim
hesap değeri hesap sahibinin katılım bankası tarafından verilen katılma hesap cüzdanında yer

42
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İsmail Özsoy, Özel Finans Kurumları, Asya Finans Kültür Yayınları, İstanbul, 1997, s.160.
BDDK, “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat,
Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, Mad. 3.
İsmail Özsoy, a.g.e., s.160.
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alan hesap değeri sütunundaki en son değerin katılım bankasınca açıklanan birim değer ile
çarpılması suretiyle bulunur45.
Katılma hesabı sahiplerine vadeleri sonunda alacakları tutarı gösteren temel ölçü olan
Birim Hesap Değeri’nin hesaplanması katılım bankaları açısından büyük önem arzetmektedir.
Birim hesap değeri, yani katılma hesaplarının işletilmesinden doğan kâr veya zarar, para cinsi
bazında her vade grubunun toplam katılma hesapları içindeki ağırlığı oranında, Günlük Birim
Değeri Hesaplama Tablosuna uygun olarak hesaplanır ve katılım hesaplarına dağıtılır.
1.2.1.1.2. Farklı Paylaşım Oranlarının Belirlenebilmesi
Katılım bankaları, katılma hesaplarının işletilmesinden doğacak kar ve zarara katılma
oranlarını, zarara katılma oranı kara katılma oranının yüzde 50’sinden az olmamak kaydıyla, para
cinsi, tutar ve vade grupları itibariyle ayrı ayrı belirleyebilir46.
Katılım bankalarına katılım hesaplarının işletilmesi sonucunda ortaya çıkan kar ve zarara
farklı paylaşım oranları üzerinden katılabilme yetkisi tanınmıştır. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken husus zarara katılma oranının kara katılma oranının %50’sinden az olmamasıdır. Eğer
paylaşım oranı olarak hesap sahipleri ile %80,%20 oranı belirlenmiş ise, işlemlerin kar
göstermesi durumunda, katılım bankası kardan %20 pay alacak, zarar göstermesi durumunda ise
zarardan alacağı pay %10 ila %20 arasında katılım bankasının uygun göreceği bir oran
olabilecektir.
Ayrıca katılım bankaları;
•

Para cinsi bazında, yani Türk parası katılma hesapları için ayrı, yabancı para
üzerinden açılmış katılma hesapları için ayrı,

•

Tutara bağlı olarak, yani büyük tutarlı katılma hesapları için daha yüksek/düşük,
küçük tutarlı katılma hesapları için daha yüksek/düşük,

45
46

Mehmet Takan, a.g.e., s.18.
BDDK, “ Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat,
Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, Mad. 6.
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•

Vadeye bağlı olarak, yani daha kısa vadeli katılma hesapları için daha yüksek/düşük,
uzun vadeli katılma hesapları için daha yüksek/düşük,

paylaşım oranı belirleyebilirler.
Katılım bankaları açısından ‘paylaşım oranı’ belirleme fonksiyonu en temel stratejik
alanlardan birisini oluşturmaktadır. Hem katılım hesabı sahiplerine istikrarlı ve piyasa koşullarına
paralel bir getirinin sağlanması, hem de katılım bankasının büyüme trendinin sürdürülebilirliği
açılarından paylaşım oranı/oranlarının belirlenmesinde azami isabetin tutturulmasının büyük
önemi vardır. Dolayısıyla katılım bankalarında Aktif/Pasif Komitesi’nin temel işlevlerinden bir
tanesini de bu husus oluşturmaktadır. Katılım bankaları hem kendi aralarında bir rekabeti
yaşamakta hem de klasik bankalardan gelen rekabet tehdidi ile karşı karşıya bulunmaktadırlar.
Her ne kadar daha önceki dönemde gerçekleşmiş gösterge fiyatlar üzerinden fon toplama
faaliyetlerini sürdürüyor görünseler de klasik bankalara nazaran gözle görülür düşük bir kar
dağıtımı müşteri memnuniyetini ve dolayısıyla müşteri sadakatini olumsuz etkileyecek, sonuçta
da müşterinin alternatif arama çabası içerisine girmesine yol açacaktır.
Katılım bankalarının reel sektörle kurmuş olduğu kredi ilişkisi neticesinde elde etmiş
oldukları kar payı gelirlerinin, katılım bankası ile katılım hesabı sahipleri arasında nasıl
dağıtıldığını gösteren mekanizma aşağıda şekil yardımıyla açıklanmıştır. Özel cari hesaplar
yoluyla toplanan fonların kullandırımından sağlanan gelirlerin tamamı katılım bankasının
gelirlerine aktarılırken, katılma hesapları yoluyla toplanan fonların kredi olarak kullandırılması
neticesinde elde edilen gelirler ise paylaşım oranları üzerinden ayrıştırılmak suretiyle katılım
bankası ile katılma hesabı sahipleri arasında pay edilmektedir.
Özel cari hesapların kredi olarak kullandırılmasından kaynaklanan gelirlerin tamamının
katılım bankasının gelirlerine aktarılmasının nedeni bu fonların sahipleri tarafından katılım
bankasına getiri sağlamak amaçlı yatırılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumun doğal bir
sonucu olarak da bu fonların geri talep edildiğinde tamamının geri ödenmesinin katılım
bankasının garantisinde olmasıdır.
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Cari Hesap Fonlarından

Getirisiz hesap, anapara

Reel Sektöre Kaynak

garantili

Özel Cari
Hesaplar

Masrafsız

Kar/Zarar Bankaya aktarılır

fon girişi

Reel
Sektör

Kar/zarara katılma fonları ile reel
sektöre kaynak

Katılım
Bankası

Katılımcı kar veya zarara
ortak olmayı kabul eder

Kar/zarar, havuza paylaşım

Kar ve Zarara
Katılma
Hesapları

oranları çerçevesinde katılım
payı olarak aktarılır
Vade sonunda kar/zarar
hesaba ilave edilir
Kar/zarar havuzlara aktarılır

TL kar/zarar
ortaklık havuzu
ABD$ kar/zarar
ortaklık havuzu

EURO kar/zarar
ortaklık havuzu
Katılım Fonu = Cari Hesap + Kar /Zarar Katılım Hesapları

Şekil- 1.1. Katılım Bankaları Kar Dağıtım Mekanizması
Kaynak: Albaraka Türk halka arz sunumundan yararlanılarak tarafımızdan hazırlanmıştır.
1.2.1.2. Sendikasyon Yoluyla Fon Sağlama
Katılım bankaları kaynak sağlama konusunda klasik bankalara göre daha kısıtlı
ürünlere/enstrümanlara sahiptir. Çalışma prensipleri gereği faiz içeren ürünlere yatırım
yapmamaları, katılım bankalarının fon toplama faaliyetlerinde de klasik bankalara benzer bir
şekilde faiz karşılığı fon toplayamamaları sonucunu doğurmaktadır. Katılım bankalarının tüm
faaliyetleri için geçerli olan faizsizlik ilkesi, kaynak sağlama noktasında çalışma prensiplerine
uygun yeni fonlama çeşitleri üzerinde çalışılması sonucunu doğurmuştur. Çünkü kaynak
çeşitliliğinin bulunmaması ya da kaynakların kısıtlı olması bu tarz bankaların büyümelerinin
önündeki en büyük engellerden bir tanesidir. Katılım bankaları bu kısıtı aşabilmek ve
büyümelerini destekleyecek kaynak çeşitliliğine ulaşmak için zaman içerisinde yeni enstrümanlar
26

geliştirme yoluna gitmişlerdir. Bu bağlamda sendikasyon yöntemiyle özellikle uluslararası
mali/finansal piyasalardan faizsizlik prensiplerine uygun fon sağlama yöntemini geliştirmişlerdir.
Sendikasyon yöntemi ile fon sağlama, katılım bankasının fon kullandırma metotlarından
birisi olan kurumsal finansman desteği yönteminin, katılım bankası müşterisinin yerine bizatihi
katılım bankasının geçtiği bir modeldir. Bir başka deyişle " sendikasyon işlemi katılım
bankalarının fon kullandırırken başvurdukları murabaha yönteminin bu sefer kendileri için bir fon
kullanma işlemine dönmesinden ibarettir"47 Bu yöntemde fonu sağlayan katılım bankası,
uluslararası finansal piyasalardan murabaha/kurumsal finansman desteği48 metoduyla fon
kullanmaktadır.
Klasik bankalar tarafından da özellikle yurtdışı mali piyasalardan fon sağlama metodu
olarak sıklıkla başvurulan bu yöntem, katılım bankaları açısından farklı bir operasyonel süreç
olarak işlemektedir. Öncelikle sendikasyon yoluyla fon tesarik etmek isteyen katılım bankasınca
cinsi ve fiyatı belirlenen bir emtianın sendikasyona katılan banka/finansal kuruluşlar tarafından
uluslararası mal piyasalarından peşin satın alınıp sözkonusu katılım bankasına vadeli olarak
satılması bunun hemen akabinde ise ilgili katılım bankasının vadeli olarak finanse etmek
suretiyle almış olduğu bu emtiayı yine aynı mal piyasasında peşin bedelle satmak suretiyle
hedeflediği likiditeye kavuşmasıdır. Klasik bankalarda ise bu süreç, sendikasyona katılan finansal
kurum ve kuruluşların ilgili tutarı sendikasyonu talep eden bankanın hesabına yatırmaları ile
gerçekleşmektedir.
Katılım bankaları tarafından gerçekleştirilen sendikasyon yöntemini reverse/ters
murabaha olarak da adlandırmak mümkündür. Normal bir murabaha işleminde fonu/krediyi
kullanan kredi müşterisi iken reverse/ters murabahada fonu/krediyi kullanmakta olan katılım
bankasının bizatihi kendisidir. Bu yöntemle sağlanan kaynaklar katılım bankalarının
bilançosunun pasifinde kaynak çeşitliliğini sağlarken aynı zamanda en temel bankacılık faaliyeti
olan kredi verme fonksiyonuna da destek sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle katılım bankası

47

48

Hüseyin Tunç, Katılım Bankacılığı Felsefesi, Teorisi ve Türkiye Uygulaması, İstanbul: Nesil Yayıncılık
2010, s.166.
Türkiye uygulamasında KFD olarak isimlendirilen bir malın peşin satın alınıp kar marjının ilavesiyle vadeli
olarak satılması işlemi faizsiz bankacılık literatüründe murabaha olarak adlandırılmaktadır.
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tarafından ters murabaha yöntemiyle uluslararası mali piyasalardan sağlanan bu fonlar bu defa
murabaha yöntemiyle kredi müşterilerine kullandırılmaktadır49.
1.2.1.3. Sukuk/Kira Sertifikası Yoluyla Fon Sağlama
Sukuk kelimesi Arapça sak kökünden gelmekte olup, sertifika ve vesika anlamlarını
içinde barındırır. Arap sermaye piyasalarında bono ve tahviller için senet kelimesi kullanılırken,
faizsiz sertifikalar için sukuk kelimesi kullanılmaktadır50.
Sukuk varlığa dayalı olarak ihraç edilebilen bir menkul kıymet olması nedeniyle diğer
senetlerden farklılık göstermektedir. Sukuk sertifikalarının temelinde gerçek bir ticari ilişki ve
gözle görülebilir maddi bir gerçeklik bulunmak zorundadır51. Sukuk kiralanan varlıklar veya
öngörülebilir bir gelir akışı üzerindeki mülkiyeti temsil etmesi nedeniyle yatırımcılara özgün bir
menkul kıymete yatırım imkanı sunmaktadır. Sukuk yatırımından elde edilen kar üzerine inşa
edildiği varlık veya projelerin performansına bağlıdır 52.
Sukuk, katılım bankaları açısından aktif varlıkların menkul kıymetleştirilmesi suretiyle
(securitization), yapacakları yeni finansman faaliyetleri için fon sağlama yöntemi olması
açısından önemlidir. Katılım bankaları tarafından daha önceki dönemlerde gerçekleştirilen sabit
kıymet yatırımları ya da finansman faaliyetlerinden oluşan kredi portföyü sukuk ihracı yoluyla
yeniden likide edilmektedir. Bu yolla sağlanan fonlar ise katılım bankası tarafından yeni sabit
kıymet ve/veya kredi portföylerinin oluşturulmasında kullanılmaktadır. Bu faaliyet neticesinde
sukuk yatırımcıları tatmin edici düzeyde bir menkul kıymet kazancına ulaşırken, katılım
bankaları da aktiflerini büyütmek ve faaliyetlerini genişletmek suretiyle karlılıklarını
artırmaktadırlar.
Accounting and Auditing Organization for İslamic Financial Institutions (AAOIFI)
tarafından 14 farklı sukuk çeşidi belirlenmiştir53. Ancak uygulamada sıklıkla başvurulan sukuk

49
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Hüseyin Tunç, a.g.e., s.167.
Muhammad Ayub, Understandig Islamic Finance, Wiley Finance&Sons, England, 2010, s.392.
Hüseyin Tunç, a.g.e., s.152.
Clifford Chance, Dubai İnternational Financial Centre Sukuk Guidebook, Dubai, 2012, s.5.
IFSB, The Changing Landscape of Islamic Finance, Kuala Lumpur/Malaysia, 2010, s.151.
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yöntemleri54; Sukuk el İcare, Sukuk el Muşareke, Sukuk el Mudarebe, Sukuk el Selem, Sukuk el
İstisna, Sukuk el Murabaha, Sukuk el İstismar ve Sukuk el Vekale’dir.
Yukarıda verilen sukuk türlerine baktığımızda varlık ya da alacağın dayandığı havuzun
mahiyetine bağlı olarak sukuk türlerinin ihdas edildiğini görmekteyiz. Sukuk işlemine esas varlık
ya da alacak, leasing alacaklarından oluşuyor ise sukuk el icare, kar zarar ortaklığı olarak ifade
edilen mudarebe alacaklarından oluşuyor ise sukuk el mudarebe, murabaha alacakları üzerine bir
yapılandırma sözkonusu ise sukuk el murabaha sözkonusu olmaktadır55.
Sukuk ihracı suretiyle oluşturulan menkul kıymet tek bir kaynağa dayanabileceği gibi
yukarıda verilen kaynakların iki ya da daha fazlası da bir arada bulunmak suretiyle ihraçlar
sözkonusu olabilmektedir. Sukuk mekanizması; dayandığı varlık ya da alacağın mahiyetine bağlı
olarak, o varlık ya da alacağın oluşum sürecindeki temel farklılıkları nedeniyle sözkonusu olan
detaylar dışında, tüm varlık ya da alacak havuzlarının menkulleştirmeye konu edilmesi açısından
benzer bir yapı göstermektedir. Sukuk mekanizmasının daha net anlaşılabilmesi için iki farklı
üründen (murabaha alacaklarının ve gayrimenkul varlıklarının satışı) oluşturulan bir sukuk
işlemine aşağıdaki şekilde yer verilmiştir56. Bu sukuk işleminde yatırımcılar açısından getirinin
kaynağını, murabaha alacaklarında kar payı gelirleri, gayrimenkul varlığı açısından ise sözkonusu
gayrimenkullerin ilgili banka/kuruluş tarafından kiralanması suretiyle elde edilen kira gelirleri
oluşturmaktadır.

54
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Dubai İnternational Financial Centre Sukuk Guidebook, Clifford Chance, Dubai, 2012, s.5.
TKBB, Faizsiz Bankacılık Standartları, Çev. Mehmet Odabaşı, İshak Emin Aktepe, Türkiye Katılım
Bankaları Birliği Yayın No:2, İstanbul, 2012, s.369.
Albaraka Türk Sukuk İhraç İzahnamesi, Banka içi kullanım.
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5.a Dönemsel
Dağıtımlar

Vekillik İlanı
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Şekil- 1.2. İki Varlıklı Bir Sukuk İşleminin İşleyiş Mekanizması
Kaynak: Albaraka Türk Sukuk İhraç İzahnamesinden Alınmıştır.
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Nakit Hareketi
* Gelirlere
Murabaha Kâr
Gelirleri ve
Yatırım Gelirleri
Dahildir

Sukuk işleminin gerçekleştirilmesi için, öncelikle sukuk menkul kıymetini ihraç
edecek bir özel amaçlı şirketin (Special Purposes Vehicle-SPV) kurulması gerekmektedir.
Varlık ve alacaklarını menkul kıymetleştirmek (sukuk) suretiyle yatırımcılarına sunmak
isteyen banka ile SPV arasında varlık ve alacakların SPV’ye devri ve geri kiralanması,
işlemin sonunda ise geri satın alınmasına yönelik olarak ‘Kiralama Anlaşması’ ve ‘AlımSatım Sözleşmesi’ imzalanır. Ayrıca SPV adına işlemleri gerçekleştirmek için SPV ile banka
arasında “Vekillik Anlaşması” imzalanır. Bu anlaşma ile birlikte ihraç dahil tüm işlemler SPV
adına banka tarafından gerçekleştirilir.
Hem varlık hem de murabaha bazlı alacak satışının sözkonusu olduğu bir örnekte
süreç aşağıdaki şekilde işlemektedir.
1- Varlık ve murabaha bazlı alacaklarını SPV’ye devretmek isteyen Banka ile SPV
arasında imzalanan ‘Murabaha Satım ve Alım Sözleşmesi’ kapsamında murabaha
alacakları SPV’ye devredilir. Murabaha alacaklarının sukuk portföyüne dahil
ediliği işlemlerde, faizsiz bankacılık ilkelerine uygunluk açısından, murabaha bazlı
alacakların toplamının varlık pörtföyünün %50’sinden az olması gerekmektedir.
Eş zamanlı olarak sukuk ihraç pörtföyünün çoğunluğunu oluşturacak olan
gayrimenkuller de ‘Satım ve Geri Alım Anlaşması’ kapsamında SPV’ye devredilir.
2- SPV iki varlıktan oluşan pörtföye dayalı olarak çıkardığı menkul kıymeti
yatırımcılara peşin bedelle satar.
3- SPV sağlamış olduğu bu bedellerle kendisine devrolunan murabaha alacaklarının
ve gayrimenkullerin bedellerini bankaya öder.
4- Katılım bankası sattığı gayrimenkulleri kullanmak üzere SPV’den kiralar.
5- Katılım bankası ‘Vekillik Anlaşması’ uyarınca, SPV’ye devretmiş olduğu
murabaha pörtföyünden kaynaklanan alacaklar ile birlikte kullanmak üzere
kiralamış olduğu gayrimenkullerin kira bedellerini tahsil eder ve SPV adına
açılmış olan hesaba alacak kaydeder. Bankaca dönemsel olarak bu hesaptan
yatırımcılara düzenli ödemeler gerçekleştirilir.
6- Sukuk vadesi sonunda, opsiyon kullanma fiyatı üzerinden, henüz tahsil edilmemiş
murabaha varlıkları ve gayrimenkuller peşin bedelle bankaca SPV’den geri satın
alınır ve bedeller SPV’nin bankadaki hesabına aktarılır. SPV’nin talimatına
istinaden hesapta biriken bu bedeller anapara kaynaklı borçların tasfiyesi amacıyla
yatırımcılara ödenir.
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Dünya’da ilk sukuk ihracı 1995 yılında Malezya’da gerçekleştirilmiştir. Henüz 15
yıllık bir geçmişi olmasına rağmen, sukuk piyasası başta Asya ve Ortadoğu olmak üzere,
dünya piyasalarında önemli bir finansman kaynağı haline gelmiştir. Sukuk piyasasının bu
denli hızlı gelişiminde, özel sektörün sukuk ihracı yoluyla borçlanma yolunu tercih etmesinin
yanında kamu hazinelerinin de kamunun finansman ihtiyacının karşılanmasında bu modeli
yüksek hacimlerde kullanmaları etkili olmuştur57.
Türkiye’de durum diğer ülkelere paralel bir gelişim gösterememiştir. Bunun temel
sebebi, özellikle sukuk enstrümanının üzerinde yapılandırılacağı hukuki altyapıya ilişkin
düzenlemelerin ancak 2011 yılında tamamlanabilmiş olmasıdır. Özel sektörün sukuk ihracı
yoluyla sermaye piyasası aracılığıyla borçlanabilmesine olanak sağlayan Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) düzenlemesi58 ve akabinde bu tür ürünlerin vergi mevzuatı karşısındaki
durumunu

gösteren

Vergi

düzenlemeleri59

2011

yılında

tamamlanabilmiştir.

Bu

düzenlemelerin ardından Türkiye’de ilk ihraçlar gerçekleşmiş ve Kuveyt Türk Katılım
Bankası A.Ş. 2011 ve 2012 yıllarında toplamda 500 Milyon USD tutarında iki ihraç
gerçekleştirmiştir60.
1.2.1.4. Vekalet Yöntemiyle Fon Toplama
Daha yüksek getiri elde etmek ve/veya katılma hesabının genel işleyişinden
kaynaklanabilecek riskleri minimize etmek isteyen tasarruf sahiplerinin fonlarını bankaya
çekmek amacıyla geliştirilen bir yöntemdir. Vekalet sisteminde; tasarruf sahibi/yatırımcı
katılım bankası ile yapmış olduğu Vekalet Sözleşmesi çerçevesinde, başlangıçta taraflarca
anlaşılan ‘tahmini kar’ beklentisi çerçevesinde, fonunu bankaya teslim eder, katılım
bankasının buradaki sorumluluğu ise almış olduğu bu fonu başlangıçta belirlemiş oldukları
kar hedefine ulaşabilmek için “en iyi gayret aracılığı” göstermek suretiyle, kredilendirme
ilkeleri çerçevesinde değerlendirmekten ibarettir. Toplanan fonun katılım bankasınca
değerlendirilmesi neticesinde ortaya çıkan sonuca, Vekalet Sözleşmesi gereğince, her iki taraf
da rıza göstermektedir. Sistemin devamını sağlamak için katılım bankasının projekte etmiş
olduğu kar hedefini yakalaması ve dolayısıyla yatırımcısını memnun etmesi gerekmektedir.
57
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Sohail Jaffer, Editor, Islamic Investment Banking – Emerging Trendsi Developments and Oppurtinities,
London,:Euromoney Books, 2010, s.30.
SPK, “Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” (Seri III, No:
43), Resmi Gazete, Tarih: 01.04.2010, Sayı: 27539.
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Böyle bir sorumluluk bilinci de doğal olarak katılım bankasının bu tarz fonların
değerlendirilmesinde daha hassas davranması sonucunu doğurmaktadır.
Bu yöntem özellikle fonlarını faizsiz enstrümanlarda değerlendirmek isteyen kurumsal
yatırımcıların fonlarının katılım bankasına çekilmesinde etkin olarak kullanılmaktadır.
1.2.2. Finansman/Kredi Kullandırma Faaliyetleri
Katılım bankaları önceki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanan yöntemlerle sağlamış
oldukları fonları değişik yöntemlerle kredilendirme faaliyetlerinde kullanmaktadırlar. Katılım
bankaları tarafından sıklıkla kullanılan fon kullandırma yöntemlerine aşağıda yer verilmiştir.
1.2.2.1. Nakdi Fon/Kredi Kullandırma Faaliyetleri
Katılım bankalarının temel bankacılık fonksiyonlarından bir diğeri de kredi/finansman
faaliyetlerinde bulunmasıdır. Tarih boyunca bankaların klasik işlevleri mevduat toplamak ve
kredi vermek olmuştur. Hem konvansiyonel bankalar, hem kalkınma ve yatırım bankaları hem
de katılım bankaları farklı yöntemlerle fon toplamakta ve bu fonları yine kendi çalışma
prensipleri doğrultusunda reel ve/veya finansal sektöre plase etmektedirler. Tüm bankacılık
tarzlarının plasman kapasitesi, özkaynak tutarları ve sağladıkları yabancı kaynaklar tarafından
belirlenir. Esas itibariyle bankaların kar noktalarını mevduat/yabancı kaynak maliyeti ile
kredi/finansman getirisi arasındaki pozitif marjlar oluşturmaktadır. Bankaların sadece kendi
kaynaklarıyla kredilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmelerine ve dolayısıyla karlılıklarını
sürdürülebilir kılabilmeleri oldukça zordur.
Katılım bankalarının fon kullandırma tarz ve usulleri klasik bankalara kıyasla ciddi
farklılıklar göstermektedir. Katılım bankalarının fon/kredi kullandırma metodu esas itibariyle
tacirlerin kendi aralarındaki mal alım satımı mantığına dayandırılmıştır. Başka bir ifade ile
faizin islam dininde yasaklanmış buna mukabil ticaretin helal kılınmış olması nedeniyle,
katılım bankalarının kredi/fonu kullandırma mekanizması, ihtiyaç duyulan malın katılım
bankası tarafından satıcısından peşin alınmak suretiyle tedarik edilip alıcıya yani katılım
bankasının kredili müşterisine vadeli satılması şeklinde gerçekleşmektedir.61
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Katılım

bankalarının

fon/kredi

kullandırma

metotları

yasal

düzenlemelerle

belirlenmiştir. Bu husustaki ilk düzenleme 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Tebliğ ile yapılmıştır. Sözkonusu Tebliğ’in
“Katılma Hesaplarında Toplanan Fonların Kullanımı” başlıklı 20. maddesinde aşağıdaki
şekilde tanımlanmıştır.
“Üretim Desteği Sağlanması : İşletmeleri için gayrimenkul, ham ve yarı mamul
maddeler ile teçhizat ve makine temini amacıyla başvuranlara gerekli madde, teçhizat
ve gayrimenkulleri üçüncü şahıslardan peşin satın alıp, vadeli satması şeklinde olur”62.
Üretim Desteği Sağlanması yönteminin tanımından da anlaşılacağı gibi fon
kullandırma işlemi, mali mevzuatın işlemin tam da merkezinde bulunduğu bir mekanizmaya
dayanmaktadır. Kredi müşterisi tarafından talep edilen kredi tutarı klasik bankalarda olduğu
gibi müşterinin hesabına nakit olarak aktarılamamakta, talep edilen kredi ile gerçekleştirilmesi
düşünülen satın alma eylemi bizzat katılım bankası tarafından yerine getirilmektedir. Katılım
bankası tarafından müşterisinin talebi ve seçimi doğrultusunda peşin olarak satın alınan
makine teçhizat, mamul, yarı mamul ya da ham madde vadeye bağlı olarak belirlenen kar
marjının ilave edilmesi suretiyle vadeli olarak müşteriye satılmakta ve böylece kredilendirme
süreci tamamlanmaktadır. Kredi mekanizması bir bütün olarak değerlendirildiğinde, aslında
katılım bankalarının nakdi kredi yerine ayni kredi kullandırdığı, dolayısıyla kredilendirme
işlevlerinin reel sektörün merkezinde cereyan ettiğini görmekteyiz. Bu yönüyle katılım
bankaları kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması açısından önemli bir fonksiyon da icra
etmektedir.
Katılım bankalarının fon kullandırma yöntemlerinden en önemlisi ya da en yaygın
kullanılanı olan üretim desteği yöntemi, zaman içinde uygulamada, katılım bankaları
açısından çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkarmıştır. Müşterinin talep ve seçimi üzerine bizzat
krediye konu malın katılım bankası tarafından yerinde görülüp satın alınmaması, satın alım
işleminin de kredi müşterisince gerçekleştirilmesi, alım satıma ilişkin olarak düzenlenen bazı
belgelerin/faturaların mahiyetlerinin gerçeğe uygun olmayan hususlar içermesine yol açmıştır.
Az sayıda da olsa bu tarz gelişmeler katılım bankalarını mali mevzuat açısından ciddi
problemlerle karşı karşıya bırakmış, kasten olmasa dahi sahte fatura düzenleme/kullanma
62
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durumları ile karşı karşıya kalmışlardır. Birer güven müessesesi olan bankaların belge
sahteciliği ile suçlanmaları/yargılanmaları, bu kurumları mevzuatta radikal bir değişikliğe
gitme noktasında motive edici olmuştur.
Düzenleyici otorite olan BDDK katılım bankalarının bu talebini olumlu karşılamış ve
20.09.2001 tarih ve 24529 sayılı Resmi Gazete’de “Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”63 yayımlanmıştır. Sözkonusu Yönetmeliğin “Fon
Kullandırma Yöntemleri” başlıklı 21’inci maddesi, katılım bankalarının kendilerine özgü
koşullar çerçevesinde, klasik bankalardan farklı yönlerini de ortaya koymak açısından, fon
kullandırma yöntemleri belirlenmiştir. Buna göre katılım bankaları aşağıda verilen
yöntemlerle nakdi fon kullandırabilmektedirler.
1.2.2.1.1. Kurumsal Finansman Desteği Yöntemi
Uluslararası faizsiz bankacılık literatüründe murabaha olarak bilinen bu yöntem dahili
mevzuatımızda kurumsal finansman desteği olarak tanımlanmıştır. Faizsiz bankacılık
sistemine sahip tüm ülkelerde kısa vadeli ticari finansman metodu murabaha olarak
tanımlandığı için çalışmamızda zaman zaman murabaha kavramına da yer verilecektir. Aksi
takdirde uluslararası literatür ile olan bağın kopması ile karşı karşıya kalma riski ortaya
çıkabilecektir. Kurumsal finansman desteği yöntemi ilgili yönetmelikte aşağıdaki şekilde
tanımlanmıştır64.
“Kurumsal Finansman Desteği: Katılım bankası ile fonu kullanacak işletme
arasında akdedilecek sözleşme dahilinde, işletmenin ihtiyaç duyduğu her türlü emtia,
menkul kıymet, gayrimenkul, hak ve hizmet bedelinin satıcıya ödenmesi koşuluyla
işletmenin borçlandırılması işlemidir. Bu yöntemle kullandırılacak fonlarla ilgili alım
satıma ilişkin belgenin bir suretinin katılım bankasınca muhafazası zorunludur”.
Kurumsal

Finansman

Desteği

yöntemini

açıklayan

mevzuat

hükmünden

çıkarılabilecek en ciddi sonuç, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren katılım bankalarının
alım satıma vergisel anlamda taraf olmaktan çıkmış/çıkarılmış olmalarıdır. Katılım bankaları
açısından radikal bir değişikliğe tekabül eden bu düzenlemenin gerçekleştirilmesindeki itici
63
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güç, her türlü önlemi almalarına rağmen yine de sahte belge kullanılmasının önüne
geçilememiş/geçilemeyecek olmasıdır. Güven müesseseleri olarak toplumda saygın bir yeri
bulunan katılım bankalarının istemeyerek de olsa belge sahteciliğine karışması, hem kendileri
açısından bireysel bir risk hem de sistemin bütünü açısından sistemik bir risk unsurunu ortaya
çıkarabilir. Bu tarz risk unsurlarını bertaraf etmek için en uygun yol alım satıma taraf
olmaktan ziyade alım satımın satıcı ile katılım bankasının kredi müşterisi arasında
gerçekleştirilmesi, mal ya da hizmet bedelinin ise katılım bankası tarafından, müşterisinin
talebi üzerine satıcıya ödenmesi, bunun karşılığında da, anlaşılan vadeye bağlı olarak
belirlenen kar marjının ilavesi ile birlikte müşterinin borçlandırılmasıdır. Ayrıca alım satıma
ilişkin belgenin saklanması ve denetimlerde denetçilere ibraz edilmesi zorunlu tutulmuştur.
Belgenin

muhafaza

edilmesi

zorunluluğu,

fatura/belge

düzenleme

zorunluluğunun

kaldırılmasından doğabilecek yanlış tutum ve davranışları engelleyebilecek bir uygulamadır.
Yapılan kredilendirme işleminin dayandığı reel olay bu belgeler sayesinde kanıtlanabilecektir.
Katılım bankaları tarafından gerçekleştirilen kurumsal finansman desteği/murabaha
işlemlerinin işleyiş mekanizması aşağıdaki verilen Şekil 1.3. yardımıyla daha kolaylıkla
irdelenebilir65.

Şekil- 1.3. Kurumsal Finasman Desteği/Murabaha İşleyiş Mekanizması
Kaynak: Islamic Finance Qualifications (IFQ), a.g.e., s.70.

65

Islamic Finance Qualifications (IFQ), The Official Workbook, Edition 3, 2009, s.70.

36

Katılım bankası, murabaha/kurumsal finansman desteği işlemlerinde alıcı veya satıcı gibi
bir aracı üzerinden işlemi gerçekleştirir. Klasik bir murabaha işleminde aşağıdaki adımlar
izlenir:
1. Alıcı (katılım bankası açısından kresi müşterisi) ihtiyaçlarını belirler ve ihtiyaç
duyduğu malların nitelikleri konusunda satıcı ile önceden mutabakata varır.
2. Alıcı malları katılım bankasından almayı taahhüt eder. Alıcının alım garantisinin
bağlayıcı olup olmadığı taraflar arasında yapılan sözleşme ile belirlenir.
3. Banka, alıcı ile satıcı arasında düzenlenen sözleşme şartlarına uygun olarak, malları
satın alır. Genelde katılım bankası malların satın alınmasında alıcıyı/kredi müşterisini
temsilci olarak atamaktadır.
4. Satıcı malları katılım bankasına veya aracıya/temsilciye teslim eder.
5. Banka alıcı/müşteri ile yapmış olduğu ‘Murabaha Sözleşmesi’ çerçevesinde, üzerine
satış farkı (mark-up) koymak suretiyle malları alıcıya vadeli olarak satar.
Mevzuatımızda ‘kurumsal finansman desteği’ olarak ifadelendirilen ancak uluslararası
literatürde ‘murabaha’ olarak bilinen bu fon kullandırma yöntemi daha çok mal ve hizmet
ihtiyacı içerisinde olan kişi ve kurumların katılım bankası aracılığıyla bu ihtiyaçlarını
karşılamalarına imkan sağlamaktadır. Bu modelde satıcı kredisinin yerini katılım bankası
finansmanı almakta, alıcı/müşteri peşin satın alma iskontosundan yararlanırken aynı zamanda
bankası ile kurmuş olduğu uzun soluklu bir ilişkinin pozitif doğal bir çıktısı olarak
fiyatlamada ve vadelendirmede bir takım avantajlara sahip olabilmektedir.
1.2.2.1.2. Bireysel Finansman Desteği Yöntemi
Bireysel finansman desteği yöntemi, işletmelerin ticari ihtiyaçlarının karşılanması için
tasarlanmış olan kurumsal finansman desteği yönteminin bireysel ihtiyaçların karşılanması
için kullanılmasıdır. Bireysel finansman desteği yöntemi ilgili yönetmelikte aşağıdaki şekilde
tanımlanmıştır.
“Bireysel Finansman Desteği: Bireysel ihtiyaçlar için, gerçek kişi alıcıların doğrudan
satıcılardan aldıkları mal veya hizmet bedelinin, katılım bankası tarafından satıcıya
ödenmesi koşuluyla alıcının borçlandırılması işlemidir”66.
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Kurumsal Finansman Desteği yöntemi ile fon/kredi kullandırma mekanizmasının bir
benzeri Bireysel Finansman Desteği yöntemi için de sözkonusudur.

67

Burada, bireysel

ihtiyaçlar için gerçek kişilere fon/kredi kullandırımı sözkonusu olup, satıcıdan kredi müşterisi
tarafından alınan mal ve hizmetin bedelinin katılım bankası tarafından satıcıya ödenmesi ve
bunun karşılığında, vadeye bağlı kar marjı ilavesiyle, müşterinin borçlandırılması
sözkonusudur. Katılım bankalarının kredi kullandırım mekanizmalarında nakit kullandırım
sözkonusu değildir. Kurumsal finansman desteği yönteminde olduğu gibi, bu yöntemde de
satıcıdan sağlanan mal/hizmet bedelinin, klasik/konvansiyonel bankalarda olduğu gibi, kredi
müşterisinin hesabına borç kaydedilmesi sözkonusu olmayıp, bedelin bizzat malın satıcısına
ödenmesi sözkonusudur. Dolayısıyla nakdi kredilendirmeden ziyade bir anlamda ayni
kredilendirmeden söz etmek mümkündür. Bu tarz kredilendirmeler, kredi kaynağının nerede
kullanıldığını izlemek ve dolayısıyla kredi geri dönüşünün mümkün olup olmadığı
hususlarında bir öngörüde bulunabilmek açısından bankaya sağlam veriler sağlamaktadır.
Katılım bankaları, bu metotla gerçek kişilere konut, taşıt ve ihtiyaç/tüketici kredileri
kullandırmaktadır.
1.2.2.1.3. Kar-Zarar Ortaklığı Yatırımı Yöntemi
Katılım bankalarının kuruluş felsefelerinin arkasındaki en temel motif, bu bankalar
aracılığıyla, finasman ihtiyacı içerisinde bulunan kişi ve kuruluşların ticari/yatırım
faaliyetlerinin karına ve zararına ortak olmak suretiyle desteklenmesidir. Uygulamada ortaya
çıkan sorunlar, ekonomik konjonktürün elvermemesi ve katılım bankalarının bu tarz bir
örgütlenmeye gitmemiş olmaları bu modelin toplam hacim içerisinde çok cüz'i bir miktarda
yer alması sonucunu doğurmuştur. Kar-Zarar Ortaklığı Yatırımı ilgili Yönetmelik'te aşağıdaki
şekilde düzenlenmiştir68.
“Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırımı: Katılım bankalarınca gerçek ve tüzel kişilerin tüm
faaliyetlerinden veya belirli bir faaliyetinden veya belirli bir parti malın alım
satımından doğacak kâr ve zarara katılmak üzere bu kişilere fon kullandırılması
işlemidir. Bu yöntem ile fon kullandırmak için, fonu kullanacak olan gerçek ve tüzel
kişilerle "Kar-Zarar Ortaklığı Yatırım Sözleşmesi" düzenlenir. Bankalar, fon
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kullandırdığı gerçek ve tüzel kişilerin kâr ve zararına, sözleşmede belirlenen oranlarda
katılır."Kar-Zarar Ortaklığı Yatırım Sözleşmesi"nde, bankaların kar ve zarardan
alacağı pay ve varsa alacağı teminatlar açıkça gösterilir. Bu sözleşmede, projenin
kârlılığından bağımsız olarak önceden belirlenmiş tutarda kâr garanti edilmesine dair
hükümler yer alamaz”.
Katılım bankaları açısından yeterli düzeyde kullanılmamakla birlikte çok önemli bir
fon/kredi kullandırma kanalı olan bu yöntemde, gerçekleştirilecek kar zarar ortaklığı, kredi
müşterisinin tüm faaliyetlerini kapsayabileceği gibi belirli bir faaliyetine de özgülenebilir. Bu
metot; özellikle kar marjlarının daralıp, diğer bankacılık operasyonlarının banka karlılığını
sürdürülebilir düzeyde tutmayı destekleyemediği dönemlerde, daha fazla risk oluşturmakla
birlikte, yatırımın getirisinin diğer kredi türlerine göre fark edilir düzeyde yüksek olan
yatırımların sonucuna ortak olmak için kullanılmaktadır.
Geleneksel olarak katılım bankalarında çokça başvurulmayan bir yöntem olan kar
zarar ortaklığı yatırımlarının toplam kredi kullandırımları içindeki payı %5’lerin altında
bulunmaktadır. Katılım bankalarının kuruluş felsefe ve gayeleri dikkate alındığında bu tarz
fon kullandırımlarının payının artırılması bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bunu
sağlamak için de, özellikle Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının, geleneksel fon
kullandırım türlerinin yanına bu tarz bir yöntemi ekleyebilmeleri açısından, kredi
mekanizmasına geleneksel yaklaşımın dışında bir bakış açısıyla yaklaşmaları gerekmektedir.
Geleneksel bakış açısı ya da kredi yaklaşımı fonların kahir ekseriyetinin kar zarar ortaklığı
yatırımı dışındaki yöntemlerle kullandırılması, yeni ve farklı ama aynı zamanda nispeten
riskli olmasına rağmen daha karlı alanlara ilgi duyulmaması sonucunu doğurmaktadır.
Yasa koyucu yapmış olduğu bu düzenleme ile, katılım bankalarına diğer
klasik/konvansiyonel bankalarda olmayan bir imkan tanımış, ancak katılım bankaları bu
alanda etkin bir yaklaşım sergileyememişlerdir. Ancak ekonomide yaşanan gelişmeler
önümüzdeki dönemlerde bu yönteme daha fazla itibar edileceğini göstermektedir. Kar
marjlarının daralması katılım bankalarının karlılıklarını desteklemek için bu yönteme daha
fazla itibar etmesine yol açacaktır.
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Kar zarar ortaklığı/mudaraba yöntemiyle fon kullandırma süreci aşağıdaki şekil
yardımıyla açıklanmıştır69:

Şekil- 1.4. Kar Zarar Ortaklığı/ Mudaraba Yöntemi İşleyiş Mekanizması
Kaynak: Islamic Finance Qualifications (IFQ), a.g.e, s.66.
Klasik bir kar zarar ortaklığı/mudaraba işleminde aşağıdaki adımlar izlenir70.
1. Kar zarar ortaklığı yöntemiyle bir proje gerçekleştirmek isteyen bir müşteri, katılım
bankası ile bir akdeder. Katılım bankası sermayeyi temin eden yatırımcı, müşteri ise
"Mudarıb" yani projeye uzmanlığıyla katkıda bulunan taraf olarak hareket eder.
2. Kar ve zararın dağıtılma esasları ‘Kar-Zarar Ortaklığı/Mudaraba Sözleşmesi’ nde
belirlenir.
3. Projeden elde edilen kar veya ortaya çıkan zarar, ‘Kar-Zarar Ortaklığı/Mudaraba
Sözleşmesi’ çerçevesinde taraflar arasında paylaşılır.
Kar zarar ortaklığı modeli katılım bankalarının ortaya çıkış gerekçelerine en uygun
finansman yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yöntemde fikrini ve emeğini ortaya koyan
ancak finansman olanaklarına sahip olmayan kişi ve kurumların talepleri katılım bankası
tarafından ciddi bir risk altına girilmek suretiyle karşılanmaktadır. Üstlenilen riskin
büyüklüğü aynı zamanda beklenen getirinin de diğer fonlama yöntemlerine göre yüksek
69
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Ülkemiz uygulamasında “Kar Zarar Ortaklığı Yatırımı” olarak tanımlanmış olan fon kullandırma modeli
uluslararası finans litaratüründe “Mudaraba” olarak isimlendirilmiştir. Bu yöntemi Emek-Sermaye ortaklığı
olarak da tanımlamak mümkündür.
Islamic Finance Qualifications (IFQ), The Official Workbook, Edition 3, 2009, s.66.
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olması sonucunu doğurmaktadır. Bununla birlikte katılım bankası tarafından taşınan riskin
yüksek olması bu alana olan ilgiyi sınırlı tutmaktadır.
1.2.2.1.4. Finansal Kiralama/Leasing Yöntemi
Katılım bankaları açısından önemli bir fon kullandırma yöntemi olan finansal kiralama
metodu uluslararası faizsiz bankacılık literatüründe icare el-müntehiye bi't-temlik (mülkiyetin
devriyle sona eren kira akdi) olarak bilinmektedir71. Finansal kiralama yöntemine ilişkin
olarak ilgili yönetmelikte yer alan düzenlemeye aşağıda yer verilmiştir72.
“Finansal Kiralama/Leasing: Taşınır ve taşınmaz malların 10/6/1985 tarihli ve 3226
sayılı Finansal Kiralama Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde, katılım bankası ile
kalkınma ve yatırım bankası tarafından temin edilerek kiraya verilmesidir”.
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na73 göre, finansal kiralama işlemlerinde
bulunabilmek için ilgili Kanun kapsamında izin ve faaliyete geçme aşamalarını tamamlamış
ayrı bir tüzel kişilik oluşturma zorunluluğu sözkonusu iken, yalnızca kalkınma ve yatırım
bankaları ile katılım bankalarına bu faaliyetleri kendi bünyelerinde yapabilme imkanı/yetkisi
tanınmıştır. Konvansiyonel bankalar ise finansal kiralama hizmetlerini kendi bünyelerinde
gerçekleştirememekte bunun için ayrı bir tüzel kişilik oluşturmak zorunda kalmaktadırlar.
Dolayısıyla katılım bankaları bu tarz kredilendirme faaliyetleri için klasik bankalara karşı
mukayeseli bir üstünlük oluşturmaktadır.
Finansal kiralama işlemleri; kiracı ile finansal kiralama şirketi arasında düzenlenen
finansal kiralama sözleşmesi kapsamında, finansal kiralama şirketinin, kiracının talebi ve
seçimi üzerine üçüncü kişilerden satın aldığı veya herhangi bir suretle temin ettiği bir malın
zilyetliğinin, her türlü faydayı sağlamak ve belli süre feshedilmemek şartı ile taraflar arasında
belirlenmiş

belli

bir

kira

bedeli

karşılığında,

kiracıya

bırakılması

şeklinde

gerçekleşmektedir74. Bu tanımlamaya göre bir finansal kiralama işleminde üç taraf sözkonusu
olmaktadır. Bunlar; finansal kiralama işlemini gerçekleştiren finansal kiralama şirketi yani

71
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İshak Emin Aktepe, İslam Hukuku Çerçevesinde Finansman ve Bankacılık, s.100.
BDDK, "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", Madde: 19.
10.06.1985 tarih ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 28.06.1985, Sayı: 18795,
Mad.10.
Mehmet Koç, Finansal Kiralama, İstanbul: Beta Basım, 2004, s.7.
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Kiralayan, finansal kiralamaya konu malı kiralamak isteyen Kiracı/Yatırımcı ve finansal
kiralama konusu malın satıcısıdır.
Finansal kiralama mekanizması, yatırımcının ihtiyaç duyduğu yatırım malını
satıcısından seçmesi ile başlar, finansal kiralama şirketinin/kiralayanın sözkonusu malı satın
alması ile devam eder ve satın alınan malın yatırımcıya kiralanması ile tamamlanır.
Yatırımcının sözleşmede belirtilen vadelerde ödemesini yapması suretiyle borcunu bitirdikten
sonra mal sembolik bir fiyat üzerinden yatırımcıya devredilir. Finansal kiralama; vergi
avantajına sahip olması, ödeme planının esnekliği, kendisinin teminat olması nedeniyle ilave
teminat ihtiyacını ortadan kaldırması, teknolojiyi takip etme imkanı tanıması, faiz oranları ve
enflasyona karşı koruma içermesi, uzun vadeli yatırım kredisi ihtiyacını gidermesi gibi
avantajları bünyesinde barındırmaktadır75.
Finansal kiralama yönteminin işleyiş süreci aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

Şekil- 1.5. Finansal Kiralama Yöntemi İşleyiş Mekanizması
Kaynak: Islamic Finance Qualifications (IFQ), a.g.e., s.78.

75

İshak Emin Altepe, a.g.e., s.101.
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Bir finansal kiralama işleminde aşağıdaki adımlar izlenir76.
1. Alıcının ihtiyacına uygun olarak belirlemiş olduğu mal katılım bankası tarafından
satıcıdan satın alınır.
2. Katılım bankası ile kredi müşterisi/alıcı arasında sözkonusu malların kiralanmasına
dair bir ‘Finansal Kiralama Sözleşmesi’ düzenlenir.
3. Satıcıdan peşin bedelle satın alınmak suretiyle katılım bankasının mükiyetine
geçen mal, kiralayan sıfatıyla belli bir süre için alıcıya/kredi müşterisine kiralanır.
Kredi müşterisi yani kiracı bu malın kiralanması karşılığında katılım bankasına
kira bedeli öder.
4. Bedellerin ödenmiş olması şartına bağlı olarak kira süresinin sonunda ‘Finansal
Kiralama Sözleşmesi’ çerçevesinde malın mülkiyeti kiracıya devredilir.
Katılım bankaları finansal kiralama faaliyetleri ile daha uzun vadeli işletme ve yatırım
kredileri kullandırabilme olanağına kavuşmakta ve böylece hem kısa vadeli finansman
ihtiyacı içinde olan hem de uzun vadeli yatırım kredisi talep eden müşterilerinin ihtiyaçlarını
karşılamak suretiyle iki farklı müşteri kitlesine de ulaşabilme imkanına sahip olmaktadırlar.
Katılım bankalarının kredileri içinde önceki dönemlerde ciddi bir yer tutan finansal kiralama
alacakları, 2007 yılında vergi mevzuatında yapılan değişiklik sonucu77 bu enstrümana tanınan
vergisel teşviklerin geri alınması nedeniyle, toplam krediler içindeki nispi önemini kaybetmiş
bulunmaktadır. Ancak katılım bankaları açısından, türev ürün, özellikle kira sertifikası,
ihracına temel teşkil eden bir finansal enstrüman/ürün özelliği taşıması nedeniyle, finansal
kiralama kullandırımlarının artırılması büyük önem taşımaktadır.
1.2.2.1.5. Mal Karşılığı Vesaikin Finansmanı Yöntemi
Mal karşılığı vesaik üretimi daha çok dış ticaret işlemlerinde ortaya çıkmaktadır. Her
ne kadar yurt içi satışlar karşılığında, satış öncesi/sonrası çek ve/veya senet alınması da bir tür
mal karşılığı vesaik üretimi anlamına geliyor ise de katılım bankacılığı uygulamasında ancak
bu vesaikler teminat olarak kabul edilebilirler, kendileri bizzat krediye konu edilemezler. Aksi
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2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete, Tarih: 30.12.2007, Sayı: 26742.
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takdirde bu vesaiklerin kırdırılması hususu devreye girer ki o da faizli işleme karşılık gelir. Bu
tarz bir finansal davranış katılım bankacılığında uygun görülmemiştir. Bu kredilendirme türü
mevzuatta da sadece dış ticaret işlemlerine münhasır kılınmıştır. Mal karşılığı vesaikin
finansmanı yöntemine ilişkin olarak ilgili yönetmelikte yer alan düzenlemeye aşağıda yer
verilmiştir78.
“Mal Karşılığı Vesaikin Finansmanı: Katılım bankası ile fon kullanan arasında
düzenlenecek yazılı bir sözleşme dahilinde, mal karşılığı vesaik mukabilinde fon
kullandırılması işlemidir”.
Özellikle katılım bankalarının üzerinde faaliyet göstermekte olduğu meşruiyet
zeminine

uygun

bir

ürün

yapılandırması

başarılamadığından

bu

yönteme

pek

başvurulmamıştır. Katılım bankacılığının bir malın peşin satın alınıp vadeli satılması
mantığına dayalı kredilendirme yaklaşımı, malın henüz satın alma aşamasında katılım
bankasının devrede olmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla ihraç/ithal edildikten sonraki
aşamada, o malın finansmanına yönelik olarak oluşan talepler bu kredilendirme yaklaşımına
aykırılık oluşturmaktadır. Bu metodun katılım bankalarının çalışma prensiplerine uygun bir
tarza dönüştürülmesinden sonra ancak etkin kullanımı sözkonusu olabilecektir.
Yukarıda belirtilen fon kullandırım yöntemlerinin dışında, katılım bankaları kuruluş
felsefelerine ve faizsizlik prensiplerine aykırı olmamak kaydıyla, klasik bankalar tarafından
gerçekleştirilebilecek her türlü fon kullandırma faaliyetlerini gerçekleştirebilirler79.
1.2.2.1.6. Selem Yöntemi ile Fon Kullandırma
Bu yöntemde ileriki bir vadede teslim edilecek taraflarca nitelikleri belirlenmiş bir
malın peşin olarak satılması sözkonusudur80. Böylece satıcıya o malı temin edebilmesi veya
üretebilmesi için önceden finansman sağlanmış olur. Satıcı, sözleşme tarihinde kendisine
tamamen ve peşin olarak ödenmiş bir bedel karşılığında ileriki bir tarihte sözleşmeye konu
edilen malı teslim edeceğini taahhüt eder. İşlemin başlangıcında alıcı ile satıcı arasında
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BDDK, "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", Madde: 19.
BDDK, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Madde: 48.
Abdullah Durmuş, " İslam Hukuku Açısından Günümüz Kredi ve Finansman Yöntemleri", İslam Hukuku
Açısından Tarihten Gümünüze Kredi ve Finans Yöntemleri, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2011, s.72.
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düzenlenen sözleşmede malın özellikleri ve kalitesi ileride herhangi bir ihtilafa neden
olmayacak şekilde açık ve net olarak tarif edilir81.
Bu yöntem ile fon kullandırılması işleminde süreç, fonu kullanacak olan müşterinin
katılım bankasına satın almayı düşündüğü malın şartlarını havi sipariş formunu geçmesi ve
ilgili malın tedarik edilmesini talep etmesiyle başlar, bankanın bedelini peşin ödemek
suretiyle satıcıya malın tedarik edilmesi talimatını vermesiyle devam eder ve satıcının
belirlenen süre içinde siparişe konu malı, bankaya veya bankanın göstereceği kişiye, özellikle
fonu kullanacak olan girişimciye, teslim etmesi mukabilinde girişimcinin malın bedelini
katılım bankasına ödemesiyle sonuçlanır82.
Selem işleminin faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olabilmesi için; seleme konu
olan malın cinsi, nitelik ve miktarının, selemin gerçekleştirildiği paranın türü, cinsi ve
miktarının, malın teslim edileceği yerin ve sürenin belli olması, bedelin peşin olarak
ödenmesi, selem sözleşmesinin yazılı olması, sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde
ortaya çıkabilecek zararları karşılamak için teminat gösterilmesi ve seleme konu olan malın
kontrolünü yapacak teşkilatın bulunması gerekmektedir83.
Selem yönteminin işleyiş mekanizması aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:

Şekil- 1.6. Selem Yönteminin İşleyiş Mekanizması
Kaynak: Islamic Finance Qualifications(IFQ), a.g.e., s.82
81
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Hüseyin Tunç, a.g.e., s.148.
Hüseyin Tunç, a.g.e., s.149.
Arif Ersoy ve Diğerleri, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli ( Faizsiz Kredileşme Sistemi), İstanbul: İSAV
İslami İlimler Araştırma Vakfı Yayınları, 1987, s.31.
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Klasik bir selem işleminde aşağıdaki adımlar izlenir84. İşlemin daha iyi anlaşılması
için konu rakamsal bir örnek üzerinden anlatılmıştır.
1. Satın alıcı sıfatıyla katılım bankası satıcı ile bir ‘selem sözleşmesi’ akdeder ve US$
100.000 tutarındaki nakit bedeli malın bir ay sonra teslimi koşuluyla satıcıya öder.
Katılım bankasının, bir vekil tayin etmek suretiyle selem satıcısı ile sözleşme
düzenlemesi de mümkündür. Kural olarak banka aracıyı satış ve satın alımları
gerçekleştirmek için vekil tayin edebilir. Vekil ürünlerin selem satıcısı tarafından
katılım bankasına teslimi anında US$ 120.000 bir bedelle geri satılması için vekalet
eder. Buna ‘paralel selem sözleşmesi’ denir.
Selem yönteminde katılım bankası ürünlerin satın alıcısı olurken, paralel selem
sözleşmesinde katılım bankası ürünlerin satıcısı konumundadır.
2. Selem sözleşmesi çerçevesinde ürünler katılım bankasına teslim edilir. Katılım
bankası ise ürünleri paralel selem sözleşmesi kapsamında selem satın alıcısına US$
120,000 bedel karşılığında teslim eder.
Henüz üretilmemiş olup finansmanın sağlanması ile birlikte üretime başlanıp ileriki
vadede teslim edilecek olan bir malın veya hizmetin varlığı halinde selem yöntemine
başvurmaktan söz edebiliriz. Selem yöntemi, Türkiye’de kullanımına pek rastlanmamakla
birlikte faizsiz bankacılık literatüründe yer alan ve diğer ülkelerde sıklıkla kullanılan bir
yöntemdir. Eğer selem benzeri finansman teknikleri olmasaydı faizsiz bankacılık modeli
sadece üretilmiş ürün ve hizmetlerin finansmanı ile sınırlı kalmış olurdu. Ortaya çıkan
sorunlara,

katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda,

makul

finansal çözümler

bulunabiliyor olması uygulanmakta olan finansal sistemin hayatiyetini devam ettirebilmesi
için temel koşuldur.
1.2.2.1.7. İstisna Yöntemi ile Fon Kullandırma
Arapçada istisna kelimesi, sanat ve maharet gerektiren bir şey yapmak, üretimde
bulunmak anlamlarına gelir. Sanatkarla ısmarlayan arasında yapılan ve belli bir ücret
karşılığında özellikleri belirlenmiş şeyin imal edilmesini konu alan bir sözleşme olup kısaca
84

Islamic Finance Qualifications (IFQ), s.82.
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‘sipariş sözleşmesi’ olarak bilinir85. Bir fon kullandırma metodu olarak istisna, alıcı ile satıcı
arasında düzenlenen, bir şeyi imal ettirme konulu bir satış sözleşmesidir. Sözleşmeye göre
satıcı, alıcının talep ettiği bir malı, yapıp veya yaptırıp müşterisine teslim etmeyi taahhüt eder.
Bu yöntem genellikle yapımı veya temini uzun süre alan malların alım satımında kullanılır.
Sözleşmede belirlenen duruma göre malın bedeli peşin veya ileriki tarihte ödenebilir86.
Bu modelde fon kullandırma mekanizması şöyle çalışmaktadır. Müşteri katılım
bankasına başvurur ve temin edilecek malın şartlarını, temin süresini ve maliyetleri bildirir.
Banka müşterisinin talimatına uygun bir şekilde üreticiye sipariş verir. Müşterinin talimatına
göre malın bedeli peşin veya vadeli olarak banka tarafından üreticiye ödenir. Üretici malı
bankaya veya göstereceği kişiye/müşteriye teslim eder. Yatırımcı/kredi müşterisi mal bedelini
katılım bankası ile kararlaştırmış olduğu tarihte bankasına öder87.
Bu model genellikle yapımı uzun sürmesi nedeniyle inşaat yapım işi ile uğraşan kişi
ve kurumların fon taleplerinin karşılanmasında kullanılır. Bu modelde imalatçı üreteceği mal
için ihtiyaç duyduğu parayı elde ettiği gibi satmak için müşteriyi de garantilemiş olur88.
Üretilecek olan ürünün siparişte mutlaka belirtilmesi gerekmektedir89.
1.2.2.1.8. Muşareke Yöntemi ile Fon Kullandırma
Kelime anlamı itibariyle Arapçada ortaklık anlamına gelen muşareke, islam
toplumlarında kullanılan bir iş ortaklığı modelidir. Bu modelde ortaklardan her birine eşit
veya farklı tutarlarda sermaye koyma imkanı verilebilmektedir. Ortaklar aynı tutarda sermaye
koysa bile kar paylaşım oranlarının farklılaştırılması mümkündür. Zarar sorumluluğunun
belirlenmesinde ise tarafların koydukları sermaye miktarı rol oynamaktadır. Ortaya çıkan
zarar taraflar arasında koymuş oldukları sermayeleri ile orantılı olarak paylaştırılmaktadır90.
Muşarekede, elindeki fonları karlı ve güvenli bir şekilde işletmek isteyen katılım
bankası ile gerçekleştireceği proje için ilave kaynak ihtiyacında olan müteşebbis olmak üzere
iki taraf sözkonusudur. Daha çok girişimcinin tek başına kendi sermayesi ile
gerçekleştiremediği yatırımların finansmanında karşımıza çıkan bir fonlama türüdür.
85
86
87
88
89
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Abdullah Durmuş, a.g.m., s.74.
Hüseyin Tunç, a.g.e., s.150,151.
Hüseyin Tunç, a.g.e., s.151.
Abdulaziz Bayındır, Ticaret ve Faiz, İstanbul: Süleymaniye Vakfı Yayınları, 2007, s.265.
Ahmet Tabakoğlu, İslam İktisadına Giriş, İstanbul: Dergah Yayınları, 2008, s.306.
Hüseyin Tunç, a.g.e., s.143.
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Girişimci/müşteri tarafından geliştirilen projenin ihtiyaç duyduğu finansman taraflar
tarafından karşılanmakta, projenin karlı bir şekilde bitirilmesi durumunda, taraflar,
başlangıçta aralarında akdetmiş oldukları muşareke sözleşmesinde belirlemiş oldukları
oranlarda karı paylaşmakta, zarar ortaya çıkması durumunda ise kural olarak sermayeleri
oranında zarara iştirak etmektedirler91. Ayrıca projenin karlı bir şekilde sonuçlandırılması
durumunda iş geliştirme faaliyetinde bulunması nedeniyle de girişimciye kar paylaşımı
öncesinde belli bir yüzde olarak emeğinin karşılığı ödenmektedir92.
Kar zarar ortaklığı/Muşareke süreci aşağıda şekil yardımıyla açıklanmaktadır:

Şekil- 1.7. Kar Zarar Ortaklığı/Muşareke Ürününün İşleyiş Mekanizması
Kaynak: Islamic Finance Qualifications (IFQ), a.g.e., s.66.
Klasik bir kar zarar ortaklığı/muşareke işleminde aşağıdaki adımlar izlenir93.
1.

Katılım bankası ve müşterisi kar zarar ortaklığı esasında bir proje gerçekleştirmek
için bir ‘Muşareke Sözleşmesi’ akdeder. Proje için her iki taraf sermaye koyar ve
her iki tarafın da proje yönetimi ve faaliyetlerde yer alma hakkı vardır.

91

92
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Yavuz Akbulak, Erkan Özgüç, “Alternatif Finansman Yöntemi Olarak İslami Finansal Araçlar ve
Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Düşünceler”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı 39, KasımAralık 2004, s.3.
İsmail Özsoy, Türkiye’de Özel Finans Kurumları ve İslam Bankacılığı, İstanbul: Timaş Yayınları,
1987, s.126.
Islamic Finance Qualifications (IFQ), s.66.
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2.

Projeden elde edilen karlar iki taraf arasında ‘Muşareke Sözleşmesi’nde belirlenen
bir oran üzerinden dağıtılırken, bir zararın ortaya çıkması halinde tarafların zarara
katılımları sermayeye katılımları oranında olacaktır.
Emek-sermaye ortaklığı şeklinde cereyan eden Kar Zarar Ortaklığı/Mudaraba

yönteminin yanında katılım bankaları tarafından fon sağlama yöntemlerinden bir diğeri de
yine bir kar zarar ortaklığı mahiyeti sergileyen Muşareke yöntemidir. Bu modelde
Mudaraba’dan farklı olarak katılım bankası ile birlikte işleme taraf olanlar emeklerinin
yanında ihtiyaç duyulabilecek sermayeye de ortak olmaktadırlar. Başka bir deyişle Mudaraba
yönteminde iş geliştirmesinde bulunanlar sadece oluşturulan ortaklığa emeklerini yani iş
bilgilerini koyarlarken, Muşareke bazlı kar zarar modelinde iş bilgisi ve emek yanında
sermaye de koymaktadırlar.
1.2.2.1.9. Teverruk Yöntemi ile Fon Kullandırma
Teverruk, güncel ticari ihtiyaçların ortaya çıkardığı bir finansman yöntemi olup
müşterilerin kısa vadeli likidite ihtiyaçlarının karşılanmasında yoğun olarak kullanılır.
Modelin işleyişi aşağıdaki gibidir94.

Şekil- 1.8. Teverruk Yönteminin İşleyiş Mekanizması
Kaynak: Islamic Finance Qualifications (IFQ), a.g.e., s.76.

94

Murat Türker, “MENA Bölgesi Faizsiz Bankacılık Fonlarının Ülkemiz Ekonomisine Kazandırılması :
“Tavarruk” ya da “Uluslararası Murabaha”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl 6, Sayı 35, MartNisan 2004, s.9.
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Likidite ihtiyacı içerisinde olan müşteri katılım bankasına müracaat eder ve kendisine
mal piyasasından emtia satın alınması talimatı verir. Katılım bankası özellikle metal
borsalarından peşin bedelle temin ettiği bu emtiayı kar payı ilave edilmiş bir fiyattan vadeli
olarak müşterisine satar. Müşteri bu yolla edinmiş olduğu bu emtiayı yine aynı yöntemle
metal borsasında satar ve ihtiyacını duyduğu likiditeye kavuşur. Bu işlemden kaynaklanan
anapara ve kar payı borcunu ise anlaşmış olduğu tarihte katılım bankasına öder95.
Teverruk/emtia murabahası yöntemiyle bir yatırım yapılması için takip edilecek prosedür
aşağıda tanımlanmaktadır96:
1.

Katılım bankası bir metal aracısından malı temsil eden bir emtia senedi satın alır.

2.

Banka emtia senedi karşılığında metal aracısına peşin ödemede bulunur.

3.

Katılım bankası emtia senedini kredi müşterisine vadeli olarak satar.

4.

Müşteri, vadeli olarak satın almış olduğu emtia senetlerini katılım bankasından
kendi namına satmasını ister. Katılım bankası müşterinin vekili olarak emtia
senedinin metal aracısına peşin olarak satışını gerçekleştirir.

5.

Metal aracısı (nihai satın alıcı) banka aracılığıyla emtia senedi karşılığında
müşteriye peşin ödeme yapar.

6.

Ödeme vadesi geldiğinde kar paylı tutar müşteri tarafından bankaya ödenir.
Bu adımların her birinin doğru sıra ile atılması gerekmekte ve ayrıca bir sonraki adıma

geçilmeden önce önceki adımın gerçekleştirilmesi ve emtia senedinin de devredilmiş olması
şarttır.
Aşağıdaki tabloda katılım bankalarının kredilerinde son on yıllık dönemde yaşanan
gelişmeler ve bankacılık sektöründen yıllar itibariyle aldığı pay verilmiştir. Tablodan da
görüleceği gibi, katılım bankalarının krediler yönüyle bankacılık sisteminden aldığı pay son
10 yıllık süreçte hızlı bir ivme yakalamış, 2001 yılında %2,5 düzeyinde olan sektör payı 2011
sonu itibariyle %5,6’ya yükselmiştir.

95
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Hüseyin Tunç, a.g.e., s.159.
Islamic Finance Qualifications (IFQ), s.78.
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Tablo- 1.2. Katılım Bankalarının Sektör Kredilerinden Aldığı Pay
Sektör Toplamı Katılım Bankaları Katılım Bankaları
(Milyon TL)
(Milyon TL)
Payı (%)
31.12.2001
38.037
952
2,5
31.12.2002
50.835
1.853
3,7
31.12.2003
68.879
2.657
3,9
31.12.2004
103.591
4.249
4.1
31.12.2005
156.410
6.474
4.1
31.12.2006
218.987
9.323
4.3
31.12.2007
285.616
14.072
4,9
31.12.2008
367.445
17.641
4.8
31.12.2009
392.621
23.641
6.0
31.12.2010
525.851
30.823
5.9
31.12.2011
682.893
38.538
5.6
Kaynak: BDDK, TBB ve TKBB verilerinden yararlanılarak tarafımızdan hazırlanmıştır.
1.2.2.2. Gayrinakdi Kredi Kullandırma Faaliyetleri
Katılım bankaları tarafından sağlanan kredi faaliyetleri yalnızca nakdi kredilerden
ibaret olmayıp müşterilerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında gayrinakdi/nakdi olmayan
kredileri de içermektedir. Katılım bankalarının nakdi kredi kullandırma yöntemleri klasik
bankalardan ciddi düzeyde farklılıklar içerirken gayrinakdi kredi kulllandırımları açısından
farklılıklardan ziyade paralellikler ve hatta benzeşmeler sözkonusudur.
Gayrinakdi krediler, "bankanın nakit olarak bir ödemede bulunmadan üçüncü kişiler
arasında yapılan kontrat, taahhüt, antlaşma vb. yazılı metinlerin geçerli olabilmesi için
taraflardan biri lehine taahhütlerde bulunması, kredi müşterisinin neden olabileceği zararı
karşılama garantisi vermesi veya müşterilerin ödemelerine garantör olması işleminden doğan
risk" olarak tanımlanabilir97.
Gayrinakdi kredilerde kredi kullanan taraf adına üçüncü kişi ya da kişilere sadece bir
garanti ya da kefalet verilmekte veya bunların edimlerini yerine getirecekleri taahhüt
edilmekte, herhangi bir nakit akışı gerçekleşmemektedir98.
Katılım bankaları klasik bankalar tarafından sağlanmakta olan tüm gayrinakdi
finansman işlemlerini hiç bir kısıtlama olmaksızın yapabilmektedirler. Katılım bankaları

97
98

Hakan Şakar, Bankalarda Kredilendirme Teknikleri, İstanbul: Akdeniz Yayıncılık, 2002, s.85.
İhsan Uğur Delikanlı, Bankacılıkta Kredi Türevlerinin Hissedar Değerine Katkısı, Etkin Bir Şekilde
Kullanımına İmkan Sağlayacak Risk Yönetimi Yapılanması ve Finansal Raporlaması, TBB Yayını
no: 271, İstanbul, 2010, s.11.
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tarafından müşterilerine; “Teminat Mektubu”, “Akreditif” ve “Aval/Kabul Kredisi” şeklinde
gayrinakdi kredi sağlamaktadır.
Yukarıda verilen gayrinakdi kredi kullandırımlarının kısa açıklamalarına sırasıyla
aşağıda değinilmiştir.
1.2.2.2.1. Teminat Mektubu
Katılım bankaları tarafından yoğun olarak kullandırılan teminat mektupları;
"borçlunun muhataba karşı yüklendiği bir edimin yerine getirilmesini garanti etmek üzere,
banka tarafından lehtara verilen taahhüdün yerine getirilememesi durumunda kayıtsız şartsız
ödeme yapılacağını gösteren mektup"99olarak tanımlanabilir.
Teminat mektubu işlemlerinde öncelikle üç tarafın varlığı esastır. Teminat mektubunu
düzenleyen banka, kendisi lehine teminat mektubu düzenlenen lehtar ve mektuba konu iş
ve/veya hizmetin kendisine karşı teminat mektubu verilmek suretiyle taahhüt edildiği
muhatap, bir teminat mektubu ilişkisindeki tarafları oluşturmaktadır100.
Teminat mektubu mutlaka gerçekleşme potansiyeli olan belirli bir riski garanti
etmelidir101. Her türlü borç veya fiil, garanti edilen riskin konusu olabilir. Banka, teminat
mektubu ile muhatabın zararını tazmin etmeyi taahhüt eder. Bu şekilde kredili müşteri,
bankanın isim ve prestijinden faydalanarak nakit teminat vermekten kurtulur. Banka da
vermiş olduğu teminat mektubu karşılığında müşterisinden mektup tutarı üzerinden komisyon
almaya hak kazanır.
Katılım bankaları açısından bankacılık hizmet geliri olarak komisyon geliri yaratmak
açısından müşterileri lehine teminat mektubu vermek önemli olduğu kadar müşterilerinin
teminat mektubu ihtiyacını karşılamak suretiyle müşteri memnuniyeti ve sadakati oluşturmak
da çok önemlidir. Özellikle kamuya iş yapan müşterilerin olmazsa olmaz taleplerinden bir
tanesi teminat mektubudur. Kamu idaresi iş yaptırma ya da mal ve hizmet tedarikine ilişkin
olarak gerçekleştirmekte olduğu ihalelerde mutlak surette geçici ve kesin teminat mektubu
talep etmektedir. Kamu idaresinin talep ettiği teminat mektubu ihtiyacını karşılamayan kişi ve
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Mehmet Takan, a.g.e., s.272.
Seza Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları ve Kontgarantiler, 4. Baskı, Ankara: Cem Web Ofset, s.25.
Vahit Doğan, Banka Teminat Mektupları, Ankara: Seçkin Yayınları, 2005, s.37.

52

kuruluşun ihaleye katılım imkanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla katılım bankaları teminat
mektubu vermek suretiyle ekonomik hayatın işleyişine çok ciddi katkı sağlamaktadır.
Katılım bankalarının yıllar itibariyle vermiş oldukları teminat mektubu tutarlarına
ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Katılım bankalarının teminat mektubu hacmi yıllar itibariyle artan bir seyir izlemiş,
bankacılık sektörü tarafından verilen teminat mektuplarına olan oranı ise 2008 yılına kadar
artan bir seyir izlerken, bu tarihten itibaren azalan bir trend içerisine girmiştir.
1.2.2.2.2. Akreditif
Katılım bankaları, özellikle dış ticaret işlemleri ile uğraşan müşterilerinin
gerçekleştirmiş olduğu uluslararası düzeydeki mal hareketlerine yönelik ödemelerin
gerçekleştirilmesi

için

müşterileri

lehine

gayrinakdi

kredi

mahiyetinde

akreditif

kullandırımında bulunurlar.
Uluslararası ticarette bir ödeme şekli olan akreditif; alıcının talebine dayalı olarak
bankanın verdiği ve alıcı tarafından ayrıntıları belirtilmiş mala veya hizmete ilişkin bir takım
belgelerin ibrazı karşılığında satıcıya ödeme yapılması yolundaki şartlı bir taahhüttür102.
Uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan bir ödeme aracı olan akredifli ödeme
sistemi, ithalatçı ve ihracatçı ile birlikte onların kredibilitesine ilave olarak bankaların
garantörlüğünü de devreye sokarak alıcı veya satıcının akreditif şartlarına uygun
davranmaması halinde diğer tarafın zarara uğramamasını sağlamaktadır103.
Katılım bankalarının gayrinakdi kredi kullandırımları arasında önemli bir yer tutan
akreditif işlemlerinde yıllar itibariyle ciddi bir gelişme sağlamış ve toplam sektörden aldığı
payı da zaman içinde artırmıştır.
1.2.2.2.3. Aval/Kabul Kredileri
Katılım bankaları tarafından uluslararası ticaretin finansmanında kullandırılan
gayrinakdi kredilerden bir diğeri ise aval/kabul kredileridir. Kabul, ilgili banka üzerine keşide
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Haluk Erdemol, Bankalarda Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulama, Akbank Ekonomi Yayınları, 3. Baskı,
İstanbul, 1993, s.65.
Nihat Turhan, Dış Ticaret ve Akreditifli İşlemlerin Uluslararası Uygulama Kılavuzu, İstanbul: Adalet
Yayınevi, Şubat 2010, s.100-101.
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edilmiş bir poliçenin bankaca kabul edilmesi ve böylece poliçe bedelinin vadesinde lehdara
ödeneceğinin ilgili banka tarafından garanti edilmesidir104.
Aval, poliçe veya bononun ön yüzüne yazılan, şartsız ve gayrikabili rücu bir kefalet
olup, muhatap ve keşidecinin dışında poliçeye imza koyan kimse aval vermiş olur. Aval veren
kişi ve/veya kurum ve kuruluşa avalist denmektedir. Banka avali ise, ödeme taahhüdünde
bulunan ithalatçının yanısıra, bankanın da lehtar tarafından alıcı adına keşide edilen poliçenin
önyüzünün alıcı ile birlikte imzalanması suretiyle ödeme taahhüdünde bulunulmasını ifade
eder105.
Tablo- 1.3. Katılım Bankaları’nın Sektörün Gayri Nakdi Kredilerinden Aldığı Pay
Sektör Toplamı
Katılım Bankaları Katılım Bankaları
(Milyon TL)
(Milyon TL)
Payı (%)
31.12.2001
35.185
616
1,8
31.12.2002
43.196
826
1,9
31.12.2003
44.780
1.456
3,3
31.12.2004
56.003
3.088
5,5
31.12.2005
67.579
5.675
8,4
31.12.2006
82.045
9.607
11,7
31.12.2007
92.080
12.656
13,7
31.12.2008
120.703
19.606
16,2
31.12.2009
124.371
19.432
15,6
31.12.2010
154.605
21.287
13,8
31.12.2011
204.678
25.874
12,6
Kaynak: BDDK, TBB ve TKBB verilerinden yararlanılarak tarafımızdan hazırlanmıştır.
Katılım bankaların dış ticaretin finansmanında her geçen gün daha fazla rol
üstlendiğini ve sektörün %10’a yakın kısmının bu bankalar tarafından gerçekleştirildiği
tabloda verilmiştir.
1.2.3. Diğer Bankacılık Faaliyetleri
Katılım bankaları, temel bankacılık faaliyetleri olarak bilinen fon toplama ve
kullandırma faaliyetleri dışında kalan ve klasik bankalar tarafından müşterilerine sunulan tüm
ürün ve hizmetleri de katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde sunmaktadırlar. Bu finansal
ürün ve hizmetler çok geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Burada katılım bankasının herhangi
bir finansal ürün ve hizmeti talep eden müşterilerine sunarken dikkat etmesi gereken en
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Haluk Erdemol, a.g.e., s.85.
Nihat Turhan, a.g.e., s.96.
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önemli husus sunumu istenen ürün ve hizmetin faiz içermiyor olmasıdır. Faizsizlik prensibi
katılım bankalarının varlıklarının temel gerekçesidir. Bu gerekçeye aykırı davranmak hem bu
kurumların kuruluş gayeleri ile çelişecek hem de bu kurumları düzenleyen hukuki çerçeveye
aykırılık oluşturacaktır.
Katılım bankaları tarafından sunulan diğer finansal ürün ve hizmetler;
-

Çek karnesi verilmesi,

-

Fatura tahsilatına aracılık,

-

Kamu vergi ve maaş ödemelerine aracılık,

-

Kredi kartı hizmetleri,

-

POS hizmetleri,

-

Havale-EFT ve yurtdışı para transferlerine aracılık işlemleri,

-

Sigorta işlemlerine aracılık,

-

Çek senet tahsilatına aracılık,

-

Döviz alım-satımı,

-

Altın alım-satımı ve altın hesabı açılması,

-

Kiralık kasa hizmetleri,

-

ADK kanalları ile ATM,

-

İnternet, mobil ve telefon bankacılığıdır.
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İKİNCİ BÖLÜM
KATILIM BANKACILIĞINDA RİSKLER VE YÖNETİMİ
Bu bölümde bankacılık faaliyetleri gerçekleştirilirken sıkça karşılaşılan risklere ve bu
risklerin yönetimine ilişkin yöntemlere yer verilecektir. Bu çerçeveden olmak üzere,
bankacılık faaliyetinin bir parçası haline gelmiş olan kredi riski, operasyonel risk ve piyasa
riskinin analizi ve yönetimine ilişkin hususlar bu bölümün konusunu oluşturmaktadır.
2.1. Kavramsal Çerçeve
Fonların fazlası olandan açığı olana doğru akışı finansal aracılık yoluyla olmaktadır.
Fon fazlası olan kişi ve kurumların mali ve kurumsal yapılarının yetersizliği, ödünç verilen
fonun geri alınabilmesi konusundaki bilgi ve deneyimlerinin yeterli olmaması gibi hususlar,
bu tarz finansal konularda yeterli uzmanlığa sahip ve aynı zamanda kurumsal düzeyde güven
verecek bir finansal aracının ortaya çıkması ihtiyacını ortaya koymuştur106. Bankaların en
temel işlevi fon fazlası olanlar ile fon ihtiyacı olanlar arasında aracılık fonksiyonunu yerine
getirmesidir107.
Kar amacı güden firmalar, faaliyetlerini sürdürürken enflasyon, büyüme, cari işlemler
açığı gibi makroekonomik ve rakip firmaların piyasaya girmesi, kötü yönetim gibi mikro
ekonomik risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Faaliyet alanlarının geniş ve karmaşık
yapısına bağlı olarak bankaların karşı karşıya kaldıkları risklerin atipik yani kendine özgü
olduğunu söylememiz mümkündür 108.
2.1.1. Riskin Tanımı
Kavram olarak risk; beklenen veya umulan bir sonuçtan sapma ihtimalinin mevcut
olduğu bir durumu ifade etmektedir. Bankalar açısından bakıldığında ise risk, “en yalın
haliyle bankanın zarara uğrama olasılığını ifade eder”109. “Bankacılıkta risk, taşınan
pozisyonların standart sapması olarak da tanımlanabilir”110. Belirsizliğin bir ölçüsü olan risk,
türüne bağlı olarak değişik tekniklerle hesaplanabilen bir büyüklüktür. Finansal açıdan riski,
106
107
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İhsan Uğur Delikanlı, a.g.e., s.7.
Marcia L. Stigum, Rene O. Branch, Jr., Managing Bank Assets and Liabilities, USA: DowJones-Irwın,
1983, s.17-18.
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bir bankanın nakit akışında, piyasa değerinde ve miktarını bir ya da birden fazla finansal
varlık fiyatında ortaya çıkan değişimin belirlediği kazançlarında beklenmedik kayıplara yol
açan bir finansal olay olarak da tanımlamak mümkündür111. İç Sitemler Yönetmeliği ise riski,
“bir işleme ya da faaliyete ilişkin bir parasal kaybın ortaya çıkması veya bir giderin ya da
zararın oluşması halinde ekonomik faydanın azalması ihtimali” olarak tanımlamıştır112.
Finansal piyasalarda “gerçekleşen getirinin beklenen getiriden sapma olasılığı olarak
ifade edilen finansal riskin”113 varlığı finansal aracılık işlevini mümkün kılmıştır. Riskin
olduğu yerde kar olmakla birlikte yanlış yönetilen riskler ya da risklerin yönetiminde
sergilenen başarısızlık çok büyük ekonomik kayıplara yol açabilir. Fazla fona sahip olan kişi
ve kurumların bu fonları güvenli bir şekilde işletebilecek yeterli uzmanlığa sahip aracılara
ihtiyacı bulunmaktadır. Aksi takdirde yeterli uzmanlığa sahip olmayan kişi veya kuruluşlara
işletilmek üzere bırakılan veya yetersiz bilgi ve deneyime rağmen bizatihi fon sahibi
tarafından işletilen fonların geleceği tehlikede olacaktır. Dolayısıyla bu finansal aracılık
fonksiyonunu yerine getirecek olan kuruluşlar ise bankalardır.
2.1.2. Risk Yönetim Süreci
Son yıllarda yaşanan küreselleşme olgusu finansal işlem hacimlerini artırmakla
birlikte buna bağlı olarak finansal risklerin çeşitlendiği bir ortamın oluşmasına da katkıda
bulunmuştur. Ekonomik çerçevede yaşanan bu gelişmelere paralel olarak gerek tek tek banka
bazında gerekse sistemin tümünü etkiler şekilde sistemik olarak sorunlar yaşanmış ve bu
sorunlar dönem dönem kriz şeklini almış ve uluslararası ölçekte ciddi ekonomik ve sosyal
maliyetlere yol açmıştır. Son otuz yıl içinde ülkemizde ve uluslararası alanda yaşanan
ekonomik ve mali krizlerde temel tetikleyicinin bankacılık sektörü olması bankacılıkta risk
yönetiminin önemini artıran hususlardan birisi olmuştur114. Gittikçe karmaşıklaşan bir
zeminde faaliyet gösteren ve oldukça dinamik bir yapıya sahip olan bankalar açısından son
derece önemli olan güven ve sağlamlığın temini için Bank for International Settlements (BIS)
başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar tarafından, risk yönetişimi, kurumsal yönetişim,
denetimin etkinliğini artırma, şeffaflık ve doğru bilgi akışını sağlamak suretiyle piyasa
disiplinini gerçekleştirme noktasında çok yoğun çabalar sarfedilmektedir.
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Kurumsal risk yönetimini; organizasyonu etkileyebilecek potansiyel olayları
tanımlamak, riskleri organizasyonun risk alma iştah ve profiline uygun olarak yönetmek ve
organizasyonun hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak
amacı ile oluşturulmuş; yönetim kurulu, üst düzey yönetim ve tüm diğer çalışanlar tarafından
etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik
bir süreç olarak tanımlayabiliriz115. Bankalarda risk yönetiminin; finansal performansı
iyileştirmek ve kabulü mümkün olmayan ölçüde büyük zararlarla karşılaşılmasını önlemek
gibi iki temel hedefi bulunmaktadır116. Risk yönetimi yoluyla ortaya çıkabilecek ve mali
bünye üzerinde tahrip edici sonuçlar yaratabilecek olumsuz gelişmeleri önlemenin yanında
karlılığı artırmak suretiyle bir bütün olarak bankanın finansal performansını yükseltmek de
mümkündür.
Gerek ulusal gerekse uluslararası finansal piyasalarda sürdürülebilir mali istikrarın
sağlanması için bankacılık sisteminde etkin bir risk yönetiminin varlığı büyük önem
taşımaktadır. Bankalarda entegre risk yönetim sistemlerinin kurulması ve bu sistemlerin
stratejik karar alma mekanizmalarında kullanılmaya başlanması risk yönetiminde yeni bir
merhaleyi oluşturmuştur. Uluslararası finansal sistemde son dönemlerde yaşanan krizler, risk
yönetimi kavramının önemini daha da artırmış, dolayısıyla finansal piyasaların riskini
ölçmeye yönelik olarak geliştirilen teknikler ile birlikte risk yönetim felsefesi de önem
kazanmaya başlamıştır117.
Risk yönetiminin birincil amacı, tanımlamak, izlemek ve kontrol etmek amacıyla
risklerin ölçülmesidir. Banka bünyesinde geliştirilen risk yönetimi becerisi sayesinde,
stratejilerin uygulanması, rekabet avantajlarının geliştirilmesi, fiyatlama kararlarına yardım
etmesi, risklerin kontrolü ve raporlanması, işlem portföylerinin yönetilmesi gibi çok önemli
fonksiyonlar başarılı bir şekilde gerçekleştirilir118.
Risk yönetiminde etkinliği sağlamak için, risklerin ‘risk yönetim süreci’ olarak da
adlandırılan dört temel fazın takip edilmesi suretiyle yönetilmesi gerekmektedir119.
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Şekil- 2.1. Risk Yönetim Sürecinin Dört Temel Safhası
Kaynak: Basel düzenlemelerinden yararlanılarak tarafımızdan hazırlanmıştır.
Risklerin Tanımlanması: Bankacılık faaliyeti mahiyeti gereği çok değişik riskleri
bünyesinde barındırmaktadır. Risk yönetim sürecinde öncelikle yapılması gereken bankanın
karşı karşıya bulunduğu risklerin tanımlanması ve her bir risk türünün özelliklerinin
belirlenmesidir. Farkına varılamayan ve ayrıca özellikleri bilinmeyen risklerin yönetilebilmesi
çok zor hatta mümkün değildir.
Risklerin Ölçülmesi: Tanımlanan risklerin sayısallaştırılmaları suretiyle ölçülebilir
hale getirilmesi ve ardından değişik metotlarla ölçülmesi aşamasıdır. Farklı risklerin
sayısallaştırılmasını içeren bu süreç bir bankanın risk yönetim programının en kritik
bütünleyenidir. Etkin bir risk ölçümünün yapılamaması durumunda bankanın yüklenmiş
olduğu risklerin hangilerinde daha fazla, hangilerinde ise makul ya da düşük risk taşıdığının
belirlenebilmesi mümkün değildir120.
Risklerin İzlenmesi: Bu aşamada ölçülen ve sayısallaştırmak suretiyle somut hale
getirilen risklere karşı, riskten kaçınma, risk azaltımı veya risk transferi gibi risk yönetim
araçlarının devreye sokulması suretiyle bir kararın verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ya
koruyucu tedbirlerin uygulanması yoluyla risk üstlenilecek ya da riske girmekten kaçınmak
suretiyle risk üstlenilmekten vazgeçilecektir121.
Risklerin Kontrolü/Azaltılması: Hem risklerin iyi yönetilip yönetilmediğini hem de
risklerin belirlenen sınırlar dahilinde tutulup tutulmadığını tespit ve değerlendirme amacı
güden sürecin bu aşaması, risk yönetiminde uygulanan risk yönetim sürecinin etkinliğinin ve
verimliliğinin değerlendirilmesine de olanak tanımaktadır. Risklerin takip edilmesi
neticesinde, ya bilançonun aktif ve pasifinde bir değişiklik yapma ya da risk ölçüm araçlarını
değiştirme seçeneklerinden birini tercih etme imkanına kavuşulmaktadır122. Riskin azaltılması
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fonksiyonu, tüm risklerden ziyade daha çok operasyonel süreçlerden kaynaklanan risklerin
etkisinin azaltılmasına yönelik olarak kullanılmaktadır123.
2.2. Katılım Bankacılığında Riskler
Katılım bankaları, klasik bankalarda olduğu gibi, finansal aracılık fonksiyonlarını
gerçekleştirirken, temel bankacılık faaliyetlerinin yanında müşterilerine çok sayıda diğer
bankacılık faaliyeti de sunmaktadır. Dolayısıyla her ticari/ekonomik faaliyet dalında olduğu
gibi bankacılık sistemi de, sunduğu bu kompleks finansal ürün ve hizmetler nedeniyle, çok
çeşitli riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Bankacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde
ortaya çıkan temel risklere Şekil-2.2’de yer verilmiştir124.

KATILIM BANKACILIĞINDA RİSKLER

Kredi Riski
Piyasa Riski
Likidite Riski
Kar /Getiri Oranı Riski
Kur Riski
Operasyonel Risk
Solvency Risk
Diğer Riskler: Ülke Riski, Transfer Riski,
Yoğunlaşma Riski, Yasal Risk, İtibar Riski,
Baz Riski, Karşı Taraf Riski, Sistemik Risk
Şekil- 2.2. Katılım Bankacılığında Riskler
Kaynak: Kaynaklardan yararlanılarak tarafımızdan hazırlanmıştır.
Katılım bankacılığı faaliyetlerinin taşımış oldukları risklere bakıldığında bunların
konvansiyel bankaların maruz kaldıkları risklere paralel olduğu görülmektedir. Ancak ikisi
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arasında ortaya çıkma şekli ve olasılığı bazında temel farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle
kredi riski bazında konuyu irdelediğimizde, katılım bankalarının kredi/fon kullandırma
yöntemlerinin konvansiyel bankalara göre daha fazla koruma içerdiği bir gerçekliktir.
Kredi/fon kullandırımının gerçek bir mal ve hizmet tedarikine dayanması ve ödemelerin belli
periyotlarda ve düzenli olması göreceli olarak katılım bankasınca sağlanan kredilere risk
boyutu itibariyle bir avantaj sağlamaktadır.
Sistemin maruz kaldığı riskler bazında en temel farklılık aynı zamanda piyasa riskinin
bir alt bileşeni olan faiz oranı riskinde ortaya çıkmaktadır. Banka bilançosunun taşımakta
olduğu sabit maliyetli aktif ve pasif pozisyonların varlığı konvansiyonel bankalar açısından
faiz oranı riskini, katılım bankaları açısından ise kar/getiri oranı riskini doğurmaktadır.
Buradaki kavramsal farklılaştırmanın temelinde her iki banka modelinin farklı kurgulnmış
olması bulunmaktadır. Konvansiyonel bankalar mevduat ve kredi işlemlerini faiz oranı
üzerinde şekillendirirken katılım bankaları meşruiyetlerini genel olarak reel bir mal ve
hizmetin finansmanına ve dolayısıyla alım-satım fonksiyonunun bir çıktısı olan kar payı/getiri
oranı üzerine oturtmuşlardır.
Konvansiyonel bankalar için mudilerine sağlamış oldukları getiriler ile kredi
kullandırımı yoluyla lehlerine almış oldukları getiriler faiz olarak ifadelendirilirken, katılım
bankaları açısından fon kullandırım yöntemlerinin farklılığı nedeniyle bu getiriler kar payı
olarak isimlendirilmektedir. Dolayısıyla literatürde faiz oranı riski olarak bilinen bu tür riskin
katılım bankalarındaki karşılığının kar/getiri oranı riski olması en doğru tanımlama olacaktır.
Riskin türünü belirleyen etmen, sağlanan ve kullandırılan fonların karşılığında banka
hesaplarına aktarılan getirinin ne olarak isimlendirildiğidir.
Katılım bankalarının faaliyetlerini gerçekleştirirken karşılaştıkları risklere takip eden
bölümlerde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
2.2.1. Kredi Riski ve Yönetimi
2.2.1.1. Tanımı ve Unsurları
Katılım bankaları tarafından gerçekleştirilen fon/kredi kullandırım yöntemlerine
birinci bölümde yer verilmiştir. Buna göre katılım bankaları, faizsizlik prensiplerinin bir
gereği olarak, klasik bankaların kredilendirme metotlarının dışında daha farklı yöntemlerle
fon/kredi kullandırmaktadırlar. Katılım bankalarının; kurumsal finansman desteği/murabaha,
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bireysel finansman desteği/murabaha, finansal kiralama, kar ve zarar ortaklığı/mudaraba, kar
ve zarar ortaklığı/muşareke, selem, istisna, teverruk, mal karşılığı vesaikin finansmanı gibi
nakdi, teminat mektubu, akreditif ve aval-kabul gibi gayrinakdi fon/kredi kullandırma
yöntemleri bulunmaktadır. Bankacılık mevzuatı hangi yöntemle olursa olsun katılım bankaları
tarafından gerçekleştirilen fon kullandırma faaliyetleri sonucu ortaya çıkan bakiyeleri kredi
alacağı olarak belirlemiş ve klasik bankaların kredi uygulamaları ile paralel bir düzenlemeye
gitmiştir. Bu bağlamda ‘kredi’ kavramı çalışmanın bütününde katılım bankalarının fon
kullandırımlarını kapsayacak tarzda kullanılacaktır.
Kredi piyasalarında bankanın kredi müşterisini yeterince analiz edememesine yol açan
‘reverse selection/ters seçim’ ve kredi borçlusunun bankadan sağladığı krediyi sözleşme
hükümlerine uygun kullanmaması sonucunu doğuran ‘moral hazard/ahlaki tehlike’ olmak
üzere iki çeşit asimetrik bilgi sorunu bulunmaktadır125. Kredi piyasalarındaki bu asimetrik
bilgi sorunu ile kredi riski arasında doğrudal bir ilişki bulunmaktadır. Bir anlamda asimetrik
bilgi sorunun varlığı kredi riskinin kaynağını oluşturmaktadır. Bankadan sağlanan kredinin
sözleşme koşullarına uygun kullanılmaması sonucu ortaya çıkan ‘ahlaki riziko’ sorunu katılım
bankalarının fon kullandırım yöntemleri sayesinde büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır.
Kredi riski, borçlunun banka ile yaptığı sözleşme hükümlerine uymaması veya
sözleşme hükümlerini gereği gibi yerine getirmemesi durumunda bankanın gelirlerinde veya
sermayesinde kayıp ortaya çıkma olasılığını ifade etmektedir126. Kredinin tahsil kabiliyetinin
borç alan karşı tarafın, menkul kıymet yatırımları açısından ise ihraçcının geri ödeme
performansına bağlı olduğu tüm faaliyetlerde kredi riski bulunmaktadır. Kısaca kredi riskini
kredinin geri ödenmeme riski olarak tanımlamak mümkündür.
“Kredi riskini, finansal bir sözleşmenin karşı tarafının yükümlülüğünü yerine
getirebilme gücünde içsel ve dışsal faktörler kaynaklı ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmelere
bağlı olarak sözleşmenin banka için temsil ettiği değerde beklenmeyen değişikliklerden dolayı
bankanın sermayesinde ve/veya gelirlerinde azalma olması olasılığı olarak tanımlamak daha
doğru olacaktır”127. Bu tanımdan, herhangi bir işlemde kredi riskinin ortaya çıkması için
katılım bankası ile kredi teminine yönelik olarak düzenlenmiş bir finansal sözleşmenin,
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finansal sözleşmeye taraf olan kredi müşterisinin içsel ve/veya dışsal faktörler nedeniyle mali
yükümlülüğünü yerine getirme gücünde bir zayıflamanın ortaya çıkması, bu zayıflamanın
kredi geri ödemelerini aksatması suretiyle katılım bankasının gelirlerinde bir azalmanın
meydana gelmesi hususları anlaşılmaktadır.
“Bankalar için kredi riskinin temel kaynağını bankaca kullandırılan ticari ve bireysel
nitelikli nakdi krediler oluşturmakla birlikte, söz konusu risk bankanın yatırım portföyü, türev
işlemler, döviz işlemleri, vadeli işlemler ve dış ticaretin finansmanına yönelik ürünler gibi
bilanço içi ve bilanço dışı pek çok işlemi sonucunda da ortaya çıkmaktadır”128. Katılım
bankası tarafından bilanço içinde ve/veya dışında tanınan ve bankacılık yasası kapsamında
kredi olarak sayılan tüm kalemler kredi riskini doğurabilmektedir.
Uygulanan kredi riski yönetim politikalarından doğal olarak beklenen bankanın kredi
riskini azaltıcı yönde etkide bulunmasıdır. Bununla birlikte zaman zaman uygulanan yanlış
kredi yönetim politikaları beklenenin tam tersine etkiler ortaya çıkarabilmektedir. Kredi
riskinin azaltılması konusunda bankanın elindeki en önemli araç kredi tahsis ve kullandırım
süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesidir. İhtiyatlı kullandırım prensipleri, kredi onay
mekanizmaları, kredilendirme sürecinde görevlendirilecek personelin kalitesi ve kullandırılan
kredilerin geri dönüşüne katkı sağlayacak teminatlandırma prensipleri gibi hususların banka
tarafından açık bir şekilde belirlenmiş olması etkin bir kredilendirme sürecinin tasarımı için
vazgeçilmez temel unsurlardır. Seyyaliyet, emniyet ve verimlilik gibi temel kredilendirme
ilkelerinin belirlenmiş olması kredi riskinin yönetimindeki etkinliği artıran en önemli
husustur. Kredilerin kısa vadeli ve taksitli olarak kullandırılması seyyaliyet, geri dönüşlerin
teminat altına alınması emniyet, yüksek getirili olarak kullandırılması ise verimlilik ilkesinin
bir sonucudur.
Kredi riskinin yönetimi konusunda geleneksel yöntem, her bir gerçek ve tüzel kişiye
sağlanan kredilerin kullandırımlarının ve geri ödemelerinin bireysel olarak yani kredi
müşterisi bazında izlenmesidir. Kullandırılan kredilerin bireysel bazda izlenmesi, kredi riski
yönetimi açısından önemli olmakla birlikte, bankaların kredilerini portföyler bazında
izlemeleri risk yönetiminde etkinlik sağlama açısından gereklidir. Kredi riskinin
ölçülmesindeki amaç, kredilerin portföy yaklaşımı ile yönetilmesi, fiyatlamasının riskleri
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içerecek şekilde yapılması ve beklenmedik zararlara karşı güvence sağlamasıdır129. “Kredi
riski portföy modelleri, çok sayıda krediden oluşan bir portföyde optimal bileşimi sağlamak
üzere risk ve getiri dengesinin ve ayrıca portföye yeni ilave edilecek veya portföyden
çıkarılacak varlıkların portföy risk-getiri dengesi üzerinde yaratacağı olası etkilerin, belli bir
metodoloji dahilinde ve görece çok hızlı bir şekilde analizine yardımcı olmaktadır”130.
Kredi portföyündeki risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi, bankanın risk profilinin ve
risk kültürünün, kredi portföyüne ve portföyden kaynaklanan risklere ilişkin detaylı bilgilerin
temin edilmesi yolu ile yönetim kurulu ve üst yönetim131tarafından kavranmasını ve kontrol
edilmesini gerektirmektedir. Yönetim kurulu ve üst yönetim, kredi portföyündeki ürünler,
sektör ve bölge bazındaki yoğunlaşmalar, ortalama kredi dereceleri/ratingleri gibi konularda
yeterli bilgiye sahip olmalı; ayrıca kredi riskinin kontrol edilmesi amacıyla ihtiyatlı politika,
prosedür ve uygulama usullerinin oluşturulmasını ve tüm personel tarafından bu kurallara
uyulmasını sağlamalıdır132.
Faaliyette bulunduğu ülkenin sınırları dışında kredilendirme faaliyetlerinde bulunan
bankalar, ülke riski ve transfer riskine de maruz kalabilmektedir. Ülke riski, krediyi alan kişi
ya da kuruluşun faaliyette bulunduğu ülkede yaşanan ekonomik, sosyal ve politik gelişmeler
nedeniyle, krediye ilişkin yükümlülüğün kısmen veya tamamen zamanında yerine
getirilememesi ihtimalini ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle ülke riski, bir ülkenin belirli
ölçüde kendi insiyatifindeki olaylar neticesinde dış borç yükümlülüklerini yerine getirememe
olasılığıdır133.
“Ülke riski bir ülkedeki ekonomik risk, politik risk ve düzenleme riskinin bileşiminden
oluşmaktadır. Ücret düzeyi, enflasyon, ekonomik büyüme ve resesyon gibi ekonomik
değişkenler ekonomik riske neden olmaktadır. Savaşlar, politik krizler, moratoryum,
kamulaştırma, seçimler, gümrük kısıtları gibi etkenler de politik riske etki etmektedir.
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Bunların yanı sıra para ve sermaye piyasalarındaki düzenlemeler sonucu oluşabilecek
düzenleme riski ile ülke riski oluşmaktadır”134.
Transfer riski, temel olarak kredi alan kişi veya kurumun kendi iradesinin dışında,
bulunduğu ülkedeki hükümet politikalarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır135.Transfer
riski, krediyi alan kişi ya da kuruluşun faaliyette bulunduğu ülkenin ekonomik durumu veya
iç düzenlemeleri nedeniyle, döviz borcunun aynı türde veya konvertibl diğer bir döviz ile geri
ödenmeme ihtimalidir. Bankalar açısından transfer riski ise, “borçlunun yabancı para birimine
ulaşamaması nedeniyle yurtdışı yükümlülüğünü yerine getirmede karşılaştığı sorunlardan
kaynaklı olarak bankanın zarar etme olasılığını”136 ifade etmektedir.
2.2.1.2. Kredi Riski ile İlişkili Diğer Riskler
1. Kar/Getiri Oranı Riski
Katılım bankaları faizsizlik prensipleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüklerinden,
bu bankalar tarafından kullandırılan fonların getirisi kar payı olarak isimlendirilmektedir.
İşleyiş mekanizmalarından kaynaklanan bu farklı getiri tanımlamaları nedeniyle, katılım
bankaları söz konusu olduğunda, klasik bankalar için geçerli olan faiz oranı riskinden ziyade
kar/getiri oranı riskinden bahsetmemiz gerekecektir.
Klasik bankalar açısından toplanan fonların ağırlıklı olarak sabit bir maliyet içermesi,
bu bankalar tarafından sabit maliyetle toplanan bu fonların yine sabit bir maliyetle kredi
olarak kullandırılmaları faiz oranı riskinin temel nedenini oluşturmaktadır. Toplanan
kaynakların vadesi ile kullandırılan kredilerin vadesi arasında ortaya çıkabilecek bir
uyumsuzluk piyasa koşullarına bağlı olarak bankanın gelirlerinde ve dolayısıyla sermayesinde
bir kayıp olasılığı doğuracaktır. Katılım bankası sözkonusu olduğunda fon toplama ve
kullandırma mekanizmasının bir gereği olarak faizin yerini kar ya da getiri oranı almaktadır.
Özü itibariyle bir katılım bankası fon kullandırma faaliyeti gerçekleştiriken müşterisinin
ihtiyaç duyduğu bir malı satın alır ve vadeye bağlı olarak belirlemiş olduğu kar/getiri oranını
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maliyete eklemek suretiyle müşterisine satar. Dolayısıyla katılım bankalarının fon toplama ve
kullandırma aşamalarında ortaya çıkan marj faiz değil kar payı ya da getiri oranıdır.
Katılım bankacılığına ilişkin ülkemiz uygulamasında bu olumlu farka ‘kar payı’
denilmesi nedeniyle klasik bankalar için geçerli olan faiz oranı riskini kar payı oranı riski
olarak tanımlamamız da mümkündür. Ancak özellikle faizsiz bankacılığın yaygın olduğu
ülkelerde gerçekleştirilen çalışmalarda bu risk türü ‘rate of return/getiri oranı riski’ olarak
adlandırılmaktadır.137 Her iki tanımlama da aynı sonucu vermekte ise de biz bu çalışmamızda
‘kar/getiri oranı riski’ tanımlamasının konuyu daha anlaşılır kılacağını düşünüyoruz.
Birinci bölümde katılım bankacılığının faaliyetlerinden bahsedilirken, kaynak tedariki
tarafında katılım bankalarının ağırlıklı olarak kar ve zarara katılma hesapları aracılığıyla fon
topladıklarından bahsedilmişti. Katılım fonları aracılığıyla toplanan fonların başlangıçta sabit
bir maliyeti bulunmamakta, toplanan bu fonların kullandırılmasından elde edilen karların
banka ile katılım fonu sahipleri arasında yine başlangıçta belirlenmiş olan ‘paylaşım oranı’
doğrultusunda dağıtılması ile birlikte kaynak maliyeti ortaya çıkmaktadır. Bu durumda vade
uyumsuzluğunun bir sonucu olarak ortaya çıkan kar/getiri oranı riskinden bahsedilmesi
mümkün değildir. Dolayısıyla klasik bankalar açısından çok önemli bir finansal risk türü olan
faiz/kar/getiri oranı riski, kaynak yapısının sabit bir maliyet içermemesi, ayrıca kaynak
maliyetinin elde edilen karın bir fonksiyonu niteliğinde olması nedeniyle katılım bankaları
açısından aynı yoğunlukta sözkonusu değildir.
Katılım bankalarını kar/getiri oranı riski ile karşı karşıya bırakan kaynaklar daha çok
murabaha sendikasyonu yoluyla sağlanan ve bir anlamda katılım bankalarının müşterileri için
gerçekleştirmiş oldukları murabaha işleminin bizatihi katılım bankası için sendikasyona dahil
olan finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesidir. Bu yöntemle sağlanan fonlar katılım
bankalarının bilançolarının pasifinde büyük bir yer tutmamakla birlikte sabit bir maliyet
içermesi açısından kar/getiri oranı riski taşımaktadır. Vade uyumsuzluğu ile birlikte ortaya
çıktığında katılım bankasının gelirlerini etkileme olasılığına sahip olması nedeniyle kar/getiri
oranı risk sürecinin etkin yönetimi önem arzetmektedir.
Katılım bankaları açısından, kredi riski ile kar/getiri oranı riski arasındaki ilişki, kredi
portföyünün kompozisyonuna ve kredilerin vade yapısı, kar payı/getiri oranları gibi
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özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan nakit akımlarının kar payı/getiri oranlarındaki
değişikliklere olan duyarlılığına bağlıdır. Kar/getiri oranı riskinin banka bilançoları üzerindeki
etkisi vade pozisyonlarına göre farklılık göstermektedir. Pasiflerin ortalama vadesi aktiflerin
ortalama vadesinden fazla olan bankalarda, düşen kar payı/getiri oranları risk yaratırken,
aktiflerinin ortalama vadesi pasiflerinin ortalama vadesinden uzun bankalar için ise kar
payı/getiri oranlarının yükselmesi kar/getiri oranı riskini doğurmaktadır138. Kar/getiri oranı
riski, bankanın finansal durumuna bağlı olarak, kredi kullandırım süresi içinde kar payı/getiri
oranlarında yaşanan değişimlerden dolayı, maruz kalınan bir risk olup, alınan pozisyonun
durumuna bağlı olarak bankanın gelirlerinde veya sermayesinde kayıp yaşanma ihtimalini
ifade etmektedir139.
Bankada kredilendirme faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin minimize edilmesi ya da
kontrol altında tutulabilmesini sağlamak için fiyatlama ve vadeye ilişkin kararların, sağlanan
fonların maliyet ve vade yapısı dikkate alınarak verilmelidir. Kar payı/getiri oranlarındaki
değişimlere karşı duyarlılık gösteren krediler, bireysel bazda ve portföy bazında dönemsel
olarak stres testine tabi tutulmalıdır. Banka içinde kredilerin sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi
için, kredilerin türleri, kar payı/getiri oranları, geri dönüşleri, teminatları, kullandırıldıkları
gerçek ve tüzel kişiler ile gruplar bazında dönemsel raporların hazırlanması ve bu raporların
sorumlu personel ve üst yönetim tarafından iyi analiz edilmesi gerekmektedir.
2. Likidite Riski
Likidite, bankanın belirli bir anda varlıklarını ciddi bir kayba uğramadan nakde
dönüştürebilme yeteneğini gösteren bir ölçüttür. Likidite kısaca, ihtiyacınız olduğunda sahip
olunan para demektir. Likiditeyi taahhütleri makul bir fiyatla karşılamak için fon
sağlayabilme yeteneği olarak da tanımlamak mümkündür140. Likidite riski, bankanın vadeleri
gelen yükümlülüklerini zamanında ve makul bir maliyetle karşılayamaması tehlikesini, buna
bağlı olarak gelirlerinde veya sermayesinde kayıp yaşama ihtimalini ifade etmektedir141.
Bankaların faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde sürdürebilmeleri açısından, likidite
ihtiyaçlarını çok iyi planlamaları ve likidite açığı oluşması halinde bunu hangi kaynaklarla
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karşılayabileceklerinin

planlamasını

yapmaları

gerekmektedir142.

Likidite

yönetimi

planlamasının bir parçası olarak, bankalar kolaylıkla nakde çevrilebilecek kredilerini
belirlemelidirler. Bir kredinin likiditesi, kredinin türüne, kullandırılan kişinin/firmanın
kredibilitesine, vade yapısına ve kullandırım koşullarının piyasa koşullarına uygunluğuna sıkı
sıkıya bağlıdır.
Likidite sıkışıklığının ortaya çıkması durumunda, ihtiyaç duyulan likiditeye
ulaşabilmek için, bankaların kredilendirme faaliyetlerini azaltmaları ya da durdurmaları söz
konusu olabilmektedir. Bu durumda kredi tahsis etmek suretiyle bir taahhüt altına girilen
müşterilere kredi kullandırımlarında azalışa gidilmesi ya da kredi kullandırım taahhütlerinin
geri çekilmesi banka açısından önemli boyutta itibar riski doğurabilir. Böyle bir durum, hem
bankanın itibarında genel bir erozyona yol açacak hem de kredi azaltımı ya da kredi kullanım
talebinin karşılanmaması durumu ile karşı karşıya kalan müşterinin bankayı terk etmesi
sonucunu doğurabilecektir.
Katılım bankacılığı sisteminin yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesi,
likiditesi ve istikrarının kamuoyu tarafından tartışma konusu yapılmasına yol açacak
eylemlerden kaçınılmalı ve katılım fonu sahiplerinin sisteme güveninin tam ve sürekli olması
sağlanmalıdır143. Bu bağlamda, ortaya çıkan likidite ihtiyacının karşılanması için kredi
kullandırımlarında azaltıma gidilmesi kararının alınmasından önce, söz konusu olabilecek
risklerin de banka yönetimi tarafından sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Likidite
ihtiyacının karşılanması için başka kaynakların sağlanmasına çaba gösterilmesi ve bankanın
itibarı üzerinde negatif etki ortaya çıkarabilme olasılığı bulunan bu yöntemin en son tercih
edilmesi en doğru politika olacaktır.
3. Fiyat Riski
Katılım bankalarının faaliyetlerini sürdürmekte kullandıkları ürünler, fiyat, vade, kar
payı oranı veya diğer faktörlerin bir fonksiyonu olabilmektedir. Bu ürünlerin fiyat volatilitesi
iki tür riske neden olmaktadır. Bunlardan ilki sistematik risk olup, piyasadaki fiyatların genel
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olarak oynaklığından meydana gelmekte iken, ikinci tür olan sistematik olmayan risk ise,
genel fiyat düzeyi yerine bir enstrümanın fiyatının oynaklığı ile meydana gelmektedir144.
Kredi portföyünün likiditesini olumlu yönde etkileyen faktörlerin büyük çoğunluğu,
fiyat riskini de etkileyebilmektedir. Genel olarak kredilerin vadeye kadar elde tutuluyor
olması sebebiyle, fiyat riski krediye ilişkin bir risk olarak sayılmasa da, bankaların kredi
portföy yönetimi uygulamalarındaki gelişmeler ve kredi piyasalarındaki genişleme ve
derinleşmenin de etkisi ile kredi portföyünün fiyat riskine olan duyarlılığı artmaktadır.
4. Kur Riski
“Döviz iktisadi bir mal niteliğinde olup, arz ve talebi bulunmakta ve fiyatı da arz ve
talebe göre oluşmaktadır”145. Kur riski, ülke parasının diğer yabancı paralar karşısında değer
yitirmesi veya döviz pozisyonunda mevcut yabancı paraların birbirleri arasındaki değerlerinde
(parite) meydana gelen değişimler sonucunda maruz kalınacak zarar olarak tanımlanabilir146.
Ekonomilerde yaşanan önemli dalgalanmalar, döviz kurlarının arz talep dengesi dışına
çıkarak gerçek ihtiyaçtan ziyade spekülatif amaçlı taleplerle belirlenmesine yol açmaktadır.
Dalgalı kur politikasının uygulandığı dönemlerde, açık/fazla pozisyon bankanın kur riski ile
karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Kur riski döviz kurlarındaki olağandışı hareketler
sonucu, bankalar tarafından taşınan kısa ve/veya uzun pozisyonlar nedeniyle oluşabilecek
risklerdir147. Kur riskine maruz kalınmasının temel nedeni, bankaların bilanço içi veya dışı
hesaplarında herhangi bir döviz cinsinden “kısa” veya “uzun” pozisyona148 girmiş
olmalarıdır149.
Kur riski, kurlarda meydana gelen değişimler sonucunda bankanın kazançlarında veya
sermayesinde kayıp meydana gelme olasılığını ifade etmektedir. Bu risk, ulusal paranın
değerinin yabancı paralar karşısında sergilediği dalgalanma sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca, bir yabancı paranın diğer bir yabancı para karşısındaki değerini ifade eden paritedeki
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(çapraz kurdaki)150 dalgalanmalar da kur riskine yol açmaktadır. Anılan risk, bilançonun aktif
ve pasifinde farklı yabancı paraların bulunmasının yanında, gelecekte başka bir para cinsinden
yerine getirilecek olan taahhütlerden de kaynaklanabilmektedir.
Döviz kuru riskine açık olunması, bankaların döviz kurlarında ortaya çıkabilecek
öngörülemeyen dalgalanmalar nedeniyle nakit akımlarında ve gelir ve giderlerinde
değişikliklerin ortaya çıkması ihtimali yaratmakta, bu durum da bankaların gelecekteki
karlılıkları ve dolayısıyla rekabet güçleri üzerinde belirleyici olabilmektedir151. Bankanın mali
bünyesi üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri de dikkate alarak, banka üst yönetiminin sağlıklı
bir pozisyon politikası belirlemesi, gerek karlılıkların sürdürülebilirliği gerekse finansal
faaliyetlerin devamlılığının sağlanması açısından önem arzetmektedir.
Yabancı para/döviz üzerinden kullandırılan krediler bankanın maruz kaldığı kur riskini
artırıcı veya azaltıcı yönde etkide bulunmaktadır. Bankanın kur riski pozisyonunun en önemli
kalemini döviz üzerinden kullandırılan krediler ile yabancı para üzerinden girilen yükümlülük
ve taahhütler oluşturmaktadır. Kredilere ve bilanço dışı risklere bağlanan pozisyonların,
vadelerin uzunluğu nedeniyle, dövizli pasife oranla daha yavaş hareket etmesi döviz
fiyatlarının yukarı doğru gittiği bir ortamda katılım bankasının taşımış olduğu kur riskini
artıracaktır. Tersi durumda üstlenilen kur riski banka sonuç hesapları açısından pozitif bir etki
doğuracaktır.
5. Faaliyet Riski
Kredilerde faaliyet riski, kredi süreci içinde yer alan yöneticilerin hataları ve
yetersizlikleri sonucunda kredi faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilememesi sonucu
kredi yönetim süreçlerinde ortaya çıkmaktadır152. Faaliyet riskinin büyüklüğü, bilgi
sistemlerinin ve oluşturulan kontrol mekanizmalarının yeterliliğine, kredi işlemlerine ilişkin
süreçlerin ihtiyatlı ve sağlıklı şekilde tanımlanmasına ve personelin yeterliliğine ve
yetkinliğine bağlıdır. Kredilerden kaynaklanabilecek zararların en aza indirilmesini temin
için, personelin yetkinliğine ilave olarak, bankanın bilgi işlem sistemlerinin, kredi
yoğunlaşmaları, kredilerin vade durumu, kredi kullandırılan kişilerin/kurumların mali
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yapılarındaki olumsuz gelişmeler, geri ödeme performansı gibi konularda yeterli bilgiyi
zamanında ve doğru olarak üretebilmesi gerekmektedir. Faaliyet riskini minimize etmek için
yönetim bilgi sistemleri aracılığıyla üretilen bu raporlar üst yönetim tarafından
değerlendirilmeli ve alınması gereken aksiyonlar vakit geçirilmeksizin alınmalıdır.
6. Uyum Riski
Uyum riski, düzenlemelere, belirlenmiş olan politika ve süreçlere ya da etik
standartlara uyulmaması veya bunların ihlal edilmesi nedenleriyle bankanın kazançlarında
veya sermayesinde kayıp ortaya çıkma ihtimalini ifade etmektedir153.
Uyum riski yürürlükteki tüm yasalar ile birlikte etik standartları ve sözleşme
yükümlülüklerini de kapsamaktadır. Bankanın faaliyetleri ile personelinin tutum ve
davranışlarının devamlı surette düzenleme ve standartlara uygun ve uyumlu, bankanın
itibarına yakışır şekilde doğruluk ve dürüstlük değerlerine dayalı olması, banka bünyesinde
gerekli politika, prosedür, düzenleme, kural ve talimatlarla sağlanmalıdır.
Kredilere ilişkin uyum riski, bankacılık kanunu ve ilgili alt düzenlemelerde kredilere
ilişkin olarak yer alan hükümler ile birlikte etik kurallara, müşteri ile banka arasında
akdedilen sözleşme hükümlerine ve bankanın kendi iç düzenlemelerine uyum gibi
faktörlerden kaynaklanmaktadır.
7. Stratejik Risk
“Strateji, rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek, amaçlara varmak için belirlenmiş,
nihai sonuca odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğu olarak tanımlanabilir”154.
Stratejik risk, bankanın yetersiz iş stratejilerinden, yanlış ticari seçimler yapılmasından veya
sektörel değişikliklere uygun karşılığın verilememesinden dolayı bankanın kazançlarında
veya sermayesinde kayıp ortaya çıkma ihtimalini ifade etmektedir155.
“Strateji riski, banka yönetiminin, bankanın misyonu, hedef kitlesi ve yönetim ile ilgili
konularda yapacağı hataların ortaya çıkaracağı riskleri içermektedir”156. Bu risk, bankanın
stratejik amaçlarına uygunluğun, bu amaçlara ulaşmak için geliştirilen iş stratejilerinin, bu
153
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amaçlara tahsis edilen kaynakların ve uygulamanın kalitesinin bir fonksiyonudur. İş
stratejilerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynaklar hem maddi hem de gayri maddi
olup, iletişim kanallarını, operasyon sistemlerini, dağıtım kanallarını ve yönetime ilişkin
kapasite ve becerileri içermektedir.
Stratejik risk, planların, sistemlerin ve uygulamaların bankanın değerini nasıl
etkilediğine odaklanmaktadır. Kredilerin kullandırımı, kredi portföyünün büyüklüğü, yeni
kredi ürünlerinin sunulması, müşteri portföyünün oluşturulması gibi konularda verilecek
yanlış kararlar banka açısından stratejik risk yaratan faktörlerdir. Bu çerçevede risklerin tam
olarak tanımlanmasının ve yönetilmesinin temini için sağlıklı bir planlama ve izleme süreci
oluşturulmalıdır. Bankanın yeni müşteri portföyleri oluşturması ve/veya yeni kredi ürünleri
sunmasından sağlayacağı faydalar, bunların oluşturacağı stratejik risklerin üzerinde olmalıdır.
Aksi takdirde bankanın zarara uğrama olasılığı beklentisi içerisinde olduğu karlılık
ihtimalinden daha fazla olacaktır.
8. İtibar Riski
İtibar riski, bankaya özgü negatif sebeplerle veya bankanın kasıtlı propagandaya
maruz kalması sonucunda toplum nezdinde bankanın güven kaybına uğraması suretiyle pazar
payını kaybetmesi ve bunun sonucunda bankanın kazançlarında veya sermayesinde kayıp
ortaya çıkma ihtimalini ifade etmektedir157. İtibar riski, bir bankanın faaliyetlerindeki
başarısızlıkları nedeniyle ya da mevcut yasal düzenlemelere uygun davranılmaması
sonucunda da ortaya çıkmaktadır158.
“İtibar riski, mevcut veya potansiyel müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim
otoriteleri gibi tarafların banka hakkındaki olumsuz düşüncelerinden ya da mevcut yasal
düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde, bankaya duyulan güvenin azalması veya
banka itibarının zedelenmesi nedeniyle, bankanın zarar etme olasılığını ifade etmektedir”159.
İtibar riski bankanın yeni ilişkiler veya hizmetler geliştirme ya da mevcut ilişkileri devam
ettirme yeteneğini de doğrudan etkilemektedir. İtibar riski, bankayı bir takım hukuki davalar,
ciddi finansal kayıplar veya itibarının zedelenmesi ile karşı karşıya bırakabilmektedir.
Bankanın likidite yönetiminde yaşayacağı en küçük bir olumsuzluk, çekiliş taleplerinden bir
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kısmını zamanında ve tam olarak karşılayamaması bankanın itibarına negatif etki
yapacaktır160.
Bankanın kredi portföyü ile ilgili sıkıntılar yaşaması, genelde toplumun ve özelde
yatırımcılar ile kredi kullanıcılarının banka hakkında olumsuz düşüncelere sahip olması
sonucunu doğuracak ve bu durum banka açısından itibar riski yaratacaktır. Geri dönmeyen
kredi tutarlarındaki artışlar, yeni kredi taleplerinin karşılanamaması, kredi kullanıcıları ile
banka arasında devam eden davaların sayısındaki artışlar gibi durumların banka açısından
itibar riski yaratma potansiyeli yüksektir. Kredilerden kaynaklanan itibar riskini önlemenin ya
da minimize etmenin yolu etkin bir kredi risk yönetiminin varlığından geçmektedir.
2.2.1.3. Kredi Riskini Etkileyen Faktörler
Kredi riskini etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Banka’nın sahip olduğu kredi
kültürü ve oluşturmuş olduğu kredi portföyünün risk profili ve yönetimi, üst yönetim
tarafından belirlenen ve bankanın tüm kredi ile ilgili birimleri tarafından uygulanan kredi
politikası, kredilerin sıhhatini artıracak ya da ortaya çıkma olasılığı olan riskleri minimize
etmeye yönelik olarak banka tarafından uygulanan kontrol fonksiyonları ile sorunlu kredilerin
etkin yönetimini kredi riskini etkileyen faktörler arasında sayabiliriz.
2.2.1.3.1. Kredi Kültürü ve Risk Profili
Kültür, işlerin nasıl yapıldığı ile ilgili olarak açıklanan ve açıklanmayan varsayımlar,
inançlar, değer ve kurallardan oluşur161. Kurum kültürü, mesleki ölçütle bir araya gelmiş
insanların grup olmanın tabii sonucu olarak diğer gruplardan farklı bir şekilde benimsedikleri
genel kültür temelli inanç ve değerlerden oluşan bir alt kültürdür162. Kredi kültürü ise, kredi
sürecinde yer alanların düşünce yapılarını, analiz yöntemlerini, kredi müşterileri ile olan
ilişkilerini ve kurum içinde kendi aralarındaki etkileşimlerini içeren bütünleştirilmiş davranış
biçimidir163.

160
161

162

163

Yahya Abdul-Rahman, The Art of Islamic Banking and Finance, Wiley, USA, 2010, s.95.
Laura j. Mullins, Management and Organizational Behavior, Fourth Ed., Pitmon Publishing, London,
1996, s.715.
Stephan P. Robbins, Organizational Behavior, Seventh Ed., Prentice Hall, International Edition, 1996,
s.681.
Sadık Alpay, Kredi Tahsis, Kredi Kontrol, Risk İzleme ve Önleme Yöntemleri, TBB Eğitim ve Tanıtım
Grubu Seminer Notları, İstanbul, s.6.

73

Başarılı bir kredi portföy yönetimi, bankanın kredi kültürünün ve kredi risk profilinin
personel tarafından tam olarak anlaşılmasına bağlıdır. Kredi kültürü kredi kullandırımı ve
kredi riskinin yönetimi konusunda izlenecek politikalar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Kredi kültürünün etkin uygulanabilmesi için, uygulamanın en üst kademeden başlaması ve
kurumsal yapının bütünü tarafından benimsenmesi gerekir164. Bankanın kredi kültürünün
temelini oluşturan kredi standartları üst yönetim tarafından açık ve anlaşılır bir şekilde
belirlenmeli ve belirlenen bu standartların stratejik planların oluşturulması ve kredi
portföyünün yönetimi konularına tam olarak dahil edilmesi de sağlanmalıdır.
Kredi kültürü bir davranış biçimidir165. Bu davranış biçimini şekillendiren unsurlar ise;
başta kredi komitelerini teşkil eden üyeler olmak üzere, süreçte yer alan bütün banka
çalışanlarının riski algılama biçimleridir. Kredi kültürü, müşterinin kredibilitesinin tespitine
yönelik mali analiz tekniklerinden kullandırılan bu kredinin bilançonun bütününe yapacağı
etkinin tespitine kadar uzanan bir süreci kapsamaktadır166.
Kredi kültürünün, stratejik planların ve kredi kullandırım ve tahsilat işlemlerinin ortak
bileşeni olarak ortaya çıkan kredi risk profili, kredi portföyünde mevcut risklerin türlerini ve
büyüklüklerini tanımlar. Bankanın risk profili, portföy kompozisyonu ile iç ve dış
faktörlerdeki gelişmelere paralel olarak değişebilmektedir.
Bankanın kredi kültürünün temelini oluşturan değerler, her kredi kararında bulunması
gereken normlardır. Kredi kültürünü oluşturan değerler aşağıdaki gibi sıralanabilir167.
-

Getiri riskle orantılı olmalıdır.

-

Kredi ilişkisinde kredi veren taraf olarak banka üstün konumda olmalıdır.

-

Kredi verme çalışmaları ekip çalışmasına dayanmalıdır.

-

Kredinin kalitesini ve karlılığını belirleyen temel unsurlar; dokümantasyon,
kredinin kontrolü ve yönetimidir.
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-

Kredi tahsis kararı tüm yöneticilerin sorumluluğu altındadır.

-

Krediler yetkili birimlerce, yasalar, kredi politikası ve stratejileri doğrultusunda
analizden geçirilmeli, onaylanmalı/reddedilmeli ve takip edilmelidir.

-

Ölçüm teknikleri uygulanarak riskler doğru değerlendirilmeli ve riskteki
değişimler için gerekli önlemler alınmalıdır.

Kredi kültürünü belirleyen unsurların arasına son yıllarda ‘’etik bankacılık’’ kavramı
da girmiştir. Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan
değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaki açıdan belirleyen ölçüler
bütünü olarak tanımlanabilmektedir168. Bu kapsamda genellikle bankalar da kredi
işlemlerinde ve risk profili hedeflerinde gözetecekleri etik prensipleri yazılı hale
getirmektedirler. Etik değerlere uyum çabaları müşterilerin değerlendirilme kriterlerini
değiştirmiş, kârlılık yanında toplumsal fayda unsurunu da dikkate alan bir yaklaşımı
uygulama alanına koymuştur. Etik değerlere uygun davranılması faizsiz bankacılık prensipleri
çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren katılım bankaları için daha büyük önem taşımaktadır.
Temelini İslam dininin toplumun sömürülmesinin önlenmesi bağlamında belirlemiş olduğu
faiz yasağı oluşturan katılım bankacılığı modeli etik değerlere uygun faaliyet gösterilmesi
noktasında daha fazla sorumluluk taşımalıdır.
Kredi kültürü bankalar arasında farlılıklar gösterebilmektedir. Bazı bankalar sadece
finansal

açıdan

güçlü,

piyasada

iyi

tanınan

müşterilere

kredi

kullandırarak

korumacı/muhafazakar bir kredi politikası izlerken, büyüme politikası izleyen bazı bankalar
ise nispeten daha riskli müşterilere de kredi kullandırabilmektedir. Kredi kültüründeki bu
farklı yaklaşımlar, bankanın aktif kalitesi, büyüme ve gelir hedefleri üzerinde ciddi etkilere
sahiptir. Hangi hedefe öncelik verileceği hususu uygulanacak kredi politikalarını ve risk
kontrol sistemlerini büyük ölçüde etkileyecektir. Aktif kalitesini önceleyen bankalar
muhafazakar/korumacı kredi politikası uygularken, büyümeyi önceleyen bankalar ise
agresif/saldırgan bir kredi politikası takip etmektedirler. Yine yalnızca gelire odaklanan
bankalar da salgırgan/agresif bir kredi politikası takip edebilirler.
Kredi kültürü, risk profili ve kredi işlemleri birbirleri ile yakından ilişkilidir. Kredi
işlemleri ve katılım bankası açısından risk doğuran faaliyetlerin hedeflenen kültür ve
168
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politikalardan farklılık arz etmesi durumunda üst yönetimin bu farklılıkların nedenlerini
sorgulaması ve kültür ve politikalara uyumun sağlanması için gerekli aksiyonları alması
gerekmektedir. Risk profilinin bankaca belirlenen sınırların dışına çıkması durumunda üst
yönetim limit, politika ve prosedürleri yeniden gözden geçirmelidir.
Kredi kültürü ile kredi politikaları arasındaki uyum ile kredi kültürü ve politikalarının
personel tarafından benimsenip benimsenmediğinin üst yönetim tarafından düzenli olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir. Pazarlama planı ve finansal bütçenin hedeflenen kredi riski
ile uyumlu olması, pazarlama ve satış personelinin risk kültürüne uygun hareket etmesi
sağlıklı bir kredi portföyünün oluşumu ve dengeli bir risk profilinin ortaya çıkarılması için
gereklidir.
2.2.1.3.2. Kredi Portföyünün Oluşturulması ve Yönetimi
2.2.1.3.2.1. Kredi Portföyü Hedeflerinin Belirlenmesi
En iyi yatırım portföyüne sahip olmak için, portföyde yer alabilecek yatırım
araçlarının getiri ve risklerine bakılarak portföy seçimi yapma çalışmaları 1950’li yıllarda
başlamış, günümüzde de artan ivmeyle devam etmektedir169. Kredi portföyü hedefleri,
bankanın kredi kültürü ve risk profiline uygun olarak ortaya koyduğu ölçülebilir hedeflerdir.
Kredi portföyünün temel hedefi, kaliteli bir aktif yapısının tesis edilmesi ve oluşturulan bu
portföyün sağlıklı yapısının muhafaza edilmesi olmalıdır. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi
için genel ve spesifik kredi politikaları yoluyla bankanın sahip olması arzulanan portföyün
nitelikleri tespit edilmelidir.
Kredi portföy hedefi; kredi verilecek sektörler ve coğrafi bölgeler, kredi türleri,
müşteri profili, teminat unsurları, vade ve fiyat politikaları, azami limit sınırları, kredilerin
tahsil ve tasfiye yolları, çapraz verim elde edilme yöntemleri, kredi tahsis yetkisinin dağılımı
ve tolerans yetkilerine dair konuları içermektedir170. Bu hedeflerin belirlenmesinde banka üst
yönetimi kredilerin ihtiyatlı ve geri dönüşü olacak şekilde, banka kârlılığının ve katılım fonu
sahiplerinin

haklarının

dikkate

alınması

suretiyle

kullandırılmasını

bulundurmalıdır.
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göz

önünde

2.2.1.3.2.2. Kredi Portföyü İçin Stratejik Planlama
Bankaların portföy hedeflemesi çerçevesindeki amaçlarını gerçekleştirmeleri için üst
yönetim ve yönetim kurulunun kredi portföyü için bankanın stratejik yönü ve risk toleransı ile
uyumlu orta ve uzun vadeli stratejik plan ve hedefleri belirlemesi, bu plan ve hedeflerin
dönemsel olarak gözden geçirilmesi ve gerektikçe yenilenmesi gerekmektedir. Stratejik plan
ve hedeflerin, risk-ödül mekanizmalarını açık olarak ortaya koyacak şekilde belirlenmesi
önem taşımaktadır. Kredi portföyü için stratejik planlama yapılırken, Bankacılık Kanunu’nun
getirdiği yasal kredi sınırlamalarının171 ötesinde, banka yönetimi, bankanın ölçeğini ve
yapısını da dikkate alarak uyulması zorunlu ve / veya tavsiye niteliğinde sınırlamalar
getirebilir.
Stratejik hedeflerin belirlenmesinde, kredi portföyünün aktif içerisindeki payının ne
olacağı, kredi portföyünün kompozisyonu ve kalitesine ilişkin hedefler, kredi portföyünün
bankanın finansal hedeflerine katkısı, hangi kredi ürünlerinin sunulacağı ve hangilerinde
uzmanlaşılacağı, ürün, piyasa ve portföy dağılımı bağlamında kredi büyüme hedefleri,
kredilerin coğrafi dağılımları, hangi sektörlere kredi kullandırılacağı, hedeflenen piyasa payı,
kredilere ilişkin genel finansal hedefler de dikkate alınmalıdır.
2.2.1.3.2.3. Kredi Portföyü için Finansal Hedefler
Stratejik planların yapılması ve hedeflerin belirlenmesi sürecindeki ikinci adım, kredi
portföyüne ilişkin finansal hedefleri detaylı şekilde tanımlayan iş planları ve bütçelerinin
hazırlanmasıdır. Katılım bankası tarafından hazırlanan iş planları, stratejik hedefler ve risk
toleransları ile uyumlu gerçekçi finansal hedefler ortaya koymalıdır.
Finansal performans ölçümleri risk ve getiri arasındaki ilişkiyi dikkate almalıdır. Risk
ve getiri arasındaki ilişki hem her bir kredi müşterisi hem de kredi portföyleri bazında dikkate
alınmalı; kredi portföylerinin finansal performansları riskle karşılaştırmalı getirileri de dikkate
alınarak ölçülmelidir.
Bankacılık sektörü içinde bankanın aldığı pay kadar, aktif büyüklüğü ve aktif/pasif
yapısını oluşturan kalemlerin mahiyeti ve çeşitliliği de finansal hedefler arasında olmalıdır.
En önemli finansal hedefin bankanın piyasa değerini maksimize etmek olmalıdır. İşletmenin
171
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cari piyasa değerini ya da hissedarların varlıklarını maksimize etme amacı, gelecekte
beklenen gelirlerin şimdiki değerinin maksimize edilmesi şeklinde ifade edilebilir172. Bu
hedef kredi kararlarında zaman ve risk faktörünün dikkate alınmasını gerektirir.
2.2.1.3.2.4. Risk Tolerans Seviyelerinin Belirlenmesi
Kurumların risk stratejileri sahip oldukları risk kültürleri ile yakından ilişkili olup,
banka yöneticileri ve çalışanlarının risk alma konusundaki toleransları risk stratejilerinin
belirlenmesinde etkindir. Risk toleransı yaygın olarak, riskten kaçınmak, risk almaktan
hoşlanmak ve risk almakta çekimser davranmak olmak üzere üç sınıfa ayrılır173.
Kredi portföyü için stratejik hedeflerin belirlenmesine ilave olarak, bankanın
kredilendirme faaliyetleri için risk limitleri de belirlenmelidir. Risk limitleri belirlenirken,
bankanın geçmiş dönemlerde kredilerden kaynaklanan zararları, gelecek dönemlerde
özkaynaklarına ve diğer gelirlerine oranla ne seviyede bir zararı kaldırabileceği ve bankanın
hedeflediği getiri oranları dikkate alınmalıdır. Kredi limitleri her bir müşteri, sektör, ülke ve
portföy bazında belirlenebilir.
Limitlere yaklaşan riskler konusunda üst yönetimin gecikme yaşanmaksızın
bilgilendirilmesini sağlayacak sistemlerin oluşturulması, bankanın riskleri bir bütün olarak
görebilmesi ve gerekli aksiyonları alabilmesi için gerekmektedir. Kredi kullandırım
süreçlerindeki değişikliklerin ve üst yönetimin risk toleransının, bankanın toplam kredi riskini
ne yönde etkileyeceğinin de değerlendirilmesi önem arzetmektedir.
2.2.1.3.2.5. Portföy Risk ve Getirisi
Bankalar kâr etmek amacıyla risk alan kuruluşlar olduklarından, kredi portföylerinin,
taşıdıkları risklerle uyumlu getiriler sağlamaları önemlidir. Banka tarafından risk ve getiri ile
ilgili hedefler net olarak belirlenmedikçe o bankada risk yönetimi ile ilgili yapılanların eksik
kalacağı muhakkaktır174. Bankaların gelirleri üzerinde kredilerden kaynaklanan zararların
sahip olduğu etkinin büyüklüğü, piyasa koşullarındaki değişiklikler, yetersiz risk yönetim
sistemleri, gelir hedeflerinin önceliği gibi pek çok faktörden kaynaklanıyor olmakla birlikte,
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aslında temel unsur, bankaların kredi riskini gerçekte olduğundan daha düşük bir seviyede
ölçmeleri veya kredi riskine gereken önemi vermemeleridir. Bankaların kredilendirme
fiyatını, getiri oranlarını, sermaye yeterliliklerini ve maliyetlerini, ayırmaları gerekecek
karşılıkları dikkate alarak belirlemeleri gerekmektedir.
Kredi ve portföy risk yönetimi tekniklerinde meydana gelen gelişmeler, bankaların
kredilere ilişkin riskleri daha doğru bir şekilde ölçmelerini ve fiyatlamaya dahil etmelerini
sağlamakla birlikte, bu yöntemlerin güçlü bilgi yönetimi sistemleri ile desteklenmesi gerekir.
Kredi portföyünün risk özelliklerine göre sınıflandırılması önemlidir. Portföyün risklilik
düzeyi hem bankanın kârlılığını hem de sermaye ihtiyacını tayin edecektir175. Risklilik düzeyi
yüksek bir portföy genel kabul edilen yaklaşımın tersine her zaman yüksek getiri anlamına
gelmeyebileceği gibi ilave sermaye yükümlülüğü getirebilir. Bu durumda bankanın aynı
sermaye yapısı ile faaliyet hacmini genişletebilme imkânı ortadan kalkar. Bu yüzden
portföyün risk bileşimi ile getiri arasındaki dengenin yönetilebilmesi önemlidir.
2.2.1.3.2.6. Kredi Portföy Yönetimi
Portföy yönetimi demek bir anlamda kredi riskini yönetmek diğer bir deyişle risk
azaltma önlem ve yöntemlerine sahip olmak demektir. Riskin gerçekleşme ihtimalini
belirleyen kritik unsurlar faaliyet gösterilen sektöre bağlıdır. Bütün reyting şirketlerinin kabul
ettikleri hususlardan birisi, kredi riskini ölçmenin ve yönetmenin temel şartının şirketlerin
faaliyet gösterdiği sektörlere özgü hususların dikkate alınmasını gerektirdiğidir.
Katılım bankalarının kaynaklarının çok büyük bir bölümü katılım fonu sahibi
müşterilerine olan borçlarıdır. Kaynak yapısının fazla esnek olmaması, bankanın aktif
değerlerini dikkatli birşekilde yönetmesini zorunlu kılmaktadır176. Kredi portföyünün sağlıklı
bir şekilde yönetilebilmesi için oluşturulacak yapı, bankaların kendi özelliklerine göre
farklılıklar gösterebilecektir.
Kredi portföy yönetiminin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için aşağıdaki hususlara
dikkat edilmelidir.
1. Riskin Tanımlanması: Bankanın risk iştahını belirleyen unsurlardan birisi riskin
tanımlanmış olmasıdır. Kredi işlemlerinin tek tek ve portföy bazında dönemsel olarak gözden
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geçirilmesi, risklerin sınıflandırılması, gerçekleşme olasılığı yüksek risklerin tek tek veya
birlikte genel kredi portföyüne yapabileceği etkilerin sayısal olarak tahmin edilmesi gerekir.
Etkin bir risk tanımlanmasında temel unsur, tek tek kredilerin değerlendirilebilmesi
için kredilerin risklerinin derecelendirilmesidir. Maliyet ve fiyat odaklı stratejilerin
belirlenebilmesi için de daha kredi tahsis aşamasında risk derecesinin tespit edilebiliyor
olması zorunludur177.Her bir firma ve grup bazında kredi derecelendirmelerinin yapılması
gerekmektedir. Kredi derecelendirmesi, portföy kalitesinde meydana gelen değişikliklerin
ortaya konulmasını ve yönetim kurulu ile üst yönetimin kredi süreç ve politikalarındaki
eksiklikleri ve hataları fark etmelerini sağlayacaktır.
2. Portföy Dağılımı ve Risk Yoğunlaşması : Kredi portföyünün optimum verimi ve
risk emniyetini sağlayacak şekilde çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Her bir bankanın kendi
ölçeğine, risk iştahına ve ekonomik konjonktür algılamasına göre risk konsantrasyonu
yaklaşımı farklı olabilir. Banka, kaynaklarını daha az getiri ile ama daha emniyetli bir şekilde
plase etme imkanına sahip olduğu gibi, daha kârlı fakat nispeten riskliliği yüksek alanlar da
tercih edilebilir. Banka sağlıklı bir kredi portföyüne sahip olabilmek için kredilendirmede
doğal olarak ülkenin gelişmiş bölgelerini tercih edecek, zayıf bölgelere daha az kaynak
ayıracaktır178. Bu tercihte optimum noktayı yönetim kurulu ve banka üst yönetiminin
tercihleri, tecrübeleri ve imkânları belirleyecektir.
a. Risk Yoğunlaşmalarının Tanımlanması : Kredi portföyünün sağlıklı bir şekilde
yönetilmesinin en önemli koşullarından birisi, risk yoğunlaşmalarının yakından izlenmesidir.
Kredi portföyünün benzer özellikler arz eden alt portföylere ayrılması suretiyle, üst yönetim,
portföyü bankanın hedefleri ve risk toleransları bağlamında izleyebilecek, gerektiğinde
risklerin azaltılması ve/veya dağıtılması yönünde stratejiler geliştirebilecektir. Kredi portföyü
bankaca belirlenen farklı risk özelliklerine göre alt kredi gruplarına ayrılabileceği gibi,
kredilerin, firmanın faaliyet gösterdiği sektöre, coğrafi alana, kredilerin teminatlarına,
vadelerine, diğer kullandırım koşullarına ve derecelerine göre alt gruplara ayrılması da
mümkündür. Ayrıca kredilerin kredi kullandırılan risk grupları açısından gruplandırılması son
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derece büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde bir yoğunlaşma/konsantrasyon riski ile karşı
karşıya kalınması mümkündür179.
Risk yoğunlaşmalarının ortaya konulmasından sonra farklı ekonomik senaryolarda risk
yoğunlaşmalarının bankaya etkilerinin neler olacağı da değerlendirilmelidir. Kredi
portföyünün alt gruplara ayrılması ve riskin dağıtılması kapsamlı yönetim bilgi sistemlerinin
(MIS) varlığını gerektirmektedir. Bankacılık kanunu kredi tahsisinde muhtelif üst sınırlar
getirmiştir180. Bu sınırlamalara paralel ve/veya bu sınırlamalara ilave olarak banka yönetimi
firma ve grup bazında, sektörel bazda, coğrafi alan olarak, ilk yüz firma bazında, nakdi ve
gayrinakdi riskler bazında yoğunlaşma noktaları tespit etmelidir.
b. Risk Yoğunlaşmalarının Yönetilmesi : Amaç, portföyün tamamı için hedeflenen
risk-getiri dengesine ulaşılmasıdır. Risk yoğunlaşmalarının değerlendirilmesi sayesinde tespit
edilen stratejik hedeflere göre fiili durumun izlenmesi ve farklılık olması halinde bunun
nedenlerinin analiz edilerek hedeflere ulaşılabilmesi için yeni yöntemlerin belirlenmesine
imkan sağlanmaktadır. Yoğunlaşmanın yönetilmesinde en önemli araç yönetim raporlama
sistemidir. Banka üst yönetimi performans standartlarını, risk tolerans seviyelerini ve
kredilere ilişkin hedeflerini belirlemeli ve bunlarla toplam kredi portföyü yönetim stratejisi
arasında ilişki kurabilmelidir.
Kredi portföyünün yönetimi ve yoğunlaşma riskinin kontrolü için kullanılan en temel
araç, yoğunlaşma limitlerinin belirlenmesidir. Banka, kredilerinin dağılımını, kredi
kullanıcılarının coğrafi alanlarını çeşitlendirerek, farklı türlerde kredi ürünleri sunarak veya
bankanın hedef piyasasının risk profilini değiştirerek farklılaştırabilir. Ortak finansal
göstergeler kullanılmak suretiyle yapılacak stres testleri, risk yoğunlaşması yaratan
firma/grup/sektörlerden hangilerinin kredi riskine karşı kırılganlığının yüksek olduğunu ve
daha sıkı bir kontrolü gerektirdiğini ortaya koyacaktır.
Stres testi, bir portföyün maruz kalabileceği beklenmeyen risklere karşı potansiyel
dayanıklılığını ölçmeye yönelik muhtelif tekniklerin tümünü ifade etmektedir. Stres testi,
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gerçekleşme ihtimali olan durumlar karşısında bankanın etkilenme düzeyini ve derecesini
ölçmek amacıyla kullanılan teknikler ve analizler bütünüdür.181
Bankalar, finansal, yapısal ve/veya ekonomik değişkenlerde meydana gelebilecek
değişmelere ilişkin varsayımlardan hareketle, uyguladıkları stres testleri ile, bu değişkenlerin
kredi performansı, risk yapısı, risk yoğunlaşması ve toplam portföy üzerindeki etkilerini
ortaya koymaktadırlar. Kredi portföyünden asgari risk seviyesinde azami verimi elde
edebilmek için stres testi sonuçlarının mümkün olduğu ölçüde risk sınırlarının ve limitlerin
tespitinde bir yönetim aracı olarak kullanılması gerekir182.
2.2.1.3.3. Kredi Politikası
Kredilere ilişkin standartları belirleyen kredi politikası aynı zamanda bankanın kredi
felsefesini de ortaya koymaktadır. ‘’Bir bankanın felsefesi ve amaçları tepe yönetimi ve
yönetim kurulu tarafından saptanır. Yönetim felsefesi bankanın kredilere yaklaşımını,
personel uygulamalarını, yönetsel ve finansal yapısını, pazarlamasını ve bankanın toplum
içindeki görünümünü yönlendirir’’183. Bu bütünsel politika yaklaşımı içinde şekillendirilmesi
belki de en çok önem arz eden konu kredi politikasıdır. “Kredi politikasını, bankanın temel
yönetim felsefesi ile kredilere ilişkin uygulamaların uyumlulaştırılması” olarak tanımlamak
mümkündür184. Kredi faaliyetlerinin emniyetli, verimli ve seyyal bir şekilde sürdürülebilmesi
için banka yönetim kurulunun kredi politikasının esaslarını belirlemesi gerekir185. Bankanın
yazılı hale getirilmiş detaylı bir kredi politikasının bulunması ve bu politikanın banka
bünyesinde özümsenmiş olması bankanın kredi yönetim felsefesi açısından stratejik öneme
sahiptir. Banka çalışanları tarafından bilinen ve kabullenilen bir kredi politikası,
kredilendirme faaliyetlerinde etkinliğin ve kredi portföyü açısından emniyet unsurunun da ön
şartıdır.
Kredi politikası oluşturulmasının, kredi kararlarının verilmesinde belirli standart ve
referans noktalarının belirlenmesi, kredi değerlendirme sürecinde kararların üst yönetime
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bırakılmaması, kredilendirmede hız ve düzeni sağlaması ve bankanın kredi risk ve geri dönüş
için hedefleri belirlemesi açılarından avantajları bulunmaktadır186.
Kredi portföyünün kompozisyonu, kredi tahsisi, kredi kullandırımı ve yasal
düzenlemelere uygunluk gibi konularda standartları ortaya koyan kredi politikası, aktif
kalitesinin yükseltilmesi, gelir hedeflerine ulaşılması, bankanın alabileceği risklerin
seviyelerinin belirlenmesi ve bankanın stratejik hedeflerine uygun şekilde kredilerin
kullandırılması için gerekli altyapıyı da oluşturacaktır.
Bankaların yazılı kredi politikaları ve prosedürleri bulunmalıdır. Bankanın bilinçli ve
sabit bir kredi politikasının bulunmaması ya da temel kredilendirme ilkelerinin yazılı olarak
düzenlenmemesi, bankalar açısından kredi yapısından kaynaklanan bir tehlike kaynağıdır187.
Kredi politikalarının yazılı olması krediyi tahsis edecek ve kredi portföyünü yönetecek
yetkililere objektif standartları sağlar. Bankanın kredi felsefesini ortaya koyan kredi
politikaları karar birimlerine yol göstermek üzere oluşturulmuş genel kurallardır188.
Kredi politikalarının kredi riskinin kontrolü ile birlikte bankaya yeterli derecede
esnekliği de sağlayacak şekilde oluşturulması gerekir. Normal koşullarda banka limit aşımları
olmaksızın portföy hedeflerini gerçekleştirebilmeli ve değişen piyasa koşullarına uyum
sağlayabilmelidir. Bu bağlamda bankanın müşteri/portföy/grup/sektör bazında belirlediği
limitler ne çok fazla korumacı, ne de pratik bir faydası olmayacak kadar geniş şekilde
tanımlanmış olmalıdır.
Kredi politikasının etkin bir risk yönetim aracı olabilmesi için, öncelikle kredilendirme
sürecinde yer alan personelin görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlaması gerekir.
Kredi politikası net ve açık bir şekilde oluşturulmalı, kredi standartları herhangi bir şüpheye
imkan vermeyecek açıklıkta tanımlanmalıdır. Diğer yandan politikaların aşırı kuralcı ve
detaylı olarak belirlenmesi de kredi yönetimindeki etkinliği ve verimliliği azaltabilecektir.
Kredi politikaları, yazılı politika ve prosedürlere istisna teşkil eden kredi
kullandırımlarının hangi durumlarda kabul edilebileceğini, istisnai durumların ne şekilde
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tanımlanacağını ve belgelendirileceğini belirlemelidir. Kredi süreç ve politikalarında
belirlenen standartlara aykırılık teşkil eden kredi kullandırımları üst yönetime raporlanmalıdır.
Kredi süreç ve politikaları düzenli olarak incelenmeli ve bankanın stratejik
kararlarında, risk toleransında veya piyasa koşullarında meydana gelen değişikliklere
uyumunun sağlanması için gözden geçirilmelidir. Politika ve süreçler, bankanın organizasyon
yapısı, kredi kullandırım faaliyetlerinin karmaşıklığı, krediye ilişkin birimlerde çalışan
personelin yeterliliği, yasal düzenlemelerde ve faaliyet koşullarında meydana gelen
değişiklikler ile portföy kalitesine ve gelirlere ilişkin hedefler dikkate alınarak gözden
geçirilmelidir. Yeni düzenleme ve gelişmelere uyum sağlamasının yanı sıra, süreç ve
politikaların gözden geçirilmesi, personelin uyumunun da değerlendirilmesini sağlayacaktır.
Kredi politika ve süreçleri bankadan bankaya değişiklik göstermekle birlikte, her
bankanın kredi süreç ve politikalarında bulunması gereken unsurlar aşağıdaki gibi
sıralanabilir189:
• Kredi kullandırımı konusunda yetkili personelin tanımı,
• Müşteri/grup bazında ve/veya kredi türü, sektör, bölge, ülke vb. bazında kredi
limitleri,
• Kredi türü bazında portföy dağılımı,
• Kredi kullandırım kriterleri,
• Kredi kullandırılacak kişi/firma/gruba ait finansal bilgi gereksinimleri
• Teminat ve marj koşulları,
• Fiyatlama standartları,
• Raporlama gereksinimleri,
• Bilanço dışı kredi kullandırımları,
• Takipteki kredilere ilişkin işlemler.
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Kredi kullandırım koşullarının ve standartlarının belirlenmesi sonrasında kredi onay
süreçleri de ilave kontrollerin yapılmasını sağlamalıdır. Kredi onay süreçleri bankanın kredi
kültürü ve risk profili ile uyumlu olmalıdır. Onay süreçleri görev ve sorumlulukları
tanımlamalı, çapraz kontrollere imkan sağlamalıdır. Kredilerin onay, kullandırım ve geri
ödeme aşamalarında iç kontrol sistemi tarafından da sağlıklı kontrollerin yapılması gerekir.
2.2.1.3.4. Kontrol Fonksiyonları
Kontrol eylemi, yönetimin emir ve talimatlarının yerine getirilip getirilmediğinin takip
edilmesini sağlayan politika ve prosedürlerdir190. Dünya ekonomilerindeki entegrasyon ve
iletişim teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle fon arz ve talebi evrensel bir nitelik
kazanmıştır191. Yeni koşullara yanıt verebilecek finansal tekniklere paralel olarak kontrol
konusu da gittikçe karmaşıklaşmaktadır.
Bankaların iç denetim tekniklerinin yanında kamu adına yapılan denetimler, bağımsız
denetim şirketleri tarafından yapılan denetimler, derecelendirme kuruluşlarının analizleri,
şeffaf yönetim prensibi gereğince kamuoyu ile paylaşılan bilgiler, bankalarda iş süreçlerinin
hemen hemen birebir kontrolü neticesini getirmiştir. Kontrolde genellikle üç aşamalı bir süreç
ortaya çıkmaktadır. Önemli noktalarda denetim standartlarının saptanması, uygulamanın
izlenerek rapor edilmesi ve gerekli düzeltme önlemlerinin alınmasıdır192.
Bankanın risk yönetimi süreçlerinin, yönetim bilgi sistemlerinin ve iç kontrol
sisteminin güvenilir ve etkin bir şekilde işlerliğinin sağlanması için kredi yönetimi, kredi
izleme ve denetim fonksiyonlarının bağımsız bir yapıda oluşturulması gerekmektedir. Kredi
kontrol fonksiyonları, yönetim kurulu ve üst yönetime personelin bankanın kredi kültürünü ne
kadar kavrayabildiklerini ve bankanın standartlarına ve değerlerine ne kadar uygun
davrandıklarını dönemsel olarak değerlendirme fırsatı verecektir.
Bankanın faaliyetlerini başarı ile yürütmesi, çalışanlarının yasal düzenlemelere ve üst
yönetim tarafından alınan kararlara uyumuyla mümkündür. Kontrol, bankanın nereye
ulaştığını, nerede bulunduğunu belirlemeye yarayan bir fonksiyondur.193 Bu nedenle, kontrol
sistemlerinin çağdaş ve dinamik olması kadar kontrol görevlilerinin de yetkin, bağımsız ve
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objektif olması gereklidir. Denetim elemanının işlemi yapmak suretiyle riski üstlenenden idari
ve özlük hakları itibariyle bağımsız olması, hata ve zararların gizlenmesi, performansın
gerçeği yansıtmaması, potansiyel risklerin göz ardı edilmesi gibi hususların önlenmesi
açılarından önemlidir194.
Bağımsızlık, ilgili personel tarafından tarafsız raporlar üretilebilmesini ve görüşler
oluşturulabilmesini de içerir. Bağımsızlığın olmaması durumunda kontrol birimlerinin
etkinliği zarar görebilmektedir. Bağımsızlık temel olarak görev ve sorumluluklar ile
raporlama sınırlarının ayrıştırılmasını gerektirir. Kontrol birimlerinin bağımsızlığı, bankanın
yönetim kurulu, üst yönetimi, kredi kültürü ve organizasyon yapısı tarafından da
desteklenmelidir.
Bankanın kredi faaliyetleri üzerindeki temel kontrollerini; kredi politikasının yönetimi,
kredi izleme ve iç kontrol fonksiyonları oluşturmaktadır.
1. Kredi Politikasının Yönetimi: Kredi politikasının yönetimi; bankanın özkaynak
yapısı, gelirlerin kompozisyonu, katılım fonu tabanı ve temerküzü, iktisadi şartlar, kredi
personelinin uzmanlık seviyesi, banka sahiplerinin vizyon ve beklentileri, üst yönetimin
tercihleri, piyasada var olan rekabet gibi bazı temel faktörlere göre şekillendirilir195.
Bankada kredi politikalarının yönetiminden sorumlu bir birim oluşturulmalı ve bu
birim, üst yönetim tarafından belirlenmiş kredi politikalarının uygulamaya yansıma düzeyinin
günlük olarak izlenmesinden ve denetiminden sorumlu tutulmalıdır196. Söz konusu birim, aynı
zamanda kredi politikalarının kredi kullandırım faaliyetlerine ilişkin standartları yeterince
tanımlayıp tanımlamadığını, personelin kredi politikasını yeterince takip edip etmediğini,
politikalara

aykırı

faaliyetlerin

gerçekleştirilip

gerçekleştirilmediğini

izlemeli

ve

değerlendirmelidir. Söz konusu birim aynı zamanda kredi politikası ve süreçleri ile bunlara
ilişkin genelge, prosedür, direktif ve benzeri dokümanların oluşturulmasından sorumlu
olmalıdır.
2. Kredi İzleme: Bankalar, verdikleri kredilerin fiilen geri tahsil edilmesinden ziyade,
tahsis aşamasında tahsil edilme imkânının olup olmadığını iyi değerlendirmelidir. Kredi
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izleme fonksiyonu en az tahsis aşamasındaki süreçler kadar önemli olduğundan genellikle
kredi izleme fonksiyonu ayrı bir departman olarak ihdas edilmektedir.
Kredi izleme biriminin amacı, tahsis aşamasından tahsil edilmek suretiyle tasfiye
edilene kadar tüm nakdi ve gayrinakdi kredilerin izlenmesi, raporlanması, teminat-risk
dengesi konusunun tetkik edilmesi, kredi politikalarının oluşturulmasında görüş bildirilmesi,
kredi riskine ilişkin analiz ve raporlama fonksiyonlarının yerine getirilmesidir197.
Kredi riskinin dönemsel olarak gözden geçirilmesi etkin bir portföy yönetiminin
temelini oluşturmaktadır. Bu fonksiyonun bağımsızlığının sağlanabilmesi için ilgili birim
raporlamalarını doğrudan yönetim kuruluna veya denetim komitesine yapmalıdır.
3. İç Kontrol : İç kontrolün ana fonksiyonu bankanın faaliyetleri esnasında ortaya
çıkabilecek riskleri kontrol altında tutmaktır. İç kontrol, faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği,
finansal raporlamanın güvenilirliği ve ilgili düzenlemelere uygunluk hususlarında güvence
sağlamaya matuf bir mekanizma olup devamlılık ve eş zamanlılık gerektiren bir süreçtir198.
Kredi kararları ve bu kararların oluşmasında etkili olan kredilendirme ve
derecelendirme süreci risk odaklı olarak denetlenmelidir. Denetleme fonksiyonunun
denetlenen süreçlerden bağımsız olması sağlanmalı ve kredi riski limitlerine uygunluk
denetimin ana konularından biri olmalıdır.
Bankanın iç kontrol birimi de kredilere ilişkin birimlerde dönemsel kontrolleri
gerçekleştirmelidir. İç kontrolün kredilere ilişkin kontrolleri özellikle kredi fiyatlama,
belirlenen

limitlere

uyum

ve

derecelendirme

modellerinin

doğruluğu

üzerinde

yoğunlaşmalıdır199.
2.2.1.3.5. Sorunlu Kredilerin Yönetimi
Sorunlu kredilerin yönetimi konusunda banka bazında farklı yöntemler ve
organizasyon yapıları belirlenebilir. Ancak organizasyon yapısının, bankanın ihtiyaçları, risk
profili ve hedefleri doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir. Sorunlu kredilerin yönetimi
konusunda yazılı süreç ve manuellerin hazırlanması bu kredilerin etkin yönetimini
kolaylaştıracaktır.
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Kredilerin tahsilinde problemlerin ortaya çıkması, kredi zayıflıklarının belirgin
duruma gelmesi ve kredi derecelerinin kötüleşmesi durumunda genel olarak bu kredilerin ayrı
bir birime devredilmesi gerekmektedir. Problemli kredilerin bağımsız bir birime devredilmesi
hem

kredi

alacağının

tahsilinde uzmanlaşmayı

hem de objektif hareket

tarzını

sağlayacağından ötürü çok önemlidir.
Sorunlu kredilerin izlenmesine ilişkin ayrı bir birimin oluşturulması ve bu birimlerce
gerekli önlemlerin zamanında alınması, bankaların özellikle genel ekonomik koşulların
kötüleşmesi durumunda uğrayabilecekleri zararın azaltılmasına yardımcı olabilmektedir.
Başarılı bir kredi izleme birimi, erken uyarı görevini yerine getirebilmeli, diğer deyişle
müşterilerin geri ödeme güçlüklerini ve olumsuz kredi gelişmelerini tespit edebilmelidir.
Bankanın kredi kültürü ve risk derecelendirme sistemi problemli kredilerin zamanında
tespitini sağlamaya uygun olmalıdır. Problemli krediler konusunda erken uyarı sisteminin
oluşturulması için bankanın kredi derecelendirme sistemi, artan yönde risk yaratan kredi
türlerini, alt portföyleri, müşterileri ve grupları tanımlar nitelikte oluşturulmalıdır.
Kredi izleme sürecinin önemli bir kısmı, sorunlu kredilerin ve bunun akabinde
zararların ne şekilde ortaya çıktığının tanımlanmasıdır. Sorunlu hale gelmiş kredilerin onay
koşulları ile kullandırım koşulları arasındaki farklılıklar, kullandırım sonrasında müşterinin
finansal durumunda, faaliyette bulunduğu sektörde meydana gelen değişmeler, teminatların
kredinin tahsil edilebilirliğine etkileri ilgili birim tarafından değerlendirilmelidir.
Bir kredinin sorunlu hale dönüşmesinde bankadan kaynaklanan nedenler olabileceği
gibi, piyasa koşullarındaki değişmeler de etkili olabilir. Sorunlu olmaya aday kredilerin erken
tespiti halinde bu kredilerin yönetimi daha kolay olacak, dolayısıyla tahsil imkânı artacaktır.
Bu nedenle firmaları zora sokabilecek durumların; finansal planlamaya yönelik analizlerin,
işletmenin büyüme seyrinin ve şartlarının, stok ve alacak yönetiminin, borçlanma
imkânlarının, bilanço vade uyumunun vb. durumların izlenmesi ve anlaşılması gerekir200.
Sorunlu hale gelmiş bir kredinin etkin bir şekilde yönetilmesini güçleştiren en önemli
husus işletmenin borçlu olduğu diğer banka veya diğer finansal kuruluşlarla ortak bir karara
varabilme noktasındaki güçlüklerdir201. Çok taraflı alıcıların olduğu bir yapıda, sorunlu
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kredilerin yönetiminde, ülke ekonomisinin gerekleri doğrultusunda düzenleyici otoritelerin de
görev alması kaçınılmaz olmaktadır202.
Bankalar kullandırmış oldukları nakdi ve gayrinakdi krediler için özel ve genel kredi
karşılıkları

ayırmaktadırlar.

Bankalarca

ayrılan

karşılıkların

dayanağını

Bankacılık

Kanunu’nun 53. maddesi oluşturmaktadır203. BDDK, Bankacılık Kanunu’nun kendisine
vermiş olduğu yetkiye istinaden bankaların kredileri için ayırmak zorunda oldukları
karşılıklara ilişkin olarak usul ve esasları belirleyen Yönetmeliği 1 Kasım 2006 tarihinde
yayımlamıştır204.
Bankalar karşılık yönetmeliğine uygun şekilde karşılık ayrıldığını düzenli olarak
kontrol edecek sistemleri oluşturmalıdır. Oluşturulan sistem, kredi portföyündeki risk
seviyesinin dönemsel olarak değerlendirilmesini ve ayrılan karşılıkların riskler ve muhtemel
zararlar göz önüne alındığında yeterli olup olmadığını ortaya koyabilmelidir.
2.2.2. Operasyonel Risk ve Yönetimi
2.2.2.1. Tanımı ve Unsurları
Finans alanında kullanılan teknolojilerin hızlı gelişmesi ile birlikte finansal
hizmetlerin küreselleşmesi, bankaların faaliyetlerini ve bunun sonucu olarak da risk
profillerini daha karmaşık hale getirmiştir. Gelişen bankacılık uygulamaları ve bankacılık
sektörünün karşı karşıya kaldığı büyük zararlar doğuran olaylar, kredi, faiz oranı, likidite ve
piyasa riskleri gibi risk kategorilerinin dışında kalan risklerin de çok önemli olabileceğini
göstermiştir205.
Basel Bankacılık Komitesi operasyonel riski, yetersiz veya başarısız içsel süreçlerden,
insanlardan, sistemlerden veya dışsal olaylardan kaynaklanan zarara uğrama ihtimali olarak
tanımlamaktadır206. Operasyonel risk, sistem hataları, prosedür ve kontrol sistemlerinin eksik
olması, bilgi ağındaki hata ve noksanlar, kullanıcı hataları, hile, dolandırıcılık, afetler, yasal
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düzenlemelere uyum sağlayamama sonucu ortaya çıkmaktadır. “Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”te ise operasyonel risk,
yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden ya da harici olaylardan
kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığı olarak tanımlanmaktadır207.
Operasyonel riskin içinde teknoloji riski, suistimal riski, yasal risk, ahlaki risk ve itibar
riski de yer almaktadır208.Operasyonel risk içerisinde değerlendirilen yasal risk, yasal çevrede
meydana gelen değişiklikler dolayısıyla bankanın zarara uğraması ihtimalini ifade etmektedir.
Banka tarafından yetersiz ya da yanlış yasal bilgi ve belgeye dayanarak yapılabilecek işlemler
neticesinde elde edilecek avantajların beklenenden düşük, yükümlülüklerin ise beklenenin
üzerinde gerçekleşme ihtimali, mevzuata ilişkin yetersiz bilgi riskini yani yasal riski ortaya
çıkarmaktadır209. Bu kapsamda yasal çevrede meydana gelen değişiklikler, operasyonel riskin
kaynaklarından biri olan “dışsal olay” niteliğinde mütalaa edilmektedir.
Bankacılık uygulamasında her bankanın kendi amaçlarına uygun olarak operasyonel
risk değerlendirmesi ve tanımlaması yapması doğal karşılanmalıdır. Operasyonel risk,
kredilendirme ya da piyasada pozisyon alma süreçlerinde ortaya çıkan bir risk olduğundan,
bankaların karşı karşıya oldukları ilk risk türü olarak kabul edilmektedir210. Bununla birlikte
operasyonel riskin etkin bir şekilde yönetilmesi ve kontrol edilmesi, bu riskin bankalar
tarafından açık bir şekilde anlaşılmasını gerekli kılmaktadır.
Operasyonel risk, bankanın üstlendiği finansal pozisyonlar nedeniyle karşı karşıya
kaldığı bir risk türü olmayıp niteliği gereği, diğer finansal ve finansal olmayan risklerden
belirgin farklılıklar taşımaktadır. Dolayısıyla bu risk türünün kapsamı, bankaların
faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlayan sistem, süreç, insan unsuru ve yönetimin kontrolü
altında bulunmayan dışsal etkenler nedeniyle ortaya çıkmasından dolayı oldukça geniştir.
Bankaların daha çok faaliyetlerini sürdürme şekliyle ilişkili olarak karşı karşıya bulunduğu
operasyonel riskin temel unsurları, operasyonel riske neden olan faktörler aşağıda
açıklanmıştır211.
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2.2.2.1.1. Yapısal Faktörlerden/Süreçlerden Kaynaklanan Riskler
Risklerden

korunmak amacıyla oluşturulan

iç kontrol sistemlerinin

yanlış

geliştirilmesi ya da doğru geliştirilmiş olsa bile yanlış uygulanması karşı karşıya kalınabilecek
riskleri artırır212. Bankanın faaliyetlerinin her birini gerçekleştirebilmek amacıyla oluşturduğu
iş süreçlerinden ya da organizasyon yapısından kaynaklanan riskler süreç bazlı operasyonel
riski oluşturmaktadır213.
Bu tür riskler; katılım bankaları tarafından sunulan finansal ürün ve hizmetlerin hacmi
ile çeşitliliği ve karmaşıklığından, yeni ürün ve hizmetlerin uygulamaya konulmasından, iç ve
dış düzenlemelere uyum sağlanmasına ilişkin olarak gösterilen özen düzeyinden, muhasebe
kayıtları ile raporlamalardaki tutarsızlık, eksiklik ve hatalı bilgilerden, ödeme ve takas
işlemlerinden, belgeleme ve sözleşme faaliyetlerinden, kural ve prosedürlere uyum
düzeyinden ve organizasyon yapısındaki değişikliklerden kaynaklanmaktadır214.
2.2.2.1.2. İnsanlardan Kaynaklanan Riskler
Her geçen gün çok sayıda ürün ve hizmetin ortaya çıkmasıyla birlikte finansal
piyasalarda yaşanan hızlı değişimler, banka çalışanlarının bilgi düzeyinin kompleks finansal
ürünler karşısında yetersiz kalmasına neden olmakta ve bu durum çalışanların hata yapma
riskini artırmaktadır. Banka çalışanlarının eğitim yetersizliğinden, ihmalinden, görevlerini
kötüye kullanmalarından kaynaklanan zarara uğrama riski, insan kaynaklı operasyonel risk
olarak tanımlanır215.
Ayrıca dış ticaret işlemlerinde kullanılan mali enstrümanların çok sık olarak sahtecilik
olaylarına

alet

edildiği

görülmektedir.

Tacirler

arasındaki

güven

ilişkisi

üzerine

yapılandırılmış olan uluslararası ticarette kullanılan belgelerin sahteciliklere konu edilmesi,
çalışan bilgisizliği ve basiretsizliği ile birleşince banka için ciddi zararlar kaçınılmaz
olmaktadır216. Ayrıca bankada oluşturulmuş güçlü bir iç kontrol sisteminin bulunmaması
çalışanların hileli davranışlarına çok müsait bir ortam yaratmaktadır. Bankada hile yapmaya
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fırsat sağlayan ortamın ortadan kaldırılmasının en etkili yolu güçlü bir iç kontrol
mekanizmasının kurulmasıdır217.
Çalışan kaynaklı riskler; çalışanların, ihmal, sahtekarlık, dolandırıcılık ve kötü niyetli
davranışlarından, yönetici ve çalışanların nicel ve nitel olarak yetersizliğinden, yetkisiz işlem,
hileli alım satım ve kasıtlı yanlış fiyatlandırma eylemlerinden, çalışanların iç ve dış mevzuata
aykırı davranışlarından ve kilit personel eksikliğinden ortaya çıkmaktadır218.
2.2.2.1.3. Sistemlerden Kaynaklanan Riskler
Özellikle günümüzde piyasalara sunulan yeni finansal ürün ve hizmetlerin
karmaşıklığı ve teknolojide yaşanan gelişmeler, bankaların mevcut sistemlerinin kapasitesinin
yetersiz kalmasına yol açmıştır. Bu nedenle bankalar hem gelişen hem de aynı zamanda
karmaşıklaşan ürün ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde müşterilerine sunulabilmesi için
sistemlerini geliştirme ya da değiştirme yoluna gitmişlerdir.
Bilişim teknolojilerindeki değişim hızının yüksekliği ve karmaşıklığı, finansal ürün ve
hizmetlerin geliştirme, işletme ve idame ettirme aşamalarındaki teknoloji kaynaklı riskleri
daha da artırmaktadır219. Bu durum sistem kaynaklı operasyonel risk olarak tanımlanır.
Bankalar tarafından kullanılan sistemlerden kaynaklanan risk türleri; bilgi işlem ve
iletişim altyapısından, sistem geliştirme ve uygulamalarından, kullanılan sistemlerin
kapasitesinden, politikalardan, sistem hatalarından ve teknik aksaklıklardan, kullanılan
sistemlerin güvenliğinden kaynaklanan risklerdir220.
2.2.2.1.4. Dışsal Olaylardan Kaynaklanan Riskler
Bankayla herhangi bir ilişkisi olmayan tamamen dış etkenler nedeniyle ortaya çıkan
risklerdir221. Dış kaynaklı riskler, faaliyet ortamına bağlı olarak ortaya çıkan ve bankanın
dışında gelişen olayların bir sonucudur222.
Dışsal olaylardan kaynaklanan operasyonel riskler; rekabetçi piyasa koşullarından ve
teknolojik gelişmelerden, mevzuat değişikliklerinden, siyasi istikrarsızlıktan, tabi olunan
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yasaların yanlış yorumlanmasından, emanet işlemlerinden ve banka müşterisinin güvenine
aykırı hareket edilmesinden, müşteriler veya üçüncü kişiler tarafından dolandırıcılık amacıyla
veya kötü niyetli olarak yapılan işlemlerden, suç faaliyetlerinden, tedarikçilerden,
felaketlerden ve altyapı hizmetlerinde yaşanan sorunlardan kaynaklanabilmektedir223.
2.2.2.2. Operasyonel Risk Yönetimi
Operasyonel risk yönetimi, bankacılık sektörü için yeni bir konu değildir. İç ve dış
dolandırıcılığın/sahtekarlığın önlenmesi, iç kontrollerin bütünlüğünün sağlanması ve
sürdürülmesi, iş yapma süreçlerindeki hataların azaltılması ve benzeri konular bankalar için
önemli konular olmuştur. Süreç iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirmek suretiyle, güven esası
çerçevesinde faaliyetlerini yürüten bankaların finansal ürün ve hizmetlerini sağlam ve güvenli
bir zeminde sürdürmeleri bu bankalarca hep öncelenen konular arasında yer almıştır. Bununla
birlikte, operasyonel risk konusunda yeni olan husus, operasyonel risk yönetiminin kapsamlı
ve geniş bir perspektiften ele alınmasıdır. Yüksek miktarlarda operasyonel zarara yol açan
olayların sayısında meydana gelen artış, bankaların ve denetim otoritelerinin operasyonel risk
yönetimine kapsamlı bir disiplin olarak bakmalarına neden olmuştur224.
Operasyonel riskin ölçümüne yönelik olarak benimsenecek en doğru yaklaşım,
bankanın büyüklüğü, ürünlerinin ve faaliyetlerinin doğası ve karmaşıklık düzeyi gibi bir dizi
faktöre bağlı bulunmaktadır225. Etkin bir operasyonel risk yönetimi, açık/iyi tanımlanmış
stratejileri, etkin yönetim kurulu ve üst düzey gözetimini, sorumluluk alanlarının açık bir
şekilde belirlenmiş olmasını ve görev ayrımlarını da içerecek şekilde güçlü bir operasyonel
risk ve iç kontrol kültürünü, etkin iç raporlama ve acil durum planlamasını gerekli
kılmaktadır.
Teknolojik gelişmelerin, sunulan hizmet ve ürünler ile piyasa koşullarında yaşanan
değişimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan operasyonel riskin etkin bir şekilde
yönetilebilmesi için, operasyonel riske sebep olan faktörlerin belirlenmesi, kayıpların
tanımlanması ve ölçülmesi süreçlerinin uygulanması gerekmektedir226.
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Ağırlıklı olarak finansal risk kategorileri üzerine yoğunlaşan risk yönetimi teorisi ve
pratiği, finansal olmayan risklerin artan tahribatı karşısında, dikkatini operasyonel risklerin
ölçümü ve etkin yönetimi konularına çevirmiştir. Operasyonel risk yönetimi; maruz kalınan
riskler karşısında kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi yoluyla muhtemel kayıpları
engellemesi, çalışanların risk ve risk yönetimi konularında bilincini artırması, banka
yönetimine stratejik kararlarında ışık tutması açılarından da önemlidir227.
2.2.2.2.1. Risk Yönetimi Bağlamında Görev ve Sorumluluklar
Operasyonel riskin yönetiminin etkinliğine önem veren bir kurum kültürü yerleştirmek
yönetim kurulu ve üst yönetimin sorumluluğundadır. Operasyonel riskin kontrolünde iç
kontrol ve iç denetim işlevlerinin taşıdığı önem çerçevesinde, banka yönetim kurulunun ve üst
düzey yönetimin sorumlulukları aşağıda yer almaktadır:
1. Yönetim Kurulunun Sorumlulukları
Banka Yönetim Kurulu öncelikle operasyonel riskin yönetilmesine yönelik olarak
bankanın kontrol faaliyetlerine ilişkin operasyonel risk yönetimi yapısını oluşturmalı ve
uygulanmasını dönemsel olarak takip etmelidir. Banka çapında operasyonel riskin
tanımlanması, tespit edilmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve kontrolüne ilişkin prensiplerin
belirlenmesi de bu kapsamda ele alınmalıdır.
Bu çerçevede228,
•

Yönetim kurulu operasyonel riske ilişkin olarak üst yönetime rehberlik etmeli,
yönlendirmeli ve belirlenen prensipler çerçevesinde üst yönetim tarafından geliştirilen
politikaları onaylamalıdır.

•

Yönetim kurulu tarafından bankanın risk profiliyle uyumlu olacak şekilde onaylanan
operasyonel risk yönetimi yapısı kapsamında, operasyonel riskin tanımlanması,
bankanın operasyonel risk yönetimine ilişkin uygulamalarındaki öncelikleri, bankanın
operasyonel riskin etkin bir biçimde yönetilmesine yönelik politikaları yer almalıdır.

•

Yönetim kurulu, bankanın operasyonel risk yönetimi uygulamalarını yerine
getirebilme kapasitesine sahip bir yönetim yapısını oluşturmalı, gerekli yetki ve
sorumluluk ayrımlarını açık bir biçimde yapmalıdır.
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•

Bankanın operasyonel risk yönetimine ilişkin politika ve stratejilerini, alabileceği risk
seviyesini ve bunlara ilişkin uygulama usullerini yazılı olarak belirlemesi, birimler ve
yöneticileri ya da bu birimlerde çalışan personel bazında azami risk limitleri tahsis
etmesi gerekmektedir.

•

Yönetim kurulu, banka içi ve dışı piyasa koşullarından veya yeni ürün ve
faaliyetlerden, sistemlerden kaynaklanabilecek operasyonel risklerin etkin bir biçimde
yönetilip yönetilmediğini düzenli olarak izlemeli, operasyonel risk yönetimi yapısında
gerekli gördüğü değişiklikleri yapmalı, bankanın faaliyetleri, sistem ve süreçleri
açısından en gelişmiş operasyonel risk uygulamalarını da gözden geçirme sürecinde
değerlendirmelidir.
Yönetim kurulu, bankanın politikalarının ve prosedürlerinin gereğinin yerine

•

getirilmesini değerlendirmek, bankanın operasyonel risk yönetiminin işlevlerini etkin
bir biçimde yerine getirip getirmediğini takip etmek üzere, operasyonel olarak
bağımsız, etkin bir iç denetim sistemi oluşturmalıdır. Bankanın riskleri açısından
denetimin kapsamı ve sıklığının yeterliliği değerlendirilmelidir.
2. Üst Düzey Yönetimin Sorumlulukları
Risk odaklı denetim yaklaşımında, etkin, katma değer sağlayan bir denetim
mekanizmasının oluşturulmasından ve işletilmesinden birinci derece sorumluluğu bulunan
organ Üst Yönetimdir229. Üst yönetim, yönetim kurulu tarafından onaylanmış bulunan
operasyonel risk yönetimi yapısının uygulanmasından sorumludur. Söz konusu risk yönetimi
uygulamaları, tüm banka organizasyonu dahilinde tutarlı bir şekilde uygulanmalı ve her
seviyedeki personel operasyonel risk bağlamındaki sorumluluklarını tam olarak bilmelidir.
Üst yönetimin ayrıca, bankanın tüm önemli ürünlerinden, faaliyetlerinden, süreçlerinden ve
sistemlerinden kaynaklanan operasyonel risklerin yönetilmesi için gerekli olan politikaların,
süreçlerin ve prosedürlerin geliştirilmesi konusunda sorumluluğu bulunmaktadır.
Bu çerçevede Üst Yönetim230;
•

Yönetim Kurulunca belirlenen risk yönetimi yapısı çerçevesinde operasyonel risklerin
yönetilmesine yönelik politikaları, süreçleri ve prosedürleri geliştirmelidir.

229

230

Liam Mc Caul, " Enhancing The Value Of Internal Audit: Ten Key Questions", Accountancy Ireland,
Volume: 38, June 2006, s.34.
BDDK, "Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik", Madde: 8.

95

•

Operasyonel risk yönetiminin etkinliğini sağlamalı, gerekli yetki, sorumluluk ve
raporlama dağılımını açık bir şekilde belirlemeli ve etkin operasyonel risk yönetiminin
tesis edilmesini sağlayacak yeterli kaynakların oluştuğundan emin olmalıdır.

•

Bankanın faaliyetlerinin gerekli yetkinliğe ve tecrübeye sahip çalışanlar tarafından
yerine getirilmesini ve operasyonel risk yönetimi politikasının her seviyedeki çalışan
tarafından anlaşılmasını sağlamalıdır.

•

Bankanın karşı karşıya olduğu önemli riskler konusunda yönetim kuruluna zamanında
ve güvenilir raporlama yapmalıdır.

•

Beklenmedik

durumların

ortaya

çıkması

halinde

kendilerine

tanınan

yetki

çerçevesinde inisiyatif kullanmalıdır.
•

Sorumlu oldukları birimlerde ortaya çıkan eksiklik veya hataları çözümlemek ve
bunları ve alınması gerekli görülen tedbirleri iç sistemler sorumlusuna raporlamalıdır.

•

Operasyonel riskin yönetiminden sorumlu çalışanların diğer risklerin yönetiminden ve
dış hizmet alımından sorumlu çalışanlarla iletişim halinde olmalarını sağlamalıdır.

•

Gerekli dokümantasyon ve işlem kontrollerinin yerine getirilmesini sağlamalıdır.
2.2.2.2.2. Operasyonel Risk Yönetiminde Uygulanabilecek Stratejiler
Operasyonel riskin ölçümü ve yönetilmesinde diğer risk türlerine göre bir özgünlük

sözkonusudur. Operasyonel risk yönetiminde uygulanacak stratejinin seçiminde bankanın risk
iştahı temel belirleyici olmakla birlikte risk içeren faaliyetin niteliği, işleyişi ve uygulanacak
stratejinin maliyeti de strateji seçiminde dikkate alınmalıdır231.
Operasyonel risk yönetiminde, riskli faaliyetten ve/veya piyasadan kaçınmak, riski
transfer etmek ve riskin etkisini ve/veya meydana gelme olasılığını azaltmaya yönelik
mekanizmalar geliştirmek şeklinde üç farklı stratejinin uygulanması mümkündür. Birinci
stratejide banka, yüksek riskli olarak algılanan piyasa veya faaliyetlerden kaçınmak suretiyle
maruz kalabileceği riskleri bertaraf etmeyi tercih edebilir. Genel olarak meydana gelme
olasılığı düşük ancak etkisi büyük olan olaylar için tercih edilen riski transfer etme düşüncesi
üzerine oturtulmuş ikinci stratejide risk taşıyan faaliyetler sigortalanmaktadır. Üçüncü
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stratejide ise banka riski kabullenmekte ve kontrol mekanizmaları kurmak suretiyle riski
yönetmeye yönelik önlemler almaktadır232.
2.2.2.2.3. Operasyonel Risk Yönetim Teknikleri
Operasyonel risk yönetimi konusunda temel olarak, ‘yukarıdan aşağıya’ ve ‘aşağıdan
yukarıya’ olmak üzere iki yaklaşımdan bahsetmek mümkündür233. Ancak uygulamada daha
çok bu iki tekniğin bir arada kullanıldığı karma yaklaşımlar görülmektedir234.
‘Yukarıdan aşağıya’ yaklaşımında banka, faaliyetleri nedeniyle maruz kaldığı
operasyonel risk düzeyini ölçülebilir bir gösterge üzerinden değerlendirmekte ve operasyonel
risklerden kaynaklanan olası kayıplar için belirli oranda sermaye hesaplamaktadır235. Bu
yöntem, gereğinden fazla ya da az sermaye ayrılması sonucunu vermesi, risk yönetim
sürecinde proaktif olmak yerine reaktif olunması, çalışanlar arasında kontrol kültürü bilincinin
oluşmasına imkan sağlamaması, bankanın gerçek risk profilini ve düzeyini tam olarak
yansıtmaması gibi nedenlerden ötürü bankalar tarafından fazla tercih edilmemektedir236.
Potansiyel nitelikli risklerin gerçekleşmeden önce yönetilmesini öngören ‘aşağıdan
yukarıya’ yaklaşımında ise risk ve kontroller iş süreçleri bazında ele alınmaktadır. Bu teknik,
riskin ortaya çıkmadan önce belirlenmesi, yönetilmesi ya da riskin ortaya çıkması durumunda
zamanında çözümlenmesini sağlamayı hedeflemektedir237. Sermaye yükümlülüğü açısından
avantajlı olması, çalışanların bilinç düzeyini artırması ve yürütülen faaliyetler konusunda risk
odaklı bakış açısını kazanmaları, proaktif bir risk ve kontrol yaklaşımını içermesi, çalışanların
katılımını ve işin sahiplenilmesini sağlaması açılarından bankalarca daha fazla tercih
edilmektedir238.
Bankaların pozisyonlarını dikkate almak suretiyle bu iki yöntemden birisini tercih
etmeleri mümkündür, ancak bazı bankalar bu iki yaklaşımı birleştiren karma yaklaşımı tercih
etmektedirler. Karma yaklaşımda, ‘kendi kendini değerlendirme metodu’ faaliyetler ve
süreçler bazındaki potansiyel riskler ile mevcut kontrollerin etkinliğinin değerlendirilmesinde
kullanılırken, bankanın operasyonel risk profilini global bazda belirlemeye yönelik tekniklerin
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dahil edilmesiyle belirlenen ‘risk göstergeleri’ aracılığıyla mevcut kontrollerin yetersiz kaldığı
potansiyel riskler için geliştirilen eylem planları devreye sokulmakta ve izlenmektedir239.
2.2.2.2.4. Operasyonel Risk Yönetim Süreci
Karşılığında direkt olarak beklenen bir getiri bulunmaması dolayısıyla diğer risk
türlerinden ayrılmakta olan operasyonel risk, işletme faaliyetlerinin doğal akışında yer
almakta ve bu da risk yönetim sürecini etkilemektedir. Operasyonel riskin farklı yapısını
yansıtmak üzere, Basel Bankacılık Komitesi tarafından, diğer risklerin yönetilmesi ‘riskin
tanımlanması, riskin ölçülmesi, riskin izlenmesi ve riskin kontrolü’ şeklinde tanımlanırken,
operasyonel riskin yönetilmesi ise ‘riskin tanımlanması, riskin değerlendirilmesi, riskin
izlenmesi ve riskin kontrol edilmesi/azaltılması’ olarak tanımlanmıştır240.
Operasyonel riskin etkin olarak yönetilebilmesi için, operasyonel riske neden olan
faktörlerin belirlenmesi, kayıpların tanımlanması, ölçülmesi ve ölçülen ve somut hale getirilen
operasyonel risklerin olası zararlarına karşı gerekli sermaye miktarının hesaplanması suretiyle
maruz kalınan bu riskler makul maliyetlere dönüştürülmelidir241.
1. Riskin Belirlenmesi
Riskin belirlenmesi, etkin bir risk izleme ve kontrol sisteminin geliştirilmesi açısından
birincil derecede önemlidir. Etkin bir risk belirleme, bankanın amaçlarına ulaşmasını olumsuz
yönde etkileyebilecek hem bankanın yapısı, faaliyetlerin doğası, insan kaynaklarının kalitesi,
organizasyonel değişimler ve personel devir hızı gibi içsel faktörleri hem de sektörel
değişimler ve teknolojik gelişmeler gibi dışsal faktörleri dikkate almalıdır.
Bankalar tarafından riskin belirlenmesinde kullanılan çok sayıda yöntemden bazılarına
aşağıda yer verilmiştir.
a. Kendi Riskini Değerlendirme: Bu yöntemde banka, operasyonlarını ve
faaliyetlerini belirlenmiş olan potansiyel operasyonel risk duyarlılığı kriterleri çerçevesinde
değerlendirir. Bu süreç içsel olarak işletilir ve genellikle kontrol listeleri, operasyonel risk
ortamının zayıf ve güçlü yanlarının belirlendiği “çalışma grupları” veya “anlatı” yöntemleri
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kullanılır242. Sonuçlar skorkartlar aracılığıyla analiz edilebilmektedir. Skorkartlar, nitel
değerlendirmelerin nicel değerlendirmelere dönüştürülmesini sağlar ve böylece maruz kalınan
değişik türdeki operasyonel risklerin göreli bir sıralaması elde edilir.
b. Risk Haritalama: Bu süreçte, değişik iş birimleri, örgütsel fonksiyonlar veya iş
akışları risk türleri bazında tablo haline getirilir. Bu uygulama zayıf alanların belirlenmesini
sağlayabilir ve bir sonraki aşamada alınacak yönetsel eylemin belirlenmesine yardımcı
olabilir.
c. Risk Göstergeleri: Risk göstergeleri, operasyonel riskin düzeyi konusunda bilgi
veren ve olası kayıpların gerçekleşmesinden önce erken uyarıda bulunan sinyallerdir. Risk
göstergeleri, bankanın risk pozisyonunun anlaşılmasını sağlayan genellikle finansal
istatistikler veya ölçülerdir. Bu göstergeler, olası risklerin göstergesi olabilecek değişimlere
karşı bankanın alarm halinde olmasını sağlamak amacıyla periyodik olarak gözden
geçirilmelidir. Risk göstergelerini izleyen bir bankanın bu uygulamadan fayda sağlamasının
en önemli koşulu doğru göstergeleri belirlemiş olmasıdır.
Risk göstergelerini “öncü” ve “artçı” olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Riskin
gerçekleşmesinden önce uyarıda bulunan ve önlem alınmasını sağlayan göstergeler öncü,
riskin zarara dönüşmesinden sonra bu zararın belli bir seviyede kalmasının izlenmesine
yardımcı olan göstergeler de artçı nitelikli göstergelerdir243.
2. Riskin Ölçülmesi
Risk ölçümünden önce faaliyetlerin banka için önem dereceleri belirlenmeli ve
risklerin etkili olduğu alanlar itibariyle değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bankalar ayrıca bu
risklere karşı bankaca gerçekleştirilen faaliyetlerin duyarlılıklarını/kırılganlıklarını da
değerlendirmelidir. Etkin risk değerleme, bankaların risk profillerini daha iyi anlamalarına ve
risk yönetim kaynaklarını daha etkin yönlendirmelerine ve bu sayede daha iyi bir yönetim
sergilemelerine olanak tanır.
Risklerin ölçülmesinde en önemli koşul, risklerin sayısallaştırılabilir olmasıdır.
Risklerin sayısallaştırılabilmesi zarar potansiyelinin tahminine ve zarar olayının gerçekleşme
olasılığının belirlenmesine bağlıdır. Bankanın geçmiş kayıp deneyimlerine ilişkin datalar,
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operasyonel riskin değerlendirilmesini ve riskin kontrol edilmesi/azaltılması için politika
geliştirilmesini sağlayabilir. Bu bilgilerin etkin kullanımını sağlayabilmek için, her bir kayıp
olayının sıklığı ve şiddeti ile diğer ilgili bilgilerin sistematik olarak takip edilmesini ve
kaydedilmesini sağlayacak bir yapı oluşturulması gerekmektedir. Ancak operasyonel riskin
tüm unsurlarının sayısallaştırılabilmesi de mümkün olamamaktadır.
Operasyonel risk ölçüm yöntemlerini üç başlık altında incelemek mümkündür244.
a. Temel Gösterge Yaklaşımı
Temel Gösterge Yaklaşımı’nda bankaların son üç yıla ait ortalama brüt gelir tutarı risk
göstergesi olarak kabul edilmekte ve bu tutar Basel II Uzlaşısı’nda %15 olarak belirlenen alfa
katsayısı ile çarpılmaktadır. Bu yaklaşımın ardındaki temel felsefe, gelir elde etmek için
faaliyette bulunmak gerektiği, gelir ile operasyonel riskler içeren faaliyetler arasında pozitif
bir ilişki olacağı düşüncesine dayanmaktadır245. Basit olmakla birlikte esneklikten uzak olan
bu yöntem daha çok küçük ölçekli ve risk kültürüne sahip olmayan bankalar tarafından tercih
edilmekte, uluslararası faaliyet gösteren büyük bankalar tarafından tercih edilmemektedir246.
b. Standart/Alternatif Standart Yaklaşım
Bu yöntemde banka faaliyetleri; Kurumsal Finansman, Alım Satım Faaliyetleri,
Bireysel Bankacılık, Ticari Bankacılık, Ödeme ve Netleştirmeler, Aracılık Hizmetleri, Varlık
Yönetimi ve Bireysel Aracılık olmak üzere sekiz farklı işkoluna ayrılmaktadır247. Her iş
kolundaki faaliyet büyüklüğünün bir göstergesi olarak, işkoluna ait brüt gelirlerin, her iş kolu
için

belirlenmiş

beta

katsayısı248

ile

çarpılması

suretiyle

sermaye

gereksinimi

hesaplanmaktadır. Toplam operasyonel risk sermaye yükümlülüğü her bir faaliyet kolu için
ayrı ayrı hesaplanan yükümlülüklerin toplamından oluşmaktadır249. Her bir iş kolu için farklı
beta katsayısının kullanılması temel gösterge yaklaşımına göre bu yaklaşımı daha kullanışlı
hale getirmekle birlikte, yine de operasyonel risk sistemleri olmayan bankalar için gelişmiş
yönteme geçmeden önce kullanabilecekleri geçiş modeli olarak görülmektedir.
244
245
246
247
248

249

Hasan Candan, Alper Özün, a.g.e., s.297.
Hasan Candan, Alper Özün, a.g.e., s.299.
K.Evren Bolgün, M.Barış Akçay, a.g.e., s.667.
Dilek Leblebici Teker, a.g.e., s.44.
Beta katsayısı, Basel tarafından, kurumsal finansman, alım satım faaliyetleri ve ödeme ve takas işlemleri
için %18, ticari bankacılık ve aracılık hizmetleri için %15, bireysel bankacılık, varlık yönetimi ve bireysel
aracılık için %12 olarak belirlenmiştir.
M.Ayhan Altıntaş, a.g.e., s.470.

100

Bir bankanın standart yaklaşımı uygulayabilmesi için, aşağıda belirtilen hususlarda
minimum şartları sağladığına faaliyette bulunduğu ülkenin bankacılık otoritesini ikna etmesi
gerekmektedir250.
-

Banka Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin operasyonel risk kültürünü taşımaları ve
aktif olarak operasyonel risk yapısında görev almaya hazır olmaları,

-

Bankanın sağlam ve güvenilir bir operasyonel risk yönetim sisteminin bulunması,

-

Standart yaklaşımın öngördüğü faaliyet kollarında bilgi akışını sağlayacak yeterli
kaynağın bulunması ve banka içi kontrol ve denetim mekanizmasının güvenilir bir
biçimde çalışması.

Basel komitesi standart yaklaşıma birkaç küçük değişiklik getirmek suretiyle alternatif
standart yaklaşımı ortaya koymuştur. Bu yaklaşımda, bireysel ve ticari bankacılık diğer
faaliyet kollarından ayrılmakta ve her iki faaliyet kolu için gösterge, toplam kredilerin %3,5’i
olarak kabul edilmektedir. Faaliyet kolu için sermaye gereksinimi hesaplamasında iki seçenek
önerilmiş olup, birinci seçenekte standart yaklaşımda önerilen beta katsayıları kullanılarak
hesaplama yapılırken, ikinci seçenekte ise bireysel ve ticari bankacılık için %15, diğer faaliyet
kolları için %18 oranları kabul edilmiştir251.
c. İleri Ölçüm Yaklaşımları
Riske en duyarlı yöntem olan ileri ölçüm yaklaşımının uygulanabilirliği banka iç
verilerinin mevcut olması ile mümkün olup bu yaklaşım bankanın maruz kaldığı operasyonel
riskin niteliğini ve sınıflandırılmış miktarını ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımı kullanan
bankalar operasyonel riske neden olan tüm faaliyetlerini belirleyebilmekte ve bu alanlara
gerekli yatırımları yapabilmektedirler.
Bankaların ileri ölçüm yaklaşımlarını kullanabilmeleri için uymaları gereken nitel ve
nicel standartlar Basel Komitesi tarafından belirlenmiş olup bu standartları, genel, nitel ve
nicel olmak üzere üç başlık altında toplamamız mümkündür252. İleri ölçüm yaklaşımı
uygulamasına geçmek isteyen bir banka, standart yaklaşım için belirlenmiş olan asgari
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standartları sağladığını, genel standart kapsamında, bağlı olduğu denetim otoritesine
kanıtlamalıdır. Bu yaklaşımı kullanmaya başlamadan önce bankaların sağlamaları gereken
nitel standartlar aşağıda verilmiştir253.
-

“Bankanın, operasyonel risk yönetimi ve kontroller hakkında politika ve
prosedürlerin hazırlanmasından, risk yönetimi çerçevesinin, metodolojisinin ve
raporlama sisteminin tasarımı ve uygulamasından ve risklerin ölçümü, izlenmesi,
kontrol edilmesi ve azaltılmasından sorumlu bağımsız bir operasyonel risk
fonksiyonu olmalıdır.

-

Bankanın operasyonel risk yönetim sistemi, günlük risk yönetimi faaliyetleri ile
bütünleşmiş olmalıdır. Sistemin çıktıları, operasyonel risk profilinin izlenmesi ve
kontrol edilmesinde kullanılan vazgeçilmez bir unsur olmalıdır. Ayrıca, banka,
ekonomik sermayenin faaliyet kollarına tahsisi konusunda ve risk yönetiminin
banka çapında geliştirilmesini teşvik etmek için çeşitli teknikler geliştirmelidir.

-

Maruz kalınan operasyonel riskler ve gerçekleşen zararlar, birim yöneticileri, üst
düzey yönetim ve Yönetim Kuruluna düzenli olarak raporlanmalıdır.

-

Bankanın operasyonel risk yönetim sistemi ayrıntısıyla belgelenmelidir.

-

Bankanın operasyonel risk yönetim süreçleri ve ölçüm yöntemleri düzenli olarak
iç ve dış denetim tarafından incelenmelidir.

-

Bu yaklaşımı uygulayan bir bankanın risk ölçüm sistemlerinin dış denetçiler
ve/veya denetim otoritesi tarafından onaylanması gerekir. Bu onayın alınabilmesi
için risk ölçüm sistemine ilişkin veri akışları ve süreçleri şeffaf olmalıdır”.

Nicel standartlar kapsamında bankaların, dört temel unsur itibariyle, uyması gereken
standartlar Basel tarafından belirlenmiştir. Bu dört temel unsur, içsel veri, dış veri, senaryo
analizleri ve iş ortamı ile iç kontrol sistemlerine ilişkin faktörlerdir. İçsel kayıp olaylarının beş
yıllık süre zarfında izlenmesi, güvenilir bir operasyonel risk ölçüm sisteminin geliştirilmesi ve
bu sistemin işleyişi için vazgeçilmez bir önkoşuldur. Etkisi yüksek olasılığı düşük olaylarla
ilgili yeterli miktarda içsel veri oluşmadığı durumlarda risk ölçüm sistemi dış kayıp verisi ile
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desteklenmelidir. Olasılığı düşük ancak etkisi yüksek olaylar göz önünde bulundurulurken dış
veri kullanılmalı, ancak bu veri senaryo analizleri ile desteklenmelidir. İç ve dış veri ile
senaryo analizlerine ek olarak, bankanın operasyonel risk profilini değiştirecek olan iş ortamı
ve iç kontrollere ilişkin etkenler de risk değerlendirme yönteminde dikkate alınmalıdır254.
3. Riskin İzlenmesi
Operasyonel riskin yeterli ve efektif bir şekilde yönetilebilmesi için etkin bir izleme
süreci şarttır. Düzenli izleme faaliyetleri, operasyonel riskin yönetilmesine ilişkin politika,
süreç ve prosedürlerde yer alan hata ve eksikliklerin hızlı bir şekilde teşhisine ve
düzeltilmesine yardımcı olabilir. Bu hata ve eksikliklerin erken teşhisi ve belirlenmesi bir
kayıp olayının sıklığının ve şiddetinin azaltılmasını önemli ölçüde sağlayabilir.
Operasyonel kayıp olaylarının izlenmesine ilave olarak, gelecek kayıp olaylarının
artışı hakkında erken uyarı sağlayacak uygun göstergeler tanımlanmalıdır. Temel Risk
Göstergeleri veya Erken Uyarı Göstergeleri olarak ifade edilen bu tür göstergeler geleceğe
dönük olmalı ve hızlı büyüme, yeni bir ürünün uygulamaya konulması, personel devir hızı,
işlem hataları, sistem çökmeleri vb. gibi potansiyel operasyonel risk kaynaklarını
yansıtabilmelidir. Risk eşiklerinin doğrudan bu göstergeler ile ilişkilendirilmesi halinde, etkin
bir izleme süreci, önemli risklerin şeffaf bir şekilde belirlenmesine ve bankanın bu risklere
karşı uygun bir eylem almasına yardımcı olabilecektir.
İzlemenin sıklığı, maruz kalınan riskleri ve faaliyet gösterilen çevredeki değişimin
doğasını yansıtmalıdır. İzleme banka faaliyetlerinin entegre bir parçası olmalı ve sonuçlar
Yönetim Kurulu’na ve Üst Yönetim’e yapılan düzenli raporlamalara dahil edilmelidir.
Raporlar, mevcut risk yönetiminin performansının iyileştirilmesinin yanı sıra yeni risk
yönetimi politikalarının, süreçlerinin ve uygulamalarının geliştirilmesi bakış açısı ile analiz
edilmelidir.
4. Riskin Kontrol Edilmesi/Azaltılması
Kontrol faaliyetleri, banka tarafından belirlenmiş/tanımlanmış olan operasyonel
risklerin tespit edilmesi amacına yönelik olarak tasarlanır. Belirlenen tüm operasyonel riskler
için banka riski kontrol edecek/azaltacak uygun süreçleri kullanma veya riski kabul etme

254

Hasan Candan, Alper Özün, a.g.e., s.307-314.

103

seçeneklerinden birine karar vermelidir. Kontrollerde, riski önleyici ve riskin etkisini azaltıcı
kontroller olmak üzere ikili bir yaklaşım sözkonusudur. Kontrol edilemeyen riskler için banka
bu riskleri kabul etme, riskin kaynaklandığı faaliyeti azaltma veya bu faaliyetten tümüyle
çekilme seçeneklerinden birini tercih edebilir255.
Kontrol süreçleri ve prosedürleri belirlenmeli ve bankalar risk yönetim ilkeleri ile ilgili
olarak dokümante edilmiş, içsel politikalara uyumu sağlayacak bir sisteme sahip olmalıdır.
Resmi ve yazılı politika, süreç ve prosedürlerden oluşan risk yönetimi çerçevesi çok önemli
olmakla birlikte; bunlar, sağlıklı risk yönetimi uygulamalarının gelişmesine yardımcı olacak
güçlü bir kontrol kültürü ile desteklenmelidir. Hem yönetim kurulu hem de üst yönetim,
bankanın düzenli faaliyetlerinin entegre bir parçası olan güçlü bir iç kontrol kültürünün
oluşturulması konusunda sorumludur256. Düzenli faaliyetlerin entegre bir parçası olan
kontroller, değişen koşullara hızlı cevap verilebilmesine ve gereksiz maliyetlerden
kaçınılmasına olanak tanımaktadır.
Etkin bir iç kontrol sistemi, uygun görev ayrımlarını ve personele çıkar çatışması
yaratacak şekilde sorumluluklar verilmemesini gerektirmektedir. Çalışanlara veya ekiplere
çıkar çatışması yaratacak şekilde görevlendirme yapılması, bu kişilerin veya ekiplerin
kayıplarını, hatalarını veya uygun olmayan eylemlerini gizlemelerine yol açabilir. Bu nedenle
potansiyel çıkar çatışması alanlarının belirlenmesi/tanımlanması, minimize edilmesi, bağımsız
ve dikkatli bir şekilde izlenmesi ve gözden geçirilmesi gereklidir.
Operasyonel risk, bankaların yeni faaliyetlere girişmeleri veya türev ürünler başta
olmak üzere yeni ürün ve iş geliştirmeleri, hukuki düzenlemeler, teknolojik gelişmeler ve
bilmedikleri piyasalara girmeleri gibi hallerde daha çok önem kazanmaktadır257. Bazı önemli
operasyonel riskler düşük olasılığa fakat çok yüksek zarar potansiyeline sahiptir. Bu türden
olayların verebileceği zararın, sıklığının ve/veya şiddetinin risk azaltım araçları kullanılarak
azaltılması mümkündür. Üçüncü kişilere talep hakkı doğuran hata ve iptallerden, kıymetlerin
fiziki kayıplarından, personelin veya üçüncü kişilerin sahtekarlıklarından veya doğal
afetlerden kaynaklanan “düşük sıklığa yüksek şiddete sahip” olaylardan kaynaklanan
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kayıpların dışsallaştırılması amacıyla sigorta poliçeleri yaptırılması ortaya çıkabilecek zararın
boyutunu azaltacaktır.
Bankalar risk azaltım araçlarını etkin operasyonel risk kontrolünün ikamesi olarak
değil, etkin bir operasyonel risk kontrolüne ilave olarak görmelidirler. Operasyonel risklerin
hızlı bir şekilde fark edilmesi ve düzeltilmesi amacına yönelik mekanizmaların bulunması,
maruz kalınan zararları önemli ölçüde azaltabilmektedir. Bankanın süreçlerinde kullandığı
teknoloji ile bilişim teknolojisine ilişkin uygun güvenlik yatırımları da risk azaltımı için
önemlidir.
2.2.2.2.5. İş Sürekliliği ve Acil Eylem Planları
Bir bankanın kontrolü dışındaki sebeplerden dolayı, özellikle bankanın iletişim ve
bilişim teknolojisi altyapısının hasar görmesi durumlarında, banka yükümlülüklerini yerine
getirme yeteneğini kaybedebilir. Bu durum, bankada ciddi finansal kayıpların yanı sıra
ödemeler sistemi aracılığıyla tüm finansal sistemde problemler yaşanmasına neden olabilir.
Bu durum, bankaların, büyüklükleri ve faaliyetlerinin karmaşıklığı ile orantılı acil eylem ve iş
sürekliliği planları yapmalarını zorunlu kılmaktadır.
“İş sürekliliği, iş operasyonlarının önceden tanımlanmış, kabul edilebilir bir düzeyde
devamını sağlamak amacıyla, kurumun olaylara ve iş kesintilerine karşı planlama ve
müdahale etme konusundaki stratejik ve taktik kapasitesini, iş sürekliliği stratejisi, bir felaket
veya başka büyük bir olay ve iş kesintisi durumunda, toparlanmayı ve sürekliliği sağlayacak
kurumsal yaklaşımı ifade etmektedir”258.
İş sürekliliği yönetiminin etkinliğini sağlayabilmek için bankada iş etki analizlerinin
sıhhatli bir şekilde yapılması önemlidir. Etkin bir iş etki analizi, stratejilerin belirlenmesi ile
başlamalı, ardından belirlenen stratejilere paralel planların oluşturulması, planların test
edilmesi ve personele ilişkin eğitim aktivitelerinin sağlanması ile tamamlanmalıdır. Ayrıca iş
etki analizi kapsamında, iş süreçlerinin etki seviyelerini tespit etmek amacıyla gerekli sayıda
etki kriteri belirlenmeli ve her bir etki kriteri için önemine paralel etki ağırlıkları
tanımlanmalıdır. Etki ağırlığı yüksek alanlara daha fazla odaklanılması kurum faaliyetlerinin
devamlılığı açısından önemlidir.
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Bankalar, tedarikçilere veya üçüncü taraflara bağımlı olunanlar da dâhil olmak üzere,
kritik iş süreçlerini tanımlamalıdır. Bankalar bu süreçleri için, bir kesinti durumunda hizmet
vermeye tekrar hızla dönebilmek amacıyla alternatif mekanizmalar oluşturmalıdır. İşlemlere
dönebilmeyi sağlamaya yönelik olarak, bankanın fiziki veya elektronik kayıtlarının hızla geri
yüklenebilmesi yeteneğine özel dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Bu kayıtların off-site bir
ortamda yedeklenmesi halinde, söz konusu yedeklerin etkilenen faaliyetlerden/bankadan
yeterli bir uzaklıkta olup olmadığına dikkat edilmelidir. Aksi halde hem ana kayıtların hem de
yedek kayıtların aynı anda zarar görme ihtimali bulunmaktadır.
Bankalar acil durum ve iş sürekliliği planlarını, bankanın mevcut faaliyetleri ve iş
stratejileri ile tutarlılığının sağlanması amacıyla, periyodik olarak gözden geçirmelidir.
Ayrıca, bu planların, istenmeyen durumlardaki uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla
periyodik olarak test edilmeleri de gereklidir.
2.2.3. Piyasa Riski ve Yönetimi
2.2.3.1. Tanımı ve Unsurları
Piyasa riski, bilanço içi ve dışı hesaplarda takip edilen varlık ve pozisyonların cari
piyasa değerlerinde bir düşme meydana gelmesi nedeniyle bankanın zarara uğraması ihtimali
olarak tanımlanmaktadır259. Piyasa riski, finansal kuruluşun bilanço içi ve dışı hesaplarında
tutmuş olduğu pozisyonlarında, piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve
hisse senedi fiyat değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski, hisse senedi
pozisyon riski ve kur riski nedeniyle zarar etme ihtimalini ifade etmektedir260. Bir başka
tanımlamayla piyasa riski, piyasa koşullarının neden olduğu risk faktörlerindeki
değişimlerden kaynaklanan olası kayıpları ifade etmektedir261.
Sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemeler piyasa riskini ‘alım satım hesapları262’ ile
sınırlamış olduklarından, bu dar kapsamlı piyasa riskini, bankaların alım satım hesaplarında
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takip ettikleri varlık ve pozisyonların cari piyasa değerinin düşmesi nedeniyle zarara uğraması
ihtimali olarak tanımlamak mümkündür. Bankalarca tutulan varlık ve pozisyonların cari
piyasa değerini etkileyecek dört temel fiyat değişkeni bulunmaktasır. Bunlar; piyasa faiz/kar
payı oranları, hisse fiyatları, döviz kurları ile altın, kıymetli diğer madenler ve emtia
fiyatlarıdır.
Finansal varlık ve pozisyonlarla ilgili fiyat hareketlerinden kaynaklanan toplam zarar
riski ‘genel piyasa riski’, hisse senedi, tahvil veya bono gibi menkul kıymetlerin fiyatında
genel fiyat hareketlerinden bağımsız olarak bu menkul kıymetleri ihraç edenler veya
ödemesini garanti edenlerin yönetim veya mali durumlarındaki gelişmeler nedeniyle
karşılaşılabilecek zarar ihtimali ‘spesifik risk’ olarak tanımlanmaktadır263.
Basel Komitesi toplam piyasa riskini dört ana unsurun bir fonksiyonu olarak
belirlemişken, BDDK Bankacılık Kanunu’nun bankalar için getirmiş olduğu emtia ticareti
yasağının bir sonucu olarak bankaların emtia riskine maruz kalmayacaklarını dikkate alarak,
emtia riskini düzenlemeye dahil etmemiştir. Dolayısıyla Katılım Bankaları açısından piyasa
riskini, kar/getiri oranı riski, kur riski ve hisse senedi fiyat riskinden müteşekkil bir risk olarak
ifade etmek yanlış olmayacaktır.
2.2.3.2. Piyasa Riskinin Ölçümü
Piyasa

riskine

esas

tutarın

hesaplanması

ve

buna

bağlı

olarak

sermaye

yükümlülüğünün belirlenmesi Ocak 2002 tarihinden itibaren bankalar açısından zorunlu hale
getirilmiştir. Piyasa riskine esas tutarın belirlenmesi için ülkemiz uygulamasında, Basel II
ilkeleri doğrultusunda, birisi Standart Metot diğeri ise İçsel Ölçüm Modeli/Riske Maruz
Değer olmak üzere iki yaklaşım benimsenmiştir. Bankalar piyasa riskine esas tutarları,
kullanacakları yöntemi otoriteye bildirmek suretiyle, bu iki yöntemden birisini kullanarak
hesaplama imkanına sahiptirler.
1. Standart Metot
Standart yöntemde sermaye yükümlülüğü piyasa riskine konu pozisyonlar belirli risk
ağırlıklarına tabi tutulmak suretiyle hesaplanmaktadır. Standart yönteme göre yapılan

263

azaltma amacıyla yapılan türev araçlara ilişkin sözleşmelerden oluşan portföyün izlendiği bilanço içi ve dışı
hesapları ve pozisyonları ifade etmektedir.
M.Ayhan Altıntaş, a.g.e., s.243.

107

hesaplamalar sırasında, içsel modelin aksine, sabit risk ağırlıklarının kullanılması nedeniyle
piyasalardaki oynaklık istatistiksel verilere değil varsayımlara dayalı olarak dikkate alınmış
olmaktadır264.
Banks for International Settlements (BIS) tarafından 1996 yılında yapılan
düzenlemeden sonra, bankalar piyasa risklerini standart metot ile ölçmeye başlamışlar, ancak
bu ölçüm yönteminin statik bir yapısının olması ve her banka için aynı standartları
uygulaması nedeniyle içsel ölçüm modellerinin de belirlenen şartlara uyması halinde
kullanılabileceği belirtilmiştir. Türkiye’de bankalar piyasa riskinin ölçümünde içsel model
kullanmaları konusunda yetkili otoriteler tarafından teşvik edilseler de, halihazırda resmi
olarak standart metod kullanılmaktadır. Bankaların standart modeli tercih etmelerinin en
önemli sebebi, dalgalanmaya bağlı olarak, kullanılan içsel modele göre daha az sermaye
yükümlülüğü hesaplamasıdır. Risk ölçümünde statik volatilite varsayımı altındaki bir modelin
finansal hareketleri hesaplamadaki zaafiyeti bilindiğinden bankaların sermaye yükümlülüğü
hesaplamalarında içsel piyasa riski ölçüm modelleri de yaygınlaşmaktadır265.
2. İçsel Ölçüm Yöntemleri
Bankaların denetim otoritesinden izin almak ve belirli nitel ve nicel kriterlere uymak
şartıyla kendi geliştirdikleri piyasa risk ölçüm modellerini kullanmaları mümkündür. Çeşitli
istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılan bu hesaplamalar, belirli varsayımlar altında
bankanın piyasa riskinden kaynaklanabilecek ve ‘Riske Maruz Değer’ (RMD) olarak
isimlendirilen azami kayıp tutarını belirlemeye hizmet etmektedir. Riske Maruz Değer, belirli
bir zaman aralığında ve olasılıkta, piyasa koşullarının olumsuz değişiminin bir sonucu olarak
portföy değerinde meydana gelebilecek kayıpların belirlenebilmesine dönük bir risk ölçüm
modelidir266. RMD’yi belirli bir zaman aralığında ve güven düzeyinde oluşabilecek en yüksek
kayıp olarak ta tanımlayabiliriz267. RMD, belirli bir zaman periyodunda ve verili bir olasılık
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düzeyinde bankanın elinde bulundurdupu özel asetler nedeniyle kaybını tahmin eden ve aynı
zamanda bankanın toplam piyasa riskini ölçen bir modelleme tekniğidir.268
RMD hesaplamasına ilişkin olarak kabul görmüş üç farklı yöntem bulunmaktadır.
Bunlar; Parametrik Yöntem, Monte Carlo Simülasyonu ve Tarihsel Simülasyondur269.
RMD hesaplamalarında yöntem seçiminden bağımsız olarak öncelikle; güven seviyesi,
elde tutma süresi, veri seti ve risk faktörlerinin belirlenmiş olması gerekmektedir. Genel
olarak bir hipotezin kesinliğine ilişkin bir gösterge niteliğinde olan ve mevzuatımızda
kullanılması öngörülen ‘güven seviyesi’ %99’dur. Portföydeki kıymetlerin hangi süreyle
portföyde yer alacağını ortaya koymaya yönelik bir parametre olan ‘elde tutma süresi’
mevzuatımızda asgari on işgünü olarak öngörülmektedir. ‘Veri seçimi’ yapılırken eski
tarihlerden başlamak daha sağlıklı getiri dağılımlarının elde edilmesine olanak vermektedir.
Portföy değerinin belirlenmesinde kullanılan faiz/getiri oranları, döviz kurları ve hisse senedi
gibi unsurlar da ‘risk faktörleri’ olarak adlandırılmaktadır.
Parametrik Yöntemde, portföyü oluşturan kıymetlere ilişkin getirilerin normal dağılım
sergilediği varsayımından hareketle, portföyü oluşturan kıymetlere ait getirilerin normal
dağılım sergilemesinin toplam portföy getirilerine ait dağılımın da normal olarak
nitelendirilebileceği kabul edilmekte olup, portföyün getiri dağılımının belirlenmesinde
ortalama ve varyans değerlerinin belirlenmesi yeterli olmaktadır. Ortalama ve varyans
değerleri, portföyü oluşturan değerlere ait tarihsel ortalama, varyans ve kovaryans
değerlerinden standart istatistik formülleri kullanılarak belirlenebilmektedir. Bu süreç,
portföyün beklenen oynaklığının belirlenmesini müteakip, sözkonusu oynaklığın/volatilitenin
seçilen güven seviyesinden hareketle belirlenen bir çarpım faktörü ile ağırlıklandırılmasını
içermektedir270.
Tarihsel Simülasyon Yöntemi, portföyü oluşturan kıymetlerin fiyatlamasında
kullanılan risk faktörlerinin tarihsel değişimlerinden hareketle portföyün gelecekteki kazanç
ve kayıp dağılımının belirlenmesi sürecini içermektedir. Bu dağılımın belirlenen güven
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seviyesine isabet eden değeri RMD olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntemde yedi aşamalı bir
sürecin sonunda RMD’ye ulaşılmaktadır271.
Birinci aşama, portföyün mevcut/cari değerinin belirlenmesidir.
İkinci aşama, geçmiş bir yıllık zaman aralığı için portföye ait kıymetlerin değerinin
belirlenmesine yönelik olarak kar payı/getiri oranı, döviz kuru, hisse senedi fiyatı gibi
verilerin geçmiş tarihli günlük değerlerinin temin edilmesidir.
Üçüncü aşama, tüm risk faktörlerine ilişkin geçmiş zaman serileri elde edildikten
sonra geçmişte gözlemlenen değerler çerçevesinde her bir risk faktörü için yüzdesel veya
logaritmik değişimler kullanılarak günlük bazda getirilerin hesaplanmasıdır.
Dördüncü aşama, elde edilen logaritmik getirilerden hareketle, GARCH ve EWMA
teknikleri kullanılmak suretiyle, günlük oynaklık değerlerinin hesaplanmasıdır.
Beşinci aşama, günün piyasa koşulları ile tutarlı olması için piyasa verisine ilişkin
simülasyonların geçmişe dönük olarak belirlenen logaritmik getirilerin oynaklık değişimi ile
ilişkilendirilmesidir.
Altıncı aşama, geçmişte gözlemlenen fiyat değişimlerinin gelecekte de gerçekleşeceği
varsayımından hareketle geleceğe ilişkin simülasyonların oluşturulmasıdır.
Yedinci aşama, bir önceki aşamada simüle edilmiş risk faktörleri kullanılarak portföy
değerinin standart fiyatlama fonksiyonlarının kullanılması suretiyle hesaplanması ve ortaya
çıkan değerlerin cari portföy değerleri ile karşılaştırılması ve bunun akabinde portföy
değerinde ortaya çıkabilecek değişimlerin elde edilmesidir
Cari portföy değeri ile her bir simülasyon sonucunda elde edilen portföy değeri
arasındaki farklar en iyiden en kötüye doğru sıralanır. RMD hesaplamasında kullanılacak
güven seviyesine karar verildikten sonra bu güven seviyesine karşılık gelen fark miktarı
bulunur. Seçilen bu fark ‘Riske Maruz Değeri’ göstermektedir.
Tarihsel Simülasyon yönteminde, portföy değerindeki olası değişimleri belirlemek
amacıyla piyasa risk faktörlerinde geçmişte meydana gelen değişimler esas alınırken, Monte
Carlo Simülasyonu yönteminde, portföy değerinde meydana gelmesi muhtemel değişimler,
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rastgele oluşturulan çok sayıda değişimden hareketle belirlenmeye çalışılmakta ve portföyün
kar/zarar dağılımı elde edilmektedir. Bu sonuçlar en kötüden en iyiye doğru sıralanmakta ve
portföy RMD’si arzu edilen güven seviyesine tekabül eden değer olarak tespit edilmektedir272.
2.2.3.3. Piyasa Riskini Oluşturan Alt Riskler
Piyasa riski; katılım bankaları açısından kar/getiri oranı riski, kur riski ve hisse senedi
fiyat riskinden oluşmakta olup, bu risklere ilişkin değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir.
2.2.3.3.1. Kar/Getiri Oranı Riski ve Yönetimi
2.2.3.3.1.1. Tanımı ve Unsurları
Katılım bankaları açısından kar/getiri oranı riski konvansiyonel bankaların faiz oranı
riskine karşılık gelmektedir. İki banka grubu için farklı isimlendirmenin ortaya çıkmasının
nedeni risk yönetim konusunun maliyet ve getirileri belirleyen kavram dikkate alınarak
ifadelendirilmesidir. Konvansiyonel bankalar için bu kavram ‘faiz’ iken katılım bankaları
açısından ise ‘kar payı’dır. Katılım bankaları fon tedarik ve kullandırım sürecinde ‘kar payı’nı
kullanırken, konvansiyonel bankalar ise mevduat toplama ve kredi kullandırma faaliyetlerinde
‘faiz’i kullanmaktadır. Bu durum her iki banka grubunun çalışma mekanizmasından
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla konvansiyonel bankalar için piyasa riski bağlamında ‘faiz
oranı riski’ sözkonusu iken katılım bankalarında bu ‘kar payı oranı’ riskine dönüşmektedir.
Ancak faizsiz bankacılıkla ilgili uluslar arası literatür incelendiğinde ‘faiz oranı riski’
karşılığında ‘getiri oranı riski’ kavramının kullanıldığını görmekteyiz. Bu çalışmada gerek
ülkemizde katılım bankalarının fon tedarik ve kullandırım sürecinde kullanmış oldukları ‘kar
payı’ kavramını çağrıştırmak gerekse uluslararası literatüre sadık kalmak amacıyla ‘getiri
oranı riski’ ile ‘kar payı’ birleştirilmiş ve ‘kar/getiri oranı riski’ olarak biçimlendirilmiştir.
Katılım bankalarının sabit maliyetli kaynaklarının toplam yabancı kaynaklar
içerisindeki göreli ağırlığının konvansiyonel bankalara kıyasla çok daha az olması bu banka
grubu açısından kar/getiri oranı riskini sınırlamaktadır. Esas itibariyle sabit maliyetli
kaynakların vade yapısı ile yine sabit getirili aktiflerin vade yapısı arasındaki uyumsuzluk
kar/getiri oranı riskini ortaya çıkarmaktadır. Sabit getirili kaynakların vade yapısının sabit
getirili aktiflerin ortalama vadesinden kısa olması halinde;
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- Piyasa faiz/kar payı oranlarının artması durumunda pasifte yer alan kaynaklar yüksek
maliyet üzerinden yeniden fiyatlanırken banka karlılığının ana gövdesini oluşturan
sabit getirili aktifler mevcut getirisini sağlamaya devam edecek ve bu durum katılım
bankasının gelirlerinde bir azalma olarak kendisini hissettirecektir. Katılım bankaları
açısından karşı karşıya kalınan bu durum kar/getiri oranı riskini oluşturmaktadır.
- Piyasa faiz/kar payı oranlarının düşmesi durumunda ise tam tersi bir durum
yaşanacak ve bu durum banka karlılığı açısından önemli bir avantaj oluşturacaktır.
Pasif, kısa vadeli yapısına bağlı olarak düşen faiz/kar payı oranları nedeniyle daha
düşük maliyetler üzerinden fiyatlanırken, aktif daha uzun vade pozisyonu nedeniyle
mevcut yüksek getiri durumunu korumaya devam edecektir ve bu durum karlılığı
artırıcı bir sonuç doğuracaktır. Doğal olarak bu durumda bir faiz/kar payı kaynaklı
bir riskten bahsetmek mümkün olmayacaktır.
Sabit getirili aktiflerin vade yapısının kaynaklara nazaran daha kısa olması halinde
ise;
- Piyasa faiz/kar payı oranlarının artması halinde aktif artan oranlara daha kısa sürede
uyum sağlayacağından banka karlılığı artacak,
- Piyasa faiz/kar payı oranlarının düşmesi halinde ise tam tersi bir durum ortaya
çıkacak ve aktif yeni oranlar üzerinden yeniden fiyatlanırken kaynak tarafı yüksek
maliyetli yapısını sürdürecektir. Bu durum banka gelirlerinde ciddi bir azalmayı
beraberinde getirecektir. Katılım bankaları açısından kar/getiri oranı riski de bu
durumda ortaya çıkacaktır.
Katılım bankaları açısından kar/getiri oranı riski aşağıda verilen tabloda gösterilmiştir.
Tablo- 2.1. Kar/Getiri Oranı Riski Tablosu
Piyasa Kar/Getiri Oranları

Sabit Getirili Aktif / Sabit
Maliyetli Pasiflerin Vade Yapısı

Gelir

Artıyor

Aktif Vade > Pasif Vade

Azalır

Artıyor

Aktif Vade < Pasif Vade

Artar

Azalıyor

Aktif Vade > Pasif Vade

Artar

Azalıyor

Aktif Vade < Pasif Vade

Azalır

Kaynak: Kaynaklardan yararlanılarak tarafımızdan oluşturulmuştur.
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Yukarıda verilen tablodan da görüleceği üzere iki durumda kar/getiri oranı riski ortaya
çıkarken diğer iki durum banka karlılığı açısından avantaj oluşturmaktadır.
Katılım bankalarının kaynak sağlama metodları arasında sabit maliyetli yöntemlerin
ağırlığının fazla olmaması kar/getiri oranı riskinin yönetilmesini kolaylaştırmaktadır. Kar ve
zarara katılma hesapları yoluyla toplanan fonların kaynak kompozisyonundaki ağırlığının çok
fazla olması katılım bankalarını bu tür riske karşı korumaktadır. Ancak bu hesapların maliyet
mekanizmasının ortaya çıkarabileceği başka risklerin varlığı da göz ardı edilmemelidir.
Katılım bankaları açısından katılım fonlarının maliyetini ortaya koyan mekanizma
‘paylaşım oranı’ üzerinden işlemektedir. ‘Paylaşım oranı’ katılım bankasının toplamış olduğu
fonları değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan gelirin banka ile tasarruf sahibi arasındaki
paylaşımını belirleyen bir mekanizmadır. Piyasa faiz/kar payı oranlarının yükseldiği
durumlarda dağıtıma konu edilecek gelirin oluştuğu portföylerin getirisinin belli bir süre sabit
kalması nedeniyle katılım bankası iki opsiyonla karşı karşıya kalacaktır.
- Ya belli bir süre ‘paylaşım oranı’nı değiştirmeksizin klasik bankalara kıyasla daha
düşük kar payı dağıtmaya devam edecek,
- Ya da ‘paylaşım oranı’nı hesap sahibi lehine değiştirmek suretiyle paylaşımdan daha
az pay almayı kabullenerek tasarruf sahiplerinin bankayı terk etmemesini
sağlayacaktır.
Birinci opsiyonun tercih edilmesi halinde yeni fon girişlerinin önü kesilebileceği gibi
mevcut hesap sahiplerinin de bankadan kopmasına yol açılabilecektir. İkinci opsiyon ise
banka karlılığında ciddi bir azalmaya sebep olacaktır. Bu durum katılım bankası açısından
likidite riskine yol açabilecektir. Burada banka davranışını doğrudan etkileyecek olan mevcut
likidite pozisyonu olacaktır.
Piyasa faiz/kar payı oranlarının yatay seyir izlediği dönemlerde klasik bankalar
paralelinde maliyet/getiri seviyelerine sahip olan katılım bankaları özellikle faiz/kar payı
oranlarının hızlı bir yükselişe geçtiği dönemlerde temelde iki risk ile karşı karşıya
kalmaktadırlar. Bunlardan birisi likidite riski diğeri ise stratejik hedefleri ile uyumlu
büyüyememe riskidir. Mevcut portföyün getirisinin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkan kaynak
maliyeti, klasik bankaların mevduat faizleri ile kıyaslandığında daha düşük oranlarda kalacak
ve bu durum da doğal olarak yeni fonların bankaya kazandırılması sürecini olumsuz
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etkileyecek hatta mevcut katılım hesabı sahipleri için de bir memnuniyetsizlik kaynağı
olabilecektir.
Özellikle piyasa faiz/kar payı oranlarının hızlı artış gösterdiği dönemlerin katılım
bankacılığı sektörünü risklere açık hale getirmesi bu sektör için bu tarz risklerin etkisini
azaltıcı mekanizmaların varlığını gerekli kılmaktadır. Bu tür risklerin üstesinden gelebilmek
için, katılım bankalarının elindeki tek imkan ‘paylaşım oranı’ mekanizmasının kullanımıdır.
Katılım bankası müşterileri lehine daha yüksek paylaşım oranı belirlemek suretiyle tatmin
edici bir kar payı dağıtma yolunu seçebilir. Ancak bazı durumlarda bu seçenek de yetersiz
kalabilir. Bu durumda dağıtılacak kar payı oranlarını olağanüstü dönemlerde desteklemek için
bir fonun varlığına ihtiyaç duyulabilir. Bazı ülkelerde bu tarz sorunları aşmak için bazı
mekanizmalar tasarlanmıştır. Bunlardan en çok başvurulanı ‘kar dengeleme rezervi’
mekanizmasıdır.
‘Kar Dengeleme Rezervi’ mekanizması, katılım bankası tarafından kullandırılan
fonlardan elde edilen gelirlerin olağanüstü dönemlerde dağıtılan kar payı oranlarının
desteklenmesi amacıyla belli bir kısmının dağıtıma konu edilmeksizin rezerv hesabında
biriktirilmesidir. Rezerv hesabında biriken bu fonlar olağanüstü dönemlerde dağıtılan kar payı
oranlarının desteklenmesinde kullanılmak suretiyle katılım bankasının kar dağıtım
fonksiyonunun dengeli bir şekilde sürdürülebilmesine katkı sağlayacaktır. Katılım bankası
‘kar dengeleme rezervi’ mekanizması yoluyla istikrarlı kar dağıtımını sürdürmek suretiyle
hem likidite riskinin oluşmasının önüne geçebilecek hem de istikrarlı büyümesini
sürdürebilecektir. Halihazırda ülkemiz düzenlemelerinde yer almayan bu tarz bir ‘kar
dengeleme rezervi’ mekanizmasının oluşturulması katılım bankacılığı sektörünün istikrarlı ve
aynı zamanda karlı bir şekilde büyümesini uzun vadeli olarak ve sağlıklı bir şekilde
sürdürebilmesi için elzemdir.
Kar/getiri oranı riski, katılım bankalarının kar payı/getiri oranlarındaki değişiklikler
nedeniyle zarara uğrama tehlikesini ifade etmektedir273. Kar payı/getiri oranlarındaki
değişiklikler bir taraftan bankanın kar payı gelir ve giderlerinde dolayısıyla net kar payı
marjında dalgalanmaya sebep olurken diğer taraftan aktif ve pasiflerin piyasa değerlerinde
dolayısıyla net özvarlık miktarında değişikliğe sebep olur. Basel Komitesi tarafından 2004
yılında yayımlanan “Faiz Oranı Riski Yönetim ve Denetim İlkeleri” başlıklı metinde, faiz
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oranı riski, “bankanın finansal durumunun faiz oranı değişimleri karşısında maruz
kalabileceği ” değer değişimi olarak tanımlanmaktadır274.
Kar/getiri oranı riski, faizsiz bankacılık faaliyetlerinin bir parçası olup, aynı zamanda
katılım bankaları açısından kârlılık kaynağı olarak da değerlendirilebilinir. Kar payı/getiri
oranları değiştikçe gelecekteki nakit akımlarının bugünkü değeri de değişeceğinden, kar
payı/getiri oranlarındaki değişimler bankanın aktif, pasif ve bilanço dışı kalemlerinin değerini
de etkileyecektir. Öte yandan, gereğinden fazla kar/getiri riski alınması bankanın gelirleri ve
sermaye tabanına karşı önemli bir tehdit oluşturabilir. Buna paralel olarak, kar/getiri oranı
riskinin ihtiyatlı bir düzeyde gerçekleşmesini sağlayan etkin bir risk yönetim süreci bankanın
sağlamlığı ve güvenilirliliği için temel bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.
Bankanın

kar/getiri

oranı

riskini

değerlendirmek

için

kullanılan

Gelirler

Yaklaşımı’nda bankanın yakın gelecekteki gelirlerindeki değişimlere, Ekonomik Değer
Yaklaşımı’nda ise bankanın net nakit akımlarının değerindeki değişimlere odaklanılmaktadır.
Kar/getiri oranı riskinin değerlendirilmesi hem gelirler hem de ekonomik değer bakış açısını
dikkate almalıdır.
2.2.3.3.1.2. Kar/Getiri Oranı Riskinin Kaynakları
Kar/getiri oranı riski275,
-

Kar payı/getiri oranlarındaki değişimlere paralel olarak, sabit kar paylı/getirili varlık
ve yükümlülükler için aktif-pasif vade uyumsuzlukları sonucunda bankanın net kar
payı gelirleri ve ekonomik değerinin olumsuz etkilenmesinden,

-

Getiri eğrisinin eğiminde ve/veya şeklinde meydana gelecek değişimlerin bankanın net
kar payı gelirleri veya ekonomik değerini olumsuz etkilemesinden,

-

Bankanın ikili anlaşmalarda temel aldığı farklı kar payı/getiri oranlarından birinde
diğerine göre artış veya azalış gerçekleşmesinin bankanın net kar payı gelirleri veya
ekonomik değerini olumsuz etkilemesinden,
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-

Opsiyon içeren banka varlık ve yükümlülüklerinin bankanın net kar payı gelirleri veya
ekonomik değerini olumsuz etkilemesinden,

kaynaklanmaktadır276.
Kar/getiri oranı riskinin kaynakları aşağıda kısaca açıklanmıştır.
1. Yeniden Fiyatlama Riski
Yeniden fiyatlama riski, kar payı/getiri oranlarındaki değişimlere paralel olarak, sabit
getirili varlık ve yükümlülükler için aktif-pasif vade uyumsuzlukları sonucunda bankanın
kazançlarında veya sermayesinde kayıp yaşanma ihtimalini ifade etmektedir277.
Uzun vadeli kredilerini kısa vadeli kaynaklarla fonlayan bir banka, kar payı/getiri
oranlarının yükselmesi durumunda hem gelirlerinde hem de pozisyon değerinde bir düşüşle
karşılaşacaktır. Kredinin vadesine kadar sabit bir nakit akışı ve geliri varken, sabit maliyetli
yabancı kaynağın vadesi dolduğunda yenilenmesi durumunda ödenecek giderin artması bu
değer kaybına yol açmaktadır. Bu durumun tersi durumunda, yani kısa vadeli kredilerini uzun
vadeli kaynaklarla finanse eden bir banka, getirilerin düşmesi durumunda vadesi dolan
kredilerinden daha düşük gelir elde etmek durumu ile karşı karşıya kalırken uzun vadeli
kaynaklarına daha yüksek bir maliyet ödemesi sonucunda gelirlerinde ve pozisyon değerinde
bir düşüşle karşılaşacaktır.
Bankalar kâr elde etmek amacıyla bilanço vade yapısında değişiklik yapmak suretiyle
yeniden fiyatlama riskini üstlenmektedirler. Bu çerçevede uzun vadeye uygulanan kar
payı/getiri oranları ile kısa vadeye uygulanan kar payı/getiri oranları arasındaki pozitif
marjdan faydalanmak amacıyla uzun vadeli aktifler kısa vadeli pasiflerle fonlanmakta ve
buradan pozitif bir spread kazanılmaktadır. Diğer taraftan, uzun vadeli aktiflerin
fonlanmasında kullanılan kısa vadeli pasiflerin yeniden fiyatlama dönemlerinde kar payı
oranlarında artış riski de söz konusu olmaktadır.
Yeniden fiyatlama tarihlerine göre aktiflerin vadesinin pasiflerin vadesinden uzun
olması durumunda ‘pasif duyarlı’, pasiflerin vadesinin aktiflerin vadesinden uzun olması
durumunda ise, ‘aktif duyarlı’ bir bilanço yapısından söz edilmektedir. Pasif duyarlı bir
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bilanço yapısının söz konusu olması durumunda kar payı/getiri oranlarındaki yükselişler
bankanın kaynak maliyetini artıracak, bankanın net gelirleri ile kar payı/getiri oranları
arasında ters yönlü bir ilişki ortaya çıkacaktır. Aktif duyarlı bir bilanço yapısında ise aktiflerin
yeniden fiyatlama dönemleri daha kısa olacağından, kar payı/getiri oranlarının artması
durumunda aktif getirileri daha çabuk artacak, ancak kar payı/getiri oranlarının düşme
eğilimine girmesi halinde ise gelirler kar paylarının/getirilerin düşüşünden olumsuz yönde
etkilenecektir278.
2. Getiri Eğrisi Riski
Fiyatlandırmalardaki uyumsuzluklar, bankanın getiri eğrisinin eğiminin ve/veya
şeklinin değişmesine yol açar279. Getiri eğrisinin eğiminde ve/veya şeklinde oluşacak
beklenmeyen değişimlerin bankanın net kar payı gelirinde ve/veya bankanın ekonomik
değerinde ters yönde etkiler oluşturmasını getiri eğrisi riskini ortaya çıkarmaktadır.
3. Temel Risk
Farklı finansal piyasalardaki veya ürünlerdeki kar paylarının/getirilerin birbirinden
farklı hareket etmesinden kaynaklanan bir risktir. Bu risk, benzer yeniden fiyatlandırma
özelliklerine sahip farklı enstrümanlara uygulanan oranlar üzerinden alınan ya da verilen kar
payları/getiriler

arasındaki

negatif

ilişkiden

kaynaklanmaktadır280.

Kar

payı/getiri

oranlarındaki değişiklikler, benzer vadeleri ve yeniden fiyatlama dönemleri olan varlıklar,
yükümlülükler ve bilanço dışı pozisyonlardaki nakit akışlarında ve kazançlarda beklenmedik
değişmelere hız kazandırabilmektedir.
4. Opsiyon Riski
Bir opsiyon, alıcısına belirli bir zaman zarfında bir finansal varlığı alma veya satma
hakkını vermekte, satıcısına ise, alıcı alımı gerçekleştirmek istediğinde satım işlemini
gerçekleştirmekle yükümlü kılmaktadır281. Bankanın veya banka müşterisinin aktif, pasif veya
bilanço dışı kalemlere ait nakit akışlarının zamanlamasını değiştirebilme hakkına sahip olması
halinde opsiyon riskinden bahsedilmektedir. Bir opsiyon işleminde alıcı tarafın sınırlı bir
zarar riski varken, sınırsız bir kâr imkanı, satıcı tarafın ise sınırsız zarar olasılığına karşılık
278
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sınırlı bir kâr imkanı bulunmaktadır. Opsiyonların asimetrik kazanç özellikleri, riskin iyi
yönetilemediği durumlarda opsiyon satıcısını önemli risklere maruz bırakabilmektedir.
2.2.3.3.1.3. Kar/Getiri Oranı Riski Yönetim Süreci
Bankanın kar/getiri oranı riski yönetiminde hangi esasları uygulayacağı, kar/getiri
oranı riskinin büyüklüğünün yanı sıra, bankanın elinde bulundurduğu pozisyonların ve
faaliyetlerinin karmaşıklığına ve yapısına bağlı olacak, kar/getiri oranı risk yönetiminin
yeterliliği bu unsurlara göre farklılık gösterecektir. Karmaşık bir faaliyet yapısına sahip
olmayan, üst düzey yöneticileri günlük operasyonların detaylarına vakıf olabilen bankalar için
göreceli olarak daha temel kar/getiri oranı risk yönetimi süreçleri yeterli olabilirken, daha
karmaşık, geniş çaplı faaliyetleri olan bankaların bu faaliyetlerinin kapsamına uygun detaylı
kar/getiri oranı riski süreçleri bulunmalı ve ayrıca günlük faaliyetleri takip edebilmeleri
açısından üst yönetim yeterli bilgiyle donatılmalıdır.
Risk politika ve prosedürlerinin açıkça tanımlanmış olması, uygulamaların bunlarla
uyumlu olması, kar/getiri oranı riski sınırlamaları ve maruz kalınan kar/getiri oranı riskinin
etkileri konusunda yönetim kurulunun düzenli bilgilendirilmesi kar/getiri oranı riskinin
etkinliğini artıran unsurlardır282.
Ayrıca, bankalarda uygulanan kar/getiri oranı risk yönetimi süreçlerinde, yöneticiler
tarafından kullanılan bilgilerin politika ve limitlerle tutarlılığını sağlamak açısından uygun
gözetim mekanizmalarına ve yeterli iç kontrollere ihtiyaç duyulmaktadır. Risk ölçüm, takip ve
kontrol işlevlerini gerçekleştiren kişilerin görev tanımları, yetki karmaşasını önlemek
açısından iş ve işlemlere ilişkin kararları veren ve uygulayan kişilerden bağımsız olmalıdır.
Piyasa koşullarının ve faaliyet alanlarının çeşitliliği nedeniyle, tüm bankalarda
uygulanabilecek tek bir kar/getiri oranı riski yönetim süreci bulunmamaktadır. Her bir banka
kar/getiri oranı riski yönetim sürecini, kendi ihtiyaçları ve çevresel koşullarına göre
biçimlendirmelidir. Risk yönetim sürecinin ayrıntıları her bir katılım bankası için farklı
olmakla birlikte risk yönetim süreci asgari olarak Bankaların İç Sistemleri Hakkında
Yönetmeliğin faiz oranı riskinin yönetimine ilişkin hükümleri kapsamında kar/getiri oranı
riskini tanımlamalı, ölçmeli, izlemeli, kontrol etmeli ve raporlamalıdır.
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Kar/getiri oranı riski yönetimi; riskin tanımlanması, tanımlanmış olan risklerin değişik
metodlar kullanılmak suretiyle ölçülmesi, ölçülen bu risklerin izlenmesi ve eş zamanlı olarak
raporlanması ile kontrol edilmesi süreçlerinden oluşmaktadır.
1. Riskin Tanımlanması
Risklerin esaslı bir şekilde tanımlanabilmesi için, bankanın mevcut risklerin veya yeni
faaliyet alanlarının ortaya çıkarabileceği risklerin farkında olması ve bunları algılayabilmesi
gerekmektedir283. Banka, kar/getiri oranı riski yönetiminde başarılı olabilmek için, kendi
kar/getiri oranı risk profilini etkileyecek faaliyetlerinin ve dışsal faktörlerin farkında olmalı,
yalnızca şimdiki kar/getiri oranı riskini değil, aynı zamanda şimdiki faaliyetlerinin gelecekteki
kar/getiri oranı riski profilini nasıl etkileyeceğini de öngörmelidir. Ayrıca, yeni ürün ve
işkollarının gelişiminin etkisi de dikkate alınmalıdır. Yönetimin temel riskleri tanımlamadan
önce, bankanın faaliyetlerini ve bu faaliyetlere ait risk özelliklerini yeterince iyi tanıması
gerekmektedir.
2. Riskin Ölçülmesi
Bir katılım bankasında kar/getiri oranı riskinin zamanında ve doğru bir şekilde
ölçülmesini sağlayacak bir kar/getiri oranı risk ölçümleme sistemi bulunmalıdır. Kar/getiri
oranı riskinin ölçümü ve değerlendirilmesi için kullanılacak yöntem ve modellerin seçiminde
temel olarak bankanın faaliyetlerinin yapısı, hacmi ve karmaşıklığı etkili olmaktadır. Bununla
birlikte, kullanılacak yöntemlerin asgari olarak kar/getiri profilinin dinamik yapısını dikkate
alması, bilanço içi ve bilanço dışı kalemlerin davranış özelliklerini değerlendirmesi, maruz
kalınan tüm para birimleri bazında kar/getiri oranı riskini analiz edebilmesi beklenmektedir.
Kar/getiri oranı riski ölçümünde; vade ve yeniden fiyatlama tarihine dayalı olarak yapılan
Gap Analizleri, Net Gelir Simülasyon Modelleri, kar/getiri oranlarındaki değişimlerin
bankanın ekonomik değeri üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlayan Durasyon
Yöntemi ve Aktif Pasif Yönetimi modelleri kullanılabilir284.
Kar/getiri oranlarındaki değişimlerin bankanın gelirlerine ve ekonomik değerine ciddi
etkileri olabilmektedir. Bankanın kar/getiri oranı riskine ilişkin kararlar, kar/getiri oranı
riskine maruz pozisyonlardaki risk/getiri dengesi gözetilerek alınmalıdır. Kar/getiri oranı
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riski, birbirini tamamlayan iki yaklaşım olarak kabul edilen Gelirler Yaklaşımı ve Ekonomik
Değer Yaklaşımı kullanılmak suretiyle değerlendirilebilir285.
a. Gelirler Yaklaşımı
Muhasebe yaklaşımı olarak da bilinen bu yaklaşımda, kar payı/getiri oranlarındaki
değişikliklerin gerçekleşmiş gelirler üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. Gelirler yaklaşımı
bir veya iki yıllık yakın dönemdeki gelirlere odaklandığı için orta ve uzun vadede taşınmakta
olan uzun pozisyonlar için kar/getiri oranı riskini tespit etmek için yeterli değildir. Diğer
deyişle, bu yaklaşım kullanılarak uzun vadeli pozisyonların kar/getiri oranı riski tam olarak
ölçülememektedir286.
Gelirler yaklaşımında katılım bankaları açısından temel olarak net kar payı geliri ele
alınmakla birlikte, ücret tabanlı ve diğer kar payı dışı gelir sağlayan bankacılık faaliyetlerinin
son zamanlarda büyük gelişme göstermesi kar payı ve kar payı dışı tüm gelir kalemlerine
topluca bakmayı da gerektirmektedir.
b. Ekonomik Değer Yaklaşımı
Piyasa kar payı/getiri oranlarındaki değişimler bankanın aktif, pasif ve bilanço dışı
kalemlerinin ekonomik değerini etkilemektedir. Ekonomik değer yaklaşımı, bankanın net
değerinin, kar payı/getiri oranlarındaki oynamalara olan duyarlılığını yansıtmaktadır287. Bir
finansal ürünün ekonomik değeri, beklenen nakit akımlarının net bugünkü değeri ile ifade
edilmektedir. Bu kapsamda bankanın ekonomik değeri, aktiflerin beklenen nakit akışlarının
bugünkü değerinden pasiflerin beklenen nakit akışlarının bugünkü değerinin çıkartılması ve
bilanço dışı kalemlerin net nakit akımlarının ilave edilmesi suretiyle elde edilmektedir.
Bu yaklaşım bankanın aktif, pasif ve bilanço dışı pozisyonlarının ekonomik
değerlerinde kar payı/getiri oranlarındaki değişimlere paralel olarak meydana gelecek
değişimi ölçmeyi amaçlamaktadır. Ekonomik değer yaklaşımında gelecekteki nakit
akımlarının bugünkü değerine odaklanıldığından, kar payı/getiri oranlarının uzun vadeli
değişimlerinin potansiyel etkileri ‘gelirler yaklaşımından’ daha kapsamlı bir şekilde ele
alınmaktadır. Kısa vadeli gelirlerdeki değişimi dikkate alan ‘gelirler perspektifi’ ne kıyasla
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tüm pozisyonlardaki kar payı/getiri oranı etkilerini daha kapsamlı şekilde ele almak önem
taşımaktadır. Ekonomik değer yaklaşımında uzun vadeli pozisyonların maruz kaldığı
kar/getiri oranı riski ile birlikte vade uyumsuzluğundan kaynaklanan riskler de tespit
edilebilmektedir.
Ekonomik değer yaklaşımında mevcut pozisyonlar dikkate alınarak yapılan ileriye
dönük nakit akımı projeksiyonları bankanın gelecekteki gelirlerinin de tahmin edilmesine
imkân vermektedir. Bu çerçevede ‘ekonomik değer yaklaşımı’ bankanın gelecekteki gelirleri
ve sermayesi hakkında iyi bir gösterge niteliği taşımaktadır. Ekonomik değerde meydana
gelecek kayıplar, bankayı değer kaybeden aktiflerin satış maliyetine katlanmak zorunda
bırakabileceğinden, aktiflerinin likiditesini de etkileyebilmektedir. Kar/getiri oranı riski
düzeyi değerlendirilirken, geçmişteki kar payı/getiri oranlarının bankanın gelecekteki
performansını nasıl etkileyeceği de dikkate alınmalıdır.
3. Riskin İzlenmesi ve Raporlanması
Katılım bankalarının, kar/getiri oranı riski pozisyonlarının ve toleranslarının
zamanında gözden geçirilmesini sağlamak için risk seviyelerini izlemeleri gerekmektedir.
Kar/getiri oranı riskinin izlenmesi ve bunun sonucunda raporlanması, yeterli sıklıkta, tam ve
bilgilendirici olmalı ve zamanında harekete geçilmesini sağlamak amacıyla sorumlu personele
iletilmelidir. Bu çerçevede bankanın risklerini tanımlayacak ve ölçecek veya risk profilindeki
önemli değişimleri takip edecek MIS sistemlerinin kurulması ve sürdürülmesi gerekmektedir.
Kar/getiri oranı risklerinin Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim ile birlikte ilgili personel
tarafından da düzenli olarak takip edilmesi ve yönetim kurulu ile üst yönetime risklerin yeterli
düzeyde incelenebilmesini sağlayacak düzeyde raporlama yapmaya imkan veren yönetim
raporlama sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir288. Üretilecek raporların önceden
tanımlanmış limitlerin aşılması halinde üst yönetimi uyarması ve bankanın farklı birimlerinde
ortaya çıkabilecek kar/getiri oranı risklerinin etkisini de değerlendirebilmesi gerekmektedir.
Daha dinamik bir yapı arzetmesi bakımından yalnızca var olan pozisyonların takibi yeterli
görülmemeli, yeni faaliyet alanlarının etkisi de tahmin edilmelidir.
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4. Riskin Kontrol Edilmesi
Katılım bankaları açısından kar/getiri oranı riski yönetimi fonksiyonu iç kontrollerin
yapısının bir uzantısı olmalıdır. İç kontroller, uygun bir şekilde yapılandırılmış bir sistemi,
etkili ve yeterli operasyonları, güvenilir mali raporları, ilgili düzenlemeler ve kurumsal
politikalara uyumu desteklemelidir.
Katılım bankalarının, tanımlayıp ölçtükleri riskleri kar/getiri oranı riski politikasına
uygun olarak kontrol edebilmek için uygun sistemler kurmaları gerekmektedir. Böyle bir
sistem, verilen limitlere ve uygulanan prosedürlere uyumun gözden geçirilmesini sağlayacak
durumda olmalıdır.
Kontrol sürecinin temel bileşenleri iç kontrol, iç denetim ve risk limit yapısı olmalıdır.
Kar/getiri oranı risk yönetimi süreçlerine uyulmasını sağlamak için üst yönetim tarafından
süreçlerin onaylanması, limit tesis edilmesi ve diğer mekanizmaların oluşturulması
gerekmektedir. Maruz kalınan risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla katılım
bankalarının faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uyum
sağlayacak iç sistemlerin bir parçası olarak kar/getiri oranı riskinin izlenmesine ve kontrolüne
ilişkin sistem ve süreçleri de Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde
oluşturmalı ve sürdürmelidir289.
Kar/getiri oranı riski yönetim sisteminin/sürecinin etkinliği düzenli olarak gözden
geçirilmeli, personelin politika ve prosedürleri takip edip etmediği ve prosedürlerin hedeflere
yönelik olup olmadığı kontrol edilmelidir.
2.2.3.3.2. Kur Riski ve Yönetimi
2.2.3.3.2.1. Tanımı ve Unsurları
“Bankalar, sahip oldukları kısa veya uzun döviz veya altın pozisyonlarının piyasa
fiyatı ve kurları ile değerlemesi sonucunda ortaya çıkabilecek zararları karşılamak üzere, tüm
bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarını dikkate alarak bulacakları döviz ve dövize endeksli
pozisyonları

ile

altın

pozisyonları

üzerinden

sermaye

yükümlülüğü

hesaplamak

zorundadırlar”290. Kur riski bankanın tüm döviz varlıkları ve yükümlülükleri, döviz cinsinden
cayılamaz nitelikli gayrinakdi yükümlülükleri, gayrinakdi kredilere ilişkin alacakları, vadeli
289
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döviz işlemleri, takas işlemleri gibi kur riski içeren türev sözleşmeleri üzerinden
hesaplanmakta olup altın pozisyonu da kur riski kapsamında değerlendirilir291. Sermaye
tabanı hesaplamasında sermayeden indirilen yabancı para varlıklar, mükerrer sermaye ihtiyacı
doğurmaması için, kur riskine esas sermaye yükümlülüğü hesaplamasında dikkate
alınmazlar292.
Kur riskindeki temel varsayım aynı döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerin eşitliği
durumunda kur riskinin olmayacağı, varlık ve yükümlülüklerin birinin diğerine göre fazla
olmasının kur riskine yol açacağı yönündedir. Dolayısıyla döviz cinsinden borç ve alacakların
birbirini tutmaması sonucu kur riski oluşmaktadır. Dövizli alacaklar dövizli borçlara eşit
değilse döviz kuru riski vardır293.
Bankalar tutmuş oldukları döviz pozisyonu sebebiyle kur riski ile karşı karşıyadırlar.
Döviz pozisyonu, dövizli aktiflere vadeli döviz alım işlemlerinin eklenmesiyle bulunan
tutardan, dövizli pasiflere vadeli döviz satım işlemlerinin eklenmesi suretiyle bulunan tutarın
indirilmesi suretiyle hesaplanır. Banka bilançosunda dövizli aktifler, bankanın döviz
cinsinden olan varlık ve alacaklarını ifade ederken, dövizli pasifler ise bankanın döviz
cinsinden borçlarını göstermektedir. Bankaların taşımış oldukları döviz pozisyonları ve kur
riski ilişkisini gösteren tablo aşağıda verilmiştir.
Tablo- 2.2. Kur Riski Değişim Tablosu
Kur Riski
Açıklama

Döviz Pozisyonu

Dövizli Varlık ve Alacaklar > Dövizli Borçlar
Dövizli Varlık ve Alacaklar < Dövizli Borçlar
Dövizli Varlık ve Alacaklar = Dövizli Borçlar
Dövizli Varlık ve Alacaklar = Dövizli Borçlar
Dövizli Varlık ve Alacaklar > Dövizli Borçlar
Dövizli Varlık ve Alacaklar < Dövizli Borçlar

Fazla (Long)
Açık (Short)
Denk (Square)
Denk (Square)
Fazla (Long)
Açık (Short)

Döviz
Kuru
(+)
(+)
(+)
(–)
(–)
(–)

Kar
Artar
Azalır
Değişmez
Değişmez
Azalır
Artar

Kaynak: K.Evren Bolgün, M.Barış Akçay, a.g.e., s.292.
Bankaların zaman zaman yüksek miktarlı pozisyon taşımalarının nedeni karlılıkla
ilgili beklentileridir. Kurların eğiliminin yukarıya doğru olacağı yönündeki bir beklenti
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bankanın fazla pozisyon tutması, aşağıya doğru olacağı yönündeki bir beklenti de bankanın
açık pozisyon tutması sonucunu doğuracaktır.
2.2.3.3.2.2. Kur Riskinin Ölçülmesi
Sermaye yeterliliğinin hesaplanmasında piyasa riskinin alt bileşeni olarak kur riskinin
ölçülmesi/hesaplanması gerekmektedir. Bankalar tarafından tutulan döviz pozisyonlarının bir
sonucu olarak ortaya çıkan kur riski değişik metotlarla ölçülebilmektedir. Bu metotlara ilişkin
bilgiler aşağıda sırasıyla verilecektir.
1. Standart Yöntem
Standart yöntemle kur riski için sermaye yükümlülüğü hesaplanması basit olup,
hesaplamalar her bir döviz cinsi için ayrı ayrı yapılmakta ve dövizler birbirleri ile
netleştirilmektedir. Kur riskinin hesaplanmasında her döviz cinsi itibariyle, bilanço içi aktif ve
pasif hesaplar arasındaki farktan oluşan kısa veya uzun net ‘spot pozisyon’, bilanço dışı
vadeli döviz alım satım hesapları arasındaki farktan oluşan kısa veya uzun net ‘vadeli
pozisyon’ ile döviz cinsinden cayılamaz nitelikli gayrinakdi kredilere ilişkin net pozisyon
toplanmak suretiyle her bir döviz cinsinin spot TL üzerinden toplam net uzun veya kısa
pozisyon miktarı bulunup, daha sonra muhtelif döviz cinslerine ait kısa ve uzun pozisyonların
toplanması yeterli olacaktır294.
Kur riski hesaplaması, döviz cinsleri itibariyle belirlenen kısa ve uzun pozisyonların
netleştirilmesi, net uzun ve kısa pozisyon toplamlarından mutlak değerce büyük olanına altın
pozisyonunun eklenmesi ve mevzuatta öngörülen oranla ağırlıklandırılması yoluyla
yapılmaktadır295.
2. İçsel Ölçüm Modeli/Riske Maruz Değer Yaklaşımı
Bankalar kur riskinden kaynaklanan sermaye yükümlülüğünü denetim otoritesince
kullanımına izin verilen bir içsel model çerçevesinde hesaplayabilirler. İçsel ölçüm modeli
olarak riske maruz değer yaklaşımının bankalar tarafından kullanımı yaygındır296. Bu
yaklaşımda tüm yabancı para bilanço kalemlerini kapsayan kur riski sermaye yükümlülüğü
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Hasan Candan, Alper Özün, a.g.e., s.67.
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hesaplaması parametrik/varyans-kovaryans yöntemi, tarihi simülasyon ve monte carlo
simülasyonu tekniklerinden uygun bulunan herhangi birisi ile gerçekleştirilmektedir.
2.2.3.3.3. Hisse Senedi Pozisyon Riski
2.2.3.3.3.1. Tanımı ve Unsurları
Piyasa riskinin unsurlarından birini oluşturan hisse senedi pozisyon riski hisse senedi
portföyü bulunduran katılım bankaları için geçerli olan bir risk türüdür. Hisse senedi pozisyon
riski, katılım bankasının alım satım hesapları içinde yer alan hisse senedi pozisyon durumuna
bağlı olarak hisse senedi fiyatlarında meydana gelen hareketler nedeniyle maruz kalabileceği
zarar olasılığını ifade etmektedir297. Hisse senedi piyasa riskini, menkul kıymet portföyünün
değerinde olumsuz içsel ve/veya dışsal gelişmeler nedeniyle yaşanan bir değer kaybının banka
karlılığında ve sermayesinde ortaya çıkaracağı azalma ihtimali olarak da tanımlamak
mümkündür.
Bankaların bilançolarının aktifinde menkul kıymetler cüzdanında yer alan hisse senedi
ve yatırım fonu katılma belgelerinin piyasa fiyatlarında, gerek genel olarak portföy bazında
gerekse

hisse

bazlı

fiyat

dalgalanmalarından

kaynaklanan

önemli

değişimler

yaşanabilmektedir. Genel ekonomide ortaya çıkan olumsuz gelişmeler tüm menkul
kıymetlerden müteşekkil portföyün değerini olumsuz etkilerken portföyü oluşturan her bir
hisse senedinde yaşanan olumsuz gelişmeler ise ilgili hisse senedinin fiyatında bir düşmeye
yol açmaktadır.
2.2.3.3.3.2. Hisse Senedi Pozisyon Riskinin Ölçülmesi
Hisse senedi pozisyon riski iki metotla hesaplanabilmektedir. Bunlardan biri standart
yöntem diğeri ise riske maruz değer yaklaşımıdır. İki yönteme ilişkin kısa açıklamalara
aşağıda yer verilmiştir.
1. Standart Yöntem
Hisse senedi risklerinin spesifik risk ve genel piyasa riski olmak üzere iki bileşeni, iki
unsuru bulunmaktadır298. Hisse senedi portföyü için genel piyasa riski ve spesifik risk
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tutarlarının hesaplanması ile sözkonusu pozisyonların hem maruz kaldıkları risk
faktörlerinden hem de ilgili kıymetleri ihraç eden kurumlardan kaynaklanabilecek risklerin
belirlenmesi amaçlanmaktadır299.
Hisse senedi pozisyon riskinin hesaplanması, ilgili kıymetlerin mevzuatta belirtilen
oranlarla ağırlıklandırılması esasına dayanmaktadır. Spesifik risk karşılığında sermaye
yükümlülüğü konulmasının amacı, bankaları esas itibarıyla genel piyasa hareketlerinden
ziyade, herhangi bir menkul kıymetin o menkul kıymeti çıkaranın niteliğine ilişkin olarak
ortaya çıkabilecek risklere karşı korumaktır. Menkul kıymet portföyündeki hisse senetleri
için, ihraç edenden kaynaklanabilecek riskleri karşılamak üzere hesaplanacak spesifik riske
yönelik sermaye yükümlülüğü, hisse senetlerine ilişkin kısa ve uzun pozisyonların mutlak
değerleri toplamının %8’i olarak belirlenmiş, ancak denetim otoritelerinin likiditesi yüksek ve
aynı zamanda iyi çeşitlendirilmiş portföyler için bu oranı %4 olarak uygulayabilme durumları
sözkonusudur300.
Bankaları esas itibariyle genel piyasa hareketlerinden kaynaklanabilecek risklere karşı
korumak amacını güden genel piyasa riski sermaye yükümlülüğü, hisse senetlerine ilişkin
toplam uzun pozisyonlar ile toplam kısa pozisyonların arasındaki farkın yani net pozisyonun
%8’i olarak belirlenmiştir301.
2. İçsel Ölçüm Modeli/Riske Maruz Değer Yaklaşımı
Riske maruz değer yaklaşımı/içsel model kullanımı denetim otoriteleri tarafından
aranan nitel ve nicel koşulları sağlayan bankaların bağlı bulundukları denetim otoritesinden
model kullanımına yönelik olarak aldıkları izin çerçevesinde mümkün olabilmektedir. Hisse
senedi pozisyon riskinden kaynaklanan piyasa riskine ilişkin ‘riske maruz değer’,
parametrik/varyans-kovaryans, tarihi simülasyon ve monte carlo simülasyonu yöntemlerinden
birisi kullanılarak hesaplanabilir.
Seçilen modelin, potansiyel riskleri tam olarak izah edememesinden kaynaklanan
model riskinin minimize edilebilmesi için, bankaların kendi yapılarına en uygun modeli
seçmeleri gerekmektedir. Model seçiminde her banka kendi özel durumunu, faaliyet
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göstermiş olduğu piyasaları ve portföyün çeşitliliği gibi bankaya özgü koşulları ve modelin
piyasa koşullarına uygunluğunu dikkate almalıdır302.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RİSK ODAKLI İÇ DENETİM
Bu bölümde bir kavram olarak denetim konusuna değinilmiş özellikle son yıllarda
bankacılık sektöründe uygulama imkanı bulan ve denetime modern bir bakışı ifade eden risk
odaklı iç denetim yaklaşımı detaylı bir şekilde analize tabi tutulmuştur.
3.1.

Denetim Kavramı

Denetim kavramı, Latince’de “işitme, dinleme ve sorgulama” anlamlarına gelen
“audire” kelimesine dayanan ‘audit’ kelimesinden türetilmiştir

303

. Bu açıklamadan, eski

dönemlerde denetim görevini ifa edenlerin, denetim konusu olan işi gerçeleştiren kişileri
dinlemek suretiyle doğrulara ulaşmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. Bazı kaynaklarda
geçmişinin milattan önce 3.500 yılına kadar uzandığı belirtilen denetim faaliyeti, uzunca bir
süre muhasebe hesaplarının doğruluğunun ortaya konması için gerçekleştirilmiş bir
fonksiyonu ifade etmiştir304.
3.1.1. Denetimin Tanımı
Denetim faaliyetleri, iş birimleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin belirlenmiş
kural ve standartlar çerçevesinde yapılıp yapılmadığının değişik yöntemler kullanılması
suretiyle

ortaya

konmasına

yönelik

olarak

çok

eski

dönemlerden

itibaren

gerçekleştirilmektedir.
Türk Dil Kurumu denetimi “denetleme” kelimesi ile karşılamış, “denetleme”
sözcüğünü ise “bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan
araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe ve kontrol” olarak tanımlamıştır. Denetim yapmak
anlamındaki “denetlemek” sözcüğü ise adı geçen sözlükte, “ Bir işin doğru ve usulüne uygun
olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek” şeklinde
belirtilmiştir305.
Denetimi, iktisadi faaliyet ve/veya olaylarla ilgili iddiaların önceden belirlenmiş
standartlara uygunluk derecesini araştırmak ve ortaya çıkan sonuçları ilgili taraflara bildirmek
303
304
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amacıyla tarafsızca delil toplayan ve bu delillerin değerlendiriilmesini gerçekleştiren
sistematik bir süreç306 veya belirli bir kişi, organizasyon, sistem, süreç, proje, ürün ya da
herhangi bir şeyin önceden belirlenmiş bir standart ile karşılaştırılması ya da bunların
standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi307 olarak tanımlamak da mümkündür.
Denetimi, bir işletmenin mali raporlarının doğruluğunun görevlendirilen denetçiler
tarafından bağımsız olarak incelenmesi ve denetim görüşünün bildirilmesi olarak tanımlayan
yaklaşım sahipleri denetime muhasebe fonksiyonu yüklemektedirler.

308

Denetimi mantığın

bir uzantısı olarak kabul edenlerin görüşlerine göre ise denetim fonksiyonunu yerine getiren
denetçiler, bir şeyin gerçek olup olmadığını ya da standartlara uygunluğunu ortaya koymak
için önceden belirlenmiş bir takım ilke ve ölçütlere göre mantıklı sonuçlara ulaşmaya
çalışmaktadırlar309.
Yukarıda

verilen

değişik

tanımlardan

da

anlaşılacağı

üzere;

denetim,

organizasyonların geçmişte yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların doğruluğunun ya da
işlemlerin önceden belirlenmiş düzenleme ya da ölçütlere uygun olarak gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğinin belirlenmesi ve üst yönetime raporlanmasıdır.
Ekonomik faaliyetlerin yapısının karmaşıklaşması ve buna ilaveten son yıllarda
yaşanan finansal/ekonomik krizler doğal olarak denetim fonksiyonunun önemini ve
organizasyonlar açısından rolünü köklü bir biçimde değişime uğratmıştır. Bu değişim
sürecinde kurumların denetim fonksiyonuna yaklaşımı ve denetimden beklentileri olumlu
yönde ciddi bir kırılmaya uğramıştır.
Denetim yaklaşımında son dönemde meydana gelen

değişimleri aşağıdaki gibi

özetlemek mümkündür310:
-

306
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Karşı karşıya olunan risklere odaklanan risk odaklı denetim anlayışına geçilmesi.

Ersin Güredin, Denetim, İstanbul: Beta Yayınları, No: 64, Eylül 1999, s.5.
Richard L. Ratliff ve Kurt F. Reding; Introduction to Auditing: Logic, Principles and Techniques,
Florida: IIA Publications, 2002, s.xvi.
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-

Kurumun stratejik plan ve hedefleri üzerine odaklanması suretiyle ortaya çıkan
sapmaların tespiti ve gerekli önlemlerin alınması için yönetime raporlanması.

-

Kurumun stratejiden sorumlu yönetim kademesi ile sıkı bir işbirliği ve iletişim
içerisinde çalışılmaya başlanması.

-

Üst yönetimin risk ve kontrol kavramları konusundaki farkındalığının artırılmaya
çalışılması.

-

Faaliyette bulunulan sektöre ilişkin olarak mukayese yapmaya olanak sağlayan
verileri ve en iyi uygulama örneklerini sağlamak suretiyle kuruma değer katmaya
başlanması.

-

Denetime tabi tutulan birim ya da kişilerin bir 'iç müşteri' gözüyle görülmeye
başlandığı 'müşteri odaklı yaklaşım'ın benimsenmesi.

-

Teknolojik bir takım kontrol araçlarının kullanılması suretiyle işlemlerin sürekli
bir biçimde denetiminin/gözetiminin sağlanması.

Denetim fonksiyonunun hataların tespitine odaklanmış olan klasik yapısı, zaman
içerisinde kurumların karşı karşıya olduğu risklerin tespit edilmesi ve bu risklere bağlı olarak
bir takım zararların gerçekleşmeden önce engellenmeye çalışılması şeklindeki bir yapıya, bir
başka deyişle 'risk odaklı' bir yapıya evrilmiştir.
3.1.2. Denetim Türleri
Denetim türlerine yönelik olarak değişik sınıflandırmalara rastlamak mümkündür.
Denetimi amaç, yapılış nedeni ve denetçinin statüsü yönünden sınıflandırmaya tabi tutmak
mümkündür. Mali tabloların denetimi, uygunluk denetimi, iç denetim gibi amaç bakımından,
kamusal/zorunlu denetimler, isteğe bağlı bağımsız denetimler gibi kapsam bakımından, iç
denetim, bağımsız ya da dış denetim, kamu denetimi gibi bizzat denetimi gerçekleştiren
denetçinin statüsü bakımından bir sınıflandırmaya tabi tutulabilir.
Denetim amaç, yapılış nedeni ve denetimi icra eden denetçinin statüsü açısından
sınıflandırılmış ve aşağıda Şekil-3.1’de gösterilmiştir:
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Denetim Türleri

Amaç Bakımından

Yapılış Nedeni Bakımından

Denetçinin Statüsü
Bakımından

Bilgi Sistemleri ve
Bankacılık Süreçleri
Denetimi

Yasal / Zorunlu
Denetim

İç Denetim

İç Kontrol Sistemi
Denetimi

İsteğe Bağlı
Denetim

Bağımsız /
Dış Denetim

Mali Tabloların
(Finansal) Denetimi

Kamusal
Denetim

Operasyonel Denetim
Risk Yönetim Sistemi
Denetimi
Uygunluk (Uyum)
Denetimi
Yönetim Denetimi
Şekil- 3.1. Denetim Türleri
Kaynak: Kaynaklardan yararlanılarak tarafımızdan hazırlanmıştır.
Amaç Bakımından: Amaç bakımından denetim türlerini, bilgi sistemleri ve
bankacılık süreçleri denetimi, iç kontrol sisteminin denetimi, finansal denetim, operasyonel
denetim, risk yönetim sistemi denetimi, uygunluk denetimi ve yönetim denetimi olmak üzere
yedi sınıfta ele almak mümkündür311.
Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi, kurumun bilgi sistemleri yönetimi
kapsamında yer alan süreç, faaliyet, yazılım ve donanım gibi bilgi sistemi unsurları ve
bankacılık faaliyetlerine ilişkin süreçler ile bu sistem ve süreçler dâhilinde tesis edilen iç
kontrollerin değerlendirilmesi sonucunda görüş oluşturulması ve rapora bağlanması
aşamalarından oluşan süreçtir. Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi’nin temel

311
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amacı denetlenenin bilgi sistemleri ve bankacılık süreçlerinin ve bu sistem ve süreçlere ilişkin
iç kontrollerinin uyumluluk, etkinlik ve yeterliliği hakkında görüş oluşturulmasıdır312.
İç Kontrol Sisteminin Denetimi, finansal ve operasyonel bilgilerin doğruluğu, tamlığı
ve güvenilirliği, operasyonların etkinliği ve verimliliği, aktiflerin korunması, kurallara,
anlaşmalara, talimat ve mevzuata uygunluğu sağlamak üzere oluşturulan iç kontrol sisteminin
etkinlik ve yeterliliğinin uygun kriterler çerçevesinde denetlenmesidir313.
Finansal Denetim, kurumda üretilen finansal bilgi ve raporlamaların doğruluğu,
tamlığı ve güvenilirliği ile bu veri ve raporları üreten sistem ve süreçlerin yeterlilik ve
etkinliğinin değerlendirilerek yönetime güvence verilmesidir314.
Faaliyet/Performans Denetimi, kurum yönetimine doğru karar almasında yardımcı
olmak amacıyla oluşturulan sistem ve süreçlerin, kurumun amaçlarına en etkili ve verimli bir
şekilde ulaşılmasını sağlayıp sağlamadığının denetlenmesidir315.
Risk Yönetim Sistemlerinin Denetimi, karşı karşıya olunan risklerin saptanması,
analizi, izlenmesi ve raporlanması amacıyla oluşturulmuş olan risk yönetim sistemlerinin
uygun risk metodolojileri çerçevesinde etkinlik ve yeterliliğinin değerlendirilmesi ve
dolayısıyla üst yönetime güvence sağlanmasıdır316.
Uygunluk Denetimi, oluşturulan sistem ya da süreçler ile yapılan iş ve işlemlerin
kurumun stratejilerine, politikalarına, prosedürlere ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde
gerçekleştirilmesini sağlayıp sağlamadığının denetlenmesidir317.
Yönetim Denetimi ise yönetimin, amaç ve hedeflere ulaşılması için oluşturulan risk ve
iç kontrol sistemlerine karşı yaklaşımının kalitesinin, yani sistemlerin oluşturulması ve
geliştirilmesindeki etkinliğinin, düzenli aralıklarla sistemi gözden geçirme sorumluluğunu
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yerine getirip getirmediğinin, sisteme ilişkin hata ve eksiklikler karsısındaki tavrının
değerlendirilmesidir318.
Yapılış Nedeni Bakımından: Yapılış nedeni bakımından denetimi yasal/zorunlu ve
isteğe bağlı olarak iki bölüme ayırabiliriz319.
Yasal/Zorunlu Denetim: Kurumların insiyatifine bağlı olmaksızın çoğu zaman kamu
otoritesinin zorunlu olarak gerçekleştirdiği denetimler de mevcuttur. Sınırları yasalarla
belirlenmiş kamusal denetimler zorunlu denetim türünü oluşturmaktadır. Bankalar söz konusu
olduğunda kamusal denetimler, bankalar açısından düzenleme ve denetleme otoritesi olan
Bankacılık

Düzenleme

ve

Denetleme

Kurumu

denetim

elemanları

tarafından

gerçekleştirilmektedir320.
İsteğe Bağlı Denetim: Yasal bir zorunluluk olmaksızın kurumların farklı amaçlara
yönelik olarak ortaya çıkan denetim ihtiyacını karşılamak için kendi istekleriyle denetim
yaptırtması durumudur. Bu denetim türünde denetimin sınırı denetim ihtiyacı içerisinde
olanların talepleriyle belirlenmektedir.
Denetçinin Statüsü Bakımından: Denetimi gerçekleştiren denetçinin statüsü esas
alındığında; iç denetim, bağımsız denetim ve kamusal denetim sözkonusu olabilmektedir.
Denetimler kurumların isteğine bağlı olarak bünyede istihdam edilen iç denetçiler ya da
dışarıdan sözleşme ile sağlanan dış denetçiler tarafından sağlanabilmektedir. Denetimin iç ya
da dış kaynaklardan mı sağlanacağı hususunu yasal düzenlemeler veya ölçek durumuna bağlı
olarak ortaya çıkan ihtiyaç ve maliyetler belirlemektedir. Belirli bir ölçeğin üzerinde olan
kurum ya da işletmeler kendi iç denetim teşkilatını kurarken bu ölçeğin altındaki kurum ya da
işletmeler ise maliyet hesaplamaları neticesinde iç denetçi istihdam etmek yerine denetim
hizmetlerini dışarıdan sağlama yoluna gitmektedir321. Yeterlilik ve yetkinlik açılarından
kaynakların sınırlı, yeni bir uygulama geliştirme veya yenileme için zamanın yetersiz/kısıtlı
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ve kurum içi uygulamaya nispetle maliyetin uygun olması durumunda denetim hizmetinin
dışarıdan alınması kurum açısından daha uygundur322.
Bağımsız/Dış Denetim: Bankaların hesap ve kayıt düzeni ile finansal tablolarının
doğruluğunun,

güvenilirliğinin,

bankacılık

düzenlemelerine

uygunluk

derecesinin

araştırılması ve sonuçlarının ilgili taraflara bildirilmesi amacıyla kanıt toplanması ve bu
kanıtların

değerlendirilmesi

sonucunda

görüş

oluşturulması

ve rapora bağlanması

aşamalarından oluşan süreçtir323.
İç Denetim: Kurumun kendi bünyesinde istihdam etmiş olduğu denetim elemanları
tarafından gerçekleştirilen bir denetim türüdür. İç denetime, işletme tarafından gerçekleştirilen
faaliyetlerin belirlenmiş standart ve düzenlemelere uygunluğunun ve etkinliğinin, üretilmiş
her türlü bilginin güvenilirliğinin, muhasebe, finans ve diğer alanlardaki kontrollerin
sıhhatinin rapor edilmesi şeklinde daha çok finansal denetim fonksiyonu yüklenirken324,
zaman içerisinde iç denetim kavramının sadece denetim ve üst yönetime güvence vermek
değil aynı zamanda kuruma değer katmak adına üst yönetime danışmanlık yapan bir
fonksiyon haline dönüştüğü görülmektedir325.
Kamusal Denetim: Kamusal denetimde denetçinin bağlı olduğu organ devletin değişik
bürokratik kurumlarıdır. Bu denetim türünde kamu denetçisi tarafından kamu kurumlarında ya
da yasal sınırlar çerçevesinde özel sektör kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen bir denetim
sözkosudur. Bankaların mali bünye ve bankacılık mevzuatına uygunluk denetimleri açısından
kamusal denetim, BDDK bünyesinde faaliyet gösteren bankalar yeminli murakıpları
tarafından gerçekleştirilmektedir326.
Mali kayıtların doğruluğunun incelenmesi, kontrol edilmesi ve raporlanması
şeklindeki mali kayıtlara odaklanan klasik fonksiyonu sebebiyle uzun bir süre iç denetim,
muhasebe denetiminin bir alt dalı olarak değerlendirilmiştir. İç denetimin bağımsız bir meslek
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olarak algılanması açısından, 1941 yılında, New York’ta, Uluslararası İç Denetçiler
Enstitüsü’nün kurulması önemli bir başlangıç noktasını oluşturmuştur327.
3.1.3. İç Denetim Yaklaşımları
İç denetim kavramının geçirmiş olduğu evrimin daha iyi anlaşılabilmesi için bugünkü
modern/risk bazlı iç denetim yaklaşımı ile klasik iç denetim yaklaşımının mukayeseli bir
şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
3.1.3.1. Klasik/Geleneksel İç Denetim Yaklaşımı
1994 öncesi iç denetim anlamında klasik yaklaşımın ön plana çıktığı dönem olmuştur.
İç denetimin kurum için taşıması gereken sorumluluğa ilişkin olarak 1994 yılında temel bir
değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik, gerçekleştirilen denetimlerin sonunda iç denetim
tarafından herhangi bir kontrol önerilmeden önce bu kontrollerin getireceği maliyetlerin de
dikkate alınması gerekliliğidir328. Önerilen kontrole yönelik tedbirlerin maliyeti ile bununla
koruma altına alınan riskin oluşturacağı zarar mukayese edilmeli ve kurum lehine pozitif bir
durumun varlığı halinde önerilen kontrol önlemlerinin alınması yoluna gidilmelidir.

Klasik yaklaşımda fayda/maliyet analizinin dikkate alınmadığı, denetimin odak
noktasının hata ve eksikliğin önce tespit daha sonra bertaraf edilmesi olduğu bir denetim
anlayışının varlığından bahsetmek mümkündür. Geleneksel iç denetim fonksiyonu, iç
kontrolün bir unsuru olarak konumlandırılmıştır. Tarihsel gelişimi içinde iç denetim, ilk
olarak gözlem ve sayıma odaklanmış, işletmelerin büyümesi sonucu incelenecek belge, kayıt
ve işlem sayısının artması, tüm belge ve kayıtların incelenmesi yerine örnekleme yönteminin
kullanılmasına yol açmıştır329.
Klasik yaklaşımın temel nitelikleri şöyle sıralanabilir330:
- Denetimin konusu geçmişte gerçekleştirilmiş işlemlerdir.
- Denetimler periyodik olarak gerçekleştirilmektedir.
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- Denetimin amacı, işlemlerin düzenlemelere olan aykırılıklarının tespitidir.
- Denetimin sonucunda düzenlemelere aykırı işlemlere çözüm önermekten ziyade,
sebepler ve sorumluları belirlendikten sonra uygulanacak cezalar konusunda önerilerde
bulunulmaktadır.
- Denetimler sırasında iç mevzuat esas olmakla birlikte ulusal mevzuat da dikkate
alınmaktadır.
- Denetimlerde denetçinin kişisel inisiyatifi öne çıkmaktadır.
- Denetimler niteliği itibariyle reaktif/tepkiseldir.
İç denetim fonksiyonunun, klasik yaklaşımın geçerli olduğu 1994 öncesi dönemde,
uygunluk denetimi ve mali tabloların denetimine daha yakın olduğu görülmektedir.
Küreselleşme olgusu ile birlikte mali piyasalarda meydana gelen etkileşimler, denetimde
klasik yaklaşımın yeterli olmadığını dolayısıyla iç denetimden beklenen riskleri tam olarak
kavrayamadığını ortaya koymuştur. Aynı zamanda bu durum, küresel boyuttaki gelişmelerin
de etkisiyle, risk odaklı denetim yaklaşımını uygulamayan ülkelerde gerekli yasal
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi suretiyle moderne denetim yaklaşımına geçilmesi için ciddi
bir baskı oluşturmaktadır.
3.1.3.2. Modern/Risk Odaklı İç Denetim Yaklaşımı
Klasik yaklaşımın zaman içerisinde ortaya çıkan yetersizliği ve bu alana ayrılan
kaynaklardan kuruma daha fazla pozitif katkı sağlamasının beklenmesi, ilerleyen zaman
içerisinde klasik bakış açısının terk edilip denetimin risk odaklı bir yapıya bürünmesine yol
açmıştır. Bu değişim sürecinde iç denetimin odak noktası değişmiş ve denetimde sistem
odaklı yaklaşımdan risk odaklı denetim yaklaşımına geçiş yapılmıştır.
İç denetim işlemleri geliştirmek suretiyle kuruma değer katmak için tasarlanan
bağımsız, güvenilir bir danışmanlık faaliyetidir. Çağdaş denetim yaklaşımı olarak ifade edilen
risk odaklı denetim anlayışı, risk yönetimi, denetimi ve idari sürecin etkinliğini ve
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verimliliğini değerlendirmek ve akabinde geliştirmek için sistemli ve disipline edilmiş bir
yaklaşım getirerek bir kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır331.
Risk odaklı denetim yaklaşımı ile iç denetimin karşı karşıya olunan risklere ve
kontrollere bakış açısı değişmiş ve iç denetçilere kuruma daha fazla değer yaratmak için bir
imkan sunulmuştur. İç Denetçiler bu yaklaşımın uygulanmaya başlaması ile birlikte
yönetimlerin riskle nasıl başa çıktıklarını incelemeye başlamış ve organizasyonun dışında ve
içinde meydana gelen her türlü değişime karşı daha duyarlı hale gelmişlerdir.
Modern denetim yaklaşımını, faaliyetlerin, iç ve dış mevzuat, kurum politikası ve
genel müdürlük makam emirlerine uygunluğunu bağımsız bir şekilde araştıran, iş ve işlem
akışları ile iç kontrol sistemleri dahil birbiriyle karşılıklı etkileşim içinde interaktif çalışan çok
yönlü sistem ve süreçleri inceleyen, ayrıca potansiyel risklere proaktif olarak dikkat çekici,
mükerrerliği önleyici, eğitici, yol gösterici, yönlendirici, giderleri azaltıcı, zaman ve emekten
tasarruf sağlayıcı, performans, etkinlik, verimlilik ve karlılık ve müşteri/personel/hissedar
memnuniyetini artırıcı, hizmet kalitesini yükseltici ve değer yaratıcı yöntem ve önlemlerin
belirlenmesine yönelik olarak yapılan, geleceğe dönük, sistematik, dinamik ve proaktif bir
danışmalık hizmeti olarak tanımlayabiliriz332.
İç denetim fonksiyonunun geçmişte benimsenmiş ve uygulanmış denetim anlayışına
göre önemli ölçüde değişim gösterdiği görülmektedir. Söz konusu değişimin temel noktaları
aşağıda belirtilmiştir333:
-

İç denetimin temel amacı kurum faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak
ve böylece kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır.

-

İç denetim bir yandan Üst Yönetime güvence verirken diğer yandan da talep
edilmesi halinde Yönetimin danışmanlığını yapabilmektedir.

-

İç denetim, faaliyetlerini risk odaklı bir anlayış içerisinde gerçekleştirmektedir.

-

Denetçilerin kişisel inisiyatiflerden mümkün olduğu kadar arındırılmış olan iç
denetim, sistemli ve standart bir hale getirilmiş olan prensip ve yaklaşımlara göre
sürdürülmektedir.

331

332
333

A. Engin Ergüden, "Risk Odaklı İç Denetim Modellemesi", http://tokkder.org/index.php/risk-odakli-icdenetim-modellemesi/, (Erişim Tarihi: 12.10.2013).
Tamer Aksoy, a.g.e., s.40.
Eren Gegin, a.g.t., s.27-28.

137

Risk odaklı iç denetim, denetim faaliyetinin odak noktasının geçmiş faaliyetlerden
ziyade kurumun geleceğinin yönetilmesine çevrilmesinin bir ifadesidir. Risk odaklı iç
denetim, işletmelerin risk profillerinin belirlenmesi, denetim sürecinin işletmenin risk
profiline göre şekillendirilmesi ve denetim kaynaklarının bu doğrultuda tahsis edilmesi
suretiyle denetimin etkililiğini ve verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır334.
Zaman içerisinde denetim kavramının içine kurumların karşı karşıya olduğu riskler ve
bu risklerin uygun bir şekilde yönetilmesi fonksiyonları da girmiştir. Denetim faaliyetleri ile
hedeflenen hususlardan bir diğeri de kurum tarafından yürütülen faaliyetlerin, etkinlik ve
verimlilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamaktır335.
1990’lı yıllardan itibaren iç denetim; risk odaklılık, proaktiflik, etkinlik ve verimlilik
üzerine yoğunlaşarak kuruma değer katma amacı taşıyan bir forma dönüşmüştür336.
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü iç denetimin, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve
onlara değer katmak amacını güden, bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık faaliyeti
olduğunu, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek
ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun
amaçlarına ulaşmasına yardımcı olabileceğini belirtmek suretiyle iç denetimin ama ve
sorumluluğunu açık bir şekilde belirleme yoluna gitmiştir337.”
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü iç denetimi, kurumun risk yönetimi ile kontrol ve
yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik olarak
sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirmek suretiyle, kurumun amaçlarına ulaşmasına
yardımcı olan bir faaliyet olarak tanımlamıştır338.
Bir başka tanıma göre ise iç denetim, kurum yönetimine riskin kabul edilebilir bir
seviyede yönetilip yönetilmediğine ilişkin bağımsız ve tarafsız görüş sağlayan bir
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fonksiyondur339. Risk odaklı denetim ise, risk yönetim çerçevesinin etkin işleyip işlemediğine
ilişkin üst yönetime güvence sağlayan bir metodoloji olarak tanımlanmaktadır340.
Risk odaklı denetim, iç denetimin tanımında yer alan gereklilikleri yerine getirmek
için kuruma yardımcı olan bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir. Bu sistematik ve disipline
yaklaşım kurumların risk profillerinin belirlenerek, iç denetim süreçlerinin belirlenen risk
profillerine göre şekillendirilmesini ve denetime ayrılan kaynakların etkin ve verimli bir
şekilde kullanılmasını ve bu şekilde denetimin etkinliğinin arttırılmasını amaçlamaktadır341.
Kurum içerisinde bağımsız bir fonksiyon olan iç denetimin görevi, karşı karşıya
bulunulan riskleri incelemek, bu risklerden korunmak amacıyla geliştirilen kontrollerin
yeterliliğini değerlendirmek ve kontrollerin amaçlandığı şekilde çalışıp çalışmadığı
konusunda üst yönetime güvence vermektir342. Üst yönetim kendisine verilen güvencenin
düzeyine bağlı olarak gerekli tedbirleri alma imkanına kavuşmaktadır.
İç denetimin amacı, mevcut uygulamaları değerlendirmek ve akabinde en iyi
uygulamaları tavsiye etmek suretiyle bankanın faaliyet ve operasyonlarının en yüksek
standartlarda gerçekleştirilmesini sağlamaktır. İç denetim, sistematik ve disiplinli bir yaklaşım
çerçevesinde bankanın risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini
değerlendirmek suretiyle bankanın amaçlarına ulaşmasına katkı sağlamak suretiyle yardımcı
olmalıdır343. Etkinlik değerlendirmesinin iç denetim fonksiyonunun bir parçası haline
getirilmiş olması iç denetime klasik fonksiyonuna ilave olarak kurumun amaçlarına ulaşması
için katkı sağlama işlevini de yüklemiştir.
İç denetimle ilgili ulusal ve uluslararası değerlendirmeler dikkate alındığında
yönetimlerin iç denetimden geçmişteki ve günümüzdeki beklentileri arasında ciddi farklılıklar
bulunduğu görülmektedir. Klasik/geleneksel yaklaşımın geçerli olduğu dönemde denetimden
daha çok hata ve noksanları ortaya çıkarması beklenirken, modern/risk odaklı yaklaşımın
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geçerli olduğu günümüzde hata ve noksanların tespitine ek olarak değer katma fonksiyonunun
bir yansıması şeklinde kurumun gelecek vizyonuna katkı yapması da beklenmektedir.
3.1.4. Risk Odaklı İç Denetim Felsefesi
Bankacılık faaliyetleri çok sayıda ve birbirinden farklı riskleri bünyesinde barındırır.
Ana hatlarıyla bankacılık risklerine baktığımızda, karşımıza kredi riskinden itibar riskine,
piyasa riskinden yasal riske, operasyonel riskten takas riskine kadar çok geniş bir risk
yelpazesi çıkmaktadır. Dolayısıyla bankacılığı riskleri yönetme sanatı olarak tanımlamak
mümkündür.
Mali başarısızlığa uğrayan kurumların büyük bir kısmında başarısızlık sebebi tahlil
edildiğinde, kurum yönetimlerinin devam eden ya da değişmekte olan süreçlerle ilgili maruz
kalınan riskleri öngörememesi, öngördüğü riskleri azaltıcı önlemleri almakta yetersiz ya da
geç kalması ya da eksik/hatalı önlemler almasının temel faktörleri oluşturduğu görülmektedir.
Bu çerçevede modern yaklaşımda kurum yöneticileri, iç denetçilerden uygun risk yöntemleri
kullanarak kurumun mevcut risk yönetim süreçlerinin etkin ve verimli olarak işleyip
işlemediği yönünde kendilerine görüş vermesini istemekte, iç denetçiler de risk değerlemesi
sonucunda elde ettikleri bulgular çerçevesinde, proaktif

bir yaklaşımla risklerin

önlenebilmesi amacıyla yönetime önerilerde bulunmaktadırlar344.
Mali başarısızlığa maruz kalmamak için bankalarca üstlenilen riskler mahiyetlerine
uygun bir şekilde yönetilmeli ve kontrol edilmelidir. Bu riskler aynı zamanda önemlilik
derecelerine göre süreklilik arz edecek şekilde değerlendirilmelidir. Her banka faaliyetlerinin
yapısı, kapsamı, hacmi ve risk profilleri ile orantılı etkin iç denetim ve risk yönetim sistemleri
tesis etmeli ve üstlendikleri risklerle orantılı bir sermaye yapısına sahip olmalıdır.
Literatürde risk, bir kurum ya da şirketin, amaçlarına ulaşmasını engelleyecek
herhangi bir olayın meydana gelme ihtimali olarak tanımlanmıştır345. Ekonomik hayatın
teknolojik gelişmenin de etkisiyle karmaşık hale gelmesine paralel olarak kurumların
ölçekleri ve dolayısıyla kontrol ettikleri mali büyüklükleri artmış ve bu da doğal olarak risk
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kavramının önemini artırmıştır346. Başta finansal piyasalar olmak üzere, kurumların
bünyesindeki faaliyetler ile ilgili risklerin ölçümü, izlenmesi, kontrolü ve raporlanmasından
sorumlu ayrı bir Risk Yönetimi Birimi kurulmaya başlanmıştır. Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu 2006 yılında çıkardığı Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile
bankaların kendi bünyelerinde bağımsız bir risk birimi kurulmasını zorunlu hale getirmiştir347.
Finansal piyasalarda yaşanan değişim ile birlikte finansal ürün ve hizmetlerin giderek
karmaşıklaşması bankaların faaliyet yapılarının ve risk profillerinin çok kısa süreler içerisinde
değişmesine yol açmaktadır. Bu çerçevede, denetim faaliyetlerinin planlanması ve
uygulanmasında finansal piyasaların ve bu piyasalarda faaliyette bulunan bankaların risk
profillerinde gerçekleşen değişimlerin de dikkate alınması gerekli bulunmaktadır.
Risk odaklı denetim yaklaşımında denetimin odak noktasını, bankaların faaliyetleri
dolayısı ile maruz kaldıkları riskleri tanımlama, ölçme, kontrol etme ve izleme yetenekleri ve
bu amaçla kurdukları iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin yeterliliklerinin
değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Denetimin amacı ise, bankaların risk almalarını önlemek
değil, karşı karşıya kaldıkları risklerin seviyelerini ve türlerini anlamalarını ve kontrol
etmelerini sağlamak olarak belirlenmektedir. Bununla birlikte risk odaklı denetim yaklaşımı,
denetim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü denetim tekniğinin uygulanmasını ve analiz
ve değerlendirmeler yapılmasını sınırlandırmamaktadır. Ayrıca risk odaklı denetim yaklaşımı
çerçevesinde bankaların özkaynak tutarları ile uyumlu bir düzeyde ve yönetebilecekleri kadar
risk üstlenmeleri gerekmektedir.
Risk odaklı denetim yaklaşımı gereğince denetim elemanları, bankaların öncelikle
üstlendikleri risklerin türlerini ve seviyelerini anlamalarını ve kontrol edebilmelerini
sağlamaya çalışmalıdır. Risklerin doğru ve etkili bir şekilde yönetilemediği durumlarda,
banka yönetimi önleyici veya düzeltici eylem almak suretiyle bankanın bir bütün olarak
sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yönetilmesini ve dolayısıyla faaliyetlerini sürdürmesini
sağlamalıdır.
Risk odaklı denetim yaklaşımına geçiş bir zorunluluktan doğmuştur. Geçmiş faaliyet
dönemlerinde gerçekleşmiş olan hata ve noksanlara ve söz konusu bu eylemlerin
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sorumlularının cezalandırılmasına yönelik klasik denetim tarzı, zamanın gelişen koşulları
içerisinde organizasyonun kendisinden beklenen sonuçları üretmek noktasında yetersiz
kalmıştır. Hata ve noksanların gerçekleşmesini beklemek, denetime ayrılan kaynakların
verimsiz kullanımı ve denetim sonuçlarının organizasyonun kurmay faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesinde kullanılamayışı sonucunu doğurmuş, bu durum da bu denetim tarzının
terk edilip yerine organizasyonun faaliyetleri ile bütünleşik risklere odaklanmış denetim
yaklaşımının benimsenmesi sonucunu doğurmuştur.
Buraya kadar yapılan açıklamalar paralelinde risk odaklı iç denetim yaklaşımından
beklenen faydaları;
•

Denetim fonksiyonunun verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması,

•

Denetimin dinamik ve kesintisiz bir süreç içerisinde gerçekleştirilmesi,

•

BASEL ve AB Direktifleri gibi uluslararası standartlara uyumun sağlanması,

•

Kaynakların doğru ve etkin kullanılmasına imkan vermesi,

•

Standartlaşmaya izin verme özelliği sebebiyle sorunlu alanlara müdahalede
dışarıdan uzman kullanımına imkan vermesi,

•

Faaliyetlerin ve ürünlerin gelişmesi ve karmaşıklaşması nedeniyle risk profilindeki
önemli değişmelerin tespit edilebilmesi ve yaşanan hızlı değişime ayak
uydurulması,

•

Değişen risk profillerinin etkin bir şekilde denetimini sağlayacak yeni denetim
tekniklerinin kullanılması,

•

Taşınan risklerin etkin bir şekilde yönetilebilmesine ve zarara dönüşme olasılığının
azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınabilmesi,

•

Kurumlarda

ortaya

çıkan

sorunların

sonuçlarından

ziyade

nedenlerine

odaklanılması suretiyle söz konusu sorunların tekrar ortaya çıkmasının önlenmesi,
•

Bankaların, etkin iç denetim ve risk yönetim sistemlerine sahip olmalarının
sağlanması ile tekil bazda bankaların krizlere karşı dayanıklılığının artırılması,
sistemsel olarak da tüm sistemi etkileyecek tarzda sistemik risklerin azaltılması,

olarak sıralamak mümkündür.
3.1.5. Risk Odaklı İç Denetimin Unsurları
Risk odaklı iç denetim, denetimin kapsamının, yoğunluğunun, sıklığının, denetim
kaynaklarının tahsisinin ve denetim faaliyetlerinin kurumun risk olgunluk seviyesi ile iç
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kontrol ve risk yönetim sisteminin varlığı ve yeterliliği esas alınmak suretiyle
şekillendirilmesini hedefleyen bir denetim yaklaşımıdır348.
Risk odaklı denetim, temel olarak denetime ayrılan kaynakların sınırlı, denetim
sürecinin ise bir kaynak harcama süreci olduğu, denetlenen birimlerin farklı risklere maruz
kaldığı ve bu birim ve süreçlerin farklı önem derecelerine sahip olduğu varsayımına
dayanmaktadır. Modern anlamda iç denetim, işlemlerin mevcut iç ve dış düzenlemelere
uygunluğu yanında kurumun geleceğinin dizaynına da odaklanan, kişi ve birimler yerine
süreçlerle ilgilenen, kurumun karşı karşıya olduğu riskleri tanımlayan ve analiz eden, kurum
hedeflerine

ulaşılabilmesine

yönelik

olarak

gerçekleştirilen

faaliyetlerde

etkinliğin

sağlanmasına ve verimliliğinin artmasına katkı sağlayan bir işlev haline gelmiştir349.
Yapılan açıklamalar paralelinde bankacılıkta risk odaklı iç denetim yaklaşımının
unsurlarını; denetimde risk odaklılık, proaktiflik, esneklik, etkinlik, kurumsal gelişime katkı
ve kurumsal sorumluluk olarak belirleyebiliriz.
3.1.5.1. Denetimde Risk Odaklılık
Kurumların temel amacı kendi çevresi ile etkileşimde bulunmak suretiyle topluma
katma değer yaratmaktır. Müşteriler, tedarikçiler, devlet, rekabet, teknoloji ve pazar gibi çok
sayıda unsurun oluşturmuş olduğu çevre, organizasyon ile diğer unsurlar arasındaki ilişkiler
bütününü ifade etmektedir350. Kurumlar, çevrelerindeki değişiklikleri bütünüyle kontrol etme
yeteneğine sahip olmadıkları için çok farklı türde risklerle karşı karşıyadırlar. Dolayısıyla
riskin en önemli kaynaklarından birisini bizzat ilgili kurumun kendi çevresi oluşturmaktadır.
Riskler, kurumun amaçlarına ulaşma ve stratejilerini başarılı bir şekilde sürdürme
yeteneğini olumsuz yönde etkileyen bir tehdittir. Bu çerçevede riskin değişken bir tehdit
olduğunu, tehdidin ise bir olayla ilgili bulunduğunu, tehdidi oluşturan söz konusu olayın
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ortaya çıkması halinde kurumun hedeflerine ulaşma noktasında sorun yaşayabileceğini ifade
etmek mümkündür351.
Kurumlar riskler karşısında sahip oldukları risk kültürünün bir yansıması olarak farklı
reaksiyon gösterebilmektedir. Kurumların bir kısmı risklerin varlığını kabul eden ve riski
benimseyen bir kültüre sahipken; diğer bir kısmı ise riskin farkında olmayan, riski yok sayan
bir kültüre sahip olabilmektedir. Riski benimseyen kurumlar yeniliğe ve gelişime daha fazla
açık olup stratejilerini de değişen koşullara göre belirleyebilmektedir352. Risk yönetiminin ana
amacı riskin sonuçlarına karşı farkındalığı arttırarak zarar verici olayların oluşma sıklıklarını
ve ortaya çıkmaları halinde sonuçlarının şiddetini azaltmaktır.
Kurumların riski yönetmekte kullanacağı yöntemleri belirleyebilmesi için kurumun
sahip olduğu risk kültürünü iyi algılaması gerekmektedir. Risk yönetimi, kurum kültürünün
bir parçası haline getirildiğinde kuruma ciddi faydalar sağlamaktadır. Yönetimin, hedeflere
ulaşabilmek için, kurum içinde sağlam risk yönetimi süreçlerinin bulunmasını ve
kullanılmasını sağlaması gerekmektedir. Denetim komitesi ve yönetim kurulu ise uygun risk
yönetim süreçlerinin bulunup bulunmadığını ve bu süreçlerin yeterli ve etkin olup
olmadıklarını tespit etmek konusunda denetleyici bir rol oynamaktadır353.
İç denetimin risk yönetiminde üstleneceği rolün iki boyutu bulunmaktadır. Bunlardan
ilki iç denetimin riskin tanımlanması, değerlendirilmesi, risk yönetimi yöntemlerinin
uygulanması konusunda danışmanlık yapmak suretiyle kuruma yardımcı olması, diğeri ise
risk yönetimi çerçevesinin bir bütün olarak iyi ve etkin çalıştığına, belirli risklerin istenen
düzeyde yönetildiğine ilişkin yönetim kuruluna ve üst yönetime objektif bir güvence
sağlamasıdır354. İç denetçiler kurumun risk yönetim süreçlerinin yeterliliği hakkında bir görüş
belirtebilmek için risk yönetimi süreçlerinin beş temel hedefe uygun olduğundan emin
olmalıdır. Risk yönetimi sürecinin beş temel hedefi aşağıda verilmiştir355:
-

İş stratejileri ve faaliyetlerden kaynaklanan risklerin belirlenmesi, tanımlanması ve
öncelik sırasının tespit edilmesi,
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-

Yönetimin, kurumun stratejik planlarının gerçekleştirilmesi amacına yönelik
olarak kabul edilebilecek risklerin düzeyini tespit etmesi,

-

Riskleri yönetim kurulunun kabul edilebilir bulduğu seviyelere düşürmek veya
yönetmek amacına yönelik risk azaltım faaliyetlerinin düzenlenmesi

ve

uygulanması,
-

Riskleri ve kontrollerin etkinliğini dönemsel olarak yeniden değerlendirmek için
izleme faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi,

-

Risk yönetimi süreçlerinin sonuçları hakkında, yönetime ve yönetim kuruluna
dönemsel rapor verilmesi, kurumsal yönetim süreçleri kapsamında; riskler, risk
stratejileri ve kontroller hakkında hissedarlara ve diğer hak sahiplerine dönemsel
bilgi verilmesi.

Risk bankaların birlikte yaşamaları gereken bir gerçeklik olup, tamamıyla ortadan
kaldırılması mümkün olmayıp; ancak risk yönetimi teknikleri aracılığıyla yönetilebilir.
Araştırmalar kurumların karşı karşıya kaldıkları risklere farklı tarzlarda tepki verdiklerini
göstermektedir. Bu yaklaşım tarzları aşağıdaki gibi belirtilebilir356:
-

Makul düzeyde olması halinde risk kabul edilebilir.

-

Uygun teknikler vasıtasıyla risk bertaraf edilebilir.

-

Kontrol noktaları oluşturmak suretiyle risk kontrol altında tutulabilir.

-

Risk paylaşılabilir veya bir sigorta şirketine transfer edilebilir.

-

Riskli işlemleri terk etmek suretiyle riskten kaçınılabilinir.

Yukarıda belirtilen her bir risk stratejisinin kullanılmasının en uygun olduğu alanlar
vardır. Etkileri ve meydana çıkma olasılıklarının düşük olması sebebiyle bazı riskler,
faaliyette bulunmanın doğal bir maliyeti olarak görülüp kabul edilmesi ve etkisini düşük
seviyede tutabilmek için de düzenli bir şekilde izlenmesi uygun bir yöntem olarak kabul
edilebilir.
Bazı durumlarda ise riskleri işlemin tarafları ile paylaşmak veya riskin maliyetini bir
sigortacıya devretmek anlamlı olmaktadır. Riskin gerçekleşmesini önlemek veya etkilerini
asgari seviyede tutabilmek amacıyla uygun kontroller oluşturmak ve uygulamak da başka bir
tedbirdir. En basit şekliyle iç kontrol, faaliyetlerin belirlenen amaçlara ulaşabilmesi için
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yönetim tarafından oluşturulmuş her türlü önleyici faaliyet veya prosedür olarak ifade
edilebilir357.
3.1.5.2. Denetimde Proaktiflik
Proaktif kelimesi İngilizcede “bir şeyin olmasını beklemeden önce o durumu kontrol
altına almak” anlamına gelmektedir358. Proaktif yaklaşım, fırsat ve tehditleri doğmadan önce
görmek, bir durumu ya da olasılığı önceden tahmin edip ona göre belirli çıkarımlar ve
yaklaşımlar hazırlamaktır. Proaktif davranmak suretiyle odaklanılan risklerin ortaya çıkışının
önlenmesi ya da etkisinin azaltılması mümkündür.
Klasik denetim anlayışının terk edilmesinin en önemli gerekçelerinden biri, denetim
alanının risk doğduktan sonraki süreci kapsamasıdır. Klasik denetim anlayışında, ortaya
çıkması arzu edilmeyen sonuçların önlenmesinden ziyade mevcut durumun analizine
odaklanılması söz konusudur. Modern/risk odaklı denetim, birey ve hata odaklı klasik
yaklaşımın terk edildiği, süreç odaklı yeni yaklaşımı ile proaktif bir fonksiyon haline
gelmiştir. Bu yeni fonksiyonun anahtar ifadesi ise ‘değer yaratmak’tır359.
Önceleri sadece geçmiş uygulamaların kontrolünden ibaret olması yönüyle reaktif bir
süreç olan iç denetim, danışmanlık ve değer katma gibi işlevler ile birlikte aynı zamanda
proaktif bir süreç haline gelmiştir. Buna göre iç denetim, değişime ve yeniliklere açık ve
dinamik, işletmenin iş ve işlem akışlarına, iç kontrol mekanizmalarının ve risk yönetim
sistemlerinin çalışmalarına bağlı olarak doğabilecek riskleri proaktif biçimde önceden
öngörebilecek yapıda olmalıdır360.
Proaktif denetim, olayların gerçekleşmesinin ardından tespitte bulunarak zararın
karşılanmasına yönelik tedbirler alınması anlayışına dayanan reaktif/klasik denetimden farklı
olarak; riskler gerçekleşmeden önce risk unsurlarının izlemeye alınmasına ve herhangi bir
kayba neden olmadan önce bu risk unsurlarının ortadan kaldırılmasına veya azaltılmasına
yönelik tedbirlerin alınması anlamına gelmektedir.
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İç denetim sistemi geçmiş olguları ortaya çıkarmaktan ziyade muhtemel kayıpların
önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Proaktif denetim olarak da adlandırılan bu mekanizma
kapsamında iç denetim sistemi bünyesindeki risk yönetim merkezi aracılığıyla bankanın
maruz kalabileceği riskleri sürekli olarak izlemekte, yorumlamakta ve bunu düzenli bir
şekilde raporlamak suretiyle üst yönetimi bilgilendirmektedir361.
Yaşanan gelişmeler işletme yönetiminde başarının yakalanabilmesi için iç denetimin
proaktif bir rol üstlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle iç denetçilerin daha proaktif
bir yaklaşım sergileyerek vizyonlarını, perspektiflerini genişletmeleri gerekmektedir. Bu
bağlamda iç denetçiler bünyesinde yer aldıkları organizasyonun iş süreçlerinin kalitesine,
güvenilirliğine, duyarlılığına ve maliyet etkinliğine daha fazla katkıda bulunmalıdır.
İç denetçilerin, kontrolleri sonucunda elde ettikleri bilgileri yöneticilerle paylaşması,
risk yönetimi kuralları çerçevesinde üst yönetime birimlerin performansı konusunda
raporlama yapması, risklerle ilgili kontrollerin yeterli düzeyde yapılmasının güvence altına
alınması, tasarım aşamasındaki sistemlerin incelenmesi, denetledikleri alanlarda ortaya çıkan
olumsuz eğilimleri ve riskleri belirlemek amacıyla veri tabanları oluşturulması ve sürekli
olarak izlenmesi için ileri teknolojik araçlar geliştirmesi proaktif anlayışın bir sonucudur.362
3.1.5.3. Denetimde Esneklik
Klasik denetim yaklaşımında tüm birim ve şubeler birbirinin aynı denetim teknik ve
süreçleri ile denetlenirken, modern/risk odaklı denetim metodunda denetimin esasını her bir
denetlenenin kendi özel koşulları oluşturmaktadır. Dolayısıyla esneklik, denetim işlevinin
denetlemeye konu edilen her bir banka, birim ve şube için aynı yaklaşımla belirlenmesi
uygulamasının istisnasını oluşturan bir kavramdır.
Risk odaklı denetim; daha önce de ifade ettiğimiz gibi, faaliyet alanlarına ilişkin risk
faktörlerinin tanımlanmasını, risk seviyelerinin ölçülmesini, bu riskler için uygulanan
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kontrollerin etkinlik ve yeterliliğinin değerlendirilmesini ve denetim önceliğinin yüksek risk
içeren alanlara verilmesini öngören bir denetim perspektifidir363.
Denetim faaliyetleri, bankanın risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin güvenilirlik
derecesine ve bankanın risk profiline göre, her birim/şube için farklı bir şekilde belirlenebilir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda banka/birim/şube bazında belirlenen risk profilleri,
yöneticilerin risk alma eğilimleri ve riskleri yönetme kabiliyetleri farklı/esnek tedbirlerin
uygulanmasının temelini oluşturmaktadır.
Olaya dış denetim veya kamu denetimi açısından bakıldığında esneklik yaklaşımının
temelini ilgili bankanın kurmuş olduğu iç denetim ve risk yönetim sisteminin yeterliliği
oluştururken, banka bazında bakıldığında ise ilgili birim ve şubenin risk profili ile
yöneticisinin risk alma ve yönetme kapasitesi esneklik unsurunun esasını oluşturmaktadır.
Dengeli bir portföy oluşturmak suretiyle risk profilini sağlıklı bir temele oturtmuş olan bir
bankaya yönelik denetim yaklaşımı ile risk profili itibariyle yüksek risk taşıyan bir bankaya
uygulanacak olan denetim yaklaşımının aynı olması, farklılaştırılmaması denetimde
etkinsizliğin ve kaynak israfının bir göstergesi olacaktır. Aynı şekilde risk iştahı dengeli ve
risk yönetme becerisi de yüksek bir yöneticinin yönetimindeki bir birime yönelik denetim
yaklaşımı ile risk alma iştahı yüksek ve aynı zamanda risk yönetme kapasitesi/becerisi de
zayıf olan bir yöneticinin yönetimindeki birime yönelik yaklaşımın aynı olması yine
etkinsizlik ve kaynak israfı sonucunu doğuracaktır.
3.1.5.4. Denetimde Etkinlik
“Etkinlik, ‘bir amacın gerçekleştirilmesinde kullanılan girdilerin doğrudan o amaçla
ilgili/uyumlu olması’ ya da ‘ulaşılan hedef ile kullanılan girdiler arasındaki ilişki’ şeklinde
ifade edilebilir. İç denetim anlamında ise etkinlik, kurum bünyesindeki bir süreçte o süreçle
amaçlanan hususa ulaşılmasını sağlayacak girdilerin kullanılıp kullanılmadığı, amaca ulaşma
dışındaki girdilere süreçte yer verilip verilmediği şeklinde ifade edilebilir364”.
Klasik denetçilerden geçmişteki işlemlerin mevzuata uygunluğunu değerlendirmeleri
beklenirken, risk temelli yaklaşım nedeniyle klasik beklentiler ciddi bir kırılmaya uğramış
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olup, günümüzde denetçilerden mevzuata uygunluk yanında süreçlerin etkinliği hatta
etkinlikle beraber verimliliği ve yeterliliğini değerlendirmeleri de istenmektedir.
Bankanın hedefleri ve kaynak kapasitesi esas alınmak suretiyle denetim faaliyetlerinin
etkinliğinin optimum seviyeye taşınabilmesi için, denetim faaliyetlerinin nispeten yüksek
riskli alanlara odaklanması, en uygun denetim araçlarının gereken kapsam ve yoğunlukta
kullanılması,

denetim

faaliyetlerinin

sürekliliğinin

sağlanması,

teknolojinin

tüm

imkânlarından azami ölçüde faydalanılması ve denetime tahsis olunan kaynakların etkin
kullanımı için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
1. Odaklanmada Yüksek Risk Olgusu
Denetimin odaklanacağı alanların tespiti açısından riskin varlığından ziyade mevcut
risklere karşı korunma önlemi alınıp alınmamış olması hususu büyük önem taşımaktadır.
Denetim sürecinde odaklanılması gereken alanlar, risklerin azaltılması ve kontrol edilmesi
yöntemlerinin etkin kullanımı yoluyla korunma sağlanmış olan risklerin bulunduğu alanlardan
ziyade, herhangi bir korunma önlemi alınmamış, niteliği, boyutu ve gelişimi açısından
bankanın faaliyetleri üzerinde olumsuz etkide bulunma potansiyeli taşıyan faaliyetler
olmalıdır.
Risklilik seviyesi ve kurum tarafından oluşturulmuş kontrol sistemlerinin etkinliği
dikkate alınmaksızın gerçekleştirilen tüm faaliyetlere odaklanılmasından ziyade söz konusu
kurum açısından yüksek risk taşıyan alanlara odaklanılması, denetime tahsis edilen
kaynakların etkin kullanılmasını ve proaktif denetim tedbirlerinin zamanında alınabilmesine
imkan sağlamaktadır.
Risk odaklı iç denetim, risk yönetimi süreçlerinin çıktılarını kullanmak suretiyle
denetimde odak noktası olarak yüksek riskli alanları seçmektedir. Böylelikle iç denetimde
etkinliğin arttırılması, maliyet ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır365. Kurumlarda yüksek risk
oluşturan faaliyetler, coğrafi bölgeler, özel projeler, iş süreçleri ve iştirakler; düşük riskli
alanlara göre iç denetimin dikkatinin daha çok olduğu alanlardır. İç denetimde etkinliği
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sağlamak denetime ayrılan kaynakların optimizasyonu için yüksek riskli alanlar düşük riskli
alanlara göre daha sık iç denetime tabi tutulmalıdır366.
2. Denetim Araçlarının Seçiminde Optimizasyon
Risk odaklı denetim yaklaşımı kuruluşların risk profillerini ve risk yönetme
kabiliyetlerini dikkate alan bir denetim yaklaşımı olduğu için özellikle risklilik seviyesi ve
risk yönetme kapasitesi cihetinde ortaya çıkan farklılıklar, denetim araçlarının da birim/şube
bazında benzer olmaması sonucunu doğurmaktadır. Kurumların risk profili, riskleri yönetme
kapasitesi ve risklerin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak olası kayıpların boyutu en uygun
denetim aracının belirlenmesinde temel unsurlar olarak öne çıkmaktadır.
Risk bazlı yaklaşım yerine klasik denetim anlayışının geçerli olduğu kurum ve
kuruluşlarda her birim/şube denetimine tahsis edilen denetim aracının aynı olması kaynak
israfına yol açmasının yanında denetimin etkinliğini de olumsuz etkilemektedir. Denetime
ayrılan kaynakların bir sınırının olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. En uygun aracın
seçimi ise hem sorunlara daha hızlı çözüm bulunması hem de kaynakların verimli
kullanılması sonucunu doğurmaktadır.
3. Denetimin Kapsayıcılığı ve Sürekliliği
Denetim
kapasitesinin

faaliyeti,

banka/birim/şubenin

değerlendirilmesiyle

risk

başlamaktadır.

profilinin

Risk

ve

riskleri

değerlendirmesi

yönetme

çerçevesinde

uygulanması düşünülen denetim faaliyetleri planlanmakta ve bu kapsamda gerçekleştirilecek
denetimlerin kapsam ve yoğunluğu da belirlenmektedir. Birimlerde gerçekleştirilen denetim
faaliyetleri

ile

güncelleştirilen

risk

profili

ve

risk

yönetme

kapasitesi

yeniden

değerlendirilmeye tabi tutularak denetime tabi birim/şubeden tespit edilen eksiklik ve
aksaklıkların düzeltilmesi için gerekli tedbirleri alması talep edilmelidir. Birim/şubenin risk
profili ve alınması istenen tedbirlere uyum seviyesi, yakın izleme ve erken uyarı sistemleri ile
sürekli olarak takip edilmelidir.
Denetim süreci hiç bir kesintiye uğramaksızın sürekli ve katılım bankasınca
gerçekleştirilen tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde işletilmelidir. Sürekli denetim, denetim
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sürecini daha hızlı, etkin ve daha az maliyetli hale getirmekte, gerçek zamanlı risk ve kontrol
değerlendirmeleri yapılmak suretiyle denetimin kalitesi sürekli bir şekilde artmaktadır367.
Tüm faaliyetleri kapsamayan veya tüm faaliyetleri kapsamakla birlikte süreklilik
arzetmeyen denetim faaliyetleri beklenen olumlu sonuçları doğurmayabilir. Denetimde
etkinliğin yakalanabilmesi için denetimin kapsamının tüm faaliyetleri kavrayacak şekilde
belirlenmesi ve ayrıca denetim faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması gerekmektedir.
4. Teknolojiden Yararlanmada Maksimizasyon
Denetim fonksiyonunun etkinliğinin artırılması için, denetim süreçlerinin etkinliğinin
artırılması, denetime tahsis edilen kaynakların etkin kullanımının sağlanması, emek yoğun
işlem ve uygulamaların mümkün olduğunca teknoloji yoğun hale getirilmesi, denetim
süreçlerinde ortaya çıkabilecek hata ve ihmallerin en aza indirilmesi, yapılan analizlerin ve
tespitlerin isabet kabiliyetlerinin artırılması gibi amaçlarla tüm denetim süreçlerinde
teknolojinin tüm imkânlarından azami ölçüde yararlanılması kaçınılmazdır368.
Bankaların teknoloji kullanımında ulaştığı seviye dikkate alındığında teknolojik
ürünlerle desteklenmemiş bir iç denetim yaklaşımının bankalarca taşınan risklerin tespiti
noktasında

başarısızlığa

uğrama

ihtimali

yüksektir.

Gerek

denetim

elemanlarının

gerçekleştirecekleri denetim faaliyetlerinde teknolojiyi kullanabilme becerisinin geliştirilmesi
gerekse denetim araçlarının teknolojinin en son ürünleri ile donatılması denetimde etkinlik
seviyesini en üst noktaya çıkaracaktır. Bu bağlamda bilgi teknolojilerine dayalı sürekli
denetim yaklaşımının kurum faaliyetleri üzerinde önemli katkılar yapması beklenmektedir369.
5. Kaynakların Kullanımında Etkinlik
Risk odaklı iç denetim, daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi kurumların risk
profillerinin belirlenmesi, denetim sürecinin kurumun risk profiline göre kurgulanması ve
denetime ayrılmış olan kaynakların bu esaslar çerçevesinde tahsis edilmesi esasına dayanan
ve denetimin etkililiğini ve verimliliğini artırmayı hedefleyen bir denetim yaklaşımıdır370.Risk
esaslı denetimde amaç; riskli alanlara yoğunlaşmak suretiyle denetime tahsis olunan
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kaynakların etkin kullanımının sağlanması ve yönetim, kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin
etkinlik düzeylerinin arttırılması konusunda yönetime verilen katkının en üst seviyeye
çıkartılmasıdır371.
Klasik denetim yaklaşımının aksine organizasyonun tümünün aynı düzeyde
denetlenmesi yerine, risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan tablo çerçevesinde, bazı
birim/şubelerin daha sık ve yoğun denetlenmesi suretiyle birim/şubeler arasında risk
seviyesine bağlı olarak selektif bir denetim yaklaşımı uygulamak mümkün olmaktadır.
Böylece kaynakların daha doğru alanlara teksif edilmesi, bir başka deyişle kaynak israfının
önüne geçilmesi sağlanmaktadır.
Tüm denetim faaliyetlerinin, birim/şubenin risk profiline göre denetim ihtiyaçlarını
tam olarak karşılaması sağlanmalıdır. Bu suretle denetimin etkinliği, söz konusu denetim için
gerekli kaynağın denetimin hedeflediği alanlara ve fonksiyonlara tahsisi yoluyla
sağlanacaktır.
3.1.5.5. Kurumsal Gelişime Katkı
Bankaların organizasyonel olarak büyümeleri taşıdıkları riskleri nasıl yönettikleri ile
yakından ilgilidir. Düzenleyici otoriteler yeterli bir iç denetim sistemi oluşturamamış olan
bankalara

faaliyet

genişlemesi

izni

vermemektedir.

Bankaların

organizasyonlarını

büyütebilmeleri için yasal düzenlemelerin öngördüğü etkinlik ve yeterlilikte iç denetim
sistemlerini kurmaları gerekmektedir372. Dolayısıyla risk bazlı denetim yaklaşımı proaktiflik
özelliği sayesinde taşınan risklerin zarara dönüşmeden önce tespit edilmesini ve bu risklerin
uygun tekniklerle yönetilmesini sağlaması nedeniyle, bankanın büyümesi ve genişlemesi için
ciddi katkılar sunmaktadır.
3.1.5.6. Kurumsal Sorumluluk
Yönetim kurulu, bankanın üst düzey yönetimi ve iç denetim ve risk yönetim
fonksiyonları ile diğer kontrol sistemlerinin yöneticilerinin sorumluluklarını yerine
getirmelerini, bu suretle söz konusu risklerini kendi risk yönetimi ve iç denetim sistemleri ile
yönetmelerini ve kontrol etmelerini sağlamak zorundadır.
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Yönetimlerin; banka faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi,
üretilen veri ve raporların güvenilir olması, banka varlıklarının korunması ya da faaliyetler
sırasında iç ve dış düzenlemelere uyumun sağlanması amacıyla aldıkları her türlü karar,
önlem ya da gerçekleştirdikleri faaliyetlerin toplamı iç kontrol sistemi olarak adlandırılır373.
İç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi her şeyden önce banka yönetimlerinin
bir sorumluluğudur374. Üst yönetim, kurum bünyesinde oluşturulmuş olan iç kontrol
sisteminin ve süreçlerinin genel kabul görmüş değerlendirme kriterleri kullanılarak ya da
organizasyonun niteliğine uygun bir takım kriterler geliştirilerek etkinlik ve verimliliğini
değerlendirmelerini ve kendilerine bu konuda makul bir güvence verilmesini denetçilerden
istemelidir.
3.1.6. İç Denetim Yaklaşımları Arasındaki Temel Farklılıklar
Klasik/geleneksel ve modern/risk odaklı iç denetim yaklaşımları arasındaki temel
farklılıkları değerlendirdiğimizde şu hususların özellikle dikkat çektiği görülmektedir:
- Denetimin niteliği açısından: Klasik/gelenksel denetim yaklaşımında geçmişte
gerçekleştirilen işlemler denetlenirken, modern/risk odaklı denetim anlayışında denetim
faaliyetler/süreçler üzerinden yapılmaktadır.
- Denetimin etkinliği açısından : Klasik yaklaşımda istisnasız tüm birimler periyodik
aralıklarla denetimden geçirilmekte, modern yaklaşımda ise bir risk değerlendirmesi
yapıldıktan sonra elde edilen sonuçlara göre karar verilmektedir. Modern yaklaşımda, yüksek
risk içeren süreçler ile düşük risk içeren süreçlerin denetim sıklığının belirlenmesinde
farklılıklar bulunmaktadır375. Modern yaklaşımı ifade eden risk odaklı denetim perspektifinde
yüksek riskli alanlara fokuslanmak suretiyle denetimde etkinlik gerçekleşmektedir.
- Yöntem açısından: Klasik yaklaşımda yöntem açısından denetimler çoğu zaman
denetçinin kendi inisiyatifi çerçevesinde şekillenirken modern yaklaşımda ise tüm denetçilerin
aynı denetimden benzer sonuçlar elde etmesini sağlayacak sistematik ve standart denetim
yöntemleri uygulanmaktadır.

373
374

375

COSO, Internal Control Integrated Framework, New Jersey, 1994, s.13.
Erroll J. Yates, “Internal Audit: A Managerial Control”, Internal Audit Magazine, December 2001,
s.38-43.
BIS, Basel Committee on Banking Supervision, Internal Audit In Banks And The Supervisor's
Relationship With Auditors, s.15.

153

- Denetçilerin sorumluluğu açısından: Klasik yaklaşımda iç denetçiler sadece
denetim görevini yerine getirmekte iken, modern yaklaşımda ihtiyaç duyulması halinde, iç
denetçiler kuruma değer katmak amacıyla denetim hizmetlerine ilave olarak danışmanlık
hizmeti de verebilmektedirler376.
- Denetçilerin Üst Yönetimle ilişkisi açısından: Klasik yaklaşımda iç denetçilerin üst
yönetim ile ilişkisi kendilerine verilen denetim görevini en iyi şekilde yerine getirmek
suretiyle elde ettikleri bulguları üst yönetime raporlamalarından ibarettir. Risk odaklı denetim
yaklaşımında ise denetçilerin Üst Yönetim ile daha dinamik bir ilişki kurmaları
beklenmektedir377. Yeni yaklaşımda iç denetçilerden beklenen önemli noktalardan birisi de
kurumsal yönetim378 sürecinin etkinliğini değerlendirmektir. Bu yaklaşımla, kurum
faaliyetlerinde düzenlemelere uygunluk, etkinlik ve verimliliğin ve ayrıca üretilen bilgi ve
raporların güvenilir olmasının sağlanması amaçlanmaktadır 379.
- Yönetime rehberlik etmesi açısından: Modern yaklaşımda iç denetçilerden
beklenen bir diğer husus da, bankanın faaliyetleri ile ilgili en iyi uygulamalar konusunda
kendisini güncel tutması ve bu konuda üst yönetimi düzenli olarak bilgilendirmesidir380. İç
denetçilerin modern denetim perspektifini kazanması ile birlikte üst yönetimler için stratejik
akıl ortağı haline geldikleri görülmektedir381. Geçmişten çok geleceğe odaklanan modern
denetim anlayışında iç denetçiler erken uyarı mekanizmalarının kurulması ve yönetimin
zamanında bilgilendirilmesi konusunda kurum bünyesinde etkin bir role sahiptirler382.
- Denetime tahsis edilen kaynakların kullanımı açısından: Klasik anlayışta maliyet
algılamasının olmayışı nedeniyle denetim giderleri çoğu zaman göz ardı edilirken, modern
anlayışta denetime ayrılan kaynakların maliyeti ile denetimden elde edilecek fayda
karşılaştırılmakta, fayda/maliyet analizi doğrultusunda denetlenecek iş ve işlemlerin hangileri
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olması gerektiğine ve kapsamına karar verilmektedir. Uluslararası iç denetim standartlarına
göre iç denetim yöneticisi, yıllık denetim planını hazırlarken kendisine verilen kaynakları ve
kullanım yerlerini en uygun şekilde belirleyerek Üst Yönetime sunmak durumundadır383.
- Denetimde etkinlik ve verimlilik açısından: Modern denetim yaklaşımını klasik
yaklaşımdan ayıran önemli bir nokta da modern yaklaşımda operasyonel etkinlik ve
verimliliğe geçmişe kıyasla çok daha fazla önem verilmeye başlanmasıdır384.
- Denetimde stratejilerin dikkate alınması açısından: Modern yaklaşımda görev
kapsamına, klasik anlayıştan farklı olarak, işlemlerin üst yönetim tarafından belirlenmiş
kurum stratejilerine uygunluğunun değerlendirilmesi hususu eklenmiştir. Modern denetçiler
faaliyetlerden

ziyade

süreçleri

dikkate

almakta,

işlemlerden

ziyade

sistemi

sorgulamaktadırlar.
- Denetçilerin sorumluluğunun kapsamı açısından: Klasik yaklaşımda denetçilerin
görevi geçmişte gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata uygunluğunu tespit etmektir. Modern
yaklaşımda ise denetçilerden,

işlemlerin mevzuata uygunluğunun tespitine ilave olarak

kurum kaynaklarının işlemlerin gerçekleştirilmesinde etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp
kullanılmadığı yönünde bir değerlendirme yapması istenmektedir.
- Denetimin odak noktasının belirlenmesi açısından: Risk odaklı denetim
yaklaşımı, kaynakları önemli faaliyetlerin çalışmasını anlamak için kullanması, yüksek riske
maruz kalan alanlar üzerinde yoğunlaşması, denetçinin bilgi, tecrübe ve yaratıcılığından daha
çok faydalanması, yönetime sağladığı katma değerin daha fazla olması gibi özellikleri ile
klasik iç denetim yaklaşımından ayrılmaktadır.
3.1.7. Risk Odaklı Denetim Süreci
Risk odaklı denetim yaklaşımı daha önceki bölümlerde ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi
bir süreç denetimidir. Bankacılık faaliyetlerine bütünleşik durum arzeden risklerin tespitini ve
bu risklerin uygun tekniklerle yönetilmesini ifade eder. Risk odaklı denetim süreci, aşağıdaki
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Lawrence B. Sawyer ve Mortimer A. Dittenhofer, a.g.e., s.968-969.
Ali Kamil Uzun, "Şirketlerde İç Kontrolün Ye4terliliğinde İç Denetimin Rolü", Deloitte
Denetimnet.net, s.1, http://www.denetimnet.net/Pages/ic_kontrol_ic_denetim.aspx, s.1, (Erişim Tarihi:
18.01.2013).
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faaliyetlerden oluşmaktadır385:
- Risk Değerlendirmesi Yoluyla Kurum Risk Olgunluğunun Tespiti
- Denetim Planının Hazırlanması ve Onaylanması
- Denetimin Yürütülmesi
- Denetimin Raporlanması/Sonuçlandırılması
- Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Risk odaklı denetimin yürütülmesine ilişkin süreç Şekil 3.2’de gösterilmiştir.

Şekil- 3.2. Risk Odaklı İç Denetim Sürecinin Aşamaları
Kaynak: Davut Pehlivanlı, a.g.t., s.91.
Risk değerlendirmesinin yapılması ve risk profillerinin çıkarılması ile başlayan süreç,
iç denetçiler tarafından hazırlanan raporun üst yönetim tarafından değerlendirilmesi ile son
bulmaktadır386.

385

386

The Institute of Internal Auditors-UK&Ireland, Position Statement-Risk Based Internal Auditing, UK,
August 2003, s.1.
Davut Pehlivanlı, a.g.t., s.91.

156

3.1.7.1. Risk Değerlendirmesi Yoluyla Kurum Risk Olgunluğunun Tespiti
3.1.7.1.1. Risk Değerlendirmesi
Risk değerlendirmesinin amacı, denetim planlamasının ve akabinde iç denetim
faaliyetlerinin kurumun yüksek riskli faaliyet alanlarına odaklanmasını sağlamaktır387. Bu
aşamanın amacı, denetlenecek birim/şubenin risk profilini belirlemek, yüksek riskli faaliyet
alanlarını tespit etmek ve denetim planının hazırlanmasına baz teşkil eden dokümantasyonu
oluşturmaktır. Bu dokümantasyon banka üst yönetiminin uygulama faaliyetlerinin temel
girdilerinden birisi durumundadır.
İç denetim birimi yöneticisi kurumun amaçlarına uygun olan ve kurumu etkileyen
ve/veya etkileme olasılığı olan riskler hakkında yapılan bir analiz ve değerlendirmeye
dayanan iç denetim faaliyetlerinin önceliklerini belirleyen risk odaklı planlar yapmalıdır388.
Bu aşamada iç denetçiler risk değerlemesi yapmak suretiyle kurumun ve/veya denetlenecek
birimin maruz kaldığı riskleri belirlemeli, bu risklerin önemini ve oluşma sıklıklarını ölçmeli
ve ortaya çıkan sonuçlara göre öncelik vermesi gereken alanları tespit etmelidir. İç denetçi
tarafından risk değerlemesi yapılırken yönetim yapısı, iş hedefleri, organizasyonel
değişiklikler, denetim komitesinin yüksek riskli olarak belirlediği alanlar ve yönetimin
risklerle ilgili kaygıları dikkate alınmalı ve iç denetimin odaklanacağı alanların tespitinde
azami isabetin sağlanmasına çaba gösterilmelidir389.
Risk odaklı denetimin ana noktasını teşkil eden riskin belirlendiği düzey olması
nedeniyle risk değerleme aşamasının başarılı olabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara
dikkat edilmesi gerekmektedir390:
- Üst yönetim ve bağımsız denetçilerin de sürece katılımı sağlanmalıdır.
- Süreç her iki taraf için de yararlı sonuçlar üretmelidir.
- Değerleme sürecinin sonuçlarının alınmasında acele edilmemelidir.
- Elde edilen sonucun asgari elde etme maliyeti kadar olmasına dikkat edilmelidir.
387
388
389

390

Çetin Özbek, a.g.e., s.346.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü, s.131.
E. Michael Thomas, “The Seven-Step Process to Risk-based Auditing”, FSA Times, Fourth Quarter
2003 · Vol 2, No. 4, http://www.theiia.org/fsa/index.cfm?iid=223, (19.01.2013).
Ali Rıza Eşkazan, “Risk Odaklı İç Denetim Planlaması”, Türkiye İç Denetim Enstitüsü İç Denetim
Dergisi, Bahar 2005, s.33.
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- Ortaya çıkan sonuçlar denetçi ve yönetime anlam ifade etmelidir.
- Risk değerleme modeli kurumun ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle mümkün
olduğunca basit hazırlanmalıdır.
- Süreçte modellerin kullanılması zorunlu olmamakla birlikte, kullanılması halinde
sistemin anlaşılabilirliği ve devamlılığı sağlanmalıdır.
Risk değerleme süreci; riskin belirlenmesi, riskin ölçülmesi ve önceliklerin
belirlenmesi olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır391.
1.Riskin Belirlenmesi
Risk değerleme sürecinin en önemli fazını teşkil eden risklerin belirlenmesi
aşamasında kurumun ve denetlenebilir birimlerin karşı karşıya olduğu tehlikeler ve olası
fırsatlar belirlenmektedir. İç denetçi kurumun ve denetlenebilir birimlerin maruz kaldığı
riskleri belirlemede pek çok yöntem uygulayabilir. İç denetçinin deneyimi, bilgi birikimi,
zaman, mali imkan ve iş gücü gibi kıt kaynakları en etkin şekilde nasıl kullanacağı, yöntemin
sağladığı faydanın uygulama maliyetinden daha fazla olmaması gibi hususlar risklerin
belirlenmesinde kullanılacak olan yöntemin seçilmesinde belirleyici olacaktır.
İç denetçi, riski belirleme aşamasında denetlenecek birimlerin yöneticileri ile birlikte
hareket etmek suretiyle onların geçmişte yaşadıkları olayları öğrenmesi denetimin etkin bir
şekilde yerine getirilmesinde yardımcı bir faktördür. Bu süreçte benzer çalışmalardan, önceki
denetimde yapılan tespitlerden, sektörel araştırmalardan ve rakip firma verilerinden de
faydalanılabilir.
Performans incelemeleri, kurumsal başarısızlıkların, kayıpların, özellikle müşteri ve
çalışanlardan alınan

geribildirimlerin irdelenmesi risklerin belirlenmesi aşamasında

kullanılabilecek yöntemler arasında bulunmaktadır392. Riski belirlemede üst yönetimle ve
birim yöneticileri ile yapılacak olan görüşmelerin, gerçekleştirilecek kapsamlı risk
çalıştaylarının ve kurum hesaplarının incelenmesinin de önemi büyüktür393. Risklerin doğru
olarak belirlenmesi sınırlı denetim kaynaklarının optimizasyonunu sağlayacaktır. Bu sayede
kurum stratejik hedeflerine ulaşma noktasında kendisini daha fazla güvende hissedecektir.
391
392
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Phil Griffiths, a.g.e., s.22.
Phil Griffiths, a.g.e., s.21.
David Griffiths, Risk Based Internal Auditing –Three Views On Implemantation, s.21.
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Riski belirlemede kullanılacak diğer bazı yöntemler ise 'Riske Maruz Kalma
Yaklaşımı', 'Çevresel Yaklaşım' ve 'Tehdit Senaryoları' şeklinde sıralanabilmektedir:
Riske Maruz Kalma Yaklaşımı'nda, iç denetçi tesis, makine, ekipman gibi fiziksel;
nakit, yatırımlar gibi finansal değerleri; personel bilgi ve deneyimini içeren insan
kaynaklarını; marka, isim hakkı gibi maddi olmayan varlıkları etkileyebilecek tehdit ve
fırsatlar üzerine yoğunlaşmaktadır394. Yaklaşımın amacı, kurum amaçlarının yerine
getirilmesinde önemli katkısı olan varlıkları boyut, çeşit, taşınabilirlik, bulunduğu yer gibi
özelliklere bakarak tanımlamak ve bu varlıklarda oluşabilecek değer kayıplarını ortaya
çıkarabilmektir.
Çevresel Yaklaşım'da, kurumlar bir çok bileşenden oluşan bir dış çevrede kurulmakta
ve kurumun bütünü ve denetlenebilir her birim bu çevresel risklerden etkilenmektedir. Bu
yaklaşım

mevcut

çevre

ile

gelecekteki

çevreyi

fırsatlar

ve

tehditler

açısından

değerlendirmektedir395. Denetim çevresi analizi, denetime ilişkin amaçların gerçekleşmesine
etki eden çevre faktörlerinin analiz edilmesini ve bu faktörlerin taşıdığı denetim amaçlarına
etki eden risklerin tahlilini ifade eder.
Tehdit Senaryoları Yaklaşımı, yolsuzluk ve güvenlikle ilgili durumlar söz konusu
olduğunda kullanılacak yöntemlerden biridir. Tehdit senaryolarında öncelikle riske ve tehdide
maruz kalacak değerler belirlenmektedir. Daha sonra bu değerler ile ilgili risk ve tehditler
sıralanıp, bu tehditlerin nasıl gerçekleşeceği listelenmektedir396. Bu yaklaşımda iç denetçi
tehdit senaryosu ile riskleri belirledikten sonra eksik kontrolleri tespit etmekte ve varolan
kontrollerin istenildiği gibi çalışıp çalışmadığından emin olmak için testler tasarlamaktadır.
2. Riskin Ölçülmesi
Riskler ve sonuçları belirlendikten sonra risk değerleme yönteminin ikinci aşaması
olan riskin ölçülmesi aşamasına gelinmektedir. Riski ölçmedeki amaç potansiyel fırsat ve
tehditleri belirlemektir397. Fiziki bir varlık olmaması nedeniyle riskin ölçülmesi zor olup bu
zorluğun aşılmasında iç denetçinin kişisel becerisi ön plana çıkmaktadır.

394
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David McNamee, a.g.e., s.25.
David McNamee, a.g.e., s.28.
David McNamee, a.g.e., s.32.
David McNamee, a.g.e., s.48.
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Riskin 'Oluşma Olasılığı' ve 'Sonuçları' olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır398: Risk
ölçümü yaparken iç denetçi riskin bu iki boyutunu da dikkate almak durumundadır. Riskin
oluşma olasılıkları ve sonuçlarının önemi Tablo 3.1’ deki gibi çok düşük, düşük, orta, yüksek
ve çok yüksek olarak ifade edilebilir.
Tablo- 3.1. Riskin Etki ve Sonuçlarının Ölçümlenmesi
Risk Oluştuğunda Ortaya Çıkan Sonuç

Riskin Oluşma
Olasılığı

Sınırlı Sakınca Oluşturmakla Birlikte Hedeflere
Ulaşmaya Engel Oluşturmamak

Seyrek / Nadir

Çok Düşük
(1)

Sakınca Oluşturmakla Birlikte Ana Hedeflere
Ulaşmaya Engel Oluşturmamak

Düşük Olasılık

Düşük
(2)

Hedeflerin bir Kısmının Gerçekleşmesini Kısa
Bir Süre Engellemek

Mümkün

Hedeflerin Büyük Bir Kısmının Gerçekleşmesini Muhtemel
Uzun Bir Süre Engellemek
Organizasyonun Tamamının veya Önemli Bir
Bölümünün Uzun Bir Süre İçin Kapatılması

Hemen Hemen
Kesin

Riskin Etkisi

Orta
(3)
Yüksek
(4)
Çok Yüksek
(5)

Kaynak: David Griffiths, Risk Based Internal Auditing-An Introduction, s.18.
Riskin ortaya çıkma olasılığı hemen hemen kesin ve ortaya çıktığında kurumun
tamamen veya önemli bir bölümünün uzun bir süre için kapatılması sonucunu doğuruyor ise o
riskin etkisi çok yüksek, ortaya çıkma olasılığı ihtimal dahilinde ve oluştuğunda kurumun
hedeflerinin büyük bir kısmının gerçekleşmesini uzun bir süreliğine etkiliyorsa o riskin etkisi
yüksek, ortaya çıkması mümkün ve hedeflerin bir kısmının gerçekleşmesini kısa bir süreliğine
etkileyecek ise o riskin etkisi orta, ortaya çıkma olasılığı düşük ve sakınca oluşturmakla
birlikte kurumun ana hedeflerine ulaşmasına engel oluşturmuyorsa o riskin etkisi düşük,
ortaya çıkma olasılığı seyrek ve kısıtlı sakınca oluşturmakla birlikte belirgin hedeflere
ulaşmada engel oluşturmuyorsa o riskin etkisi ise çok düşük düzeydedir.
3. Önceliklerin Belirlenmesi
Risk değerleme aşamasının üçüncü ve son basamağı, belirleme aşamasında tanımlanan
ve ölçüm aşamasında büyüklükleri ve etkileri saptanan risklerin önceliklerinin veya
sıralamasının belirlenmesidir. Önceliklerin belirlenmesinde riskler 'mutlak' ya da 'nisbi'
398

David Griffiths, Risk Based Internal Auditing –An Introduction, s.18.
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sıralama yöntemleri ile sıralanabilmektedir. Mutlak sıralama yönteminde risk ölçüm sonuçları
büyüklüklerine göre aşağıdaki gibi sıralanmaktadır399:
-

Toplam puanlar büyüklüklerine göre sıralanabilir.

-

Puanlar toplamdaki oranlarına göre sıralanabilir.

-

Bileşenlerin toplam puanları büyüklüklerine göre sıralanmadan önce faktör
sayısına bölünerek ortalama risk puanı elde edilebilir ve bu risk puanlarına göre
sıralama yapılabilir.

Nisbi sıralamada ise denetlenen birimin bileşenleri düşük, orta ve yüksek riskli olarak
geniş bir şekilde sınıflandırılmaktadır.
3.1.7.1.2. Kurum Risk Olgunluğunun Belirlenmesi
Organizasyonların risk yönetimi konusunda farklı anlayışlara sahip olmaları riskler
karşısında farklı tutumlar sergilemelerine yol açmaktadır. Organizasyonun risk olgunluğu en
basit ifade ile organizasyonların riski anlama ve risk yönetim sürecini uygulama derecesidir.
Risk olgunluğunu; "organizasyonun amaç ve hedeflerine etki eden fırsat ve tehditlere
yönelik karşı tutumları tanımlamak, değerlendirmek, kararlaştırmak ve raporlamak üzere
kurumun her kademesinde ve noktasında sağlıklı ve sağlam bir risk yönetimi yaklaşımının
yönetim tarafından benimsenme ve planlandığı gibi uygulanma kabiliyeti ve derecesi" olarak
tanımlamamız mümkündür400.
Risk olgunlukları açısından kurumları;

399
400

-

Riskten habersiz,

-

Riskin farkında olan,

-

Riski yöneten,

-

Riski tanımlamış olan,

-

Riski kontrol altında bulunduran,

David McNamee, a.g.e., s.107.
M.Ali Madendere, Kurumsal Risk Yönetiminde İç Denetimin Rolü. Çeviri/Derleme. http://tide.org.tr/
tideweb/resimler/upload/Documents/Kurumsal%20Risk%20Y%C3%B6netiminde%20%C4%B0%C3%A7
%20 Denetimin%20Rol%C3%BC-%C3%87eviri-M.Ali%20Madendere.doc. Ekim 2005. s.10. (Erişim
Tarihi: 18.01.2013).
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kurumlar olmak üzere beş düzeyde değerlendirmek mümkündür401
Tablo 3.2’de risk olgunlukları açısından kurumların özellikleri ve bu kurumlarda
uygulanacak iç denetim yaklaşımları belirlenmiştir402. Tabloda belirtildiği üzere kurumlar
belirtilen beş seviyede incelendiğinde en uçtaki iki kurum tipinin riskten habersiz olan ve riski
kontrol altında bulunduran kurumlar olduğu görülmektedir. Riskten habersiz olanların risk
yönetimi için geliştirilmiş bir yaklaşımları bulunmamaktadır. Bu tür kurumlarda iç
denetçilerin risk yönetimini teşvik etmeleri, bununla birlikte kendi risk değerlemelerini
kullanmaları gerekmektedir. Riskin farkında olanlar da ise dağınık bir risk yönetimi yaklaşımı
bulunmaktadır. İç denetçi bu durumda da yine kurumsal risk yönetimini teşvik etmelidir. Risk
yönetimini ve iç kontrol sürecini tamamen operasyonlarının içerisine yerleştirmiş olanlar ise
riski kontrol altında tutan kurumlardır. İç denetçiler bu tip kurumlarda risk yönetimi sistemini
denetlemekte ve gerektiğinde yönetimin risk değerlemesini kullanabilmektedirler.
Tablo- 3.2. Kurumların Risk Olgunluğu Seviyesi
Mevcut Risk Yönetim
Risk Olgunluk
Seviyesi
Pozisyonu
Risk yönetimi için
Riskten Habersiz
geliştirilmiş formel bir
yaklaşım yoktur.
Riskin Farkında
Risk yönetimi yaklaşımı
Olan
dağınıktır.

Uygulanması Gereken İç Denetim
Yaklaşımı
Risk yönetimini teşvik etmeli ve
kendi risk değerlendirmesine
dayanmalı
Kurumsal risk yönetimini teşvik
etmeli ve iç denetçi kendi risk
değerlendirmesini kullanmalıdır.
Risk yönetimini kolaylaştırmalı ve
Riski Tanımlamış Strateji ve politikalar
oluşturulmuş, risk iştahı
uygun yerlerde yönetimin risk
tanımlanmıştır.
değerlendirmesi kullanılmalıdır.
Kurumsal risk yönetimi
Risk yönetimi süreçleri denetlenmeli
Riski Yöneten
ve uygun olduğu takdirde yönetimin
yaklaşımı geliştirilmiştir.
risk değerlendirmesi kullanılmalıdır.
Riski Kontrol
Risk yönetimi ve iç kontrol
Risk yönetimi süreçleri denetlenmeli
Altında
tamamen operasyonun içerisine ve uygun olduğunda yönetimin risk
Bulunduran
yerleştirilmiştir.
değerlendirmesi kullanılmalıdır.
Kaynak: Sam Samaratuna, “Coso’yu Pratiğe Geçirmek”,Türkiye İç Denetim Enstitüsü İç
Denetim Dergisi, Yaz 2003-2004,s.27.
Kurumun risk olgunluğunun belirlenmesi aşamasında iç denetçinin;
401
402

Denetim planını oluşturabilmek amacıyla kurumun risk olgunluğu seviyesini,

Institute of Internal Auditors-UK and Ireland, s.3.
Sam Samaratuna, “Coso’yu Pratiğe Geçirmek”, Türkiye İç Denetim Enstitüsü İç Denetim Dergisi, Yaz
2003-2004, s.27.
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-

Oluşturulan risk kayıtlarının risk odaklı denetim planlaması için kullanılabilir
nitelikte olup olmadığını,

belirlemesi gereklidir.
İç denetçinin kurumun risk olgunluğu hakkında bir karara varabilmesi için; kurumun
amaçlarını, risk değerleme süreçlerinin sonuçlarını, risk iştahı seviyesini, risk kayıtlarının
bulunduğu veri tabanlarını, önemli riskleri belirlemekte kullanılan prosedürleri ve risk
yönetimi ile ilgili bilgi verebilecek her türlü belgeyi incelemesi gerekmektedir403. Denetim
yaklaşımlarının her seviyedeki işletme tipi için farklılaşması sebebiyle, iç denetçinin bu
aşamada vereceği karar, doğal olarak risk odaklı denetimin bundan sonraki aşamalarını
etkileyecektir.
3.1.7.2. Risk Odaklı İç Denetimde Planlama
İç denetim faaliyetleri yıllık olarak hazırlanan iç denetim faaliyet planları aracılığıyla
gerçekleştirilir. Denetim planı, denetlenecek birimlerin risklilik düzeyini, uygulanan tedbirleri
ve denetlenecek birim/şubelerin bu tedbirlere verdikleri karşılıkları, ekonomik, finansal ve
diğer beklentileri ve denetim kaynaklarının sınırlılığı dikkate alınarak, her bir birim/şube için
denetim döngüsü ile denetim faaliyetlerinin belirlendiği dokümanı ifade etmektedir404.
Denetim planlaması denetim görüşüne ulaşmada denetçilerin faaliyetlerini ne şekilde ve hangi
sırada yürüteceklerini belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Planın hazırlanması ile denetim
konuları denetim alanlarına bölünerek, iç denetçiler bu denetim alanları içerisinde
dağıtılmakta, her bir alanda uygulanması gereken yöntem ve işlemler belirlenerek denetimin
zamanlaması oluşturulmaktadır.
Denetimin anahtar unsurlarından birincisi olan ‘planlama’ aşamasının tasarımında iç
denetim fonksiyonunun başarısı için azami özen ve titizlik gösterilmelidir. Denetim planı;
yıllık iş planı, denetim stratejisi ve iç denetim yönetmeliği esas alınarak hazırlanmalı ve
kaynakların dağılımını ve denetimin amaçlarını belirtmeli ayrıca risk odaklı denetimin temel
unsurlarından olan güvence ve danışmanlık faaliyetlerini de içermelidir. Risk odaklı denetim
yaklaşımı iç denetçiye üst yönetime danışmanlık yapma fonksiyonunu da yüklemiştir. Bu
çerçevede hazırlanacak denetim planlarında danışmanlık hizmetlerine yer verilmesi

403
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David Griffiths, Risk Based Internal Auditing –Three Views On Implemantation, s.15.
Çetin Özbek, a.g.e., s.807-808.
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gerekmektedir405. Planlama faaliyeti, iç denetim yöneticisi tarafından kurumun önceliklerine
uygun olarak kurumun karşı karşıya olduğu riskleri dikkate alarak yapılmalıdır406. Bankanın
maruz kaldığı risklere ilişkin olarak risk yönetim biriminden gelecek veriler denetim planının
risk bazlı hazırlanmasına katkı sağlamaktadır407. Risk odaklı denetim planlamasındaki amaç,
denetime tahsis edilen kaynakların riskin oluşma olasılığının ve etkisinin yüksek olduğu
alanlara yönlendirerek kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamaktır408. Denetim
planları iç denetim biriminin kendisine tahsis edilen kaynakları ne derece etkin ve verimli
kullandığının bir göstergesi olmaktadır.
Üst

yönetim

tarafından

belirlenmiş

denetim

stratejisi

denetim

planının

hazırlanmasında yol gösterici bir fonksiyon ifa etmektedir. İç denetçi, kurum risk olgunluğu
çerçevesinde, kurumun hedefleri ve stratejileri doğrultusunda değerlendirmelerini yapmalı ve
denetim planını kurumun stratejik amaçlarını ve denetim stratejisini dikkate almak suretiyle
hazırlamalıdır409. Risk odaklı denetim planının hazırlanması vasıtasıyla denetimin konusu,
zamanı ve süresi, incelenecek riskler ve süreçler ile denetimi gerçekleştirecek iç denetçiler
belirlenmektedir410.
İyi bir denetim planı; ortakların güvenini, iç denetçinin motivasyonunu ve kurumsal
saygınlığı arttırmalı, denetime tahsis edilen bütçenin efektif bir şekilde kullanıldığını
göstermeli, kurumun değerlerini ve hedeflerini yansıtmalı, kurum üzerinde önemli etkisi olan
denetim hizmetlerinin verilmesini sağlamalı, iç ve dış düzenlemeleri dikkate almalı ve
bağımsız denetçilerin işlerini kolaylaştırmalıdır411.
Denetim planında birim/şube bazında; önceki denetim sonuçları, mevcut risk
değerlendirmesi bulguları ve diğer hususlar dahilinde gözetim ve/veya yerinde denetimin
kapsamı ve düzeyi belirlenecek; iç denetim elemanlarının uzmanlığına bağlı olarak ifa
edeceği görevler ile birim/şubelerde yürütecekleri denetim görevleri ve planlanan görev
süreleri öngörülebildiği ölçüde belirtilmelidir.
405
406

407

408

409

410
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January 2005, s.15.
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Denetim planında, denetim çevresi analizi, denetim amacı, denetim döngüsü, denetim
yoğunluğu, denetim kaynakları ve zamanlaması, denetim araçları, denetim ürünleri, denetim
türleri, denetim teknikleri gibi konular ile denetim sürecini ilgilendiren diğer hususlar açıkça
ifade edilmelidir. Denetim süreci ile uygulama süreci arasında sıkı bir ilişki bulunduğu hususu
da göz ardı edilmemekle birlikte uygulama sürecinin denetim planının kapsamı dışında
tutulmasına özen gösterilmelidir.
İç denetimde etkinliği sağlamak için denetim planı, denetim faaliyetlerinin kurumun
risk profiline göre biçimlendirildiği bir perspektifi yansıtmalıdır. Böylece önemli risk
alanlarına ve yüksek toplam/bileşik riske sahip faaliyet kollarına yoğunlaşılması ile denetim
kaynaklarının daha verimli kullanılması ve kurum/birim/şubenin durumu hakkında daha
yararlı ve kesin bir kanaate ulaşılabilmesi sağlanır.
Denetim planının denetim döngüsü boyunca değişikliğe tabi tutulmadan uygulanması
esas olmakla birlikte gerek görülmesi ve/veya ihtiyaç hasıl olması halinde planda revizyona
gidilmelidir. Denetim planı ihtiyaç duyulması halinde veya belli periyodik aralıklarla değişen
ihtiyaçlara, risklerde meydana gelen değişikliklere, denetim faaliyeti sonuçlarına ve alınan
önlemlerin etkinliğine bağlı olarak güncelleştirilmek suretiyle dinamik bir görünüm arz
etmektedir.
Risk odaklı denetim planını şekillendiren diğer önemli bir husus ise iç denetimin
vereceği hizmetler ve ortaya konulacak ürünlerdir. İç denetim faaliyetleri sonucunda ortaya
çıkacak olan ürünler; gelişmiş bir risk yönetim sistemi, daha güvenli bir bilgi teknolojisi
sistemi, sosyal sorumluluğun başarılması ve bağımsız dış denetçiye yardım olarak
sıralanabilmektedir412. İç denetimin risk odaklı olarak gerçekleştirilmesi gerek risk yönetim
sistemindeki aksaklıkların giderilmesine gerekse kurumda kullanılan bilgi teknolojisi
sisteminin etkinliğinin artırılmasına katkıda bulunmaktadır.
Risk odaklı denetimin planlama aşamasında iç denetçi; denetim evrenini oluşturmalı,
yönetimin kendisinden beklediği güvencenin seviyesini ve denetim sıklığını belirlemeli,
yönetimin önemli olarak gördüğü konularda bilgi toplamalı, elde ettiği bilgileri denetimin
önceliklerini belirleyebilmek için bir araya getirmelidir413. Kurumun hedeflerine uygun olarak
iç denetimin önceliklerini belirleyen risk esaslı plan yapmakla sorumlu olan iç denetim
412
413

K.H. Spencer Pickett, Audit Planning- Risk Based Approach, s.38.
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yöneticisi, planı kurgularken kurumun farklı faaliyetler ve bölümler için yönetim tarafından
belirlenen risk iştahı seviyelerinin kullanılması da dahil kurumun risk yönetim çerçevesini
dikkate almalıdır414.
Risk odaklı iç denetim faaliyetlerinin planlanması uygulamada genel olarak aşağıdaki
faaliyetleri içermektedir415.
•

Risk yönetim sürecinden veri aktarımı,
o Risklerin kaydedilmesi,
o Denetim evreninin hazırlanması,
o Denetim planına risk transferi,
o Beklenen güvence seviyesi,

•

Denetim planının tasarlanması,
o Denetim kapsamının belirlenmesi,
o Denetim planının hazırlanması,

İç denetimin planlanması aşamalarında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin şema Şekil3.3’te verilmiştir.

414
415

Çetin Özbek, a.g.e., s.807.
Davut Pehlivanlı, Kurumsal Risk Yönetimi Temelli İç Denetim ve Türkiye Uygulamaları,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli, 2008, s.97.
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Şekil- 3.3. Risk Odaklı İç Denetimde Planlama
Kaynak: Davut Pehlivanlı, a.g.t., s.98.
Risklerin kayıt altına alınması, denetim evreninin oluşturulmasındaki etkinlik düzeyi
ve denetim evrenine aktarılması ile denetim planının başarısı arasında çok yakın bir ilişki
bulunmaktadır416. Ayrıca yıllık denetim planının risk odaklı yapılması uluslararası denetim
416

Davut Pehlivanlı, a.g.t., s.98.
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standartlarından birisi olup buradaki amaç, iç denetim birimine Yönetim tarafından tahsis
olunan sınırlı denetim kaynaklarının en riskli alanlarda kullanılması suretiyle kurumun en
önemli risklerinin yönetilmesine katkı sağlamaktır417.
Risk odaklı denetimde planlama faaliyetlerine üst yönetim tarafından belirlenen kurum
denetim stratejisi yön vermektedir. Denetim faaliyetlerinin kimler tarafından ve nasıl
yapılacağını ve denetim sürecinde izlenecek yöntemi belirleyen temel kaynak olan denetim
stratejisi denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde çerçeve görevi görmektedir.418. Risk
odaklı denetim planı hazırlanırken, kurumun genel stratejisinin yanında iç denetim biriminin
kendine özgü hedef ve stratejileri de dikkate alınmalıdır.
Denetim stratejisinin oluşturulmasında, risk değerlendirmeleri, iç kontrole ve
denetimde iyileştirmeye yönelik olarak üst yönetimin beklentileri ile risk, kontroller ve
kurumsal yönetim alanında iç denetçiden beklenen destek ve danışmanlık hizmetleri önemli
rol oynamaktadır. İç denetim tarafından sunulan hizmetler ve bu hizmetler karşılığında
kuruma sağlanan katkının miktarı, etkinlik ve verimlilik açısından iç denetim biriminin
çalışma biçimi iç denetim stratejisinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulmalıdır419.
İç denetim birimi tarafından hazırlanan her denetim planı mutlaka kurumun amaçları
ile uyumlu bir misyon ve vizyona sahip olmalıdır. İç denetimin amacı kurumun genel stratejik
hedeflerine ulaşabilmesi için anlamlı bir katkı sunmaktır. Sağlanacak güvence ve danışmanlık
hizmetleri yoluyla, kurumun amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak, süreç denetimleri
yoluyla faaliyetleri geliştirme imkanlarını belirleyerek ve/veya kurumunun riske maruz
kalmasını engellemek veya asgariye indirmek suretiyle değer katmak iç denetçinin misyonu
arasında yer almalıdır420.
3.1.7.2.1. Risk Yönetimi Sürecinden Veri Aktarımı
Kurum risk yönetim sisteminin olgunluk değerlendirmesi sonucunda iç denetçi, risk
odaklı denetimin uygulanma biçimine yönelik olarak bir fikre ulaşacaktır. Bir denetim
faaliyetinin risk odaklı olarak değerlendirilebilmesi için, iç denetim faaliyetlerinin
planlanmasında, kurumu etkileyen ve etkileyebilecek olan riskler ve kurumun bu risklere

417
418
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Çetin Özbek, a.g.e., s.808.
K. H. Spencer Pickett, The Internal Auditing Handbook, s.523.
K.H. Spencer Pickett, Audit Planning- Risk Based Approach, s.25.
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maruz kalma durumunun dikkate alınıp alınmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir421. Bir
denetim faaliyetinin risk odaklı olduğunun iddia edilebilmesi için iç denetim faaliyet
planlamasının asgari yılda bir kez yapılan bir risk değerlendirmesine dayanması
gerekmektedir.
Denetim planlamasının ilk aşamasını oluşturan risk yönetimi sürecinden veri aktarımı
fonksiyonu; risk kayıtlaması ve denetim evreninin hazırlanması, risk süreçlerinden denetim
programına risk transferi ve gerekli güvence seviyesinin tanımlanması faaliyetlerinden
oluşmaktadır.
3.1.7.2.1.1. Risklerin Kaydedilmesi
Risk değerlendirme sürecinin bir çıktısı olarak belirlenmiş olan ve kurumun
hedeflerine ulaşmasını tehdit eden, engelleme ihtimali bulunan tüm risklerin bir listesinin
oluşturulması, risklerin kaydedilmesi olarak ifade edilebilir422. İç denetimin planlanması
aşamasındaki ‘risk kaydı’, kurumun karşı karşıya kaldığı risklerin denetim planına
aktarılmasında kullanılan ve bütün riskleri topluca gösteren bir araç olup risklerin
tanımlanması, değerlendirilmesi ve kurumun risk tutumunun belirlenmesi aşamalarından
oluşmaktadır423. İç denetçi tarafından gerçekleştirilen risk değerleme faaliyetinin ardından
kurumun amaçlarına ulaşmasını etkileyebilecek olan önemli riskler risk kayıt tablosuna
aktarılır.
Tablo- 3.3. Risk Kayıt Tablosu
Risk

Yapısal Risk
Etki
Olasılık

Yatıştırm
a ve
Kontroller

Kontrol
Etkinliği

Kalıntı Risk
Etki
Olasılık

Tavsiye
Edilen
Faaliyetler

Kim –
Ne
Zaman

Risk
Sahibi

Kaynak : Davut Pehlivanlı, a.g.t., s.100.
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2010-2.
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Tablo- 3.3’ten de görüldüğü gibi risklerin kaydedilmesi faaliyeti, etki ve olasılık
açısından yapısal riskler ve bu risklere ilişkin yatıştırma ve kontrollerden, kontrollere dair
etkinlik değerlemesinden, etki ve olasılık açısından kalıntı risklerden, tavsiye edilen
faaliyetler ve bu faaliyetlerin ne zaman ve kim tarafından gerçekleştirileceğinden ve ayrıca
risk sorumlusuna ilişkin bilgilerden oluşmaktadır.
Risklerin kaydedilmesi faaliyeti, risklerin ortaya çıkma olasılıklarının ve ortaya
çıkaracağı etkilerin sürekli bir biçimde değiştiği ve kurumun mütemadiyen yeni risklerle karşı
karşıya kaldığı bir ortamın çıktısı durumunda olup dinamik yapısını sürdürebilmesi için
ihtiyaç duyulması halinde risk sorumlusu tarafından güncellenmesi gerekmektedir424.
Güncelleme

işlevi

denetimden

beklenen

katkının

artırılmasına

doğrudan

etkide

bulunmaktadır.
Kurumların hedefe ulaşmalarını tehdit eden riskleri çok iyi tanımaları ve dolayısıyla
bu risklerin kurum için oluşturacakları negatif etkileri ortadan kaldıracak veya etkisini
azaltacak iyi bir risk yönetim süreci oluşturabilmeleri için maruz kalınan risklerin tam ve
doğru olarak kaydedilmeleri çok önemlidir. Tespit edilen yeni risklerin kaydedilmesi, ortadan
kalkan bir riskin kayıttan çıkarılması, gerekli olduğu durumlarda risklerin yeniden
puanlanması gibi süreçlerde yöneticilerin yer alması etkinliğin sağlanması açısından
gereklidir425.
3.1.7.2.1.2. Denetim Evreninin Belirlenmesi
Denetim planının hazırlanmasının temel amacı iç denetim sürecinde hangi konuların
denetleneceğine karar verilmesidir. Denetim konularının birleşimi ise denetim evrenini
meydana getirmektedir. Denetim konuları, iş süreçleri, birim, bölüm, bölgesel veya yerel
organizasyonlardaki ana veya alt fonksiyonlar ile dışarıdan temin edilen destek hizmetleri gibi
unsurları da içerecek şekilde her biri kurumun işlevsel parçalarını oluşturan konuların
birleşiminden oluşmaktadır426. Denetim planlamasının ilk aşamasında iç denetçi tarafından
denetlenebilir bütün birimlerden oluşan denetim evreninin tanımlanması gerekmektedir427.
Denetim evrenini, denetlenebilir alanların toplu bir listesi ya da denetlenebilir öğelerin
tamamı olarak da tanımlamak mümkündür.
424
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Kurum tarafından hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen
herhangi bir faaliyetin denetlenebilir bir faaliyet sayılabilmesi için söz konusu faaliyetin
kurumun amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunması ve kurum faaliyetleri üzerinde ciddi bir
etkisinin olmasının yanısıra önlem alınmaması halinde ortaya çıkacak kaybın denetime tahsis
edilecek kaynaklardan daha fazlasını gerektirmesi gibi şartların varlığının değerlendirilmesi
gereklidir428. Bu doğrultuda denetim evrenini kurumun stratejik planıyla ilgili olan ve
sözkonusu planın gereklerinin yerine getirilmesinde önem taşıyan bütün süreç, proje,
fonksiyon ve faaliyetlerin bir toplamı ve kurum bünyesinde gerçekleştirilebilecek denetim
konularının bir listesi olarak tanımlamak uygun olacaktır.
Denetim evreninin belirlenmesi risk odaklı denetim yaklaşımı açısından büyük önem
taşımaktadır. Denetim evreninin oluşturulması iç denetim sorumlusunun insiyatifinde yerine
getirilmesi gereken bir faaliyet olmakla birlikte aynı zamanda etkinlik ve verimliliğin
sağlanması açısından kurum bünyesinde farklı birim ve süreçlerde görev ifa eden personelin
katkıları da önem arz etmektedir. Maruz kalınan ve faaliyetleri önemli ölçüde etkileme
kabiliyetine sahip bütün risklerin yer aldığı risk kayıt tablosuna dayanılarak hazırlanan ve
aynı zamanda kurumun kendine özgü karakteristiklerinden önemli ölçüde etkilenen denetim
evreni, kurumun stratejik planı bileşenlerini de kavrayacak şekilde kurum amaçlarını
yansıtmalıdır429. Aksi takdirde denetim evreninin kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesine
olan katkısı sınırlı ya da gerektiği düzeyde olmayacaktır.
Denetim evreninin içerdiği konular arasında; yönetim tarafından belirlenen riskler ve
risk puanlamaları, risk tehdidi altında bulunan süreç ve hedefler, risk sahibi, geçmiş ve
gelecek denetimlerin detayları, kontrollere ilişkin detaylar ve riskin yönetimi ile ilgili
denetimler sayılabilmektedir430. Denetlenecek birim ve konuların belirlendiği denetim
evreninin oluşturulması süreci farklı değerlendirmelerin yer aldığı iki aşamalı bir çalışmadan
meydana gelmektedir.
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Tablo- 3.4. Denetim Evren Modeli (Birinci Aşama)
Süreç
Tanımı

Risk

Risk
Sonucu

Yapısal Risk
Etki

Olasılık

Toplam
Skor

Son Denetim
Görüş

Tarih

Uyarlanmış Yapısal
Risk
Fark Faktör Top.
Skor

Süreç
Sahibi

Denetim
Grubu

1
2
3
4
5
Rakamsal Ölçek 1-5

Kaynak: David Griffiths, Risk Based Internal Auditing-An Introduction, s.72.
Birinci aşamada kurumun karşı karşıya bulunduğu bütün risklerin denetim evreninde
yer alması sağlanmalıdır. İlk aşama denetim evren modeli, kaynak yetersizliği gibi sebeplere
bağlı olarak cari yıl içinde denetim imkanı olmasa bile muhtemel denetim alanlarının
tamamını içermelidir431. Bu risklere ilişkin etki, olasılık ve toplam skorlar, son denetim
görüşü ve tarihi, fark, faktör ve toplam skordan oluşan uyarlanmış içsel/doğal risk ile süreçten
sorumlu personelin ismi ve denetim grubuna denetim evreninin birinci aşamasında yer
verilmelidir.
Tablo 3.4’de birinci aşama denetim evren modelinde süreç tanımı sütununda yer alan
riskler beşli bir sınıflandırmaya dayalı olarak denetim evreninin ikinci aşamasına
aktarılmalıdır432. Bu çerçevede gerçekleştirilen risk değerlemesi neticesinde;
•

Yüksek skora sahip olan riskler doğal olarak ikinci aşama denetim evrenine
alınmalıdır.

•

Risk alma iştahı sınırları içerisinde kalan riskler ikinci aşama denetim evrenine
dahil edilmelidir.

•

Risk alma iştahı sınırları dışında kalmakla birlikte tolere edilebilecek risklerin
ikinci aşama risk denetim evrenine dahil edilip edilmeyeceğine kaynak kısıtı
çerçevesinde karar verilmelidir.

•

Bakiye risklerden üçüncü taraflardan güvence sağlanabilecek olanlar da ikinci
aşama denetim evreninde yer almalıdır.

431
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Phil Griffiths, a.g.e., s.73.
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Tablo- 3.5. Denetim Evren Modeli (İkinci Aşama)
Risk

Süreç
Sahibi

Denetim
Numarası

Denetim
İsmi

Denetçi
İsmi

Denetim
Bütçesi
(Gün)

Durum

Hedeflenen
Denetim
Rapor
Tarihi

Gerçekleşen
Denetim
Rapor
Tarihi

Risk
Hakkındaki
Görüş

Kaynak: David Griffiths, Risk Based Internal Auditing-An Introduction, s.73.
Denetim evrenine dahil edilecek risklerin belirlenmesi ve bu risklerin önem
derecelerinin saptanması denetim evreni sürecinin en problemli aşamasını oluşturmaktadır.
Denetim evreninde yer alacak faaliyet sayısı hakkında belirli bir sınırlama olmamakla birlikte
denetim evreninin kapsayacağı faaliyetin sayısını mevcut iç denetim kadrosunun sayı ve
niteliği belirleyecektir433.
Denetim evreninin doğru oluşturulması ve aynı zamanda denetim evrenine dahil edilen
risklerin sıralamasının da doğru yapılması kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması
açısından çok önemlidir. Risk yönetimi olgunluk seviyesinin yüksek olduğu kurumlarda, risk
odaklı iç denetim yaklaşımı nedeniyle bu tarz sakıncalar ortadan kalkmaktadır. Denetim
evrenine son şeklinin verilmesi aşamasında üst yönetimin onayının alınması denetim
felsefesine daha uygun olacaktır434.
Denetim evreninin yılda en az bir kez güncellenmesi denetim faaliyetinin
yürütülmesinde etkinlik sağlamak açısından önemlidir. Güncelleme sayesinde kurum
faaliyetleri üzerindeki etkisi ortadan kalkan bir risk denetim evreninden çıkartılırken yeni
ortaya çıkan ve kurum faaliyetlerini önemli ölçüde olumsuz etkileme gücüne sahip risklerin
denetim evrenine dahil edilmesi imkan dahiline girmektedir. Stratejik planı ve kaynak
tahsisini etkileyebilecek her türlü gelişme ve kullanılan programların yenilenmesi gibi
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ayrıntıların denetim evrenine yansıtılması kurumun denetim fonksiyonundan beklediği katma
değeri artıracaktır435.
Denetime ayrılan kaynakların nasıl tahsis edileceğine karar verebilmek için denetim
konularının belirlenmesinin akabinde bankanın riske maruz kalma durumuna bağlı olarak
önceliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Denetim evreninin oluşturulması ile hedeflenen de
kaynak kısıtı çerçevesinde ilgili yıl içinde denetlenecek alanların önceliklendirilmesidir. İç
denetim

sorumlusu

faydalanmaktadır

436

denetim

önceliklerini

belirlerken

çeşitli

risk

faktörlerinden

.

Bu risk faktörleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir437.

435

436

437

•

Maddi tutar,

•

Varlıkların likidite durumu,

•

Büyüme hızı,

•

Çalışan sayısı ve memnuniyeti,

•

Çalışan devir oranı ve kalitesi,

•

Anahtar personelde yapılan son değişiklikler,

•

Belirlenmiş plan/bütçeden sapmalar,

•

Gerçekleştirilen işlem sayısı,

•

Muhasebe sistemindeki son değişiklikler,

•

Ürün geliştirme ve son operasyonlar,

•

Bilgi sistemlerinin yeterliliği,

•

Güvenlik önlemlerinin yeterliliği,

•

Dış faktörlere bağlılık derecesi,

•

Kurum yapısının karmaşıklığı,

•

Son denetimin ne zaman yapıldığı,

•

Hırsızlık ve usulsüzlük olasılığı,

•

Denetim görevlendirmesinin süresi,

•

İç kontrollerin kalitesinin değerlendirilmesi,

K. H. Spencer Pickett, The Internal Auditor at Work: Apractical Guide to Everyday Challenges,
s.154.
Uluslararası İç Denetim Enstitüsü, Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi,
2010-2.
Davut Pehlivanlı, a.g.t., s.106.
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•

İtibar kaybı olasılığı.

Yukarıda sayılan risk faktörleri denetlenecek alanların önceliklendirilmesinde aynı
ağırlığa sahip olmamakla birlikte iç denetimin bu husustaki kararını etkileyen önemli
göstergelerdendir.
3.1.7.2.1.3. Denetim Planına Risk Transferi
İç denetçiler tarafından gerçekleştirilecek olan denetim kapsamının oluşturulması için
belirlenen risklerin denetim planına aktarılması büyük önem taşımaktadır. Denetim sürecinin
bu aşamasında, risk yönetim sürecinin çıktılarından olan risklerin kaydedilmesi, risk matrisi
ve risk haritası kullanılmak suretiyle, denetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde dikkate
alınacak öncelikli alanların belirlenmesi önemlidir. Risklerin denetim programına
aktarılmasından beklenen katkının ortaya çıkabilmesi için risklerin kaydedilmesi ve risk
haritası ya da risk matrisi yöntemleriyle bankanın kurmuş olduğu risk yönetim sürecinden
sağlanacak bilgilerin veri kalitesinin yüksek olmasına dikkat edilmelidir438.
Risk odaklı denetimde esas olan denetimin etkinlik ve verimliliğidir. Dolayısıyla
denetim planlamasının sınırlı denetim kaynaklarının efektif ve verimli kullanılması sonucunu
doğurabilmesi için, üst yönetim ve iç denetçi tarafından belirlenecek risklerin kurum
faaliyetleri üzerinde önemli etkiye sahip olması gerekmektedir. Kurum faaliyetleri üzerinde
önemli etkisi bulunmayan ve aynı zamanda ortaya çıkma olasılığı çok düşük olan faaliyet ve
birimlerin

denetimine

kaynak

tahsis

edilmesi

verimlilik

ve

etkinlik

kriterlerini

karşılamayacaktır.
Etkili bir denetim planının hazırlanmasında risklerin kaydedilmesi, risk haritası veya
risk matrisinin kullanımı yoluyla risk yönetim sürecinden denetim planına aktarılacak
risklerin yanında aynı zamanda üst yönetim tarafından bu risklere ilişkin önceliklerin
belirlenmiş olmasının da kritik önemi bulunmaktadır439. Denetim evreninden elde edilen ve
önemlilikleri dikkate alınmak suretiyle sıralanmış riskler, denetimin zamanlaması,
kaynakların tahsisi, denetlenecek birimin/faaliyetin belirlenmesi için denetim programının
hazırlanması ve planlama aşamalarında etkin olarak kullanılmalıdır440.
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3.1.7.2.1.4. Beklenen Güvence Seviyesi
Denetimin derinliğinin ve yapılacak olan testlerin kapsamının belirlenebilmesi
öncelikle yönetimin iç denetimden beklediği güvence seviyesinin belirlenmesini gerekli
kılmaktadır. Kurumun risk alma iştahı üst yönetim tarafından talep edilecek güvence
seviyesini etkileyen unsurların başında gelmektedir. Kurum risk olgunluğu da güvence
seviyesini etkileyen önemli faktörlerden bir diğeridir.
Kurum için en yüksek riski oluşturan faaliyetler ve süreçler iç denetimin dikkatinin
daha çok yoğunlaştığı alanlar olmalıdır441. Bu sebeple yönetimin bu alanlara ilişkin isteyeceği
güvence seviyesi doğal olarak düşük riskli alanlar için isteyeceği güvence seviyesine göre
daha fazla olacaktır. Yönetimin çok yüksek seviyede güvence istediği alanlarda daha detaylı
testlerin yapılması ve dolayısıyla denetime tahsis edilmiş olan kaynakların önemli bir
kısmının bu alanlara yönlendirilmesi kaçınılmazdır442.
Yönetim iç denetimden faaliyet alanları bazında ya da birim/şubeler için farklı
düzeyde güvence isteyebilir. Esasında risk odaklı bir denetimde yönetim tarafından talep
edilecek güvence seviyelerinin farklı olması risk odaklı denetim yaklaşımının temelini
oluşturmaktadır. Riskin ortaya çıkma olasılığı ve çıkması halinde kurum faaliyetleri üzerinde
oluşturacağı etki talep edilecek güvence seviyelerinin tespitinde anahtar rolündedir.
Beklenen güvence seviyesi denetimin kapsamını ve gerekli test miktarını doğal olarak
etkilemektedir. İç denetçi üst yönetim tarafından kendisinden beklenen güvence seviyesini
belirledikten sonra riskleri sınıflamak suretiyle denetim çalışmalarında denetlenecek risklere
ve süreçlere karar vermelidir. İç denetçinin riskleri sınıflamasındaki amaç, çok sayıda riskle
karşı karşıya bulunan kurumlarda planlamanın yapılmasını kolaylaştırmaktır443. Aksi takdirde
denetim planlaması süreci daha karmaşık bir hal alacak ve dolayısıyla denetimden beklenen
güvence seviyesi de zaafa uğrayacaktır.
3.1.7.2.2. Denetim Planının Tasarlanması
Denetim planının tasarlanması süreci; bankanın denetim komitesi ve üst yönetimin
talepleri çerçevesinde asgari denetim kapsamının ve önceliklerinin belirlenmesi ve denetim
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planının hazırlanması aşamalarından meydana gelmektedir444.
Denetim sürecinin tasarlanması sürecinde iç denetçi445,
•

Denetim hedefi ile kurumun vizyonu ve hedefleri arasında pozitif yönde bir ilişki
olduğundan,

•

Denetim programının denetim hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli kanıtları
üreteceğinden,

•

Uygulanacak

testlerin

denetim

programı

çerçevesinde

istenen

kanıtlara

ulaştıracağından,
emin olmalıdır.
İyi bir denetim planı, ortakların güvenini ve kurumun itibarını artırmalı, denetime
ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanıldığını göstermeli, kurum değerlerini ve
hedeflerini yansıtmalı, düzenleyici ve denetleyici otoritenin faaliyetlerini kolaylaştırmalı,
bağımsız denetçinin iç denetim faaliyetinin sonuçlarına olan güvenini artırmak suretiyle iş
yükünü azaltmalıdır446.
3.1.7.2.2.1. Denetim Kapsamının Belirlenmesi
Denetim kapsamının belirlenmesi fonksiyonu, genel olarak denetim faaliyetleri arasına
dahil edilecek ve/veya edilmeyecek faaliyetlerin çerçevesini oluşturmaktadır. Denetim
kapsamı ile denetim amaçları ve öncelikleri arasında yüksek düzeyde ilişki bulunmaktadır.
Denetimin kapsamı belirlenirken, risk değerlemesi sonucu ortaya çıkan ve riskliliği nispeten
yüksek alanların kapsama dahil edilmesi, risklilik düzeyi düşük alanların ve/veya faaliyetlerin
kaynak kısıtı da dikkate alınarak kapsam dışı tutulması doğru bir yaklaşım olacaktır.
Kurum hedefleri, denetlenecek faaliyetlere ilişkin riskler, denetim için tahsis edilen
kaynaklar ve kurumda uygulanmakta olan risk yönetimi faaliyetlerinin etkinliği denetim
kapsamının çerçevesini doğrudan etkiler. Geçmiş yıllarda yapılan denetimin sonuçları ve üst
yönetimin istekleri de denetim kapsamının belirlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. İç
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denetçiler denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön değerlendirmesini yapmak ve bu risk
değerlendirmesinin sonuçlarını görevin amaçlarına yansıtmalıdır447.
Risk odaklı denetim çerçevesinde belirlenecek olan denetimin kapsamı; çalışma
programı, denetimin nedeni, hedefler, riskler ve anahtar kontroller, denetim süreçlerinin
sınırları, özel durumlar, denetim faaliyetini gerçekleştirecek personel ve özel sorumluluk
alanları, denetim zamanlaması ve risk yönetimi olgunluğu gibi unsurlar dikkate alınarak
belirlenir448. Denetim kapsamının belirlenmesinde ortaya konacak olan isabet düzeyi aynı
zamanda kurumun hedeflerine ulaşmasına da katkı sağlayacaktır.
Denetim kapsamının objektif kriterler çerçevesinde ve doğru bir şekilde belirlenmesi,
hem sınırlı denetim kaynaklarının efektif ve etkin kullanımı hem de denetimden beklenen
sonuçların verimliliği açısından önemlidir. Kapsama risklilik seviyesi düşük faaliyetlerin
dahil edilmesi hem kaynakların israfı hem de kurumun hedeflerinde bir gecikme ya da
başarısızlık sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle denetim kapsamının sağlıklı bir şekilde tespit
edilmesi denetim planlamasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
3.1.7.2.2.2. Denetim Planının Hazırlanması
Yıllık denetim planı denetim evreninin bir alt bileşeni olup iç denetim faaliyetlerinin
amaçlarını ve denetim kaynaklarının dağılımını göstermektedir449. Yıllık denetim planının
risk

bazlı

düzenlenmesi

ulusal

ve

uluslararası

denetim

standartlarının

önemli

düzenlemelerinden birisini oluşturmaktadır450. Ayrıca denetim komitesine raporlanmak
suretiyle üst yönetimin ve yönetim kurulunun önceliklerinin dikkate alındığını teyit etme
imkanı vermekte ve iç denetim performansının ölçümlenmesine yönelik bir yöntem
sağlamaktadır.
Yöneticilerin görüşü alınmak suretiyle hazırlanan yıllık denetim planı, yıllık rapor ile
uyumlu olmalı, denetlenecek önemli alanları kapsamalı ve bu alanların seçilme nedenini
belirtmelidir451. Yıllık denetim planında risk değerlemesi sonucunda belirlenen alanlardan
risklilik düzeyleri yüksek olanların kapsama dahil edilmesi denetimde etkinliğin sağlanmasına
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katkı sağlayacaktır. Yıllık planın yanında konjonktürel gelişmelerin daha yakından izleneceği
nispeten daha kısa vadeli planlara da ihtiyaç duyulmaktadır.
Üçer aylık planlar Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim- Aralık
dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır452. Üç aylık planlar her ne kadar kısa vadeli
planlar gibi görülse de bir başka açıdan hızla değişen iş dünyasında ve ekonomik çevrede
kurumu etkileyen faktörlerin öngörülebilmesi için oldukça uzun bir süre de sayılabilmektedir.
Üçer aylık planların ortaya çıkabilecek ve kurum faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek
riskleri saptama olasılığı nispeten daha fazla olduğundan yıllık denetim planlarına göre daha
detaylı bilgiler içermektedir.
Tablo- 3.6. Yıllık Denetim Planı
Referans

Denetim
Alanı

Risk
Skoru

Kaynak

Denetim
Tipi

Özel
Faktörler

Dönem
1

Dönem
2

Dönem
3

Dönem
4

Kaynak: K. H. Spencer Pickett, The Internal Auditor at Work: A Practical Guide to
Everyday Challanges, s.160.

Yıllık denetim planı genelde; Tablo-3.6’dan da görüleceği üzere denetlenecek alana ait
referans numarası, denetlenecek alan, risk skoru, denetime ayrılan kaynak, denetim tipi, özel
faktörler ve denetimin hangi zaman diliminde gerçekleştirileceği bilgilerinden oluşmaktadır.
Yönetim kurulu tarafından onaylanan denetim planı genel olarak denetlenecek birim/şube ve
faaliyet konularını, denetimin gerçekleştirileceği zamanı ve süresini, denetimin içerdiği
riskleri ve denetimi gerçekleştirecek olan personeli göstermelidir453.
Denetim planı, iç denetim sorumlusunun gözetiminde hazırlanmalı ve üst yönetime,
denetim komitesine ve yönetim kuruluna onaylanması için sunulmalı ve akabinde de
uygulamaya konulmalıdır. Değişiklik ihtiyacının ortaya çıkması halinde iç denetim sorumlusu
tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra plan tekrar tarafların onayına sunulmalıdır454.
Planda zorunlu bir değişiklik yapılmasının gerekmesi halinde iç denetim sorumlusu aynı yolu
izlemek suretiyle bu değişikliği gerçekleştirmelidir.
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Risklilik temeline dayanan bir denetim planının temel amacı kısıtlı denetim
kaynaklarının dağıtımında riskli denetim konularına öncelik verilmesidir. Denetime ayrılan
kaynakların yüksek riskli alanlara kaydırılması suretiyle kullanımı ancak etkin bir
planlamayla mümkündür. Planlamanın en önemli yararı, planda yer alan alanların önem
seviyesi yüksek faaliyetler olduğuna ve dolayısıyla denetimde odak noktasının yakalandığına
dair üst yönetime güvence sağlamasıdır455. Risk odaklı denetim felsefesinin odak noktasını
kurumun karşı karşıya kaldığı risklerin oluşturması ve bu risklerin denetim planına taşınması
üst yönetime güvence sağlaması açısından önemli noktaları oluşturmaktadır.
3.1.7.3. Risk Odaklı İç Denetimin Yürütülmesi
Denetimin yürütülmesi süreci, iç denetim faaliyetlerinin kurum tarafından hazırlanan
denetim planı doğrultusunda gerçekleştirilmesidir. Risk değerlendirmesi faaliyeti sonucunda
denetimin odak noktasının tespit edilmesi suretiyle yüksek riskli alanlar, sınırlı kaynakların
tahsis edileceği öncelikli alanlar olarak belirlenmeli ve bu kapsamda içeriği planlanan
denetimler uygulanmalıdır. Hazırlanan plan çerçevesinde, belirlenen alanlara denetim teknik
ve araçlarının uygulanması sonucunda denetimin yoğunluğu belirlenir. Denetimin etkinliği
açısından planlanan faaliyetlerin belirlenmiş olan sıralama çerçevesinde gerçekleştirilmesi
önemlidir.
Denetim faaliyeti genel olarak aşağıdaki sıralama çerçevesinde gerçekleştirilmelidir456.
•

Denetim ekiplerinin görevlendirilmesi,

•

Görev planının hazırlanması,
o Denetim konusunun araştırılması
o Çalışma kağıtlarının tasarlanması,
o Kapsam ve hedeflerin belirlenmesi,

•

Denetimlerin gerçekleştirilmesi,
o Denetim tekniklerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Denetim programları ve teknikleri,
Denetim araçları,
o Denetim bulgularının değerlendirilmesi,
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Yukarıda verilen sıralama çerçevesinde denetim faaliyetinin yürütülmesi safhası temel
adımlar itibariyle Şekil-3.4’de gösterilmektedir.

Şekil- 3.4. Denetimin Yürütülmesi Safhası
Kaynak: Davut Pehlivanlı, a.g.t., s.112.
3.1.7.3.1. Denetim Ekiplerinin Görevlendirilmesi
Denetim faaliyetleri iç denetçiler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Belirlenen denetim
faaliyetlerinin yerine getirilmesi için kaynak kısıtı çerçevesinde iç denetçiler görevlendirilir.
Denetim personelinin tahsisi, görevin niteliği, karmaşıklığı, zaman kısıtlamaları ve mevcut
kaynaklar dikkate alınarak belirlenir457. Denetim amaçlarının, kapsamının ve yönteminin
oluşturulması sürecinde mevcut iç denetim elemanlarının nitelik ve nicelik olarak durumunun
yanında denetime tahsis olunan diğer kaynakların büyüklüğünün de önemli bir rolü vardır.
Denetim, yerinde denetim ve uzaktan gözetim/kontrol olmak üzere iki yöntemle
yürütülür. Yerinde denetim, denetim planında öngörülmesi ya da denetim döngüsünün
457
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herhangi bir aşamasında ihtiyaç duyulması halinde birim/şubeler nezdinde yürütülecek
yerinde denetim faaliyetlerini içerir. Yerinde denetim, denetim ekiplerince planlanmış
inceleme faaliyetlerini yerine getirmek suretiyle gerçekleştirilir.
Denetim döngüsünde gözetim fonksiyonu denetim ekiplerinde görevlendirilen iç
denetçiler tarafından icra edilir. Gözetim faaliyetleri birim/şube bazında denetim döngüsünün
her bir sürecinde sürekli olarak yürütülmelidir. Gözetim, birim/şube faaliyetlerinin Genel
Müdürlük tarafından izlenmesi amacıyla, yerinde denetim sonuçlarını da dikkate alarak
gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirme sürecini ifade etmektedir.
3.1.7.3.2. Görev Planının Hazırlanması
Her bir denetim faaliyeti için, kapsam, hedef, süre ve denetime tahsis olunan
kaynakları dikkate alan ve aynı zamanda yıllık denetim planı ile de uyumlu bir şekilde dizayn
edilmiş, denetimin başlama ve bitiş tarihlerini kapsayan bir görev planı hazırlanmalıdır458.
Görev planının hazırlanması süreci, denetim konularının araştırılması, çalışma kağıtlarının
tasarlanması ve kapsam ve hedefin belirlenmesi aşamalarından oluşmaktadır.
Denetimin efektif olması ve etkinliğin sağlanması iç denetçinin denetlenen konulara
ilişkin bilgi birikiminin düzeyi ile yakından ilgilidir. Bilgi düzeyi ne kadar yüksek ise
sağlayacağı katkı o kadar yüksek olacaktır. Denetim çalışmalarına başlamadan önce iç
denetçiler denetlenen faaliyetle ilgili risk değerlemesini göz önüne almak suretiyle öncelik
verilecek faaliyetlere ilişkin ihtiyaç duyulacak temel bilgileri edinmeli ve bunların kendilerine
verilen görev üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla değerlendirmelidir.
İç denetçi risklerle ilgili yaptığı ön değerlendirmeden, anket bulgularından ve topladığı
temel bilgilerden elde ettiği sonuçları bir araya getirerek görev planını oluşturmaya
başlanmalıdır. Görev planında sonuçların ne zaman, nasıl ve kime raporlanacağı, görevin ne
kadar süreceği, tahmini tamamlanma tarihi gibi hususlar açıkça belirlenmeli; ayrıca nihai
rapor biçiminin nasıl olacağına da karar verilmelidir459.
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3.1.7.3.2.1. Denetim Konusunun Araştırılması
Görev planının hazırlanabilmesi için denetlenecek alan hakkında kapsamlı bir
araştırmaya dayanan yeterli bilgiye sahip olunması gerekmektedir. Bu araştırmanın
sorumluluğu iç denetim yöneticisinde ya da faaliyet alanının denetiminde görevlendirilen iç
denetçidedir. Denetlenecek olan faaliyet alanı hakkında bilgi, özellikle geçmiş dönem çalışma
kağıtları

ve

denetim

raporları

incelenerek

ve

diğer

ilgili

denetim

materyalleri

değerlendirilerek elde edilebilir460. Denetlenecek alanın belirlenmesinden sonra o alan ile
ilgili olarak sağlanacak bilgilerin derinliği ve sıhhati gerçekleştirilecek denetimin etkinliğini
artıracaktır.
İlgili faaliyet alanı hakkındaki verilere, istatistiklerin ve trendlerin gözden geçirilmesi,
analitik inceleme prosedürleri ve diğer veri sağlayıcıların hazırladıkları raporlar aracılığıyla
da ulaşılabilir461. Risk odaklı denetim yaklaşımında denetim konusunun araştırılması sürecine
sözkonusu alan hakkında yapılmış risk çalıştayları ve risk yönetim sürecinin bir çıktısı olan
risk haritalarının da dahil edilmesi sürecin sağlıklı işletilmesi açısından önemlidir. Risk
çalıştayları ve risk haritalarının kullanılması suretiyle denetim konusunun araştırılması gerek
kaynak kullanım etkinliğinin artırılması gerekse denetim fonksiyonunun icrasında yüksek
riskli alanlara odaklanılması sonucunu doğurması nedeniyle kurumun amaçlarına ulaşmasını
engelleyen risklerden kurtulması ya da riskleri kontrol altına alabilmesi sonucunu
doğurmaktadır.
3.1.7.3.2.2. Çalışma Kağıtlarının Tasarlanması
Denetim çalışmasının her aşamasında iç denetçiler vardıkları kanaatlere ve ulaştıkları
sonuçlarına dayanak teşkil eden tüm bilgileri kayıtlı hale getirmek suretiyle dokümante
etmelidirler462. Denetimin planlanması ve yürütülmesi safhalarında ortaya çıkan verilerin
kayıt altına alınması, saklanması ve denetim sonuçlarının desteklenebilmesi açısından
denetim sürecinde kullanılan çalışma kağıtları çok önemlidir. Denetim sürecinin her
safhasında kullanılan çalışma kağıtlarının denetim faaliyeti öncesinde tasarlanması
gerekmektedir.
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Çalışma kağıtlarının kullanılması sayesinde463;
-

Denetim çalışmalarının planlanması ve gerçekleştirilmesi kolaylaşır,

-

İç denetim faaliyetlerinin daha iyi izlenmesi sağlanır,

-

İç denetim birimi yönetimi ile iç denetçi arasında değerlendirme farklılıklarının
çözümü için temel oluşturur,

-

İç denetim faaliyetinin kalitesinin değerlendirilmesi için temel oluşturur,

-

Bir sonraki denetim için rehber teşkil eder,

-

Yapılan denetim çalışmasının uluslararası iç denetim standartlarına uygunluğunun
izlenmesi sağlanır.

Çalışma kağıtlarının bazı standartlara sahip olması sonraki herhangi bir aşamada bu
kağıtların efektif olarak kullanılabilmesi için gerekmektedir. Çalışma kağıtlarının sarih bir
dille hazırlanması ve iç denetçinin denetim görüşünü de destekleyecek şekilde standart
özellikler taşıması kendisinden beklenen ihtiyacı karşılayabilmesi için önemlidir. Ayrıca her
çalışma kağıdının, iç denetçinin ve denetim alanının ismi ve tarih gibi detaylara sahip olması
ve hazırlayan iç denetçi tarafından imzalanması daha sonraki bir süreçte bu çalışma
kağıtlarına başvurulmayı daha olanaklı kılması açısından gereklidir464.
Çalışma kağıtlarında iç denetim sürecinde elde edilen bilgilerin kaynağı açık ve net
olarak ifade edilmeli, cevabı olmayan sorulara yer verilmemeli veya cevaplanamama nedeni
belirtilmelidir. Kurum risk yönetim olgunluğuna bağlı olarak risk tanımlamaları, risk kaydı,
risk haritası veya risk matrisi ve oluşturulan denetim evreni de çalışma kağıtları arasında yer
almalıdır465. Ayrıca, çalışma programı, soru listeleri, anketler, risk kontrol matrisleri, denetim
test planı, denetim bulgu formları, tutanaklar, açılış ve kapanış toplantısı tutanakları, taslak ve
final denetim raporları da çalışma kağıtları arasında bulunmalıdır.
Çalışma kağıtlarının kaybedilmesi ya da bu kağıtlara ilgisiz kişilerin ulaşımının imkan
dahilinde olması ciddi sıkıntıları beraberinde getirecektir. Dolayısıyla çalışma kağıtlarının
saklanması ve bu kağıtlara erişimin sıkı kurallara tabi tutulması iç denetim yöneticisinin
sorumluluğunda olup, bu hususlara iç denetime ilişkin düzenlemelerde açık bir şekilde yer
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verilmesi sağlanmalıdır466. Çalışma kağıtlarının kullanılması, düzenlenmesi, gözden
geçirilmesi, muhafaza edilmesi ve erişim yetkileri konusunda iç denetim yöneticisi gerekli
politikaları geliştirmek ve bu konuda açıklayıcı ve yeterli rehberler geliştirmekle sorumludur.
3.1.7.3.2.3. Kapsam ve Hedeflerin Belirlenmesi
Gerçekleştirilecek her denetim görevi için kapsam ve hedefler belirlenmelidir. Görev
alanına ilişkin çerçevenin detaylı bir şekilde gösterildiği kapsamın oluşturulması aşamasında,
denetlenecek ve denetlenmeyecek alanlar, denetim esnasında iletişim kurulacak personel,
denetim süresi, denetime başlama zamanı ve denetimi gerçekleştirecek iç denetçi
belirlenmektedir467. Denetimin kapsamına risklilik düzeyi yüksek alanların dahil edilmesi
denetime tahsis olunan kaynakların sınırlı olduğu dikkate alındığında denetimde etkinlik
açısından önem arz etmektedir. Denetim kapsamının belirlenmesi faaliyeti, işlemlerin
yürütüleceği kronolojik sıralamaya göre hazırlanan ve denetimin etkili bir şekilde
yürütülmesini sağlayan kontrol listelerinin hazırlanmasıyla son bulmaktadır.
Kapsamın belirlenmesi ile birlikte göreve ilişkin denetim hedeflerinin de saptanması
gerekmektedir. Kurumun temel hedeflerini destekleyecek mahiyette ve üst yönetimin talepleri
doğrultusunda şekillenecek olan denetim hedefleri, iç denetim elemanlarının mesleki
yeterliliklerinden, görev konusunun özelliklerinden ve göreve ayrılan kaynaklardan
etkilenmektedir468. Denetim hedeflerinin belirlenmesi ilerleyen aşamalardaki çalışmaların
planlanması açısından büyük öneme sahiptir. Bütün denetim çalışması bu hedeflere
ulaşılmasını sağlayacak şekilde planlanacaktır. Denetim hedefleri kurumda oluşturulan iç
kontrol uygulamalarının yeterliliğinin değerlendirilmesi kurumsal yönetim ve risk yönetim
süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi olarak belirlenebilir469.
3.1.7.3.3. Denetimin Gerçekleştirilmesi
Saha çalışması olarak da belirtebileceğimiz fiziki olarak denetimin gerçekleştirildiği
aşama olup, testlerin belirlenmesi ve uygulanması ve denetim bulgularının değerlendirilmesi
aşamalarından oluşmaktadır.
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3.1.7.3.3.1. Testlerin Belirlenmesi ve Uygulanması
İç denetçinin denetim çalışmalarında en önemli araçlarından birisi test planıdır.
Denetim testlerinin uygulanmasının amacı, alt süreçlerde mevcut olduğu varsayılan
kontrollerin gerçekten var olduklarına ve etkin bir şekilde çalışıp çalışmadıklarına dair uygun
delillerin elde edilmesidir. Test planı, test kapsamındaki her bir kontrol faaliyetinin
planlandığı

gibi işlediğine dair

yeterli delil elde edilmesini sağlayacak şekilde

hazırlanmalıdır470. Denetim testi, denetim kapsamına alınan hususlarla ilgili kontrollerin
gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının süreçler, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesidir.
Denetimin planlaması aşamasında oluşturulan denetim evreni sonuçlarına uygun
olacak şekilde test seviyelerinin belirlenmesinin ardından, her görev alanı için kullanılacak
testler ve yöntemler belirlenmelidir. İç denetçiler test ve örnekleme teknikleri de dahil
denetim görevinin amacına uygun olarak görev programları oluşturmalı ve bu programları
gelişen koşullara göre güncellemelidir471.
Denetim konusunun risklilik ve önemlilik seviyesine bağlı olarak test seviyeleri
belirlenir. Testler kapsamlı bir denetim işlevi şeklinde olabileceği gibi gözden geçirme, anket,
karşılaştırma, rasyo ve trend analizlerini kapsayan analitik inceleme, işbirliği, gözlem, uzman
görüşü, mülakat, araştırma ve raporların gözden geçirilmesi, mutabakat, matematiksel
modeller, kıyas, kullanıcı memnuniyet araştırmaları, müşteri gibi davranma şeklinde de
olabilir472.
Denetim alanlarına uygulanacak test seviyelerinin belirlenmesi sürecini söz konusu bu
denetim alanlarına uygulanacak olan testlerin seçimi takip etmelidir. İç denetçi tarafından
uygulanan testlerin denetim görüşünü destekler delillere ulaşabilmesi, başka bir deyişle
uygulanan testlerden beklenen pozitif etkinin ortaya çıkarılabilmesi, test hedeflerinin doğru
belirlenebilmesine, testlerin zamanında ve tam olarak gerçekleştirilmesine, varılan sonuçların
doğru yorumlanmasına ve ulaşılan bu sonuçların denetim amaçlarına etkisinin doğru
belirlenmesine bağlı bulunmaktadır473.
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Denetim alanları için uygulanacak testler görev alanından sorumlu iç denetçi ve iç
denetim sorumlusu tarafından belirlenir. Uygulamada sıklıkla kullanılan denetim testlerini
yeniden hesaplama/uygulama, analitik inceleme, görüşme, gözlem, yayımlanmış çalışmaların
değerlendirilmesi, izleme testi, doğrulama, işlem testi ve uygunluk testi olarak sıralamak
mümkündür474. Sayılan bu test türlerinden bir veya bir kaçı denetlenecek alana uygulanmak
suretiyle denetim hedefine ulaşılmalıdır.
İç denetçi ve iç denetim sorumlusu tarafından belirlenen testlerin denetim evreninde
yer alan riskli alanlara uygulanmasından sonra test sonuçlarına ulaşılır. Ulaşılan sonuçlar
denetim test planına kaydedilmeli ve bu denetim test planı iç denetçi tarafından muhafaza
edilen çalışma kağıtları arasına dahil edilmelidir475. Denetim testlerinin denetlenecek alanların
risklilik durumları dikkate alınarak denetim evreninde yapılan sıralamaya uygun olarak
yapılması iç denetim faaliyetleri üzerinde etkinliği artırıcı etkide bulunacaktır.
Tablo- 3.7. Denetim Test Planı
Riskli Alan
Kontrol Önlemi

Test Yöntemi

Test Sonucu

Fark Analizi

Kaynak: Çetin Özbek, a.g.e., s.946.
Plandaki riskli alan denetlenen alanı, test yöntemi sözkonusu alana uygulanan denetim
testini gösterir. Test sonucu bölümünde denetim alanlarına uygulanan testin sonuçları
özetlenirken, fark analizi bölümünde ise uygulanan kontrollerin riskleri kabul edilebilir
seviyeye indirip indiremediğine dayanan tahliller bulunmaktadır. Fark analizleri banka
tarafından kullanılan sistemdeki eksikliklerin ve eksikliklere sebep olan faktörlerin
belirlenmesine ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik alınacak önlemlerin tespitine yönelik
olarak gerçekleştirilmektedir476.
Denetim programı, denetim hedeflerine ulaşmak için yapılacak tüm çalışmaları, bu
çalışmaların nedenlerini, uygulanacak denetim prosedürlerini, bu prosedürlerin uygulanma
nedenlerini, uygulama alanını, sözkonusu denetim prosedürlerini kimin uygulayacağını, tüm
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denetim çalışmasının süresini ve çalışmanın ne zaman tamamlanmasının beklendiğini
gösteren bir program belgesidir477.
Denetim programları, benzer denetim türleri için denetim süreçlerinin tutarlı ve etkili
bir şekilde yürütülmesinde kullanılır. Bunlar denetim süreçlerinin içerdiği aşamaları
tanımlayan ve iç denetçi tarafından gerçekleştirilecek testleri içeren belgelerdir478. İç
denetçiler tarafından hazırlanacak olan denetim programları kayıt altına alınmalı ve aynı
zamanda çalışma kağıtları arasında muhafaza edilmesine özen gösterilmelidir.
İç denetim birimleri tekrarlanan denetim faaliyetleri için genellikle kullandıkları
standardize edilmiş iç denetim programlarına sahiptirler. Fakat özel durumların varlığı halinde
standart programlar bir anlam ifade etmemekte olup bu tür özel durumlar için ya programların
güncellenmesi ya da yenilenmesi gerekmektedir. Geçmişte denetim programları uzun yıllar
boyunca hiçbir değişikliğe uğramadan kullanılmaya devam ederken günümüzde teknolojik
gelişmeler benzeri dışsal faktörlerin de etkisiyle bu tarz denetim programları daha fazla
esneklik kazanmaya başlamış ve ortaya çıkan yeni durumları kavrayacak bir biçime
bürünmüştür479.
Denetim teknikleri, her bir denetim türünün icra edilmesi sırasında, delil toplama ve
toplanan bu delilleri değerlendirmeye yönelik olarak kullanılan teknikleri ifade etmektedir.
Denetim tekniklerine örnek olarak; doküman, işlem ve dosya taraması, örneklem seçilmesi,
fiziki inceleme, gözlem, gözden geçirme, iz sürme, yeniden hesaplama, analitik inceleme,
modelleme, mülakat, soru sorma, teyit ettirme gibi teknikleri vermek mümkündür.
3.1.7.3.3.1.2. Denetim Araçları
Teknolojideki gelişmeler, her alanda olduğu gibi, denetim alanını da etkilemiş ve
bilgisayar destekli denetim araçlarının kullanılması, iç denetçilerin çalışmalarını daha seri ve
etkin bir şekilde yerine getirmelerini imkan dahiline sokmuştur. Bilgisayar destekli denetim
teknikleri alanında yaşanan gelişmeler, doğal olarak bu alanda kullanılabilecek yazılımların
da artmasına sebep olmuştur.
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Denetimde

etkinliği

artırmak

için

tasarlanmış

çeşitli

denetim

yazılımları

bulunmaktadır. İç denetçiler bilgisayar destekli denetim araçlarını her alanda kullanabilme
imkanına sahiptirler. Günümüzde en çok kabul görmüş yazılımların başında ACL ve IDEA ve
Exel gelmektedir480. ACL ve IDEA data analiz programları olup, risk ve denetim evreninin
denetlenmesi ve denetim testlerinin yerine getirilmesinde yardımcı araçlar olarak
kullanılabilmektedirler481.
3.1.7.3.3.2. Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi
Denetim bulgularına ulaşılması ile birlikte denetimin yürütülmesi aşaması sonuçlanır.
Banka tarafından gerçekleştirilen uygulama olması gereken durumla karşılaştırılarak etkinlik
değerlendirilecek ve olması gereken ile mevcut durum arasındaki fark çoğu zaman ‘denetim
bulguları’nı oluşturacaktır482. Bulgu, testler sonucunda bir sorunun, boşluğun veya fırsatın iç
denetçi tarafından tanımlanmasıdır. Bu aşamada elde edilen bulgular denetlenen birimin
yöneticileri ile karşılıklı olarak gözden geçirilmelidir. Bulguların denetlenen birim
yöneticileriyle gözden geçirilmesi muhtemel yanlış yorumlamaları önlemekle birlikte esas
itibariyle sonuçlara nihai şeklinin verilmesine yardımcı olacaktır.
İç denetçiler tarafından denetim faaliyetleri sonucunda tespit edilen bulgular ‘Denetim
Bulgu Formu’na kaydedilmelidir. ‘Denetim Bulgu Formu’ iç denetçilerin denetim
sonuçlarında ulaştığı sonuçları neye dayandırarak geliştirdiğini ispatlardıkları temel denetim
dokümanını ifade etmekte olup en önemli çalışma kağıtları arasında yer almaktadır. Bir
‘Denetim Bulgu Formu’nda; olması gereken durumu ifade eden kriter, mevcut durumu ifade
eden bulgu, neden, etki, bulgunun önem derecesi ve iyileştirme önerisi, yönetimin cevabı ve
denetçi görüşü yer almalıdır.
Denetim bulgularının özetlenmesinden ve raporlama aşamasından önce iç denetçi
incelenen alana ilişkin risk yönetimi yapısını strateji, süreç, insan, teknoloji ve bilgi olmak
üzere beş farklı açıdan değerlendirmelidir. Bu yaklaşım denetim bulgularının kurumun risk
yönetimi yeterlilikleri, tespit edilen problemler için muhtemel çözümler ve denetimin ortaya
çıkaracağı fırsatlardan yararlanma çerçevesinde değerlendirilmesine imkan sağlar483.
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Denetim ürünleri, denetim fonksiyonunun icra edilmesi sonrasında tespit edilen
bulguların ve bunlara ilişkin analiz ve değerlendirmelerin dokümante edilmesidir. Başlıca
denetim ürünü türleri; rapor, mütalaa, yazı, bilgi notu, değerlendirme notu, özet ve tablo
olarak belirtilebilir. Üst yönetimin talep ve beklentileri hangi türde denetim ürününün ortaya
konulacağını belirlemektedir.
3.1.7.3.4. İç Denetimde Raporlama
Denetim fonksiyonunun en önemli ürünü denetim faaliyetleri sonucunda iç denetçinin
görüşünü ifade ettiği denetim raporlarıdır. İç denetçiler görev sonuçlarını raporlamak zorunda
olup bu süreç iç denetçinin taslak bir rapor hazırlaması ile başlamaktadır. Taslak rapor ile
nihai rapor arasındaki tek fark, taslak raporun hazırlanarak tespit edilen bulgulara ilişkin
görüşlerinin alınması amacıyla denetlenen birim yöneticisine gönderilmesidir. Ayrıca
hazırlanan bu taslak rapor iç denetim birim yöneticisi tarafından incelendikten sonra raporda
önem arz eden hususlar üst yönetimle görüşülmelidir. Yönetimle görüşmelerin ardından nihai
rapor hazırlanmalı, iç denetim birim yöneticisinin tayin ettiği yetkili bir iç denetçi tarafından
rapor imzalanmalı ve önemli konuların yönetim kuruluna ve/veya denetim komitesine
özetlenmesi ile raporlama süreci sona ermelidir.
Risk odaklı iç denetim yaklaşımında raporun amacı484;
· Denetim çalışmaları sırasında yapılan gözlemleri profesyonel olarak yansıtmak,
· Risk yönetimi ve kontrol sistemleri ile ilgili tavsiyelerde bulunmak
· Gereksiz kontrolleri belirlemek,
· Risk ve kontroller arasında denge kurulabilmesine ilişkin tavsiyede bulunmak,
. Yeterli seviyede güvence verebilmek, şeklinde özetlenebilir,
Denetim raporunun içeriği, yasal düzenlemelerden, ilgili tarafların beklentilerinden,
raporla ilgilenenlerin gereksinimlerinden ve kurum kültüründen etkilenecektir485. Raporlar
önemli riskleri, kontrol ve kurumsal yönetim sorunlarına ilave olarak denetim komitesi,
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yönetim kurulu ve üst yönetimin talep edebileceği başka konuları da içerebilir486. Rapor
içeriğini ana hatlarıyla denetim evreni şekillendirmekle birlikte, iç denetçi tarafından denetim
evrenine dahil edilen süreç ve faaliyetler doğal olarak rapor içeriğine de yansıyacaktır.
Denetim raporu, gerçekleştirilen denetim faaliyetinin amacını, kapsamını ve
sonuçlarını özetler. Raporda risk, kontrol ve kurumsal yönetim sorunlarına ilişkin uyarılar yer
almalı ve aynı zamanda rapor, iç denetim elemanlarının performans değerlendirmelerine
imkan vermelidir. Performans değerlendirmeleri yoluyla iç denetim elemanlarının
eğitimlerine ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Risk odaklı denetimle
birlikte denetim sonuçlarının riskler ön planda tutularak özetlenmesi ve ilgili taraflara
sunulması raporlama kalitesini artırmıştır.
İç denetim faaliyetleri sonucunda;
- Her türlü uygunluk, performans, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi faaliyetleri
sonucunda ‘Denetim Raporu’,
- Danışmanlık faaliyetleri kapsamında yapılan inceleme ve araştırmalar ile usulsüzlük
ve yolsuzluk tespitine yönelik çalışmalar sonucunda ‘İnceleme Raporu’,
- İç denetim biriminin yıllık faaliyet sonuçlarını içeren ‘İç Denetim Faaliyet Raporu’,
düzenlenmelidir.
İç Denetim Raporu; Yönetici Özeti, Detaylı Rapor, Tablolar / Grafikler, Rapor
Ekleri’ni içeren dört bölümden oluşmalıdır.
Yönetici Özeti’nde, denetimin kapsam ve amacı, uygulanacak denetim yaklaşımı ile
bulguların ve denetlenen birimin görüşleri ve eylem planının yer aldığı özet bir genel
değerlendirme bölümü, Detaylı Rapor bölümünde ise; denetimin kapsamı, denetim yaklaşımı
ve uygulanacak metodoloji, süreç akışı, denetim esnasında tespit edilen bulgular, tespit edilen
bulgular için çözüm önerileri, hedeflenen faaliyetler ve aksiyon tarihleri ile önceki denetimde
tespit edilen bulguların değerlendirildiği bölümler yer almalıdır.
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3.1.7.3.4.1. Raporlamanın Hedefleri ve Raporun Özellikleri
Denetim raporunun temel hedeflerini bulguların tespiti, iç denetim fonksiyonlarının
aksayan ve zayıf yönlerinin tanımlanması, tavsiyeler ve iç denetçi görüşünün belgelenmesi
olarak

sıralamak

mümkündür487.

Raporda

ayrıca

risk

yönetimi

ve

kontrollerin

geliştirilmelerine ve risk-kontrol dengesine ilişkin tavsiyeler de yer almalıdır488. Denetim
raporu iç denetim faaliyetlerinin bir çıktısı olduğundan risk odaklı denetim yaklaşımının
amaçlarını gerçekleştirme noktasında önemli bir görev ifa etmektedir. Kurumun belirlenmiş
amaçlarına ulaşmasını engelleyen risklerin tespiti ve ortadan kaldırılması için alınacak
önlemler raporun ana gayesini oluşturmalıdır.
Denetim işlevinin istenen hedeflere ulaşabilmesi ve ilgili mercilerin raporu gerektiği
şekilde kullanabilmesi için öncelikle raporun iyi hazırlanmış olması gerekmektedir. Önemli
alanlara odaklanma, doğru, kısa ve öz, akıcı olma, sonucu net olarak ifade etme ve pratik
tavsiyeleri içeren bir tarz ve üslup ile zamanında hazırlanmış olma durumu iyi hazırlanmış bir
raporun temel özelliklerini oluşturmaktadır489.
İç denetçiler tarafından hazırlanan rapor, yöneticilerin zaman kısıtı nedeniyle yönetici
özeti de içermelidir. Denetim bulgularından önemli olanlarının ele alındığı genellikle bir sayfa
olarak hazırlanan yönetici özetinde sorunlardan ziyade çözüm yolları üzerinde durulmalı ve
alınan önlemler özetlenmelidir490. Risk odaklı denetim yaklaşımı ile birlikte yönetici
özetlerinin daha çok kurumun risk yönetimi faaliyetlerinin etkinliğine odaklanması
beklenmektedir. Risk yönetimi açısından etkinlik, güçlü, orta ve zayıf olarak ifade edilebilir.
Ayrıca özet metinde iç denetçi tarafından tespit edilen risklerin kabul edilebilir seviyeye hangi
yöntemlerle indirileceği konusunda yönetime tavsiyede bulunulur.
İç denetim raporunun esasını oluşturan detaylı raporda tüm riskler ayrıntılı bir şekilde
ele alınmak suretiyle mevcut risk yönetim uygulamalarına ve tavsiyelere yer verilmelidir491.
Detaylı rapor, amaç, kapsam, tespitler ve değerlendirme kısımlarından oluşmalıdır. Görevin
hedefleri ve denetim raporunun başardığı hususlar amaçlar bölümünde, denetlenen faaliyetler
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ve zaman dilimine ilişkin bilgiler kapsam kısmında, iç denetçinin denetleme konusu
faaliyetlere ilişkin tespit ve tavsiyeleri ise değerlendirme kısmında yer alır492.
Kapsam kısmında denetim evreni ve denetlenen faaliyetler arasındaki ilişki
açıklanmalı, kullanılan tekniklerden ve güvenilirliklerinden bahsedilmeli, sonuç bölümünde
ise denetim bulgularından hareketle denetlenen alanlara ilişkin tavsiyelerde bulunulmalıdır.
Tavsiyeler yanlış anlaşılmalara fırsat vermeyecek bir biçimde açık ve net olarak ifade edilmeli
ve iç denetçi tarafından önerilen eylemlerin ise maliyet ve diğer açılardan uygulanabilir ve
ayrıca ölçülebilir olmasına dikkat edilmelidir493. Fayda maliyet analizi risk odaklı denetim
yaklaşımının en önemli yönü olup önerilen eylemlerden elde edilecek fayda ile yapılacak
harcama mukayese edilmeli ve kuruma değer katabilecek bir hususun varlığı halinde önerilen
eylem gerçekleştirilmelidir.
3.1.7.3.4.2. Taslak Raporun Hazırlanması
Taslak rapor, iç denetçinin denetim hedeflerine ulaşmak amacıyla, denetlediği süreç ve
birimdeki iç kontrol sisteminin etkinliği konusunda, denetim süresince gerçekleştirdiği
çalışmalar, uygulamış olduğu denetim testleri sonucunda elde edilen bulgu ve delillere
dayanarak oluşturduğu genel değerlendirmesine ilave olarak denetim bulgularını da içeren bir
rapordur494. Denetim raporlamasının ilk aşaması, iç denetçi tarafından taslak raporun
hazırlanarak denetlenen birim yönetimiyle tartışmaya açılmasıdır.
Taslak rapor hazırlanmasının öncesinde iç denetim yöneticisi iç denetçi tarafından
düzenlenen çalışma kağıtlarını inceleyip, denetim çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve
raporda belirtilmesi gereken hususları ve rapora konu edilen hususların ortaya konan delillerle
yeterli bir şekilde desteklenip desteklenmediğini gözden geçirmelidir. Saha çalışması
tamamlandıktan sonra iç denetim yöneticisi 7-10 gün gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde
tespit etmiş olduğu denetim bulgularını bir araya getirmeli ve taslak raporu hazırlamaya
başlamalıdır495.
Taslak rapor hazırlandıktan sonra incelemesi için denetlenen birim yöneticisine
verilmelidir. Denetlenen birimin yöneticisinin taslak raporu incelemesinin amacı; özel
492
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durumların açığa kavuşturulması, tespit, sonuç ve tavsiyeler hakkında görüşlerini ifade etmek
suretiyle iç denetçi tarafından tespit edilen bulguların yanlış anlaşılmasını veya yanlış
yorumlanmasını önlemektir496. Aksi takdirde denetlenen birim yöneticisinin raporda belirtilen
bulgulardan haberi olmayacak ve iç denetçi tarafından rapor eksik olarak sonuçlandırılacaktır.
Gerek iç denetimin yanlış tespitinin önüne geçilmesi gerekse denetlenen birim yönetiminin
kendisini savunmasına fırsat sağlaması açısından bu yerinde bir uygulamadır.
3.1.7.3.4.3. Nihai Raporun Hazırlanması
Denetlenen birim yöneticilerinin nihai görüşlerinin ilave edilmesinden sonra
sözkonusu taslak rapor iç denetçi tarafından nihai rapor haline getirilecektir. İç denetim
yöneticisi veya onun tayin ettiği bir denetçi, nihai denetim raporu hazırlanmadan önce, raporu
gözden geçirmeli, onaylamalı ve raporun kimlere dağıtılacağına karar vermelidir. Raporun
elektronik ortamda gönderilmesi halinde ise mutlaka imzalı bir versiyonunun arşivde
saklanması sağlanmalıdır497.
Rapor düzenlenmesinin amacı tespit edilen aykırılık ya da farklılıklar konusunda üst
yönetimin bilgilendirilmesidir. Dolayısıyla raporun bir nüshası gerekli tedbirleri alabilecek
veya alınmasını sağlayabilecek kişilere ve denetlenen birimin yönetimine gereği yapılmak
üzere verilmelidir. İç denetçi tarafından hazırlanan raporlar iç denetim birim yöneticisi
tarafından bankacılık mevzuatının bir gereği olarak denetim komitesi ve üst yönetime düzenli
olarak sunulmalıdır498.
3.1.7.3.4.4. Raporlamanın Kalitesi
Kalite, istenen özelliklere uygunluk anlamında olup, istenen özellikler ve bu
özelliklere uygunluk olmak üzere iki öğeden oluşmaktadır499. Denetim fonksiyonun en önemli
ürünü olması sebebiyle denetim raporlarının sahip olması gereken bir takım özellikler
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bulunmaktadır. Bunların başında ise doğruluk, açıklık, yapıcılık, objektiflik, kısalık ve özlük,
tamlık ve zamanındalık ve aksiyon planı gelmektedir500.
Doğruluk, denetim raporunun, hatasız ve gerçeklere uygun olmasını,
Objektiflik, denetim raporunun, adil, tarafsız; belge ve bulguların dengeli ve dürüst
olmasını,
Açıklık, denetim raporunun, kolay anlaşılabilmesi için açık ve mantıklı olması,
Yapıcılık, denetim raporunun iyileştirme yapmaya yardımcı olacak nitelikte
olmasını,
Tamlık, hedef okuyucuları için raporların, gerekli olan hiç bir bilgiyi atlamamasını,
tavsiye ve sonuçları desteklemek için gereken bütün bilgi ve tespitleri içermesini,
Zamanındalık, tavsiyelere dayanarak tasarrufta bulunacak kişilerin dikkatle
değerlendirebilmesi için tam zamanında sunulmasını,
Kısalık ve özlük, denetim raporlarının sadece içermesi gereken temel bilgileri
içermesi, gereksiz detaylara yer vermemesini,
Aksiyon planı, denetim bulgularına yönelik üzerinde mutabık kalınan önerilerin
kim tarafından ne zaman ve ne şekilde yerine getirileceğini, ifade etmelidir.
Nihai raporlamının önemli bir hata veya noksanlık içermesi durumunda iç denetim
birim yöneticisi, hatalı ve eksik raporu alan bütün taraflara düzeltilmiş bilgileri iletmelidir.
3.1.7.3.5. Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi
İç denetim yöneticisi, yönetime rapor edilen sonuçların akıbetinin gözlenmesi için bir
sistem kurmak ve uygulamak zorundadır. Ayrıca yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir şekilde
uygulanmasını veya üst yönetimin gerekli tedbiri almamasının riskini üstlenmeyi kabul
etmesini sağlamak ve gelişmeleri gözlemek amacına yönelik bir takip süreci kurulmalıdır501.
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Denetim sonuçlarının değerlendirilmesi aşaması, iç denetçi tarafından rapora bağlanan
ve iç denetim birim yöneticisi tarafından uygun bulunarak onaylanan sonuçların etkin bir
şekilde izlenmesi, iç denetçi tarafından gerçekleştirilen denetimin ve son olarak denetimi
gerçekleştiren iç denetçinin değerlendirilmesi süreçlerini kapsamaktadır.
1. Denetim Sonuçlarının İzlenmesi
İç denetim faaliyeti sonucunda iç denetçi tarafından önerilen düzeltici işlem ve
tavsiyeler raporda belirtilen süre içerisinde denetlenen birim tarafından yerine getirilir.
Düzeltici işlemin gerçekleştirilmesinin belli bir süre gerektirmesi durumunda, bu husus
denetim raporuna verilen cevapta belirtilir ve periyodik gelişmeler denetlenen birim yönetimi
tarafından iç denetim birimine bildirilir. Raporda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı üst
yönetim tarafından da izlenir.
Denetim raporlarının takibi iç denetim birimi yönetiminin sorumluluğunda olup bu
fonksiyonu gerçekleştirebilmesi için etkin bir takip sistemi kurmalıdır. Doğal olarak takip
işlemi iç denetçi tarafından oluşturulan denetim bulguları üzerinden yapılacaktır. Denetlenen
birimlerce, rapor üzerine yapılan işlemler veya işlem yapılmama gerekçeleri iç denetçiye
bildirilmek üzere iç denetim birimine gönderilir502. Burada amaç bankanın hedeflerine
ulaşmasını geciktirecek ya da bir süre için veya devamlı olarak engelleyecek mahiyette olan
bulguların uygun bir zaman dilimi içerisinde ortadan kaldırılmasını sağlamaktır.
2. Denetimin Değerlendirilmesi
Denetim tamamlandıktan sonra, iç denetim birimince gerçekleştirilen denetimin
değerlendirilmesine yönelik olarak denetlenen birimler nezdinde anket çalışması yapılabilir.
Bu amaçla hazırlanan anket formu denetlenen birim tarafından doldurulduktan sonra kapalı
bir zarfla iç denetim birimine gönderilir. Denetim faaliyetinin etkinliğinin ve kalitesinin
artırılması ile denetçilerin mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi bakımından anket formları iç
denetim birim yönetimi tarafından titizlikle incelenir, değerlendirilir ve elde edilen sonuçlar
çerçevesinde gerekli tedbirler alınır. Değerlendirme anketinde ölçülmesi hedeflenen hususlar;
zayıf, orta, iyi ve çok iyi notlarıyla değerlendirilir.
İç denetim değerlendirme anketinde, değerlendirme kriterleri olarak;
502
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- Profesyonel yeterlilik,
- İşin kapsamı,
- Denetim çalışmasının performansı,
- İç denetimin yönetimi,
konuları yer almalıdır.
Profesyonel yeterlilik kriterinin ölçülmesinde; iç denetçinin profesyonellik kalitesi,
teknik yeterliliği, bilgi düzeyi, denetlenen birim ile olan ilişki düzeyi ve uyumu dikkate alınır.
İşin kapsamına yönelik olarak; seçilen denetim alanlarının önem seviyesi, denetimin
amacının ve kapsamının denetim öncesinde denetlenecek birime bildirilmesi ve denetlenen
birim çalışanlarının önerilerinin dikkate alınıp alınmadığı hususları değerlendirilir.
Denetim çalışmasının performansının ölçülmesinde; denetimin süresi, raporların
zamanlılığı, bulguların doğruluğu, tavsiyelerin değeri, denetim raporlarının açıklığı,
faaliyetlerin ve kontrollerin gelişiminde denetimin katkısı ve iç denetim sonuçlarının
izlenmesi hususları değerlendirilir.
İç denetimin yönetiminde ise, iç denetim yönetiminin etkinliği ve denetlenen birimin
iç denetim faaliyetinin amacını anlama düzeyi ölçülür.
3. İç Denetçinin Değerlendirilmesi
Denetimin sonunda iç denetçinin performansı iç denetim birim yöneticisi tarafından iç
denetçi değerlendirme formuyla değerlendirilir ve bu form iç denetçinin kişisel dosyasında
saklanır. Değerlendirme, yetersiz, orta, iyi ve çok iyi olmak üzere dörtlü notlama üzerinden
yapılabilir.
İç denetim birimi tarafından iç denetçinin değerlendirilmesinde;
-

Kişisel özellikler,

-

Teknik bilgi ve donanım,
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-

Denetim uygulama becerileri,

-

Denetim yönetimi becerileri,

-

İletişim becerileri,

-

Liderlik ve yöneticilik becerileri,

-

Bireysel değerlendirme konuları,

gibi kriterler dikkate alınmalıdır503.
Yukarıda verilen kriterler çerçevesinde iç denetçi değerlendirmeye tabi tutulur ve notu
belirlendikten sonra değerlendirme formu daha sonraki dönemlerde kullanılmak üzere
dosyasına konulur. İç denetçiye yönelik gerçekleştirilen bu değerlendirme işlemi iç denetçinin
kurum ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KATILIM BANKALARI İÇİN RİSK ODAKLI
İÇ DENETİM MODELİ ÖNERİSİ
Bu bölümde Katılım Bankaları'nın işleyiş mekanizmaları dikkate alınmak suretiyle
tasarlanan risk odaklı iç denetim önerisine yer verilmiştir. Konvansiyonel bankalara göre
farklılık gösteren çalışma modeli nedeniyle özellikle denetimler esnasında dikkat edilmesi
gereken hususlar da risk odaklı iç denetim yaklaşımı çerçevesinde bu bölümde
değerlendirilmiştir.
Risk odaklı iç denetim yaklaşımında iç denetçiler tarafından gerçekleştirilmesi
gereken faaliyetler aşağıda sırasıyla verilmiştir.
- Risk Değerlendirmesi Yoluyla Kurum Risk Olgunluk Seviyesinin Belirlenmesi
- İç Denetim Planının Hazırlanması ve Onaylanması
o İç Denetim Faaliyetlerinin Planlanması
o Denetim Kaynaklarının Tahsis Edilmesi
- Denetimin Yürütülmesi
- Denetimin Raporlanması/Sonuçlandırılması
- Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4.1. Risk Olgunluk Seviyesinin Belirlenmesi
Denetim sürecinin bu ilk aşamasında önemlilik prensibinin bir gereği olarak
belirlenecek bankacılık faaliyetleri bazında risk değerlendirmesi yapılmak suretiyle denetime
konu edilecek birim/şubelerin risk olgunluk seviyeleri belirlenmelidir.
4.1.1. Risk Değerlendirme Sistemi ve Risk Matrisinin Hazırlanması
Risk değerlendirme sistemi, Katılım Bankaları’ndaki temel faaliyet alanlarını, bu
faaliyet alanlarına ilişkin risklerin türlerini ve seviyesini, bu faaliyet alanları esas alınarak risk
yönetiminin kalitesini, toplam riskin büyüklüğünü ve riskin yönünü analiz etmeye ve
değerlendirmeye imkân tanıyan süreç ve araçların yer aldığı metodolojiyi ifade etmektedir.
Risk değerlendirme sisteminin temel amacı katılım bankasının önemli faaliyetleri nedeniyle
ortaya çıkan riskleri ihtiva eden Risk Matrisi’nin oluşturulmasıdır.
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Risk matrisinin oluşturulmasında aşağıdaki aşamalar takip edilmelidir.
4.1.1.1. Faaliyet Alanlarının Değerlendirilmesi
1. Önemli Faaliyet Alanlarının Tespiti
Önemli faaliyet alanlarının tespitinde, standartlaşmayı sağlamak açısından, aşağıdaki
kriterler dikkate alınabilir.
Faaliyetlerin toplam bilânço büyüklüğü ile ilişkisi,
Belirli bir faaliyetten kaynaklanan risk ağırlıklı aktiflerin toplam risk ağırlıklı aktiflere
oranı,
İlgili faaliyetten elde edilen karın toplam kara oranı,
İlgili faaliyet için ayrılan ekonomik sermayenin toplam ekonomik sermaye ile ilişkisi,
Bankanın faaliyette bulunduğu rekabet ortamı, faaliyet gösterilen piyasalardaki
durumu ve etkinliği ile stratejik plan bilgileri, yeni ürünler ve muhtemel yönetim
değişiklikleri.
Yukarıda verilen kriterler çerçevesinde katılım bankasının önemli faaliyet alanları
belirlenir. Bir katılım bankasının önemli faaliyet alanları belirlenirken en önemli belge olarak
mali tablolardan yararlanılmalıdır. Ek:1’de katılım bankasının bilanço ve gelir tablosundan
oluşan mali tablolarına yer verilmiştir.
Mali tablolar esas alınarak yapılacak bir değerlendirmede bir katılım bankasının
önemli faaliyet alanlarını; Kredi İşlemleri, Hazine İşlemleri ve Bankacılık İşlemleri olmak
üzere üç gruba ayırmak mümkündür.
Kredi işlemleri; birinci bölümde ayrıntıları ile açıklanan (özellikle Kurumsal ve
Bireysel Finansman Desteği, Finansal Kiralama, Kar-Zarar Yatırım Ortaklığı gibi) metotlarla
gerçekleştirilen kurumsal, bireysel ve kobi kredileri ile diğer gayrinakdi krediler ve iştirak
yatırımlarından,
Hazine işlemleri, ticari ve yatırım amaçlı menkul kıymet yönetimi, fon yönetimi,
banka plasmanları ile türev işlemlerden,
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Bankacılık işlemleri ise, katılım fonu işlemleri, özel bankacılık, nakit yönetimi, dış
ticaret işlemleri, saklama ve emanet işlemleri, danışmanlık ve aracılık işlemleri, ödeme/takas
ve havale işlemleri, elektronik bankacılık hizmetleri ve diğer bankacılık hizmetlerinden
oluşmaktadır.
Katılım bankaları açısından, hazine işlemleri arasında yer alan ticari ve yatırım amaçlı
menkul kıymet yönetimi, özellikle gerek kamu hazinesinin gerekse özel banka ve kurum ve
kuruluşların sukuk ihraçlarından sonra daha önemli hale gelmiştir. Portföye dahil edilen
sukuk menkul kıymetinin hem bilanço içerisinde önemli bir yer tutar hale gelmesi hem de
ikincil piyasalarına ilişkin altyapı eksikliklerinin giderilmesi bu menkul kıymeti özellikle
likidite yönetimine sağladığı pozitif katkısından ötürü katılım bankaları açısından çok stratejik
hale getirmiştir.
2. Faaliyetlerin Önem Seviyelerinin Tespiti
Önem arz eden faaliyetler belirlendikten sonra, ayrıca her bir faaliyete ‘Düşük’, ‘Orta’
ve ‘Yüksek’ şeklinde önem derecesi atfedilmelidir. Yukarıda üç ana başlık altında belirlenen
faaliyet alanlarına ilişkin olarak ‘önem seviyesi’ değerlendirmesi yapılmalıdır. Önem
seviyesinin belirlenmesinde, yukarıdaki kriterler yanında aşağıdaki hususlar da dikkate
alınmalıdır.
-

‘Düşük’ önem derecesi, o faaliyet alanının bankanın toplam faaliyetleri içindeki
payının (sermaye ve kârlılığa etkisi) % 10’u geçmediği,

-

‘Orta’ önem derecesi, o faaliyet alanının bankanın toplam faaliyetleri içindeki
payının % 10-25 arasında seyrettiği,

-

‘Yüksek’ önem derecesi ise, o faaliyet alanının bankanın toplam faaliyetleri
içindeki payının %25’i aştığı durumlarda verilebilir.

Yukarıda belirtilen faaliyetlerin akabinde önemli olarak belirlenen faaliyet alanları ve
önem dereceleri risk matrisine yerleştirilir. Bundan sonraki adım her bir faaliyetin maruz
kaldığı risk türlerinin belirlenmesi ve her biri için risk analizinin yapılmasıdır.
3. Risk Türleri ve Düzeylerinin Tanımlanması
Bu aşamada ilk olarak önemli faaliyet alanlarının maruz kaldıkları risk türleri
belirlenir. Bu çalışmada katılım bankalarının maruz kaldıkları riskler; kredi riski, likidite riski,
kar/getiri oranı riski, kur riski, piyasa riski, operasyonel risk, uyum riski, strateji riski ve
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itibar riski olmak üzere dokuz grupta analize tabi tutulacaktır. Ardından ‘Değerlendirme
Kriterleri’ çerçevesinde önemli faaliyet alanlarının risk düzeyleri ‘Yüksek’, ‘Orta’ ve ‘Düşük’
olarak belirlenmelidir.
4. Riskin Boyutunun Belirlenmesi
Faaliyetler bazında risk düzeyinin tespit edilmesi sonrasında genel olarak toplam risk
düzeyi değerlendirmesi yapılmalıdır. Söz konusu değerlendirme, her bir faaliyet alanı
özelinde risklerin büyüklüğüne, katılım bankası açısından taşıdığı öneme ve denetimler
sırasında oluşturulan genel kanaate dayanmalıdır.
Bu kapsamdaki genel değerlendirmeler ‘düşük’, ‘orta’ ve ‘yüksek’ olmak üzere
aşağıdaki esaslara göre yapılmalıdır:
-

Faaliyetler bazında yapılacak değerlendirme çeşitli risk türlerinin ortak etkileşimine
göre yapılmalıdır.

-

Riskin toplam büyüklüğü, belirli bir faaliyet alanındaki tüm risk türlerinin genel
düzeyiyle tutarlı olmalıdır.

-

Belirli bir faaliyet bazında, önem derecesi yüksek bir risk türünün düzeyi ‘yüksek’ ise,
o faaliyet bazındaki riskin büyüklüğünün değerlendirmesi ‘düşük’ olamaz.

-

Faaliyet bazında her hangi bir ya da birden çok risk türünün düzeyinin ‘düşük’
olması, faaliyet bazında riskin toplam büyüklüğünün ‘orta’ veya ‘yüksek’ tespit
edilmesine engel değildir.
5. Risk Yönetimi Kalitesinin Değerlendirilmesi
Faaliyet alanlarına ilişkin risk yönetiminin yeterliliği değerlendirilirken, sağlıklı bir

risk yönetim sisteminin kilit unsurları olan, ‘personel’, ‘politikalar’, ‘süreçler’ ve ‘kontrol
sistemleri’ hakkında görüş belirlenmelidir.
Personel, süreçleri ifa etmek veya denetlemek ile görevli yöneticiler ile diğer
çalışanları ifade etmektedir.
Politikalar, ilgili faaliyet dallarında ulaşılması amaçlanan sonuçlara ilişkin karar
metinleridir.
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Süreçler; ilgili faaliyet birimlerinin genel strateji doğrultusunda amaçlarına ulaşmada
izledikleri yola ilişkin yöntem ve usulleri belirleyen prosedürler, programlar ve
uygulamalardır.
Kontrol sistemleri, performans ölçümünde, risk ile ilgili kararların alınmasında ve
süreçlerin etkililiğinin değerlendirilmesinde ve izlenmesinde kullanılan araçlar ve yönetim
bilişim sistemleridir.
Bu kilit unsurlar göz önüne alındığında, her bir belirlenmiş faaliyet için risk yönetimi
sürecinin ‘Güçlü’, ‘Yeterli’ ve ‘Zayıf’ olmak üzere seviyeleri değerlendirilmelidir.
Güçlü risk yönetimi; ilgili faaliyet ya da işlev üzerindeki tüm ana risk türlerinin etkin
olarak tanımlandığını ve aynı zamanda denetlendiğini, yeterli risk yönetimi; risk yönetim
sistemleri etkin olmakla birlikte, bazı faaliyet alanlarında yetersiz kalabileceğini, zayıf risk
yönetimi ise; risk yönetim sistemlerinin önemli hususları kavramakta yetersiz kalabileceğini
ve bu nedenle normal denetimden daha fazlasına ihtiyaç duyulacağını ifade etmektedir.
6. Toplam Riskin Belirlenmesi
Banka’nın önemli faaliyetlerine ilişkin risklerinin büyüklüğünün ve bu risklerin
yönetim kalitelerinin belirlenmesinden sonra, bu iki değerlendirmeden hareketle, toplam
riskin belirlenmesi ve riskin beklenen yönünün tahmin edilmesi gerekmektedir. Toplam riskin
belirlenmesinde Toplam Risk Matrisi yol gösterici nitelikte olup, toplam riskin belirlenmesine
ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
a- Riskin büyüklüğü; Riskin düzeyi ve büyüklüğü ‘Yüksek’, ‘Orta’ ve ‘Düşük’
kategorilerinden biri ile derecelendirilmelidir.
b- Risk yönetiminin kalitesi; Bankacılık risklerinin tanımlanma, ölçülme, kontrol
edilme ve izlenme başarısı ‘Güçlü’, ‘Yeterli’ ve ‘Zayıf’ derecelendirmelerinden biri
ile değerlendirilmelidir.
c- Toplam risk; Toplam Risk Matrisi, her bir faaliyet alanı bazında toplam risk
değerlendirmesinin riskin büyüklüğü ve risk yönetiminin kalitesi bağlamında nasıl
yapıldığını göstermektedir. Toplam Risk Matrisi ‘Yüksek’, ‘Orta’ ve ‘Düşük’
kategorileri

kullanılarak

oluşturulmalıdır.

Söz

konusu

Matris

ile

risk

değerlendirmesinde kullanılan üçlü sınıflandırma sistemi, aşağıdaki tabloda
verilmektedir.
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Tablo- 4.1. Faaliyetler Bazında Toplam Risk Matrisi

Düşük

Normal

Yüksek

Zayıf

Düşük veya
Orta

Orta veya
Yüksek

Yüksek

Yeterli

Düşük

Orta

Orta veya
Yüksek

Güçlü

Risk Yönetiminin Kalitesi

Riskin Büyüklüğü

Düşük

Düşük veya
Orta

Orta

Toplam Risk Matrisine göre, risk yönetimi kalitesinin ağırlığı riskin
düzeyinden yüksektir. Örneğin; değerlendirmeler sonucunda faaliyetler bazında
kredi riski büyüklüğünün ‘yüksek’, ancak risk yönetimi kalitesinin ‘yeterli’
olduğunun belirlenmesi halinde, yukarıda verilen matris çerçevesinde, toplam
kredi riski ‘orta veya yüksek’ olarak ifade edilecektir. ‘Orta veya yüksek’
ayırımını, faaliyetlerdeki bankacılık risklilik düzeyi, inceleme kanaati, risk
yönetim kalitesi vb. değerlendirmeler belirleyecektir.
7. Risklerin Yönünün Değerlendirilmesi
Yukarıdaki esaslar kapsamında faaliyetler bazında risk düzeyinin ve risk yönetim
kalitesinin belirlenmesi sonrasında, her ikisinin ortak etkileşimi ile ‘Riskin Yönü’ üç
derecelendirme kriteri çerçevesinde ‘Artan’, ‘Sabit’ ve ‘Azalan’ olarak tespit edilmelidir.
Risklerin yönünün belirlenmesi denetim stratejisinin oluşturulması açısından hayati
önemdedir.
4.1.1.2. Risk Türlerinin Değerlendirilmesi
Bankacılık işlemlerinin taşımakta olduğu risklerin çok sayıdave çok farklı mahiyette
olduğu gerçeğinden hareketle bu çalışmamızda katılım bankalarının sıklıkla maruz
kalabileceği dokuz adet risk türü değerlendirmeye konu edilmiştir. Bu risk türleri; kredi riski,
kar/getiri oranı riski, kur riski, operasyonel risk, piyasa riski, likidite riski, stratejik risk, uyum
riski ve itibar riskidir.
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1. Riskin Büyüklüğünün Değerlendirilmesi
Risk matrisinin faaliyetler bazında riskin büyüklüğü, yönetim kalitesi, toplam risk
düzeyi ve yönünün tespit edilmesi sonrasında banka genelinde, dokuz risk türü bazında,
konsolide risk düzeyi belirlenir. Bu amaçla her bir faaliyet alanının tespit edilmesi sonrasında
önemliliği de dikkate alınarak ağırlıklı olarak ilgili risk türünün banka bazındaki büyüklüğü
ve yönetim kalitesi birlikte analiz edilerek tek bir değerlendirme yapılır.
Bu kapsamda banka genelindeki ‘Toplam Risk’ değerlendirmesinde, ‘Yüksek’, ‘Orta’
ve ‘Düşük’ kategorileri esas alınır.
2. Risk Yönetimi Kalitesinin Değerlendirilmesi
Risk türleri için bankanın risk yönetiminin yeterliliği değerlendirilirken, faaliyet
bazında yapılan değerlendirmeye benzer şekilde personel, politika, süreç ve iç kontrol
hakkında görüş belirlenir. Riskin yönetimi açısından görece güçlülük ‘Güçlü’, ‘Yeterli’ ya da
‘Zayıf’ olarak nitelendirilecektir.
3. Toplam Riskin Belirlenmesi
‘Yüksek’, ‘Orta’ ve ‘Düşük’ kategorileri kullanılmak suretiyle toplam risk
belirlenmelidir. Toplam Risk Matrisi, her bir risk bazında toplam risk değerlendirmesinin
riskin büyüklüğü ve risk yönetiminin kalitesi bağlamında nasıl yapıldığını göstermektedir.
Söz konusu matris ile risk değerlendirmesinde kullanılan üçlü sınıflandırma sistemi aşağıdaki
tabloda verilmektedir.
Tablo- 4.2. Risk Türleri Bazında Toplam Risk Matrisi
Düşük

Normal

Zayıf

Düşük veya
Orta

Orta veya
Yüksek

Yeterli

Düşük

Orta

Orta veya
Yüksek

Güçlü

Risk Yönetiminin Kalitesi

Riskin Büyüklüğü

Düşük

Düşük veya
Orta

Orta
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Yüksek
Yüksek

Toplam Risk Matrisine göre, risk yönetimi kalitesinin ağırlığı riskin düzeyinden
yüksektir. Örneğin; değerlendirmeler sonucunda kredi riski büyüklüğünün ‘yüksek’, ancak
risk yönetimi kalitesinin ‘yeterli’ olduğunun belirlenmesi halinde, yukarıda verilen matris
çerçevesinde, toplam kredi riski ‘orta’ veya ‘yüksek’ olarak ifade edilecektir. ‘Orta’ veya
‘yüksek’ ayırımını, risklilik düzeyi, inceleme kanaati, risk

yönetim kalitesi vb.

değerlendirmeler belirleyecektir.
4. Riskin Yönünün Değerlendirilmesi
Risk büyüklüğü, risk yönetim kalitesi ve toplam riskin belirlenmesinden sonra her
üçünün de ortak etkileşimi ile ‘Riskin Yönü’ tespit edilmelidir.
Riskin yönü; risk profilindeki olası değişimi gösterir ve ‘azalan’, ‘sabit’ ve ‘artan’
olarak nitelendirilir. Riskin yönü ayrıca katılım bankasının denetim stratejisini de yakından
etkilemektedir.
4.1.1.3. Banka Risk Profilinin Analiz Edilmesi
Bu kısımda yer alan açıklamalar katılım bankacılığı risklerinin ve risk yönetim
kalitelerinin analiz edilmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Söz konusu analiz katılım
bankasının faaliyet alanları bazında risklerin büyüklüğü ve yönetim kalitesi esas alınmak
suretiyle toplam riske ulaşılmasını, riskin yönünün belirlenmesini ve risk türleri bazında
katılım bankası genelindeki toplam riskin değerlendirilmesini hedeflemektedir.
4.1.1.3.1. Kredi Riski
İki ana başlık altında analiz edilebilecek kredi riski büyüklüğü, orta ve uzun vadeli en
önemli risktir. Kredi riski büyüklüğü; ilk bölümde stratejik açıdan ele alınmalı, ikinci
bölümde

ise,

‘temerrüt

temerküz/konsantrasyon,

olasılığından
teminatlandırma

kaynaklanan
düzeyi’

risk,

şeklinde

portföy
üç

alt

çeşitliliği
başlık

ve

altında

değerlendirilerek, kredi kalitesi ve portföy çeşitliliği bağlamında tahlil edilmelidir.
4.1.1.3.1.1. Kredi Riskinin Büyüklüğü
1. Riskin Büyüklüğü:

Değerlendirme faktörleri çerçevesinde ‘Düşük’, ‘Orta’ ve

‘Yüksek’ olarak derecelendirilir.
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2. Değerlendirme Faktörleri: İki ana üç de alt faktör bazında değerlendirme yapılır. Ana
faktörler; ‘Kredi Stratejisi ve Bütçe Hedefleri’ ve ‘Kredi Kalitesinin Değerlendirilmesi’dir.
Alt faktörler ise; ‘Temerrüt Olasılığından Kaynaklanan Risk’,
Temerküz’

ve

‘Teminatlandırma

Düzeyi’dir.

Her

bir

‘Portföy Çeşitliliği ve

değerlendirme

faktörünün,

‘Değerlendirme Kriterleri’ çerçevesinde derecelendirilmesi sağlanmalıdır.
3. Değerlendirme Kriterleri: Riskin büyüklüğünü belirlemeye yönelik ‘Değerlendirme
Kriterleri’ aşağıda verilmiştir.
‘Düşük’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Kredi portföyü kaynaklı risk ve getiri arasında sürdürülebilir bir denge vardır.

•

Kredi kullandırım politikası seçici nitelikte, riske duyarlı ve belirli standartlara
göre oluşturulmakta olup bu standartlar dışında kullandırılan kredilerin hacmi
önemsiz seviyededir.

•

Kredi karşılıkları makul seviyede olup aynı zamanda temerrüt riski bulunan
kredilerden kaynaklanan riskleri karşılamaya yeterlidir.

•

Standardizasyonu tamamlanmış bir kredi derecelendirme sistemi mevcuttur. İçsel
kredi ve portföy derecelendirme/rating sistemi ile kredi borçlularının finansal
görünümleri uyumludur.

•

Riski azaltmak ve kontrol etmek amacıyla risk bazlı sektörel ve ülke limitleri
belirlenmiş olup kredi kullandırımlarında bu limitlere kesinlikle uyulmaktadır.

•

Kredi portföylerinin ürün çeşitliliği sağlanmış olup aynı zamanda portföylerdeki
temerküz de düşük seviyededir.

•

Kredi portföylerinde temerrüt ihtimali kaynaklı risklilik düzeyi düşüktür.

•

Kredi kullandırımlarında sıkı teminatlandırma/emniyet prensibi uygulanmakta,
genellikle nakde dönüşümü kolay teminat alınmasına dikkat edilmektedir.

•

Takipteki kredilerden sağlanan tahsilat performansı yüksek ve ortalama tahsilat
süresi düşüktür.

‘Orta’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Kredi portföyü kaynaklı risk ve getiri arasında yeterli bir denge kurulamamıştır.

•

Kredi kullandırım politikası seçici nitelikte, riske duyarlı ve belirli standartlara göre
oluşturulmakta olup, bu standartlar haricinde kullandırılan kredilerin hacmi ortalama
düzeydedir.
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•

Kredi karşılıkları makul bir seviyede olmakla birlikte temerrüt riski bulunan
kredilerden kaynaklı riski karşılamaktan uzaktır.

•

Standart kuralları olan içsel bir kredi derecelendirme/rating sistemine sahip
olunmakla birlikte bazı kredi borçluları açısından uyumsuzlık sözkonusudur.

•

Riski azaltmak amacıyla oluşturulan sektörel, ülkesel ve risk bazlı limitlere
genellikle uyulmaktadır.

•

Kredi portföyleri çeşitlendirilmiş olmakla birlikte portföylerdeki yoğunlaşma bazı
sektör, grup, kredi türü ve vade bazında yüksektir.

•

Kredi portföylerinde temerrüt ihtimalinden kaynaklanan risklilik kabul edilebilir
düzeydedir.

•

Kredilerde makul düzeyde teminatlandırma yaklaşımı uygulanmaktadır.

•

Genel olarak takipteki kredilerden sağlanan tahsilat performansı ve ortalama tahsilat
süresi makul bir düzeydedir.

‘Yüksek’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Kredi portföyü kaynaklı risk ve getiri arasında dengesizlik bulunmakta olup risk
genellikle yüksek bir düzeyde seyretmektedir.

•

Kredi kullandırım politikası seçici nitelikte, tutarlı, riske duyarlı bir yapı
arzetmemekte ve ayrıca banka kişi ya da grupların niteliğine bağlı farklılığı dikkate
alan standart kurallara sahip bulunmamaktadır.

•

Ayrılan karşılıklar yasal karşılık gereksinimini karşılamamaktadır.

•

Kredi derecelendirme rating sisteminde ortaya çıkan ciddi düzeydeki sapmalar
sistemin güvenilir bir şekilde çalışmadığını göstermektedir.

•

Risk bazlı sektörel ve ülke bazlı limitler, riski azaltmak amacıyla oluşturulmasına
rağmen kredi kullandırımlarında bazı limitlere uyulmamaktadır.

•

Kredi portföyünde sektör, grup, kredi türü ve vade bazında yoğunlaşma yüksek olup
aynı zamanda kredi portföyünün ürün çeşitliliği de sağlanamamıştır.

•

Kredi portföylerinde temerrüt ihtimalinden kaynaklanan risklilik yüksek düzeydedir.

•

Kullandırımlarda diğer bankalarca riskli bulunan proje ve firmaların tercihinin
yanında teminatlandırma açısından da ciddi bir zaafiyet bulunmaktadır.

•

Takipteki kredilerden sağlanan tahsilat performansı çok zayıftır.
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Yapılan bu değerlendirmelerden sonra ‘Değerlendirme Faktörlerine’ ilişkin olarak
riskin boyutu belirlenmelidir.
Riskin Büyüklüğü
Düşük
Orta
Yüksek

Değerlendirme Faktörleri
Kredi Stratejisi ve Bütçe Hedefleri
Kredi Kalitesinin Değerlendirilmesi
Portföy Çeşitliliği ve Temerküz
Temerrüt Olasılığından Kaynaklanan Risk
Teminatlandırma Düzeyi
4.1.1.3.1.2. Kredi Riski Yönetim Kalitesi

1. Risk Yönetim Kalitesi: ‘Güçlü’, ‘Yeterli’, ‘Zayıf’ olarak aşağıdaki ‘değerlendirme
kriterleri’ esas alınarak belirlenmelidir.
2. Değerlendirme Faktörleri: Risk yönetim kalitesi belirlenirken, ‘politikalar’,
‘süreçler’, ‘personel’ ve ‘kontrol sistemleri’nden oluşan dört faktör ışığında kanaat
oluşturulmalıdır.
3. Değerlendirme Kriterleri: Katılım bankasının kredi riski yönetim kalitesi
aşağıdaki değerlendirme usulüne göre belirlenmelidir. Değerlendirme sistemi kredi riski
yönetim kalitesi faktörlerinin bir bileşimidir.
‘Güçlü’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler
•

Üstlenilen riskler kredi politikası hedefleri ile uyumlu olup, aynı zamanda kredi
politikaları da etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

•

Açık ve güvenilir nitelikte yerleşik bir kredi risk kültürü bulunmaktadır.

•

Risk tolerans ve sorumluluklarını açıkça tanımlayan kredi politikaları tüm personele
etkili bir şekilde duyurulmuştur.

•

Kredi riski ile, büyüme ve getiri arasında olumlu bir denge kurulmuş olup, aynı
zamanda stratejik iş planları muhafazakar/geleneksel bir risk seviyesi ile uyumludur.

•

Geliştirilen yeni ürünler uygulamaya konmadan önce mutlaka test edilmektedir.

•

Kredi kullandırımı aşamalarında sistematik ve etkin risk analizleri yapılmaktadır.
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•

Üst yönetim tarafından belirlenen risk seviyesi personelce tam ve doğru bir biçimde
özümsenmiştir.

•

İçsel derecelendirme rating sistemi etkin bir şekilde çalışmakta ve kredi portföyleri
zamanında, doğru ve düzenli bir şekilde derecelendirilmekte ve gerekli kontroller
periyodik olarak yapılmaktadır.

•

Kredi borçlularının kredibilitesinin analizine yönelik olarak geri ödeme kapasitesi ve
teminat

yeterliliği

yeterli

düzeydeki

yöntemlerle

sağlıklı

bir

şekilde

ölçülebilmektedir.
•

Kredibilite analizine yönelik yöntemler riske dayalı fiyatlamaya olanak vermekte ve
aynı zamanda erken uyarı amaçlı olarak da kullanılabilmektedir.

•

Pazarlama, mali analiz, tahsis, izleme ve operasyonel kredi birimleri, kredi
portföylerinin özelliklerine göre farklılaşmakla birlikte, birbirlerinden bağımsız
karar alabilmekte ve etkin bir şekilde çalışabilmektedir.

•

Kredilendirme ve takip süreçlerinde, mali analiz ve izleme birimlerinin
değerlendirmeleri etkin bir rol oynamaktadır.

•

İlgili birimlerin sorunlu kredilere yönelik uyarıları çerçevesinde bu kredilerin
varlığına ilişkin tespitler doğru ve zamanında gerçekleştirilmektedir.
‘Yeterli’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler

•

Kredi politikaları genel olarak yeterli seviyededir.

•

Kredi riski kültürünün oluşumu genel olarak sağlanmış olmakla birlikte, uygulamada
açık olmayan bazı hususların varlığı da sözkonusudur.

•

Risk tolerans ve sorumluluklarını yeterli seviyede tanımlayan kredi politikaları her
zaman olmamakla birlikte çoğu zaman personele duyurulmuştur.

•

Hedeflenen politikalarla uyumlu bir risk seviyesi için kredi risk politikaları
geliştirilmeli ve desteklenmelidir.

•

Kredi riski ile, büyüme ve getiri arasında denge genel olarak tesis edilmiş olup,
stratejik iş planları ortalama risk seviyesi ile uyumludur.

•

Katılım bankası tarafından geliştirilen yeni ürünlerin uygulamaya konmadan önce
tatmin edici düzeyde fizibilitesi yapılmamaktadır.

•

Kredi kullandırımı aşamasında risk analizleri yapılmakla birlikte, bu analizler
sonraki dönemlerde güncellenmemektedir.
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•

Rating notları düzenli olarak verilen kredi portföyleri ve kurulu bir içsel
derecelendirme sisteminin varlığına rağmen, rating notlarında kısmi hatalar
gözlenmekte ve/veya henüz güncellenmemiş notlar bulunmaktadır.

•

Kredi borçlularının, geri ödeme kapasitesi, teminat yeterliliği ve bu teminatların
değerinin belirlenmesi amacına yönelik olarak, kredibilite analizi yöntemlerinin
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

•

Kredibilite analizine yönelik yöntemler kısmen riske dayalı fiyatlamaya imkan
vermekte, kısıtlı olarak erken uyarı amaçlı olarak da kullanılabilmektedir.

•

Pazarlama, mali analiz, tahsis, izleme ve operasyonel kredi birimleri, kredi
portföylerinin özelliklerine göre farklılaşmakla birlikte, idari olarak birbirlerinden
bağımsızlığı bir ölçüde sağlanmıştır.

•

Kredilendirme ve kredi takip süreçlerinde mali analiz ve izleme birimlerinin
değerlendirmelerine yer verilmektedir.

•

İlgili birimlerin sorunlu kredilere yönelik uyarıları dikkate alınmasına rağmen, bazı
firmalarda gecikmelere ve ilave kredilendirmeye rastlanmaktadır.
‘Zayıf’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler

•

Üstlenilen riskler kredi politikası ile uyum içerisinde olmayıp aynı zamanda kredi
politikaları ile önceden belirlenmiş kredi standartları arasında da uyumsuzluk
bulunmaktadır.

•

Açık ve güvenilir bir kredi risk kültürü yerleştirilememiştir.

•

Risk tolerans ve sorumluluklarını gösteren kredi politikaları yetersiz düzeyde olup
aynı zamanda personele etkili bir biçimde aktarılmadığı söylenebilir.

•

Kredi riski ile, büyüme ve getiri arasında sürdürülebilir bir denge kurulamamış olup,
aynı

zamanda

stratejik

iş

planları

yüksek

bir

seviyede

risk

almayı

cesaretlendirmektedir.
•

Uygulama aşaması öncesinde yeni ürünlerin fizibilitesi yapılmamaktadır.

•

Kredi kullandırımına yönelik risk analizleri kullandırım ve sonrası aşamalarında
düzenli ve etkin bir şekilde yapılmamaktadır.

•

İçsel rating/derecelendirme sistemi düzenli ve etkin bir şekilde çalışmamakta, kredi
portföylerinin rating notlarında gerçek durumdan önemli sapmalar görülmekte,
ayrıca rating/derecelendirme sistemi kontrolleri de yapılmamaktadır.
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•

Kredi borçlularının geri ödeme kapasitesi, teminat yeterliliği ve teminatların
değerlemesi amacına yönelik kredibilite analiz yöntemleri yetersizdir.

•

Kredibilite analizine yönelik yöntemler riske dayalı fiyatlamaya imkan vermemekte
ve ayrıca erken uyarı amaçlı olarak da kullanılamamaktadır.

•

Kredi fonksiyonuna ilişkin pazarlama, mali analiz, tahsis, izleme ve operasyon
birimleri kredi portföylerinin özelliklerine göre farklılaşmakla birlikte birbirlerinden
bağımsız olmadığı gibi aynı zamanda etki altında bulunmaktadır.

•

Mali analiz ve izleme birimlerinin değerlendirmelerinin kredilendirme ve takip
süreçlerindeki rolü dikkate alınmamaktadır.

•

Mali analiz ve izleme birimlerinin sorunlu kredilere ilişkin tespitleri gecikmeli ve
yetersiz olup bununla birlikte zamanında gerçekleştirilmemektedir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ‘Değerlendirme Faktörleri’ne ilişkin riskin
boyutu/büyüklüğü belirlenmelidir.
Değerlendirme Faktörleri

Riskin Büyüklüğü
Zayıf
Yeterli
Güçlü

Politikalar
Süreçler
Personel
Kontrol Sistemleri
Değerlendirme kriterleri katılım bankasının kredi riski yönetim kalitesini ortaya
çıkarabilmek açısından belirlenmiş kıstasları içermektedir. İç denetim elemanı dört kategori
bağlamında hazırlanmış bu sorular çerçevesinde bankanın kredi riskini nasıl yönettiğine dair
sonuçlara ulaşacaktır.
4.1.1.3.1.3. Toplam Kredi Riski
Toplam Risk Derecesine, kredi riskinin büyüklüğünün ve yönetim kalitesinin
belirlenmesinden sonra, Toplam Risk Matrisi yardımıyla ulaşılır.
Yapılan değerlendirmeler neticesinde; kredi riskinin mevcut ve gelecek düzeyinin
katılım bankasının gelirlerini olumsuz yönde etkileme ihtimali;
-

Zayıf olarak görülüyorsa toplam kredi riskinin derecesi ‘Düşük’,

-

Kabul edilebilir seviyede görülüyorsa toplam kredi riskinin derecesi ‘Orta’,
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-

Önemli seviyede görülüyorsa toplam kredi riskinin derecesi ‘Yüksek’,

olarak belirlenmelidir.
4.1.1.3.1.4. Kredi Riskinin Yönü
Toplam kredi riskinin beklenen yönüne ilişkin tahminler, riskin büyüklüğüne, risk
yönetim kalitesine ve toplam riske ilişkin değerlendirmelerden sonra yapılır. Yön tahminleri
‘azalan’, ‘sabit’ veya ‘artan’ şeklinde yapılır. Faaliyetler bazında riskin büyüklüğüne veya
riskin yönetim kalitesine veya her ikisine ilişkin olarak oluşturulan beklentiler, riskin yönünün
tahmin edilmesinde etkili olmaktadır.
Yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda; riskin seviyesi ve dolayısıyla katılım
bankasının gelirlerinde kayıp oluşturma potansiyeli;
-

Artıyor ise kredi riskinin yönü, ‘Artan’,

-

Değişmiyor ise kredi riskinin yönü, ‘Sabit’,

-

Azalıyor ise kredi riskinin yönü, ‘Azalan’,

olarak belirlenmelidir.
4.1.1.3.2. Kar/Getiri Oranı Riski
Kar/getiri oranı riski, bankanın finansal durumuna bağlı olarak, kredi kullandırım
süresi içinde kar payı/getiri oranlarında yaşanan değişimlerden dolayı, maruz kalınan bir risk
olup, alınan pozisyonun durumuna bağlı olarak bankanın gelirlerinde kayıp yaşanma
ihtimalini ifade etmektedir.
4.1.1.3.2.1. Kar/Getiri Oranı Riskinin Büyüklüğü
1. Riskin Büyüklüğü: Kar/getiri oranı riskinin büyüklüğü ‘Değerlendirme Faktörleri’
çerçevesinde ‘Düşük’, ‘Orta’ veya ‘Yüksek’ olarak derecelendirilir.
2. Değerlendirme Faktörleri: Kar/getiri oranı riski, ‘Yeniden Fiyatlandırma Riski’,
‘Temel Risk’, ‘Getiri Eğrisi Riski’ ve ‘Opsiyon Riski’ çerçevesinde değerlendirilebilir. Her bir
değerlendirme faktörünün, ‘Değerlendirme Kriterleri’ çerçevesinde derecelendirilmesi
sağlanmalıdır.
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3. Değerlendirme Kriterleri: Riskin büyüklüğüne bağlı olarak ‘Değerlendirme
Kriterleri’ aşağıda verilmiştir.

‘Düşük’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Kar/getiri oranı riskine ilişkin olarak maruz kalınan yeniden fiyatlama riski, temel
risk, getiri eğrisi riski ile opsiyon riski düşük düzeydedir.

•

Kar/getiri oranı riski analiz sonuçlarına göre her bir dilimde varlık ve
yükümlülüklerin kar payına/getiriye duyarlılığı genellikle düşüktür.

•

Uzun vadeli pozisyonlarda kayda değer bir vade uyumsuzluğu bulunmamakta, kısa
vadedeki risk ise kolaylıkla kontrol altında tutulabilmektedir.

•

Ekonomik beklentilere uygun aktif ve pasife duyarlı bilanço yapısı mevcuttur.

•

Aktif ve pasif kalemlerin kar payı/getiri oranı değişikliklerine farklı zamanlarda
tepki vermesi olumlu bir şekilde değerlendirilmektedir.

•

Farklı senaryolar dikkate alınarak hazırlanan gelir simülasyonları analizinde, net kar
payı geliri, dönem geliri ve kar payı/getiri marjında gerçekleşmesi öngörülen
değişimler ciddi bir düzeyde uzun vadeli bir zarar olasılığı ortaya çıkarmamaktadır.

•

Türev ürünler ve diğer önemli kar/getiri oranı riskleri bilanço içi kalemler ya da
türev ürünlerle “hedge” edilmiştir.

•

Stratejik ürünler ile yeni finansal enstrümanların kar payı/getiri oranı riskine
duyarlılığı düşüktür.

‘Orta’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Kar/getiri oranı riskine ilişkin olarak maruz kalınan yeniden fiyatlama riski, temel
risk, getiri eğrisi riski ile opsiyon riski makul düzeydedir.

•

Kar/getiri oranı riski analiz sonuçlarına göre bazı vade dilimlerinde varlık ve
yükümlülüklerin kar payına/getiriye duyarlılığı artış kaydetmektedir.

•

Uzun vadeli pozisyonlarda vade uyumsuzlukları bulunmakla birlikte bunlar
yönetilebilir düzeydedir. Mevcut vade uyumsuzluğunun azaltılmasına yönelik uzun
vadeli kaynak temin etme politikaları geliştirilmektedir.

•

Bilançonun aktife ve pasife duyarlı yapısı ekonomik beklentiler karşısında bazı
risklere işaret etmektedir.
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•

Aktif ve pasif kalemlerin kar payı/getiri oranı değişikliklerine farklı zamanlarda
tepki vermesi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

•

Farklı senaryolar altında hazırlanan gelir simülasyonları analizinde, net kar payı
geliri, net dönem geliri ve net kar payı/getiri marjında gerçekleşmesi öngörülen
değişimler kısa vadede düşük, uzun vadede yüksek sayılabilecek bir zarar olasılığı
doğurmaktadır.

•

Türev ürünler ve diğer önemli kar/getiri oranı riskleri kısmen “hedge” edilmiştir.

•

Stratejik ürünler ile yeni finansal enstrümanların kar/getiri oranı riskine duyarlılığı
kabul edilebilir bir düzeydedir.

‘Yüksek’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Kar/getiri oranı riskine ilişkin olarak maruz kalınan yeniden fiyatlama riski, temel
risk, getiri eğrisi riski ile opsiyon riskleri önemli ölçüde yüksek düzeydedir.

•

Kar/getiri oranı riski analiz sonuçlarına göre her bir dilimde varlık ve
yükümlülüklerin kar payına/getiriye duyarlılığı yüksektir.

•

Uzun vadeli olarak alınan pozisyonlarda önemli bir vade uyumsuzluğu bulunmakta,
ayrıca kısa vadedeki risk ise artış kaydetmektedir.

•

Bilançonun aktife ve pasife duyarlı yapısı ekonomik beklentiler ile zıttır.

•

Aktif ve pasif kalemlerin kar payı/getiri oranı değişikliklerine farklı zamanlarda
tepki vermesi riski artırmaktadır.

•

Farklı senaryolar altında hazırlanan gelir simülasyonları analizinde, net kar payı
geliri, net dönem geliri ve net kar payı/getiri marjında gerçekleşmesi öngörülen
değişimler ciddi bir düzeyde bir zarar olasılığı ortaya çıkmaktadır.

•

Türev ürünler ve diğer önemli kar/getiri oranı riskleri bilanço içi kalemler ya da
türev ürünlerle “hedge” edilmemiştir.

•

Stratejik planlar dahilinde belirlenen yeni iş alanlarının kar/getiri oranı riskine
duyarlılığı yüksektir.
Yukarıda yapılan değerlendirmeler ışığında ‘Değerleme Faktörleri’ne ilişkin riskin

boyutu ‘Düşük’, ‘Orta’ ve ‘Yüksek’ olarak belirlenmelidir.

215

Riskin Büyüklüğü
Düşük
Orta
Yüksek

Değerlendirme Faktörleri
Yeniden Fiyatlandırma Riski
Getiri Eğrisi Riski
Temel Risk
Opsiyon Riski

4.1.1.3.2.2. Kar/Getiri Oranı Riski Yönetim Kalitesi
1. Risk Yönetim Kalitesi: ‘Güçlü’, ‘Yeterli’ ve ‘Zayıf’ olarak aşağıdaki
‘Değerlendirme Kriterleri’ esas alınarak belirlenmelidir.
2. Değerlendirme Faktörleri: Risk yönetim kalitesi belirlenirken, ‘politikalar’,
‘süreçler’, ‘personel’ ve ‘kontrol sistemleri’nden oluşan dört faktör ışığında kanaat
oluşturulmalıdır.
3. Değerlendirme Kriterleri: Bankanın kar/getiri oranı riskinin yönetim kalitesi
aşağıdaki değerlendirme usulüne göre belirlenmelidir.
‘Güçlü’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler
•

Yönetim tüm boyutlarıyla üstlenilen kar/getiri oranı riskini kavramakta, piyasa
koşullarındaki değişimleri tam olarak tahmin edebilmekte ve buna uygun kararları
zamanında uygulayabilmektedir.

•

Etkin ve proaktif bir kar/getiri oranı riski yönetim sürecine sahip bulunulmaktadır.

•

Kar/getiri oranı riski analizleri zamanında, etkin ve düzenli olarak gerçekleştirilmekte
ve yönetim kurulu ile üst yönetim bilgilendirilmektedir.

•

Kar/getiri oranı riskinin ölçülmesi açısından tam analiz yapabilme yeteneği mevcuttur.

•

Yönetim kurulu tarafından riski tam olarak kapsayacak şekilde belirlenen risk limitleri
sıkı bir şekilde uygulanmaktadır.

•

Kar/getiri riski doğuran faaliyetlerde bulunan birimlerde yetkilerin ve sorumlulukların
tanımlanmasında, işlem limitlerinin tesis edilmesinde ve karar alma süreçlerinde
etkinliğin sağlanması için görev dağılımı yapılmıştır.

•

Beklenmeyen kar payı/getiri oranı değişiklikleri karşısında kar payı/getiri oranı
değişimlerine duyarlı (short-long) pozisyonlar kısa sürede likide edilebilmekte ya da
değiştirilebilmektedir.
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•

Kar/getiri oranı riski ilgili tüm birimlere etkin bir şekilde iletilmiş, ayrıca riskleri ölçen
ve risk limitlerini izleyen personelin icrai personelden bağımsızlığı sağlanmıştır.

•

Ortaya çıkabilecek acil fon ihtiyacı farklı senaryolar altında belirlenmiş ve gerekli
planlar yapılmıştır.
‘Yeterli’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler

•

Yönetim üstlenilen kar/getiri oranı riskini kavrayabilme, piyasa koşullarındaki
değişiklikleri tahmin edebilme ve kararlarını zamanında uygulayabilme bakımından
makul yaklaşımlar içerisindedir.

•

Yönetim, piyasa koşullarındaki değişikliklere yeterli düzeyde tepki vermektedir.

•

Belirli sorunlar taşımakla birlikte kar/getiri oranı riski analizleri zamanında
gerçekleştirilmekte ve yönetim kurulu ile üst yönetim bilgilendirilmektedir.

•

Kar/getiri oranı riskinin ölçülmesi açısından yeterli düzeyde analiz yapabilme yeteneği
bulunmaktadır.

•

Yönetim kurulu tarafından belirlenen ve büyük bir kısmı riski kapsayacak düzeyde
tesis edilmiş olan risk limitleri zaman zaman aşılmakla ya da değişikliğe uğramakla
birlikte uygulanmaktadır.

•

Kar/getiri oranı riski doğuran faaliyetlerde bulunan birimlerde görev dağılımı yapılmış
olmasına karşın bazı süreçlerde ve kontrol noktalarında eksiklikler bulunmaktadır.

•

Beklenmeyen kar payı/getiri oranı değişiklikleri karşısında kar payı/getiri oranı
değişimlerine duyarlı (short-long) pozisyonlar belirli bir süre gecikmeyle nakde
dönüştürülebilmekte ya da değiştirilebilmektedir.

•

Kar/getiri oranı riski ilgili birimlere iletilmiş ve buna ilave olarak riskleri ölçen ve risk
limitlerini izleyen personelin icrai personelden bağımsızlığı da sağlanmıştır.

•

Ortaya çıkabilecek acil fon ihtiyacı farklı senaryolar altında belirlenmiş olmasına
karşın bu konudaki planlamanın geliştirilmesi gerekmektedir.
‘Zayıf’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler

•

Yönetim üstlenilen kar/getiri oranı riskini kavramaktan uzak, piyasa koşullarındaki
değişiklikleri genel olarak tahmin edebilme ve kararlarını zamanında uygulayabilme
hususlarında ise başarısızdır.
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•

Yönetim, piyasa koşullarındaki değişikliklere zamanında ve uygun karşılık
verememektedir.

•

Kar/getiri

oranı

riski

analizleri

zamanında,

etkin

ve

düzenli

olarak

gerçekleştirilememekte ve yönetim kurulu üyeleri ile üst yönetimin bir kısmı ya da
tamamı riskin düzeyi konusunda gecikmeli olarak bilgilendirilmektedir.
•

Kar/getiri oranı riskinin ölçülmesi süreçleri, analiz yapabilme kapasitesi açısından,
yetersizdir.

•

Yönetim kurulu tarafından belirlenen ve büyük kısmı riski kapsayacak düzeyde tesis
edilmemiş

olan

risk

limitleri

özellikle

piyasa

dalgalanmaları

sırasında

uygulanmayabilmektedir.
•

Kar/getiri oranı riski doğuran faaliyetlerde bulunan birimlerde görev dağılımı
yapılmamış ve ayrıca bazı süreç ve kontrol noktalarında ciddi düzeyde eksiklikler
bulunmaktadır.

•

Beklenmeyen kar payı/getiri oranı değişiklikleri karşısında kar payı/getiri oranı
değişimlerine duyarlı (short-long) pozisyonlar kısa sürede değiştirilememektedir.

•

Kar/getiri oranı riski ilgili tüm birimlere etkin bir şekilde iletilmemiş olup riskleri
ölçen ve risk limitlerini izleyen personelin icrai personelden bağımsızlığı da
sağlanamamıştır.

•

Farklı senaryolar altında belirlenmiş bir acil fon ihtiyaç analizi bulunmamaktadır.
Yukarıda yapılan değerlendirmeler ışığında ‘Değerlendirme Faktörleri’ne ilişkin

olarak riskin boyutu belirlenmelidir.
Değerlendirme Faktörleri

Riskin Büyüklüğü
Zayıf
Yeterli
Güçlü

Politikalar
Süreçler
Personel
Kontrol Sistemleri
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4.1.1.3.2.3. Toplam Kar/Getiri Oranı Riski
Yapılan değerlendirmeler neticesinde; kar/getiri oranı riskinin mevcut ve gelecek
düzeyinin katılım bankasının gelirlerini olumsuz yönde etkileme ihtimali;
-

Zayıf olarak görülüyorsa, toplam kar/getiri oranı riskinin derecesi ‘Düşük’,

-

Kabul edilebilir seviyede görülüyorsa, toplam kar/getiri oranı riskinin derecesi ‘Orta’,

-

Önemli seviyede görülüyorsa, toplam kar/getiri oranı riskinin derecesi ‘Yüksek’

olarak belirlenmelidir.
4.1.1.3.2.4. Kar/Getiri Oranı Riskinin Yönü
Yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda kar/getiri oranı riskinin seviyesi ve
dolayısıyla katılım bankasının gelirlerinde kayıp oluşturma potansiyeli;
-

Artıyor ise kar/getiri oranı riskinin yönü, ‘Artan’,

-

Değişmiyor ise kar/getiri oranı riskinin yönü, ‘Sabit’,

-

Azalıyor ise kar/getiri oranı riskinin yönü, ‘Azalan’,

olarak belirlenmelidir.
4.1.1.3.3. Likidite Riski
Likidite riski; piyasaya ve fonlamaya ilişkin likidite riski olmak üzere iki şekilde
ortaya çıkmaktadır. Piyasaya ilişkin likidite riski, değişik nedenlerle pozisyonların uygun bir
fiyatla, yeterli tutarlarda ve hızlı bir şekilde kapatılamaması veya ihtiyaç halinde tutulmakta
olan pozisyonlardan çıkılamaması durumunda ortaya çıkan zarar ihtimalini, fonlamaya
ilişkin likidite riski ise, nakit giriş ve çıkışlarındaki düzensizlikler ve vadeye bağlı nakit
akımı uyumsuzlukları nedeniyle fonlama yükümlülüğünün makul bir maliyet ile yerine
getirilememesi ihtimalini belirtmektedir.
4.1.1.3.3.1. Likidite Riskinin Büyüklüğü
1. Riskin Büyüklüğü:

Likidite riskinin büyüklüğü ‘Değerlendirme Faktörleri’

çerçevesinde ‘Düşük’, ‘Orta’ veya ‘Yüksek’ olarak derecelendirilir.
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2. Değerlendirme Faktörleri: Likidite riski, ‘Piyasaya İlişkin Likidite’, ve
‘Fonlamaya İlişkin Likidite’ çerçevesinde değerlendirilip, her bir değerlendirme faktörünün,
‘Değerlendirme Kriterleri’ çerçevesinde derecelendirilmesi sağlanmalıdır.
3.

Değerlendirme

Kriterleri:

Riskin

büyüklüğünü

belirlemeye

yönelik

‘Değerlendirme Kriterleri’ aşağıda verilmiştir.

‘Düşük’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Riske duyarlı, az sayıda ve büyük ölçekli kaynağa sahip müşterilere bağımlı
olunmayıp, fonlama kaynakları çeşitlendirilmiş ve ayrıca acil durumlarda yeni fon
kaynağı üretebilme yeteneği de mevcuttur.

•

Maliyet avantajı içeren kaynak sağlama noktasında, istikrarlı bir katılım fonu tabanı
ve bankanın unvanına ilişkin güçlü bir piyasa itibarı bulunmaktadır.

•

Bilançoda, ilave kaynak ihtiyacı doğuracak şekilde, krediler, sukuk/kira sertifikası
ve diğer işlemlerden kaynaklanan likidite ihtiyacı bulunmamaktadır.

•

Geçmişte yaşanmış olağanüstü dönemlerde, başta özel cari hesaplar olmak üzere,
kısa vadeli fonlardan kaynaklanan çıkışın toplam katılım fonuna oranı düşük
seyretmiştir.

•

Acil durumlarda nitelikli aktifleri değer kaybına sebebiyet vermeden nakde tahvil
ederek kaynak sağlama kabiliyeti yüksektir.

•

Güçlü bir sermayedar desteği sözkonusudur.

•

Varlıklardan, muhtelif piyasalara rehnedilmek suretiyle, serbest kullanımda
olmayanların hacmi düşük olup, bu durum optimum likidite düzeyi açısından bir risk
teşkil etmemektedir.

‘Orta’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Fonlama kaynaklarının çeşitliliği yeterli olup bu kaynaklar aynı zamanda içinde
bulunulan piyasa koşullarına göre uygun maliyete sahiptir. Acil durumlarda ilgili
piyasalardan makul koşullarda fon temin edebilme yeteneği mevcuttur.

•

Mevcut likidite yapısı ve sahip olunan fonlama kaynakları uzun dönem likidite
ihtiyacının düşük maliyetle sürdürülebilmesi hususunda güçlüklerin ortaya çıkması
olasılığına işaret etmektedir.
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•

Bilançodaki krediler, sukuk/kira sertifikası ile diğer yatırım kalemlerinden
kaynaklanan likidite ihtiyacı zaman zaman belirli hacimde ilave kaynak gereksinimi
doğurmaktadır.

•

Geçmişte yaşanılan olağanüstü dönemlerde, başta özel cari hesaplar olmak üzere,
kısa vadeli fonlardan kaynaklanan çekilişin toplam katılım fonuna oranı sistemin
geneliyle paralellik arzetmektedir.

•

Nitelikli aktiflerin yapısını değiştirerek likidite sağlama imkanı yeterli, acil
durumlarda likit varlıkların nakde çevrilmek durumunda kalınması halinde
uğranılacak değer kaybı ise kabul edilebilir bir seviyededir.

•

Sermayedar desteği yeterli düzeydedir.

•

Varlıklardan, muhtelif piyasalara rehnedilmek suretiyle, serbest kullanımda
olmayanların hacmi banka likiditesi için bazı riskler içermekle birlikte ortaya çıkma
ihtimali olan risk kabul edilebilir düzeydedir.

‘Yüksek’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Katılım fonlarında yoğunlaşma sözkonusu olup fonlar az sayıda müşteri üzerinde
temerküz etmiş ve bu durum pasifin büyük montanlı fonlara bağlı bir yapı arz etmesi
sonucunu doğurmuştur.

•

Fonlama kaynaklarının ve toplam piyasa yükümlülüklerinin yapısı uzun dönemde
sorun yaratabilecek bir mahiyet arzetmekte olup, bu durum aynı zamanda fonlama
maliyetlerini arttırıcı etkide bulunmaktadır.

•

Likidite ihtiyacının giderilmesine yönelik kaynak tedarikinde yurtiçi ve yurtdışı
muhtelif piyasalara erişim imkanları çok kısıtlıdır. Değişken bir katılım fonu tabanı,
kredi notunda düşüş, piyasa söylentileri veya kamuoyundaki imajı nedeniyle
fonlama yeteneğinde bir azalma sözkonusudur.

•

Bilançodaki krediler, sukuk/kira sertifikası ile diğer işlemlerden kaynaklanan likidite
ihtiyacı önemli düzeyde ilave kaynak gereksinimi doğurmaktadır.

•

Geçmişte yaşanan olağanüstü dönemlerde, başta özel cari hesaplar olmak üzere, kısa
vadeli fonlardan kaynaklanan çekilişin toplam katılım fonuna oranı yüksek düzeyde
seyretmiştir.
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•

Nitelikli aktiflerin yapısını değiştirerek likidite sağlama imkanı zayıf, acil
durumlarda likit varlıkların nakde çevrilmesi durumunda uğranılacak değer kaybı ise
yüksektir.

•

Sermayedar desteği zayıf ya da yetersizdir.

•

Varlıklardan, teminat olarak muhtelif piyasalara rehnedilmek suretiyle, serbest
kullanımda olmayanların hacmi yüksek bir düzeydedir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda ‘Değerlendirme Faktörleri’ne ilişkin olarak

riskin boyutu belirlenmelidir.
Riskin Büyüklüğü
Düşük
Orta
Yüksek

Değerlendirme Faktörleri
Likidite Düzeyi / Piyasaya İlişkin
Likidite Düzeyi / Fonlamaya İlişkin

4.1.1.3.3.2. Likidite Riski Yönetim Kalitesi
1. Risk Yönetim Kalitesi: Aşağıdaki ‘değerlendirme kriterleri’ esas alınarak likidite
riski yönetim kalitesi, ‘Güçlü’, ‘Yeterli’ ve ‘Zayıf’ olarak belirlenecektir.
2. Değerlendirme Faktörleri: Risk yönetim kalitesi belirlenirken iç denetçi kanaatini,
‘politikalar’, ‘süreçler’, ‘personel’ ve ‘kontrol sistemleri’nden oluşan dört faktör ışığında
oluşturmalıdır.
3.

Değerlendirme

Kriterleri:

Likidite

riskinin

yönetim

kalitesi

aşağıdaki

değerlendirme kriterleri çerçevesinde belirlenmelidir.
‘Güçlü’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler
•

Likidite riski yönetim süreci, risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi ve
kontrolü aşamalarında etkin bir biçimde tanımlanmıştır.

•

Üst yönetim likidite riskini değişen piyasa koşullarına uyumu etkin bir şekilde
sağlayacak şekilde tüm açılardan dikkate almaktadır.

•

Likidite riskinin yönetimi konusunda belirlenen limitlere tam olarak uyulmaktadır.

•

Acil eylem planı, bankanın yapısına uygun bir şekilde, uygulamada etkinlik
sağlayacak nitelikte ve değişik kriz senaryoları ve yönetimlerini kapsar mahiyette
tasarlanmıştır.
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•

Hazine birimi ile şubeler arasında nakit giriş-çıkışlarını doğru ve hızlı bir şekilde
tahmin edebilmeye yönelik etkin bir veri aktarım sistemi kurulmuştur.

•

Likidite planlaması sürecinin, stratejik planlama, bütçeleme ve finansal yönetim
süreçlerine entegrasyonu tam olup likidite riskinin analizine yönelik çalışmalar
düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.
‘Yeterli’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler

•

Likidite riskinin yönetimi için görev ve sorumluluk alanlarını etkin bir şekilde
belirleyen gerekli düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte risklerin tanımlanması,
ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi aşamalarında bazı yetersizlikler
bulunmaktadır.

•

Üst yönetim likidite riskini değişen piyasa koşullarına uyumu yeterli bir şekilde
sağlayacak şekilde dikkate almaktadır.

•

Likidite riskinin yönetimi konusunda belirlenen limitlere genel olarak uyum
sağlanmaktadır.

•

Acil eylem planı bankanın yapısına uygun ve makul bir biçimde tasarlanmış olmakla
birlikte değişik kriz senaryolarını ve yönetimlerini ancak belirli düzeyde
içermektedir.

•

Hazine birimi ile şubeler arasında kurulan veri aktarım sistemi nakit girişçıkışlarının ancak belirli gecikmelerle tahmin edilebilmesine olanak tanımaktadır.

•

Likidite

riskinin

analizine

yönelik

çalışmalar

genelde

düzenli

olarak

gerçekleştirilmektedir.
‘Zayıf’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler
•

Likidite riskinin yönetimi için görev ve sorumluluk alanları yeterli bir şekilde
belirlenememiş olup, risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol
edilmesi süreçlerinde çeşitli sorunlar gözlenmektedir.

•

Üst yönetim likidite riskinin yönetiminde değişen piyasa koşullarına uyumu yeterli
bir şekilde sağlayamamaktadır.

•

Likidite riskinin yönetimi konusunda belirlenen limitlere uyulmamakta ya da limitler
aşılmaktadır.

•

Acil eylem planı bankanın yapısına uygun bir şekilde tasarlanmamıştır.
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•

Hazine birimi ile şubeler arasında kurulan veri aktarım sistemi yoluyla nakit girişçıkışları ancak ciddi sapmalarla tahmin edilebilmektedir.

•

Likidite riskinin analizine yönelik düzenli çalışmalar gerçekleştirilmemektedir.
Yapılan değerlendirmeler ışığında ‘Değerlendirme Faktörleri’ne ilişkin olarak riskin

boyutu belirlenmelidir.
Değerlendirme Faktörleri

Riskin Büyüklüğü
Zayıf
Yeterli
Güçlü

Politikalar
Süreçler
Personel
Kontrol Sistemleri
4.1.1.3.3.3. Toplam Likidite Riski
Yapılan değerlendirmeler neticesinde; likidite riskinin mevcut ve gelecek düzeyinin
katılım bankasının gelirlerini olumsuz yönde etkileme ihtimali;
-

Zayıf olarak görülüyorsa toplam likidite riskinin derecesi ‘Düşük’,

-

Kabul edilebilir seviyede görülüyorsa toplam likidite riskinin derecesi ‘Orta’,

-

Önemli seviyede görülüyorsa toplam likidite riskinin derecesi ‘Yüksek’,

olarak belirlenmelidir.
4.1.1.3.3.4.

Likidite Riskinin Yönü

Yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda likidite riskinin seviyesi ve dolayısıyla
katılım bankasının gelirlerinde kayıp oluşturma potansiyeli;
-

Artıyor ise likidite riskinin yönü, ‘Artan’,

-

Değişmiyor ise likidite riskinin yönü, ‘Sabit’,

-

Azalıyor ise likidite riskinin yönü, ‘Azalan’,

olarak belirlenmelidir.
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4.1.1.3.4. Piyasa Riski
Piyasa riski; alım-satım amaçlı ve satılmaya hazır portföyde bulunan menkul
kıymetler, hisse senetleri ve diğer enstrümanlar ile bunlara dayalı türev sözleşmelere ve farklı
döviz cinslerine ilişkin pozisyon değerinde kar payı oranları, hisse senedi fiyatları ve döviz
kurlarındaki dalgalanmalar sonucu ortaya çıkan olumsuz gelişmeler nedeniyle katılım
bankasının gelirlerinde kayıp yaşanma ihtimalini ifade etmektedir.
4.1.1.3.4.1. Piyasa Riskinin Büyüklüğü
1. Riskin Büyüklüğü:

Piyasa riskinin büyüklüğü ‘Değerlendirme Faktörleri’

çerçevesinde ‘Düşük’, ‘Orta’ veya ‘Yüksek’ olarak derecelendirilir.
2. Değerlendirme Faktörleri: Piyasa riski, ‘Piyasa Risk Faktörleri’, ‘Portföy
Çeşitliliği’, ‘Ürün Likiditesi’ ve ‘Opsiyon Riski’ çerçevesinde değerlendirilip,

her bir

değerlendirme faktörünün, ‘Değerlendirme Kriterleri’ çerçevesinde derecelendirilmesi
sağlanmalıdır.
3. Değerlendirme Kriterleri: Riskin büyüklüğünü tespite yönelik ‘Değerlendirme
Kriterleri’ aşağıda verilmiştir.
‘Düşük’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Piyasa riskine tabi portföyden kaynaklanan risk düşük olup, bu kalemlerin gelirler
üzerindeki etkisi sınırlıdır.

•

Opsiyonlar dahil türev ürünlerden doğabilecek muhtemel zararların hacmi düşük bir
riske işaret etmektedir.

•

Piyasa riskine maruz portföy; varlıkların türü, ihraçcı taraf, döviz cinsi, vade gibi
kriterler yönünden yeterince çeşitlendirilmiştir.

•

Makul bir süre içinde piyasada nakde dönüştürülebilir ya da “hedge” edilebilir
ürünlerin hacmi bu nitelikleri taşımayan ürünlere göre yüksek düzeydedir.

‘Orta’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Piyasa riskine tabi portföyden kaynaklanan risk ile bu kalemlerin gelirler üzerindeki
etkisi makul düzeydedir.

•

Opsiyonlar dahil türev ürünler makul düzeyde bir risk içermektedir.
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•

Piyasa riskine maruz portföyde farklı enstrümanlara yer verilmekle birlikte
varlıkların türü, ihraççı taraf, döviz cinsi ve vade gibi kriterler yönünden henüz tam
olarak portföy çeşitlendirmesi sağlanamamıştır.

•

Makul bir süre içinde piyasada nakde dönüştürülebilir ya da “hedge” edilebilir
ürünlerin hacmi bu nitelikte olmayan ürünlerle karşılaştırıldığında belirli düzeyde bir
riske işaret etmektedir.

‘Yüksek’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Piyasa riskine tabi portföyden kaynaklanan risk yüksek, ayrıca bu kalemlerin gelirler
üzerindeki etkisi ise önemlidir.

•

Opsiyonlar dahil türev ürünlerinden kaynaklanabilecek muhtemel zarar tutarı yüksek
bir risk düzeyine işaret etmektedir.

•

Piyasa riskine maruz portföy; varlıkların türü, ihraçcı taraf, döviz cinsi, vade gibi
kriterler yönünden yeterince çeşitlendirilmemiştir.

•

Makul bir süre içinde piyasada nakde dönüştürülebilir ya da “hedge” edilebilir
ürünlerin hacmi bu nitelikte olmayan ürünlerle karşılaştırıldığında yüksek düzeyde
bir riske işaret etmektedir.
Yukarıda yapılan değerlendirmeler paralelinde ‘Değerlendirme Faktörleri’ne ilişkin

olarak riskin boyutu belirlenmelidir.
Riskin Büyüklüğü
Düşük
Orta
Yüksek

Değerlendirme Faktörleri
Piyasa Risk Faktörleri
Portföy Çeşitliliği
Ürün Likiditesi
Opsiyon Riski

4.1.1.3.4.2. Piyasa Riski Yönetim Kalitesi
1. Risk Yönetim Kalitesi: ‘Güçlü’, ‘Yeterli’ ve ‘Zayıf’ olarak aşağıdaki
‘değerlendirme tanımları’ esas alınarak belirlenmelidir.
2. Değerlendirme Faktörleri: Risk yönetim kalitesi, ‘politikalar’, ‘süreçler’,
‘personel’ ve ‘kontrol sistemleri’nden oluşan dört faktör ışığında kanaat oluşturulmak
suretiyle belirlenmelidir.
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3. Değerlendirme Kriterleri: Bankanın piyasa riskinin yönetim kalitesi aşağıdaki
‘değerlendirme kriterleri’ne göre belirlenmelidir.
‘Güçlü’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler
•

Yönetim, piyasa riskinin öneminin farkında olup, piyasa eğilimlerini ve piyasa
koşullarındaki değişiklikleri aktif bir şekilde izlemekte, anlık karar alabilmekte ve
piyasa riskine ilişkin olarak dengeli bir politika yürütmektedir.

•

Piyasa riski analizleri, ilgili birimlerden güvenilir ve zamanlı bir şekilde temin edilen
veriler sayesinde zamanında, etkin ve düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Piyasa
riski analizleri, ayrıca yeterli bir kadro tarafından simülasyon analizleriyle
desteklenmektedir.

•

Üstlenilen piyasa riskinin düzeyi konusunda Yönetim Kurulu ile Üst Yönetim
düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

•

Piyasa riskinin etkin yönetilmesi için gerekli komiteler ve süreçler oluşturulmuş olup
bu komitelerin görüşleri üst yönetim tarafından alınan kararları etkilemektedir.

•

Risk yönetim biriminin tavsiyeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından
uygulanabilir ve riski kapsayıcı nitelikte risk limitleri belirlenmiştir.

•

Yönetim

belirli

riskleri

gizlemek

amacıyla

muvazaalı

enstrümanlara

başvurmamakta, ayrıca karmaşık nitelikli hibrit ürünlerden kaynaklanabilecek piyasa
riskinin farkında olup aynı zamanda piyasa risklerine karşı gerekli önlemleri de
almaktadır.
‘Yeterli’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler
•

Yönetim, piyasa eğilimlerini ve piyasa koşullarındaki değişimleri izlemekte,
genellikle gerekli kararları kısa bir süre zarfında alabilmekte ve ayrıca stratejik
planda yer vermek suretiyle piyasa riskine gerekli önemi vermektedir.

•

Yeterli bir kadro tarafından simülasyon analizleri ile desteklenmekle birlikte piyasa
riskine yönelik analizlerin gerçekleştirilmesinde belirli gecikmeler sözkonusudur.

•

Üst yönetim üstlenilen riskin düzeyi konusunda zamanında bilgilendirilirken,
Yönetim Kurulu ise belirli bir süre gecikmeyle bilgilendirilmektedir.

•

Piyasa riskinin yönetilmesi için gerekli komiteler ve süreçler oluşturulmuş, ancak bu
birimlerin yönetim kararlarındaki etkinliği tam olarak sağlanamamıştır.
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•

Risk yönetim biriminin tavsiyeleri üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
risk limitleri genellikle riski kapsayıcı ve uygulanabilir niteliktedir.

•

Yönetim geçmişte belirli riskleri gizlemek amacıyla muvazaalı enstrümanlara
başvurmuş olup, bugün itibariyle bu işlemlerin gelirlere olası etkileri önemli bir
tutara ulaşmış, ayrıca piyasa dalgalanmalarında karmaşık nitelikli hibrit ürünlerden
kaynaklanabilecek piyasa riskinin zarar doğurucu niteliği de artmıştır.
‘Zayıf’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler

•

Yönetim, piyasa riskinin önemini kavramamış, ayrıca piyasa eğilimlerini ve piyasa
koşullarındaki

değişiklikleri

gecikmeli

olarak

izlemekte

ve

anlık

karar

alamamaktadır.
•

Piyasa riski analizleri kısmen gerçekleştirilmekte, ancak risk analizlerine ilişkin
verilerin ilgili birimlerden temin edilmesinde bazı sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca bu
analizler yeterli bir kadro tarafından simülasyon analizleriyle desteklenmemektedir.

•

Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetim bankaca üstlenilen piyasa riskinin seviyesi
konusunda zamanında bilgilendirilmemektedir.

•

Piyasa riskinin yönetilmesi için komiteler oluşturulmuş, ancak bu birimlerin
değerlendirmelerinin yönetim kararlarını etkilemesi sözkonusu değildir.

•

Yönetim kurulu tarafından belirlenen risk limitleri riski kapsamaktan uzak ve
uygulanamaz niteliktedir.

•

Yönetim belirli risklerin gizlenmesi amacıyla muvazaalı enstrümanlara başvurmakta,
karmaşık

nitelikli

hibrit

ürünlerden

kaynaklanabilecek

piyasa

riskini

ise

önemsememektedir.
Yapılan değerlendirmeler paralelinde ‘Değerlendirme Faktörleri’ne ilişkin olarak
riskin boyutu belirlenmelidir.
Değerlendirme Faktörleri

Riskin Büyüklüğü
Zayıf
Yeterli
Güçlü

Politikalar
Süreçler
Personel
Kontrol Sistemleri
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4.1.1.3.4.3. Toplam Piyasa Riski
Yapılan değerlendirmeler neticesinde; piyasa riskinin mevcut ve gelecek düzeyinin
katılım bankasının gelirlerini olumsuz yönde etkileme ihtimali;
-

Zayıf olarak görülüyorsa, toplam piyasa riskinin derecesi ‘Düşük’,

-

Kabul edilebilir seviyede görülüyorsa, toplam piyasa riskinin derecesi ‘Orta’,

-

Önemli seviyede görülüyorsa, toplam piyasa riskinin derecesi ‘Yüksek’,

olarak belirlenmelidir.
4.1.1.3.4.4. Piyasa Riskinin Yönü
Yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda piyasa riskinin seviyesi ve dolayısıyla
katılım bankasının gelirlerinde kayıp oluşturma potansiyeli;
-

Artıyor ise piyasa riskinin yönü, ‘Artan’,

-

Değişmiyor ise piyasa riskinin yönü, ‘Sabit’,

-

Azalıyor ise piyasa riskinin yönü, ‘Azalan’,

olarak belirlenmelidir.
4.1.1.3.5. Kur Riski
Ulusal paranın değerinin yabancı paralar karşısında sergilediği dalgalanma sonucunda
ortaya çıkan kur riski açık veya fazla pozisyon riskinden kaynaklanabileceği gibi çapraz
kurlardaki değişimlerden de etkilenebilmektedir.
4.1.1.3.5.1. Kur Riskinin Büyüklüğü
1. Riskin Büyüklüğü: Riskin büyüklüğü ‘Değerlendirme Faktörleri’ çerçevesinde
‘Düşük’, ‘Orta’ veya ‘Yüksek’ olarak derecelendirilir.
2. Değerlendirme Faktörleri: Kur riski, ‘Yapısal Açıdan Risklilik’, ‘Dış Faktörler
Kaynaklı Risklilik’ ve ‘Stratejik Faktörler Kaynaklı Risklilik’ çerçevesinde değerlendirilip,
her bir değerlendirme faktörünün, ‘Değerlendirme Kriterleri’ çerçevesinde derecelendirilmesi
sağlanmalıdır.
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3.

Değerlendirme

Kriterleri:

Riskin

büyüklüğünü

belirlemeye

yönelik

‘Değerlendirme Kriterleri’ aşağıda verilmiştir.

‘Düşük’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Döviz kurlarında meydana gelebilecek değişimler katılım bankasının gelirleri
üzerinde önemsiz bir etkiye sahiptir.

•

Pozisyon gizlenmesine yönelik işlemler bulunmamakta olup aynı zamanda taşınan
açık/fazla pozisyon yasal limitler dahilindedir.

•

Çapraz kur riski bulunmamaktadır.

•

Döviz kurlarında yaşanan muhtemel dalgalanmalar, ekonomik koşullar ve döviz
kuru rejimi değişikliği gibi dış faktörlerden kaynaklanan kayıp riski düşük
düzeydedir.

‘Orta’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Döviz kurlarında meydana gelebilecek değişimlerin katılım bankasının gelirleri
üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmesi olasılığı zayıftır.

•

Pozisyon gizlenmesine yönelik işlemler önemli düzeyde olmayıp, açık/fazla
pozisyon yasal limitlerin zaman zaman aşılması sonucunu verebilecek görünüm
sergilemektedir.

•

Çapraz kur riski bulunmakla birlikte bu risk düşük bir maliyetle giderilebilecek
düzeydedir.

•

Döviz kurlarında yaşanan muhtemel dalgalanmalar, ekonomik koşullar ve döviz
kuru rejimi değişikliği gibi dış faktörlerden kaynaklanan kayıp riski belirli
dönemlerde önem arz etmektedir.

‘Yüksek’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Döviz kurlarında meydana gelebilecek değişimlerin katılım bankasının gelirleri
üzerinde önemli düzeyde olumsuz etkilere yol açması beklenmektedir.

•

Pozisyon gizlenmesine yönelik işlemler bulunmakta olup ayrıca açık/fazla pozisyon
yasal limitleri ciddi oranlarda aşmaktadır.

•

Mali bünye üzerinde ciddi olumsuz etkiler meydana getirebilecek mahiyette çapraz
kur riski bulunmaktadır
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•

Piyasada döviz kurlarında yaşanan muhtemel dalgalanmalar, ekonomik koşullar ve
döviz kuru rejimi değişikliği gibi dış faktörlerden kaynaklanan kayıp riski yüksektir.
Yapılan değerlendirmeler ışığında “Değerlendirme Faktörleri”ne ilişkin olarak riskin

boyutu belirlenmelidir.
Riskin Büyüklüğü
Değerlendirme Faktörleri
Düşük

Orta

Yüksek

Yapısal Açıdan Risklilik
Dışsal Faktörler Kaynaklı Risklilik
Stratejik Faktörler Kaynaklı Risklilik

4.1.1.3.5.2. Kur Riski Yönetim Kalitesi
1. Risk Yönetim Kalitesi: ‘Güçlü’, ‘Yeterli’, ‘Zayıf’ olmak üzere üç derecede;
aşağıdaki ‘Değerlendirme Kriterleri’ esas alınarak belirlenecektir.
2. Değerlendirme Faktörleri: Risk yönetim kalitesi belirlenirken, ‘politikalar’,
‘süreçler’, ‘personel’ ve ‘kontrol sistemleri’nden oluşan dört faktör ışığında iç denetçi kanaati
oluşturulmalıdır.
3. Değerlendirme Kriterleri: Bankanın kur riski yönetim kalitesi aşağıdaki
değerlendirme usulüne göre belirlenmelidir.
‘Güçlü’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler
•

Yönetim üstlenilen riskin düzeyinin farkında olarak ve kontrollü bir şekilde kur riski
almakta, bununla bereber piyasa şartlarındaki değişiklikleri doğru tahmin
edebilmekte ve bu değişikliklere zamanında reaksiyon vermektedir.

•

Kur riski, etkili bir şekilde ölçülmekte, aktif bir biçimde yönetilmekte ve bağımsız
bir şekilde izlenmektedir.

•

Pozisyon takibini etkin ve gerçek zamanlı olarak gerçekleştirmek için elverişli bir
döviz pozisyonu veritabanı söz konusudur.
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•

Kapsamlı ve etkin bir şekilde yönetilen riskten korunma (hedging) araçları
bulunmaktadır.

•

Kur riskini açık ve makul bir şekilde sınırlandırmış ve sorumlulukları belirlemiş bir
kur riski pozisyon politikası bulunmaktadır.

•

Kur riskinin artması ya da yasal sınırların aşılması ve/veya sınırlara yaklaşılması
uyarıları etkin bir şekilde takip edilerek üst yönetime ve yönetim kuruluna
raporlanmakta, yönetim tarafından kur değişimlerinden dolayı maruz kalınan riskler
düzenli olarak gözden geçirilmekte ve piyasa koşullarındaki değişimler düzenli bir
şekilde izlenmektedir.
‘Yeterli’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler

•

Yönetim, kur riskinin temel yönlerini kavramak ve alınan riskin düzeyinin farkında
olmak suretiyle kur riski almaktadır.

•

Kur riski, yeterli düzeyde ölçülmekte, kontrol edilmekte ve izlenmektedir.

•

Döviz pozisyonuna ilişkin olarak kullanılan veritabanı pozisyon takibine kısmen
gecikmeli de olsa elverişlidir.

•

Makul bir şekilde belirlenmiş ve personele duyurulmuş riskten korunma (hedging)
amaçlı planlar söz konusudur.

•

Kur riski politikaları, kur riskini tanımlamış olmakla birlikte riskin yönetimi
konusunda spesifik ilkeler getirmemiştir.

•

Kur riskinin artması ya da yasal sınırların aşılması ve/veya sınırlara yaklaşılması
uyarıları üst yönetime ve yönetim kuruluna raporlanmakta, yönetim tarafından
bankanın kur değişimlerinden dolayı maruz kaldığı riskler düzenli bir şekilde gözden
geçirilmekte, ancak piyasalarda görülen değişiklikler tam olarak izlenmemektedir.
‘Zayıf’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler

•

Yönetim, üstlenilen riskin düzeyinin farkında olmaksızın kontrolsüz bir şekilde kur
riski almakta, piyasa koşullarındaki değişimleri tahmin edememekte ve bu
değişimlere karşı zamanında ve uygun aksiyonları uygulamaya koyamamaktadır.

•

Döviz pozisyonuna ilişkin olarak kullanılan veritabanı yetersiz ve oldukça gecikmeli
olarak pozisyon takibine imkan vermektedir.
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•

Riskten korunma (hedging) amaçlı planlar makul olmadığı gibi personele de tam
olarak duyurulmamıştır.

•

Kur riski politikaları tanımlanmamıştır veya politika limitleri yönetimin uzmanlık
düzeyine, sermaye pozisyonuna ve/veya yabancı para cinsinden aktif ve pasiflerin
hacmine göre makul değildir.

•

Kur riskinin artması ya da yasal sınırların aşılması/sınırlara yaklaşılması uyarıları
çoğu zaman üst yönetime ve yönetim kuruluna gecikmeli olarak raporlanmakla
birlikte yönetim kur değişimlerinden dolayı maruz kalınan risklerin farkında
değildir.
Yapılan değerlendirmeler ışığında ‘Değerlendirme Faktörleri’ne ilişkin olarak riskin

boyutu belirlenmelidir.
Değerlendirme Faktörleri

Riskin Büyüklüğü
Zayıf
Yeterli
Güçlü

Politikalar
Süreçler
Personel
Kontrol Sistemleri
4.1.1.3.5.3. Toplam Kur Riski
Yapılan değerlendirmeler neticesinde; kur riskinin mevcut ve gelecek düzeyinin
katılım bankasının gelirlerini olumsuz yönde etkileme ihtimali;
-

Zayıf olarak görülüyorsa toplam kur riskinin derecesi ‘Düşük’,

-

Kabul edilebilir seviyede görülüyorsa toplam kur riskinin derecesi ‘Orta’,

-

Önemli seviyede görülüyorsa toplam kur riskinin derecesi ‘Yüksek’,

olarak belirlenmelidir.
4.1.1.3.5.4.

Kur Riskinin Yönü

Yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda kur riskinin seviyesi ve dolayısıyla
katılım bankasının gelirlerinde kayıp oluşturma potansiyeli;
-

Artıyor ise kur riskinin yönü, ‘Artan’,
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-

Değişmiyor ise kur riskinin yönü, ‘Sabit’,

-

Azalıyor ise kur riskinin yönü, ‘Azalan’,

olarak belirlenmelidir.
4.1.1.3.6. Operasyonel Risk
Operasyonel risk, iç kontrollerdeki aksamalar sonucunda, hata ve usulsüzlüklerin
gözden kaçmasından, banka yönetimi ve personeli tarafından zaman ve koşullara uygun
hareket edilememesinden, banka yönetimindeki hatalardan, bilgi teknolojisi sistemlerindeki
hata ve aksamalar ile deprem, yangın, sel gibi felaketlerden kaynaklanabilecek kayıpları ya da
zarara uğrama ihtimalini ifade etmektedir. Bu risk, iç kontrollerin, bilgi sistemlerinin, insan
unsurunun, operasyonel süreçlerin ve dış faktörlerin bir fonksiyonudur.
4.1.1.3.6.1. Operasyonel Riskin Büyüklüğü
1. Riskin Büyüklüğü:

Operasyonel riskin büyüklüğü, ‘Değerlendirme Faktörleri’

çerçevesinde ‘Düşük’, ‘Orta’ veya ‘Yüksek’ olarak derecelendirilir.
2. Değerlendirme Faktörleri: Operasyonel risk, ‘Yapısal Faktörler Kaynaklı’, ‘İnsan
Kaynaklı’, ‘Sistem Kaynaklı’ ve ‘Dışsal Olaylar Kaynaklı’ operasyonel riskler çerçevesinde
değerlendirilip, her bir değerlendirme faktörünün, ‘Değerlendirme Kriterleri’ çerçevesinde
derecelendirilmesi sağlanmalıdır.
3. Değerlendirme Kriterleri: Riskin büyüklüğünü tespite yönelik olarak tasarlanan
‘Değerlendirme Kriterleri’ aşağıda verilmiştir.
‘Düşük’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Bankacılık işlemlerinin hacmi ile sunulan ürün ve hizmetlerin karmaşıklığı dikkate
alındığında suistimaller, hatalar, eksiklikler, yetkisiz ve hileli olarak gerçekleştirilen
işlemler ve iş akış süreçlerinde yaşanan kesintiler düşük düzeydedir.

•

Taşınan faaliyet risklerinin, kârlılık ve sermaye üzerinde oluşabilecek kayıplara olası
etkisi ihmal edilebilir düzeydedir.

•

Muhasebe kayıtlarında tutarsız, eksik ve hatalı bilgilere rastlanılmamaktadır.

•

Dış faktörler ile yeni ürün ve hizmetlerin uygulamaya konmasından kaynaklanan
faaliyet riski düşük düzeydedir.

234

•

Faaliyetler için yeterli seviyede bilgi işlem donanım ve yazılım altyapısına, faaliyet
ve ihtiyaçlara uygun teknolojiye, gerekli sistem geliştirme çalışmalarına, sistem
güvenliği ve kapasitesine sahip bulunulmaktadır.

•

İç kontrol ve risk yönetimi raporlamaları ile insan kaynakları uygulamaları
başarılıdır.

‘Orta’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Bankacılık işlemlerinin hacmi ile ürün ve hizmetlerin karmaşıklığı dikkate
alındığında suistimaller, hatalar, eksiklikler, yetkisiz ve hileli olarak gerçekleştirilen
işlemler ve iş akış süreçlerinde yaşanan kesintiler makul seviyededir.

•

Faaliyet risklerinin kârlılık ve sermaye üzerinde oluşabilecek kayıplara olası etkisi
makul düzeydedir.

•

Muhasebe kayıtlarında tutarsız, eksik ve hatalı bilgilere rastlanılmakla birlikte
bunların sayısı önemli düzeyde değildir.

•

Dış faktörlerden ve yeni ürün ve hizmetlerin uygulamaya konmasından kaynaklanan
faaliyet riski kabul edilebilir seviyededir.

•

Faaliyetler için yeterli bilgi işlem donanım ve yazılım altyapısına sahip, faaliyet ve
ihtiyaçlara büyük oranda uygun gerekli teknolojiye, sistem geliştirme çalışmaları ile
sistem güvenliği ve kapasitesine sahip bulunulmaktadır.

•

İç kontrol ve risk yönetimi raporlamaları ile insan kaynakları uygulamaları
olumludur.

‘Yüksek’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Bankacılık işlemlerinin hacmi ile ürün ve hizmetlerin karmaşıklığı dikkate
alındığında suistimaller, hatalar, eksiklikler ve yetkisiz ve hileli olarak
gerçekleştirilen işlemler ve iş akış süreçlerinde yaşanan kesintiler yüksek
düzeydedir.

•

Faaliyet risklerinin kârlılık ve sermaye üzerinde oluşabilecek kayıplara olası etkisi
önemli düzeydedir.

•

Muhasebe kayıtlarında tutarsız, eksik ve hatalı bilgilere rastlanılmaktadır.

•

Dış faktörlerden ve yeni ürün ve hizmetlerin uygulamaya konmasından kaynaklanan
faaliyet riski yüksektir.
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•

Faaliyetler için yeterli bilgi işlem donanım ve yazılım altyapısına sahip olunmakla
birlikte mevcut teknoloji, sistem geliştirme çalışmaları, sistem güvenliği ve
kapasitesi faaliyet ve ihtiyaçlara cevap vermekten uzaktır.

•

İç kontrol ve risk yönetimi raporlamaları ile insan kaynakları uygulamalarında
önemli sorunlar yaşanmaktadır.
Yapılan değerlendirmeler ışığında “Değerlendirme Faktörleri”ne ilişkin olarak riskin

boyutu belirlenmelidir.
Değerlendirme Faktörleri

Riskin Büyüklüğü
Düşük
Orta
Yüksek

Yapısal Faktörler Kaynaklı
İnsan Kaynaklı
Sistemler Kaynaklı
Dışsal Olaylar Kaynaklı
4.1.1.3.6.2. Operasyonel Risk Yönetim Kalitesi
1. Risk Yönetim Kalitesi: Üç derecede; ‘Güçlü’, ‘Yeterli’, ‘Zayıf’ olarak aşağıdaki
‘değerlendirme kriterleri’ esas alınarak belirlenmelidir.
2. Değerlendirme Faktörleri: Risk yönetim kalitesi belirlenirken, ‘politikalar’,
‘süreçler’, ‘personel’ ve ‘kontrol sistemleri’nden oluşan dört faktör ışığında kanaat
oluşturulmalıdır.
3. Değerlendirme Kriterleri: Bankanın operasyonel risk yönetim kalitesi aşağıdaki
değerlendirme usulüne göre belirlenmelidir.
‘Güçlü’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterleri
•

Yönetim, operasyonel değişimleri, sistem geliştirme ve yeni teknolojilerden
kaynaklanan riskleri bütün yönleriyle ve etkin bir şekilde anlamaktadır.

•

Yönetim doğru ve güvenilir operasyonel süreçlerin, bilgi sistemlerinin, iç kontrol ve
denetim faaliyetlerinin yürütülmesini etkin bir şekilde sağlamaktadır.

•

Bilgi işlem sistemleri suistimal, şüpheli işlemler, güvenlik ihlalleri gibi
olumsuzlukları izleme ve raporlama kapasitesine sahiptir.

236

•

Yönetim bilgi sistemleri (MIS) zamanında, doğru, tam ve güvenilir bilgi
sağlamaktadır.

•

Muhasebe uygulamaları ve mali kontrol faaliyetleri; yetki ve sorumlulukların
tanımlanması, karar alma sürecinde etkinliğin sağlanması gibi süreçlere yönelik
yapılanması ile başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

•

Yönetim dış hizmet sağlayıcılardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere,
hizmetlerdeki devamlılığı ve güvenilirliği sağlayabilmektedir.

•

Bankanın bilgi-işlem altyapısı modern, sistem geliştirme faaliyetleri yerinde ve
başarılıdır.

•

Bilgi işlem sisteminin periyodik olarak güvenlik testleri yapılmaktadır.

•

Projeler, yeni ürünler, teknoloji transferi veya yeni pazarlara giriş nedeniyle ortaya
çıkabilecek riskler iyi anlaşılmış ve bunlar için kontrol süreçleri tesis edilmiştir.
‘Yeterli’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler

•

Yönetim, operasyonel değişimlerden, sistem geliştirme ve yeni teknolojilerden
kaynaklanan risklere dair yeterli bilince sahiptir.

•

Yönetim, operasyonel süreçleri, bilgi sistemlerini, iç kontrol ve denetim
faaliyetlerini makul bir şekilde yürütmektedir.

•

Bilgi işlem sistemleri, normal işlemlerin ve hataların raporlanması konusunda iyi
işlemekte; ancak suistimal, şüpheli işlemler, güvenlik ihlalleri gibi olumsuzlukları
ancak ihtiyaç duyulduğunda raporlamaktadır.

•

Yönetim bilgi sistemleri banka ihtiyaçlarına genel olarak cevap verebilmektedir.

•

Muhasebe uygulamaları ve mali kontrol faaliyetlerinin başarısı, yetki ve
sorumlulukların tanımlanması, karar alma sürecinde etkinliğin sağlanması gibi
süreçlere yönelik yapılanması ile makul bir düzeydedir.

•

Yönetim bankacılık hizmetlerindeki devamlılığı ve güvenilirliği genel olarak
sağlayabilmektedir.

•

Bankanın bilgi-işlem alt yapısı bankanın ihtiyacına cevap verebilmekte, ancak
sistem geliştirme faaliyetleri kısmen gerçekleştirilmektedir.

•

Bilgi işlem sistemlerinin güvenliğine ilişkin yazılı kurallar mevcuttur.
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•

Projeler, yeni ürünler, teknoloji transferi veya yeni pazarlara giriş gerçekleşmeden
önce

söz

konusu

ürün

ve

hizmetlerden

kaynaklanabilecek

olası

riskler

hesaplanmaktadır.
‘Zayıf’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler
•

Yönetim, operasyonel değişimler, sistem geliştirme ve yeni teknolojilerden
kaynaklanan riskleri kontrol altında tutamamaktadır.

•

Yönetim, bankada operasyonel süreçleri, bilgi sistemlerini, iç kontrol ve denetim
faaliyetlerini kontrol edememektedir.

•

Bilgi işlem sistemleri, hatalar, suistimal, şüpheli işlemler ve güvenlik ihlalleri gibi
konuları izleyememektedir.

•

Yönetim bilgi sistemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

•

Muhasebe uygulamaları ve mali kontrol faaliyetleri, yetki ve sorumlulukların
tanımlanması, karar alma sürecinde etkinliğin sağlanması gibi süreçlere yönelik
yapılanması ile yeterli bir şekilde yürütülememektedir.

•

Hizmetlerde devamlılığı ve güvenilirliği sağlamakta sorunlarla karşılaşılmaktadır.

•

Bankanın bilgi-işlem altyapısı demode olup, güvenlik ile ilgili ciddi sıkıntılar
bulunmakta olup, ayrıca sistem geliştirme faaliyetleri yetersiz ve aynı zamanda
gelişmelere adaptasyonu başarısızdır.

•

Bilgi işlem sistemlerinin güvenliğine ilişkin yazılı kurallar bulunmamaktadır.

•

Projeler, yeni ürünler, teknoloji transferi veya yeni pazarlara giriş muhtemel riskler
dikkate alınmaksızın ve gerekli planlama yapılmaksızın hayata geçirilmektedir.
Yapılan değerlendirmler ışığında ‘Değerlendirme Faktörleri’ne ilişkin olarak riskin

boyutu belirlenmelidir.
Değerlendirme Faktörleri

Riskin Büyüklüğü
Zayıf
Yeterli
Güçlü

Politikalar
Süreçler
Personel
Kontrol Sistemleri
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4.1.1.3.6.3. Toplam Operasyonel Risk
Yapılan değerlendirmeler neticesinde; operasyonel riskin mevcut ve gelecek düzeyinin
katılım bankasının gelirlerini olumsuz yönde etkileme ihtimali;
-

Zayıf olarak görülüyorsa toplam operasyonel riskin derecesi ‘Düşük’,

-

Kabul edilebilir seviyede görülüyorsa toplam operasyonel riskin derecesi ‘Orta’,

-

Önemli seviyede görülüyorsa toplam operasyonel riskin derecesi ‘Yüksek’,

olarak belirlenmelidir.
4.1.1.3.6.4. Operasyonel Riskin Yönü
Yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda operasyonel riskin seviyesi ve
dolayısıyla katılım bankasının gelirlerinde kayıp oluşturma potansiyeli;
-

Artıyor ise operasyonel riskin yönü, ‘Artan’,

-

Değişmiyor ise operasyonel riskin yönü, ‘Sabit’,

-

Azalıyor ise operasyonel riskin yönü, ‘Azalan’,

olarak belirlenmelidir.
4.1.1.3.7. Uyum Riski
Uyum riski, yasalara, kurallara, düzenlemelere, emredici uygulamalara, içsel politika
ve süreçlere ya da etik standartlara uyulmaması veya bunların ihlal edilmesi nedenleriyle
bankanın gelirlerinde kayıp ortaya çıkma ihtimalini ifade etmektedir.
4.1.1.3.7.1. Uyum Riskinin Büyüklüğü
1. Riskin Büyüklüğü:

Uyum riskin büyüklüğü ‘Değerlendirme Faktörleri’

çerçevesinde ‘Düşük’, ‘Orta’ veya ‘Yüksek’ olarak derecelendirilmelidir.
2. Değerlendirme Faktörleri: Uyum riski, ‘Uyumsuzlık’ ve ‘Hukuki İhtilaflar’
çerçevesinde değerlendirilip, her bir değerlendirme faktörünün, ‘Değerlendirme Kriterleri’
çerçevesinde derecelendirilmesi sağlanmalıdır.
3.

Değerlendirme

Kriterleri:

Riskin

‘Değerlendirme Kriterleri’ aşağıda verilmiştir.
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büyüklüğünü

belirlemeye

yönelik

‘Düşük’Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Faaliyetlerinin yapısı ve kapsamı, bankanın yasalara ve diğer düzenlemelere uymama
veya bunları ihlal etme riskini sınırlandırmaktadır.

•

Mevzuat ihlalleri, itibar, sermaye, kazanç ve iş fırsatlarını etkilememektedir. Açılan
davaların, ödenen tazminatların, hukuki ihtilafların ve müşteri şikayetlerinin düzeyi
düşüktür.

•

Düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

•

Yönetimin faaliyet alanları bazında dış ve iç denetçilerin olumsuz tespitleri ile
önerilerini yerine getirme hususundaki hassasiyeti olumludur.

•

Müşteri adına yapılan işlemlerde mevzuata uygunluğun ve gizliliğin sağlanmasına,
müşteri istekleri ile ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar etkindir.

‘Orta’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Faaliyetlerinin yapısı ve kapsamı dolayısıyla bankanın

yasalara ve diğer

düzenlemelere uymama veya bunları ihlal etme riski mevcuttur.
•

Göze çarpan mevzuat ihlalleri, bankanın itibarını, değerini, kazancını veya iş
fırsatlarını zedelemeksizin, ticari hayatın normal akışı içinde düzeltilebilir
mahiyettedir. Açılan davalar, ödenen tazminatlar, hukuki ihtilaflar ve müşteri
şikayetleri makul bir düzeydedir.

•

Genel olarak düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

•

Faaliyet alanları bazında yönetimin dış ve iç denetçilerin olumsuz tespitleri ile
önerilerini yerine getirme hususundaki hassasiyeti olumlu kabul edilebilir.

•

Müşteri adına yapılan işlemlerde mevzuata uygunluğun ve gizliliğin sağlanmasıyla,
müşteri istekleri ile gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olarak bazı çalışmalarda
bulunulmaktadır.

‘Yüksek’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Faaliyetlerinin yapısı ve kapsamı, bankanın yasalara ve diğer düzenlemelere
uymama veya bunları ihlal etme riskini önemli ölçüde artırmaktadır.

•

Bankanın itibarını, değerini, kazancını veya iş fırsatlarını zedeleyebilecek boyutta
göze

çarpan

mevzuat

ihlalleri

bulunmaktadır.

Açılan

davaların,

tazminatların, hukuki ihtilafların ve müşteri şikayetlerinin düzeyi yüksektir.
•

Düzenlemelere aykırı davranışlar içerisinde bulunulmaktadır.
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ödenen

•

Faaliyet alanları bazında yönetimin dış ve iç denetçilerin olumsuz tespitleri ile
önerilerini yerine getirme hususunda gerekli hassasiyeti göstermekten uzaktır.

•

Müşteri adına yapılan işlemlerde mevzuata uygunluğun ve gizliliğin sağlanmasına
ve müşteri istekleri ile gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar
yetersizdir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda ‘Değerlendirme Faktörleri’ne ilişkin olarak

riskin boyutu belirlenmelidir.
Değerlendirme Faktörleri

Riskin Büyüklüğü
Düşük
Orta
Yüksek

Uyumsuzluk
Hukuki İhtilaflar

4.1.1.3.7.2. Uyum Riski Yönetim Kalitesi
1. Risk Yönetim Kalitesi: ‘Güçlü’, ‘Yeterli’, ‘Zayıf’ olarak aşağıdaki ‘Değerlendirme
Kriterleri’ esas alınarak belirlenecektir.
2. Değerlendirme Faktörleri: Risk yönetim kalitesi belirlenirken, ‘politikalar’,
‘süreçler’, ‘personel’ ve ‘kontrol sistemleri’nden oluşan dört faktör ışığında kanaat
oluşturulmalıdır.
3. Değerlendirme Kriterleri: Bankanın uyum riskinin yönetim kalitesi aşağıdaki
değerlendirme usulüne göre belirlenmelidir.
‘Güçlü’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler
•

Yönetim, uyum riskinin temel unsurlarını tüm yönleriyle tanımlamakta ve mevzuat
değişikliklerine hızlı bir şekilde adapte olmaktadır.

•

Uyum riski yönetim sistemi, aykırılıkları ve uyumsuzlukları önlemede yeterlidir.

•

İç düzenlemeler ile önceden yazılı olarak belirlenmiş bankacılık süreçlerine, risk
limitlerine ve politikalarına uyumlu hareket edilmektedir.

•

Faaliyet birimlerince gerçekleştirilen uygulamalar, yasal düzenlemeler, tebliğler,
bankacılık teamülleri ve etik değerlerle uyumludur.
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•

Yönetimin başta bilgi işlem sistemi olmak üzere, MIS raporlamaları, iç mevzuat,
bankacılık süreçleri konularında sürekli iyileştirme ve gerekli adaptasyonu
sağlayabilme kapasitesi başarılıdır.

•

Yeni ürün ve sistem geliştirmelerinde uyum riskinin üzerinde hassasiyetle
durulmaktadır.

•

İç kontrol sisteminin süreçlere yönelik değerlendirmeleri ile gerekli düzeltmelerin
yapılmasına yönelik tavsiyeleri zamanında ve yerinde olup, bu tavsiyeler seri bir
şekilde uygulamaya konulmaktadır.

•

Teknolojik altyapı, işlem esnasında ve sonraki süreçlerde uyumsuzlukları ortaya
çıkarmakta etkindir.
‘Yeterli’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler

•

Yönetim, uyum riskinin temel unsurlarını tatmin edici düzeyde tanımlamakta ve
mevzuat değişikliklerine kısmen gecikmeli olarak adapte olabilmektedir.

•

Uyum riski yönetim sistemi, aykırılıkları ve uyumsuzlukları ortadan kaldıramamıştır.

•

İç düzenlemeler ile önceden yazılı olarak belirlenmiş bankacılık süreçlerine, risk
limitlerine ve politikalarına genel olarak uyumlu hareket edilmektedir.

•

Faaliyet birimlerince gerçekleştirilen uygulamalar çoğunlukla, yasal düzenlemeler,
tebliğler, bankacılık teamülleri ve etik değerlerle uyumludur.

•

Yönetimin bilgi işlem sistemi, MIS raporlamaları, iç mevzuat, bankacılık süreçleri
vb. konularda adaptasyonu sağlayabilme kapasitesi ortalama bir düzeydedir.

•

Yeni ürün ve sistem geliştirmelerinde uyum riskinin üzerinde genel olarak
durulmaktadır.

•

İç kontrol sisteminin süreçlere yönelik değerlendirmeleri ile tavsiyeleri belirli
gecikmelerle uygulamaya alınabilmektedir.

•

Teknolojik

altyapı,

genel

olarak

işlem

esnasında

ve

sonraki

süreçlerde

uyumsuzlukları tespit edebilecek sistemleri kurmuştur.
‘Zayıf’ Risk Yönetim Kalitesi İçin Kriterler
•

Yönetim uyum riskinin temel unsurlarını algılayamamakta ve ortaya çıkan mevzuat
değişikliklerine adapte olmakta zorlanmaktadır.
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•

Uyum riski yönetim sistemi, aykırılıkları ve uyumsuzlukları önlemede yetersiz
kalmaktadır.

•

İç düzenlemeler ile uyum politikalarına uygun davranılmamaktadır.

•

Faaliyet birimlerince gerçekleştirilen bazı uygulamalar yasal düzenlemeler, tebliğler,
bankacılık teamülleri ve etik değerlerle uyumsuzdur.

•

Yönetimin, başta bilgi işlem sistemi olmak üzere, MIS raporlamaları, iç mevzuat ve
bankacılık süreçleri konularında sorunları tespit edebilme ve gerekli adaptasyonu
sağlayabilme kapasitesinde önemli yetersizlikler bulunmaktadır.

•

Yeni ürün ve sistem geliştirmelerinde uyum riski dikkate alınmamaktadır.

•

İç kontrol sisteminin süreçlere yönelik değerlendirmeleri ile gerekli düzeltmelerin
yapılmasına

yönelik

tavsiyelerinin

uygulamaya

konulmasında

sorunlarla

karşılaşılmaktadır.
•

Teknolojik altyapı, işlem esnasında ve sonraki süreçlerde uyumsuzlukları ortaya
çıkarmakta etkin değildir.
Yapılan değerlendirmeler ışığında ‘Değerlendirme Faktörleri’ne ilişkin olarak riskin

boyutu belirlenmelidir.
Değerlendirme Faktörleri

Riskin Büyüklüğü
Zayıf
Yeterli
Güçlü

Politikalar
Süreçler
Personel
Kontrol Sistemleri
4.1.1.3.7.3. Toplam Uyum Riski
Yapılan değerlendirmeler neticesinde; uyum riskinin mevcut ve gelecek düzeyinin
katılım bankasının gelirlerini olumsuz yönde etkileme ihtimali;
-

Zayıf olarak görülüyorsa toplam uyum riskin derecesi ‘Düşük’,

-

Kabul edilebilir seviyede görülüyorsa toplam uyum riskinin derecesi ‘Orta’,

-

Önemli seviyede görülüyorsa toplam uyum riskinin derecesi ‘Yüksek’,

olarak belirlenmelidir.
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4.1.1.3.7.4.

Uyum Riskinin Yönü

Yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda uyum riskinin seviyesi ve dolayısıyla
katılım bankasının gelirlerinde kayıp oluşturma potansiyeli;
-

Artıyor ise uyum riskinin yönü, ‘Artan’,

-

Değişmiyor ise uyum riskinin yönü, ‘Sabit’,

-

Azalıyor ise uyum riskinin yönü, ‘Azalan’,

olarak belirlenmelidir.
4.1.1.3.8. Stratejik Risk
Stratejik risk, yanlış ticari seçimlerden, bu seçimlerin yanlış şekilde uygulanmasından
veya

sektörel

değişikliklere

uygun

karşılığın

verilememesinden

dolayı

bankanın

kazançlarında kayıp ortaya çıkma ihtimalini ifade etmektedir.
4.1.1.3.8.1. Stratejik Riskin Büyüklüğü
1. Riskin Büyüklüğü:

Stratejik riskin büyüklüğü ‘Değerlendirme Faktörleri’

çerçevesinde ‘Düşük’, ‘Orta’ veya ‘Yüksek’ olarak derecelendirilir.
2. Değerlendirme Faktörleri: Stratejik risk, ‘Stratejik Faktörler’, ‘Dışsal Faktörler’
ve ‘Yönetim, Süreçler, Sistemler’ çerçevesinde değerlendirilip, her bir değerlendirme
faktörünün, ‘Değerlendirme Kriterleri’ çerçevesinde derecelendirilmesi sağlanmalıdır.
3. Değerlendirme Kriterleri: Riskin büyüklüğünü tespite yönelik ‘Değerlendirme
Kriterleri’ aşağıda verilmiştir.
‘Düşük’Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Kurumsal kültür ve etik değerler kurum genelinde yaygınlaştırılmıştır.

•

Kredi ve personel politikaları, teknolojik altyapı, sermaye yeterliliği gibi hususlar
stratejik hedeflerle uyumludur.

•

Ürün çeşitliliği konusundaki değişikliklere adaptasyon derecesi yüksek, yeni ürün ve
hizmet sağlama yeteneği ise başarılıdır.

•

Yönetim kurulu stratejilerin belirlenmesinde ve alınan kararlarda etkindir.

•

Stratejik yönelimler ve organizasyonel etkinlik yönetimin deneyimi ve birikimi ile
güçlendirilmiştir.
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•

Geçmişteki hedeflere tam olarak ulaşılmıştır.

•

Yönetim yanlış kararlardan hızlı ve düşük maliyetle dönebilmekte, hedeflerini tüm
organizasyona etkin bir şekilde iletebilmektedir.

•

Banka’da bağımsız, yeterli ve kendini yenileyebilen bir iç kontrol sistemi mevcut
olup alınan kararların ve stratejilerin riskliliği ile başarısının sürekli olarak
ölçülebilme imkanı bulunmaktadır.

‘Orta’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Bankanın oturmuş kurumsal kültürü ve etik değerleri bulunmakla birlikte kurum
geneline yaygınlaştırılmasında bazı eksiklikler bulunmaktadır.

•

Stratejik hedefler, kredi politikaları, personel politikaları, teknolojik altyapı, sermaye
yeterliliği, kurumsal iletişim gibi hususların bazılarında yetersiz kalmaktadır.

•

Ürün çeşitliliği, demografik yapı vb. değişikliklere adaptasyon derecesi makul, yeni
ürün ve hizmet sağlamada ise başarılı sayılabilir.

•

Yönetim kurulu stratejiler ile alınan kararlarda genel olarak etkindir.

•

Yönetimin deneyimi ve birikimi, stratejik yönelimler ve organizasyonel etkinliğin
güçlendirilmesinde yetersiz kalmaktadır.

•

Geçmişteki hedeflere genel olarak ulaşılmıştır.

•

Yönetim aldığı kararların sonuçlarını değerlendirmekte, ancak bu kararlardan
dönebilmesi için belirli bir maliyete katlanılması gerekmektedir.

•

İç kontrol sisteminin, alınan kararlar ile stratejilerin riskliliği ve başarısının
ölçülebilmesine yönelik analizleri, yönetim kuruluna yapılan raporlamalar kabul
edilebilir bir düzeydedir.

‘Yüksek’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Bankanın kurumsal kültürü ve etik değerleri kurum genelinde uygulanamamaktadır.

•

Stratejik hedefler ya hiç bulunmamakta ya da kredi ve personel politikaları,
teknolojik altyapı, sermaye yeterliliği ve kurumsal iletişim konularında yetersiz
kalmaktadır.

•

Ürün çeşitliliği, demografik yapı vb. değişikliklere adaptasyon derecesi düşük, yeni
ürün ve hizmet sağlamada ise başarısızlık söz konusudur.

•

Yönetim kurulu banka stratejileri ile alınan kararlarda etkin değildir.
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•

Stratejik yönetimler ve organizasyonel etkinliğin güçlendirilmesinde yönetimin
deneyim ve birikimi yetersizdir.

•

Yönetimin geçmişteki hedeflere ulaşmada olumlu bir sicili bulunmamaktadır.

•

Yönetim aldığı kararların sonuçlarına ilişkin değerlendirmeyi nadiren yapmakta ve
alınan kararlardan dönülebilmesi için yüksek maliyetlere katlanmak gerekmektedir.

•

İç kontrol sisteminin alınan kararlar ile stratejilerin riskliliği ve başarısının
ölçülebilmesine yönelik analizleri yetersiz, iç kontrole yönelik süreçler eksik,
yönetim kurulu raporlamaları ise gecikmeli ve yanlış değerlendirmeler içermektedir.
Yapılan değerlendirmeler paralelinde ‘Değerlendirme Faktörleri’ne ilişkin olarak

riskin boyutu belirlenmelidir.
Riskin Büyüklüğü
Düşük
Orta
Yüksek

Değerlendirme Faktörleri
Stratejik Faktörler
Dışsal Faktörler
Yönetim, Süreçler ve Sistemler
4.1.1.3.8.2. Toplam Stratejik Risk

Yapılan değerlendirmeler neticesinde; stratejik riskin mevcut ve gelecek düzeyinin
katılım bankasının gelirlerini olumsuz yönde etkileme ihtimali;
-

Zayıf olarak görülüyorsa toplam stratejik riskin derecesi ‘Düşük’,

-

Kabul edilebilir seviyede görülüyorsa toplam stratejik riskin derecesi ‘Orta’,

-

Önemli seviyede görülüyorsa toplam stratejik riskin derecesi ‘Yüksek’,

olarak belirlenmelidir.
4.1.1.3.8.3. Stratejik Riskin Yönü
Yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda stratejik riskin seviyesi ve dolayısıyla
katılım bankasının gelirlerinde kayıp oluşturma potansiyeli;
-

Artıyor ise stratejik riskin yönü, “ Artan”,

-

Değişmiyor ise stratejik riskin yönü, “Sabit”,
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-

Azalıyor ise stratejik riskin yönü, “Azalan”,

olarak belirlenmelidir.
4.1.1.3.9. İtibar Riski
İtibar riskinin değerlendirilmesi, toplumun banka hakkındaki düşüncelerinin bankanın
değeri üzerindeki potansiyel etkilerini açığa çıkarmaktadır. Bu risk tüm banka faaliyetlerinin
özünde bulunmaktadır.
4.1.1.3.9.1. İtibar Riskinin Büyüklüğü
1. Riskin Büyüklüğü:

İtibar riskinin büyüklüğü ‘Değerlendirme Faktörleri’

çerçevesinde ‘Düşük’, ‘Orta’ veya ‘Yüksek’ olarak derecelendirilir.
2. Değerlendirme Faktörleri: İtibar riski, ‘Stratejik Faktörler’, ‘Dışsal Faktörler’ ve
her bir değerlendirme
‘Yönetim, Süreçler, Sistemler’ çerçevesinde değerlendirilip,
faktörünün, ‘Değerlendirme Kriterleri’ çerçevesinde derecelendirilmesi sağlanmalıdır.
3. Değerlendirme Kriterleri: Riskin büyüklüğünü belirlemeye yönelik
‘Değerlendirme Kriterleri’ aşağıda verilmiştir.
‘Düşük’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Piyasanın ve toplumun finansal sisteme ilişkin algısındaki değişme bankayı olumsuz
olarak etkilememektedir.

•

Açılan davaların, ödenen tazminatların ve müşteri şikayetlerinin düzeyi düşüktür.

•

Bankacılık hizmetlerinde yaşanan aksamalar, medyadaki imaj, menfi haber ve
söylentiler ile suistimal olayları gibi genel olarak bankaya karşı olumsuz bir kanaat
oluşmasına yol açabilecek olaylar itibar riskini artırıcı nitelikte değildir.

•

Yönetim, bankanın piyasadaki itibarını etkileyebilecek piyasa, teknoloji veya
düzenleme değişimlerini tahmin edebilmekte ve buna doğru tepkiyi vermektedir.

•

Yönetimin ekonomik krizleri yönetebilme becerisi başarılıdır.

•

Banka ile birlikte hakim ortağı, iştirakleri ve personeli hakkında kamuoyu
nezdindeki kanaatler son derece olumludur.

•

Bankanın gelişmiş bir kurumsal kültürüne ilave olarak yönetim süreçleri de etkin bir
şekilde çalışmaktadır.
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‘Orta’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Piyasanın ve toplumun finansal sisteme ilişkin algısında oluşacak değişiklikler
bankanın sınırlı düzeyde etkilenmesine neden olmaktadır.

•

Açılan davaların, ödenen tazminatların ve müşteri şikayetlerinin seviyesi ortalama
düzeydedir.

•

Hizmetlerde yaşanan aksamalar, medyadaki imaj, menfi haber ve söylentiler ile
suistimal olayları gibi genel olarak banka hakkında olumsuz bir kanaat oluşmasına
yol

açabilecek,

aynı

zamanda

itibar

riskini

artırıcı

ciddi

durumlara

rastlanmamaktadır.
•

Yönetim, bankanın piyasadaki itibarını etkileyebilecek piyasa, teknoloji veya
düzenlemelerdeki değişimlere makul bir düzeyde karşılık vermektedir.

•

Yönetimin ekonomik krizleri yönetebilme becerisi yeterli kabul edilebilir.

•

Banka ile birlikte hakim ortağı, iştirakleri ve personeli hakkında kamuoyu nezdinde
genel olarak iyi bir kanaat oluşmuştur.

•

Bankanın mevcut kurumsal kültürü ile yönetim süreçleri uzlaşı içerisinde
çalışmaktadır.

‘Yüksek’ Düzeyde Risk İçin Kriterler
•

Finansal

sisteme

ilişkin

olarak

kamuoyunda

meydana

gelebilecek

algı

değişikliklerine bankanın duyarlılığı yüksek orandadır.
•

Açılan davaların, ödenen tazminatların ve müşteri şikayetlerinin düzeyi yüksektir.

•

Banka hakkında, hizmetlerde yaşanan aksamalar, medyadaki imaj, menfi haber ve
söylentiler ile suistimal gibi olaylar nedeniyle genel olarak olumsuz bir kanaat
bulunmakta ve/veya son dönemde itibar riskini artırıcı bazı gelişmeler ortaya
çıkmaktadır.

•

Yönetim, bankanın piyasadaki itibarını etkileyebilecek piyasa, teknoloji veya
düzenlemelerdeki değişimlere yeterli düzeyde karşılık verememektedir.

•

Yönetimin ekonomik krizleri yönetebilme becerisi yetersizdir.

•

Banka ile birlikte hakim ortağı, iştirakleri ve personeli hakkında kamuoyu nezdinde
olumsuz bir görüntü ortaya çıkmıştır.

•

Bankanın kurumsal kültürü ile iç kontrol sistemi itibar riskini düşürebilecek
etkinlikte değildir.
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Yapılan değerlendirmler paralelinde ‘Değerlendirme Faktörleri’ne ilişkin olarak riskin
boyutu belirlenmelidir.
Değerlendirme Faktörleri

Riskin Büyüklüğü
Düşük
Orta
Yüksek

Stratejik Faktörler
Dışsal Faktörler
Yönetim, Süreçler ve Sistemler
4.1.1.3.9.2. Toplam İtibar Riski
Yapılan değerlendirmeler neticesinde; itibar riskinin mevcut ve gelecek düzeyinin
katılım bankasının gelirlerini olumsuz yönde etkileme ihtimali;
-

Zayıf olarak görülüyorsa toplam itibar riskinin derecesi ‘Düşük’,

-

Kabul edilebilir seviyede görülüyorsa toplam itibar riskinin derecesi ‘Orta’,

-

Önemli seviyede görülüyorsa toplam itibar riskinin derecesi ‘Yüksek’,

olarak belirlenmelidir.
4.1.1.3.9.3. İtibar Riskinin Yönü
Yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda itibar riskinin seviyesi ve dolayısıyla
katılım bankasının gelirlerinde kayıp oluşturma potansiyeli;
-

Artıyor ise itibar riskinin yönü, ‘Artan’,

-

Değişmiyor ise itibar riskinin yönü, ‘Sabit’,

-

Azalıyor ise itibar riskinin yönü, ‘Azalan’,

olarak belirlenmelidir.
Dokuz risk türü bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda hazırlanması gereken
örnek bir Risk Matrisi Tablosu’na Ek:2’de yer verilmiştir.
4.1.2. Risk Olgunluk Seviyesinin Belirlenmesi
Risk değerlendirme faaliyetlerinin akabinde bankanın bir bütün olarak faaliyetlerinin
risklilik durumu ortaya çıkarken ihtiyaca bağlı olarak birim ve şubelerin kendi düzeyleri
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itibarıyla taşımış oldukları risklilik seviyeleri de analiz edilebilir. Bankalarda faaliyetler bir
bütün olarak iç denetime konu edilebilirken çoğunlukla iç denetimin kapsamı birim ve şubeler
olmaktadır. Dolayısıyla dokuz adet risk türü bazında bankanın görünümü ortaya konulurken
diğer birim ve şubelerin ise belli bazı riskler karşısındaki durumu analize ve dolayısıyla
denetime konu edilebilir. Bu bağlamda yapıldığı birim ve şube ile ilgili olmak koşuluyla risk
değerlendirme faaliyeti bir bütün olarak bankanın ve birim/şubelerinin risk olgunluk
seviyelerini ortaya çıkarmak açısından büyük önem taşımaktadır. Risk olgunluk seviyeleri,
gerek denetimin planlanmasında gerekse bankanın olgunluk seviyesi düşük birim ve şubeler
ile ilgili alacağı aksiyonlarda temel teşkil etmektedir. Risk olgunluk seviyesi düşük birim ve
şubeler denetimden daha fazla pay alırken, olgunluk seviyesi yüksek olan birim ve şubeler ise
nispeten daha az pay alacaklardır.
Denetim planlamasında denetime tabi birim/şubelerin aynı yaklaşıma tabi tutulması
kaynak israfına ve denetimde etkinsizliğe yol açacağı gerçeğinden hareketle, iç denetim
biriminin değerlendirmeleri sonucunda belirlenen farklı risk düzeylerine sahip birim/şubeler
için farklı denetim yaklaşımında bulunulmalıdır. Birim/şubelerin risk düzeylerinin
belirlenmesinde kullanılabilecek değerleme kriterlerine örnek olarak aşağıda yer verilmiştir.
Örnek mahiyetinde verilen bu kriterlerin her bir katılım bankasının denetim yaklaşımına göre
farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır.
Tablo- 4.3. Risk Olgunluk Tablosu
RİSK OLGUNLUK TABLOSU
Risk Olgunluk
Seviyesi

Riski Kontrol
Altında
Bulunduran
(Kuvvetli)

Değerlendirme Kriterleri
Denetlenecek birim/şube risk yönetimi ve personel kalitesi
açısından oldukça sağlam bir yapıya sahiptir.
Karşılaşılaşılabilecek önemsiz boyuttaki sorunlar birim/şube
yönetimi tarafından kolayca üstesinden gelinebilecek bir mahiyet
taşımaktadır.
Birim/şubenin özellikle kredi portföyü ekonomide ya da sektörde
yaşanabilecek olumsuz değişimlere karşı dirençlidir.
Birim/şube, yasalara ve iç ve dış düzenlemelere tam olarak
uymaktadır.
Birim/şube operasyonel risklere karşı tüm önlemleri almıştır.
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RİSK OLGUNLUK TABLOSU
Risk Olgunluk
Seviyesi

Riski
Yöneten
(Yeterli)

Değerlendirme Kriterleri
Denetlenecek birim/şube risk yönetimi ve personel kalitesi
açısından temelde sağlamdır.
Birim/şubenin yalnızca orta derecede sorunları mevcuttur ve
birim/şube yönetimi karşılaşılan bu boyuttaki sorunları çözecek
beceriye sahiptir.
Birim/şubenin özellikle kredi portföyü ekonomide ya da sektörde
yaşanabilecek olumsuz değişimlere dayanabilecek bir mahiyet arz
etmektedir.
Birim/şube yasalara ve iç ve dış düzenlemelere genel olarak
uymaktadır.
Birim/şube operasyonel risklere karşı gerekli önlemleri almıştır.
Denetlenecek birim/şube risk yönetimi ve personel kalitesi
açısından vasat bir yapı sergilemektedir.

Riski Tanımlamış
(Vasat)

Birim/şubenin ciddi derecede sorunları mevcut olup temel
göstergeler aranan kriterleri zorlukla karşılamaktadır. Karşılaşılan
bu sorunların birim/şube yönetimi tarafından uygun zamanda
çözümü mümkün olamayabilir. Temel sorunlar giderilmedikleri
takdirde bir bütün olarak bankanın sağlığını etkileyebilecek önemi
haizdir.
Birim/şubenin özellikle kredi portföyünün ekonomide ya da
sektörde yaşanabilecek olumsuz değişimlere karşı direnci vasattır.
Birim/şubenin yasalara ve iç ve dış düzenlemelere uyumunda bazı
sorunlar bulunmaktadır.
Birim/şubenin operasyonel risklere karşı almış olduğu önlemler
tatmin edici değildir.

Riskin Farkında
Olan
(Yetersiz)

Denetlenecek birim/şube risk yönetimi ve personel kalitesi
açısından vasatın altında bir görünüm sergilemektedir.
Birim/şubenin ciddi derecede sorunları mevcut olup, tespit edilen
temel sorunları çözmede kaynaklar sınırlı ve/veya birim/şube
yönetimin istek ve kabiliyeti yetersizdir. Sorunlar uygun bir
zaman diliminde giderilmediği takdirde bir bütün olarak
bankanın sağlığını etkileyebilecek önemi haizdir.
Birim/şubenin özellikle kredi portföyünün ekonomide ya da
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RİSK OLGUNLUK TABLOSU
Risk Olgunluk
Seviyesi

Değerlendirme Kriterleri
sektörde yaşanabilecek olumsuz değişimlere karşı direnci
düşüktür.
Birim/şube yasaları ve iç ve dış düzenlemeleri ya göz ardı
etmekte ya da bu düzenlemelere uyum konusunda gerekli
koşulları sağlayamamaktadır.
Birim/şubenin operasyonel risklere karşı almış olduğu önlemler
kabul edilemez düzeydedir.

Riskten Habersiz
(Kritik)

Denetlenecek birim/şubenin risk yönetimi ve personel kalitesi
oldukça bozuk olup bu olumsuz durumun artarak devam etmesi
beklenmektedir.
Birim/şubenin kritik düzeyde sorunları mevcut olup, sorunları
çözmek için kullanılabilecek kaynaklar ile birim/şube yönetimin
istek ve kabiliyeti bulunmamaktadır. Mevcut sorunların çözümü
birim/şube yönetimini aşmaktadır. Sorunların giderilememesi
durumunda bir bütün olarak bankanın sağlığı önemli derecede
olumsuz olarak etkileneektir.
Birim/şube yasalara ve iç ve dış düzenlemelere riayet
etmemektedir.
Birim/şubenin özellikle kredi portföyünün ekonomide ya da
sektörde yaşanabilecek olumsuz değişimlere karşı direnci yoktur.
Birim/şubenin operasyonel risklere karşı almış olduğu önlemler
oldukça yetersizdir.

Yukarıda verilen derece tanımları çerçevesinde birim/şubelerin risk olgunluk
seviyeleri belirlenir ve banka tarafından denetime ayrılan kaynaklar birim/şubeye atfedilen
derecelendirme notları üzerinden paylaştırılır. Yerinde denetimin yanında uzaktan
gözetim/izleme de verilen notlar çerçevesinde denetim mekanizmasına dahil edilebilir. Her
katılım bankası denetime ayırmış olduğu kaynaklar çerçevesinde yukarıdaki tabloda yer alan
kriterler çerçevesinde belirlenmiş risk düzeyleri dikkate alınarak birim/şubelerin denetim
sıklığını belirlemelidir.
Birim/şubeler nihai derecelerine göre beş bölgeye ayrılarak tasnif edilebilir. Risk
olgunluk seviyesi yüksek bölge birinci, yeterli olan bölge ikinci, vasat olan bölge üçüncü,
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yetersiz olan bölge dördüncü ve kritik düzeyde olan bölge ise beşinci bölge olarak
isimlendirilebilir. Her bir bölge, ilgili birim/şubenin denetim döngüsünün, denetim
yoğunluğunun ve uygulama yöntemlerinin belirlenmesine yardımcı olmaktadır.
Birinci Bölge: Bu bölgede yer alan birim ve şubelerin risk olgunluk seviyesi en üst seviyede
olup bu birim/şubeler daha seyrek denetim faaliyeti gerektirmektedir. Kuvvetli bir risk
olgunluk seviyesine sahip bu birim/şubeler için düşük düzeyde denetim faaliyeti yeterli
görüldüğünden denetim döngüsü denetime ayrılan kaynaklara bağlı olarak azami 24 ay olarak
belirlenebilir.
İkinci Bölge: Bu bölgede yer alan birim/şubelerin risk olgunluk seviyeleri yeterli
görüldüğünden bu birim/şubelere yine denetime tahsis edilen kaynaklara paralel olarak azami
18 ayda bir denetim faaliyetinin uygulanması yerinde olabilir.
Üçüncü Bölge: Bu bögelerde yer alan birim/şubeler orta/vasat düzeyde risk olgunluk
seviyesine sahip bulunduğundan bu birim/şubelere orta düzeyde, döngüsü 12 ay olan denetim
uygulanabilir. Risklerin boyutu yüksek olmadığı sürece, düşük düzeyde düzeltici eylem
uygulanır.
Dördüncü Bölge: Bu bölgede sınıflandırılan birim/şubelerin risk olgunluk seviyesi yetersiz
seviyede bulunduğundan bu birim/şubelere yoğun düzeyde denetim uygulanmalıdır. Denetim
döngüsü azami 6 ay olarak belirlenmeli ve ayrıca birim/şubeye kontrollerin iyileştirilmesine
yönelik düzeltici bir program uygulanmalıdır.
Beşinci Bölge: Bu bölgede yer alan birim/şubelerin risk olgunluk seviyeleri kritik seviyede
bulunduğundan bu birim/şubelere yoğun düzeyde denetim uygulanmalıdır. Denetim döngüsü
0-6 ay olarak belirlenmesi yerinde olacaktır. Bu birim/şubelerin risk profilinin iyileştirilmesi
için acil düzeltici eylem ihtiyacı bulunmaktadır.
4.2. İç Denetim Planının Hazırlanması ve Onaylanması
İç denetim planı risk değerlendirme faaliyeti sonucu ortaya çıkan risk olgunluk
seviyeleri esas alınmak suretiyle İç Denetim Birimi tarafından hazırlanmalıdır. Denetim
planının hazırlanmasında Risk Yönetimi Birimi’nin tavsiyelerinden de yararlanılmalıdır. Risk
yönetim birimleri bankanın faaliyetleri nedeniyle karşı karşıya kaldıkları riskleri ve bunların
banka faaliyetleri üzerindeki etkilerini yakından takip etmekle sorumludur. Bu nedenle
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denetim evreninin oluşturulmasında risk yönetim sürecinden yararlanılması ve denetim
planının bu çerçevede oluşturulması önemlidir.
İç denetim birimi tarafından hazırlanan iç denetim planı Denetim Komitesi tarafından
onaylanmak suretiyle uygulamaya konmalıdır. Denetim planının temel amacı kısıtlı denetim
kaynaklarının optimizasyonudur. Denetim kaynaklarının daha riskli birim, şube veya alanlara
kaydırılması denetimin etkinliği ve bankanın amaçlarına ulaşabilmesi açısından hayati
önemdedir. İç denetim yöneticisi elinde bulunan kaynakları en uygun şekilde tahsis etmek
suretiyle kendisine verilen denetim sorumluluğunu yerine getirmelidir.
İç Denetim Planının Hazırlanması aşağıdaki süreçleri kapsamalıdır. Örnek bir ‘İç
Denetim Planı’na Ek: 3’de yer verilmiştir.
4.2.1. İç Denetim Faaliyetlerinin Planlanması
Denetim faaliyetlerine ilişkin planlama, riskli alanların tespit ve analizi ile denetim
kaynaklarının tahsisi olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.
4.2.1.1. Riskli Alanların Tespiti ve Analizi
Bu aşama katılım bankasının amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini engelleyen
veya engelleme potansiyeli taşıyan durumların tespit edilmesidir. Risk Değerlendirmesi
Yoluyla Kurum Risk Olgunluğunun Tespiti bölümünde bahsedilen yöntemlerle katılım
bankasının tüm önemli faaliyetleri iç denetim birimince kapsamlı bir risk analizine tabi
tutulmalı ve katılım bankasının faaliyetlerini etkileyebilecek riskler önemine göre
sıralanmalıdır. Riskli alanların tespit ve analizi sürecinde aşağıda verilen çalışmalar
gerçekleştirilir.
4.2.1.1.1. Denetim Evreninin Tanımlanması
Risk

değerleme

sürecinin

ilk

adımı

denetim

evreninin

tanımlanmasıdır.

Denetlenebilecek alanların tamamı denetim evrenini oluşturur. Denetim evreni kapsamına
katılım bankasının bütün faaliyetlerinin dahil edilmesi genel ilke olmasına rağmen bazı
hususların varlığı halinde denetim evreni sınırlandırılabilir. Bunlar; faaliyet alanının, katılım
bankasının hedeflerinin gerçekleştirilmesine önemli derecede katkıda bulunup bulunmadığı,
katılım bankasının faaliyetleri üzerinde dikkate değer etkisi olacak büyüklükte olup olmadığı,
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tesis edilecek kontrollerin ve gerçekleştirilecek denetimin maliyetini haklı kılacak önemde
olup olmadığı hususlarıdır.
4.2.1.1.2. Denetim Alanlarının Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi
Denetimde esnekliği sağlamak ve denetim görevini yönetilebilir bir alanla sınırlamak
için denetim evreni alanlara bölünebilir. Bilindiği üzere denetim evreni bazı istisnalar dışında
denetlenebilecek tüm alanları kapsamaktadır. Denetim evreninin, birim, şube, faaliyet, süreç,
proje gibi bölümlere ayrılmasıyla denetim alanları belirlenebilir. Bölümlere ayrılan denetim
evreninin denetlenmesinde her bir bölüm/alan ayrı bir denetimin konusu olabileceği gibi
birkaç bölüm/alan birlikte denetimin konusunu oluşturabilir.
Denetim alanları, risk değerlendirme çalışması sonuçları dikkate alınarak en riskli
alandan

başlamak

suretiyle

sıralamaya

tabi

tutulmalıdır.

Öncelik

sıralamasının

belirlenmesinde yalnızca sayısal analizlerden elde edilen sonuçlarla yetinilmemeli, aynı
zamanda mesleki deneyimler ve üst yönetimin görüşü de dikkate alınmalıdır.
4.2.1.1.3. Risk Kriterlerinin Tanımlanması ve Risklerin Derecelendirilmesi
Mevcut kontroller ve tedbirler dışarıda tutulduğunda faaliyetin doğal yapısından
kaynaklanan risklere yapısal risk denmektedir. Katılım bankalarının yapısal risk düzeylerinin
belirlenmesi çalışmaları, yapısal risk unsurlarının belirlenmesi ve ölçülmesi aşamalarından
oluşmaktadır. Denetim alanları belli risk kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. Riskli
alanların belirlenmesinde kullanılan kriterleri tanımlarken kullanılacak model olabildiğince
basit olmalı ve bu kriterlerin belirlenmesinde üst yönetim ile iç denetim birimi görüş birliği
içinde olmalıdır.
Denetim alanlarına ilişkin yapısal risk düzeyleri tanımlandıktan sonra, denetim
alanlarının bu risk kriterleri karşısındaki durumu değerlendirilmek suretiyle yapısal risk
düzeyleri belirlenir. Değerlendirmede ‘Kümülatif Yöntem’ ve ‘Göreceli Yöntem’ olmak üzere
iki yöntem uygulanır.
Örnek bir ‘Risk Değerlendirme Tablosu’na Ek: 5’de yer verilmiştir.
4.2.1.1.4. Denetim Kapsamının Belirlenmesi
Denetim kapsamına dahil edilecek ve edilmeyecek faaliyetlerin çerçevesinin çizildiği
bu aşama denetime tahsis edilmiş kaynakların etkin kullanımı açısından önemlidir. Denetim
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kapsamının belirlenmesinde; denetlenecek faaliyetlere ilişkin riskler, denetime ayrılan
kaynaklar, risk yönetimi faaliyetlerinin etkinliği, geçmiş denetimin sonuçları ve üst yönetimin
talepleri etkili olmaktadır.
Kapsama risklilik düzeyi yüksek faaliyetlerin dahil edilmesi, risklilik seviyesi düşük
faaliyetlerin

denetim

dışında

tutulması

ya

da

denetimin

daha

geniş

aralıklarla

gerçekleştirilmesi hem kaynakların etkin ve verimli kullanılması hem de bankanın hedeflerine
ulaşmasında bir başarısızlığın ortaya çıkmasını önleyecektir.
4.2.1.2. Denetim Kaynaklarının Tahsis Edilmesi
Risk odaklı denetimin temel felsefesi kaynakların en etkili şekilde kullanılmasıdır. Bu
amaca

ulaşabilmek

için

denetlenecek

alanların

risklilik

düzeyleri

temel

ölçütü

oluşturmaktadır. Risk odaklı denetimde, denetime ayrılan kaynakların öncelikle yüksek risk
içeren alanlardan başlamak suretiyle tahsis edilmesi bir gerekliliktir. Denetim sıklığının
belirlenmesinde

de

risklilik

düzeyleri

belirleyici

rol

oynamalıdır.

Denetlenecek

birim/şubelerin aynı sıklıkta denetlenmesi yerine risklilik durumları dikkate alınarak
farklılaştırma yapılması, denetim kaynağının etkin kullanımına ve risk bazlı denetimin ruhuna
daha uygun olacaktır. Denetime ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanımına yönelik
olarak risk olgunluk seviyesi ve risklilik önceliği çerçevesinde belirlenmiş denetim sıklığının
farklılaştırılması örneğine Tablo 4.4’te yer verilmiştir. Ayrıca denetim kaynağının bir
kısmının ortaya çıkabilecek olağanüstü durumlar için ihtiyat olarak tahsis edilmesi faydalı
olacaktır.
Tablo- 4.4. Denetim Sıklığı Tablosu
Risk Olgunluk
Seviyesi
Kuvvetli

Risklilik
Önceliği
1

Denetim Sıklığı
(Ay)
24

Yeterli

2

18

Vasat

3

12

Yetersiz

4

6

Kritik

5

6 aydan az
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4.2.3. İç Denetim Programının Hazırlanması
İç denetim birimince hazırlanan denetim planı, denetim dönemi başlamadan önce
Denetim Komitesi tarafından değerlendirilmeli ve onaylanmalıdır. Katılım bankalarında
Bankacılık Kanunu gereği banka yönetim kurulu üyelerinden asgari iki üyesi ile oluşturulmuş
bulunan Denetim Komitesi bu görevi yerine getirmelidir.
İç denetim planının Denetim Komitesi tarafından onaylanmasından sonra İç Denetim
Birimi tarafından bu planın icrasına ilişkin olarak iç denetim programı hazırlanmalıdır.
Programın hazırlanmasında; iç denetim planı, üst yönetici ve birim yöneticilerinin görüşleri
ile önceki dönem denetim sonuçları dikkate alınmalıdır. Denetim programı en fazla bir yıllık
süreyi kapsamalı ve denetim yönetimi faaliyetleri, denetim faaliyetleri, danışmanlık
faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve ihtiyat için ayrılan denetim kaynağı göz önünde
bulundurularak kaynak tahsisinde bulunulmalıdır. Örnek bir ‘İç Denetim Programı’na
Ek: 4’de yer verilmiştir.
4.3. Denetimin Yürütülmesi
Denetim planına uygun olarak denetim ekiplerinin görevlendirilmesiyle birlikte iç
denetim ekibi fiilen denetimlere başlamaktadır. Denetim ekibi denetim süreci çerçevesinde
gerçekleştirilen risk değerlendirme faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan denetim
planı doğrultusunda denetimlerini sürdürmelidir.
4.3.1. Denetim Ekiplerinin Görevlendirilmesi
Ekiplerin oluşturulmasında esas rolü denetim ihtiyacı oynamaktadır. Denetim
ihtiyacını ortaya çıkaran unsur ise risk olgunluk seviyeleridir. Olgunluk seviyesi yeterli olan
birim ve şubeler denetimden daha az pay alırken diğer birim ve şubeler denetim imkanlarının
nispeten daha büyük kısmını almaktadırlar. Denetim faaliyetlerini yürütecek olan ekip iç
denetim yöneticisinin teklifi ve Denetim Komitesi'nin onayıyla görevlendirilmelidir. Hangi
birim ve şubelerin kimler tarafından denetleneceği Denetim Komitesi tarafından
belirlendikten sonra durum İç Kontrol Birimi Başkanı’nın Ek: 6’da yer alan örneğe uygun bir
görevlendirme yazısıyla iç denetçiye/denetçilere bildirilmelidir. Ayrıca İç Denetim Birimi
Başkanlığı tarafından denetlenecek birim/şube Ek: 7’de yer alan örneğe uygun bir ‘Denetim
Bildirimi’ yazısıyla nezdlerinde yapılacak denetim hakkında bilgilendirilmelidir.
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4.3.2. Ön Çalışma ve Görev Planının Hazırlanması
Denetim faaliyeti ön çalışma ile başlar. Bu çalışmanın temel amacı denetim faaliyeti
için gerekli olan bilginin iç denetçi tarafından elde edilmesine yardımcı olmaktır. Ön çalışma;
çalışma kağıtlarının tasarlanması, denetim kapsam ve hedeflerinin belirlenmesi, ön araştırma
ve bilgi toplama süreçleri ile denetlenen birim yöneticileri ile yapılacak olan açılış
toplantısından

oluşmaktadır.

Elde

edilen

bilgiler

doğrultusunda

denetim

amaçları

kesinleştirilir, akabinde potansiyel sorunlu alanlar ile denetim kapsamı belirlenerek Bireysel
Çalışma Planı ve Denetim Süre Planı hazırlanır. Örnek bir ‘Bireysel Çalışma Planı’ ve
‘Denetim Süre Planı’na Ek: 8 ve Ek: 9’da yer verilmiştir.
Hem iç denetçiye denetim sırasında izlemesi gereken yolu göstermesi hem de iç
denetçinin çalışmalarını izlemekle görevli gözetim sorumlusuna denetimin aşaması ile ilgili
bilgi vermesi açısından Denetim Kontrol Listesinin oluşturulması önemlidir. Örnek bir
‘Denetim Kontrol Listesi’ne Ek: 10’da yer verilmiştir.
4.3.2.1. Çalışma Kağıtlarının Kullanımı
Denetimin hazırlık aşamasında öncelikle kullanılacak çalışma kağıtlarının şekil ve
içeriği belirlenmelidir. İç denetim çalışmasının her aşamasında denetimde görev alan iç
denetçiler tarafından varılan kanaatlere ve ulaşılan tespitlere dayanak teşkil eden tüm bilgiler
yazılı hale getirilmek suretiyle dokümante edilmelidir. Denetimin değişik safhalarında ortaya
çıkan verilerin kaydedilmesi, saklanması ve ulaşılan sonuçların desteklenebilmesi açısından
‘Çalışma Kağıtları’nın kullanılması gerekmektedir.
İç denetimde kullanılabilecek ‘Çalışma Kâğıdı Formu’nun bir örneğine Ek: 11’de
yer verilmiştir.
4.3.2.2. Denetim Hedeflerinin Belirlenmesi
İç denetçi ön çalışma kapsamında, denetim programında öngörülen hedefler
paralelinde gerçekleştireceği denetim faaliyetleri neticesinde varmak istediği hedefleri net
olarak ortaya koymalı ve ayrıca bu hedefleri çalışma kağıtları ile kayıt altına almalıdır.
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4.3.2.3. Ön Araştırma ve Bilgi Toplama
Denetim faaliyetinin hedefi belirlendikten sonra gerçekleştirilecek denetim öncesinde
iç denetçi tarafından ihtiyaç duyulabilecek bilgilerin tedariki için, gerek görülmesi halinde
denetlenecek birimin ilgilileri ile görüşmek de dahil olmak üzere, bir ön araştırma yapılır.
Önceki denetime ilişkin rapor ve çalışma kağıtları, dış denetim ve diğer denetim
birimleri tarafından düzenlenmiş raporlar, iş/süreç akış ve organizasyon şemaları, iş/görev
tanımları ve faaliyet raporlarından yararlanmak suretiyle;
-

Denetlenecek alanın büyüklüğü, kapsamı, amaç ve hedefleri,

-

Denetlenecek birime ilişkin düzenlemeler, politika ve prosedürler,

-

Mevcut kontroller,

-

İş akış süreçleri,

-

Organizasyon ve yönetim yapısı,

hakkında önemli bilgilere ve uygulamaya yönelik tecrübelerin elde edilmesine çalışılmalıdır.
4.3.2.4. Potansiyel Sorunlu Alanların Belirlenmesi
İç denetçi bilgi toplama ve ön araştırma aşamasını tamamladıktan sonra elde ettiği
veriler yardımıyla yapacağı risk değerlendirmesi sonucunda denetlenecek birim ve süreçlere
ilişkin potansiyel sorunlu alanları belirlemelidir.
İş akış şemaları da kullanılmak suretiyle denetlenecek birimin temel süreçlerinin
ortaya konulması ve bu temel süreçlerdeki risklerin varlığının araştırılması gereklidir.
Risklerin

varlığına

ilişkin

olarak

daha

önceden

belirlenmiş

göstergelerden

de

yararlanılabilinir. Ayrıca denetlenecek birim personeli ile yapılacak görüşmeler de risklerin
tespiti açısından ciddi bir bilgi kaynağı oluşturur.
Potansiyel riskli alanların tespitinden sonra bu alanlara ilişkin mevcut kontrollerin
değerlendirilmesi gereklidir. İç denetçiler bu aşamada denetim görevi açısından çok önemli ve
kritik kontrolleri belirlemeli ve bunlar üzerine odaklanmalıdır.
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Potansiyel sorunlu alanların belirlenmesinden sonra, bunların risk düzeylerine göre
derecelendirilmesi amacıyla, potansiyel sorunlu süreçler, bu süreçlere ilişkin yapısal riskler,
bu risklere yönelik mevcut kontroller ve her bir riske ilişkin nihai değerlendirmenin yapıldığı
kontrol eksikliği açıklamaları ile riski aza indirecek ya da ortadan kaldıracak iyileştirme
önerilerinin yazıldığı kontrol önerileri bölümü ile uygulanacak testlerin özetlendiği denetim
testi bölümlerinin yer aldığı ‘Risk Kontrol Matrisi’ (Ek:12) hazırlanmalıdır.
4.3.2.5. Açılış Toplantısı
İç denetçi denetim faaliyetinin başlangısında, denetlenecek birimin yekilileri ile bir
toplantı yapmalıdır. Bu toplantıda, denetimin amaçları, hedefleri, kapsamı, tahmini süresi,
denetim esnasında personelden beklentiler, denetime yardımcı olacak personel, denetim
bulgularının değerlendirilmesi, sonuçların raporlanması, iç denetçi ve denetlenecek birim
arasındaki iletişimin nasıl gerçekleştirileceği gibi hususlar görüşülür ve toplantı sonrasında bir
tutanak düzenlenir.
Açılış toplantısına ilişkin örnek bir ‘Açılış Toplantısı Tutanağı’na Ek: 13’de yer
verilmiştir.
4.3.2.6. Bireysel Çalışma Planının Hazırlanması
İç denetçi, denetim gözetim sorumlusunun uygun görüşüyle İç Denetim Birimi
Başkanı’nın onayına sunmak üzere, denetimin ana aşamalarına gore tahmini denetim süre
planlamasını, denetlenecek/test yapılacak yerleri gösteren bir çalışma planı oluşturmalıdır.
Planın özellikle risk kontrol matrisi ve denetim testleri bölümünün denetim amaçlarına
ulaşılması açısından yeterliliğinin denetim gözetim sorumlusu ve İç Denetim Birimi Başkanı
tarafından değerlendirilmesi ve plana son şeklinin verilmesi önemlidir.
Örnek bir ‘Bireysel Çalışma Planı’na Ek: 8’de yer verilmiştir.
4.3.3. Denetimlerin Gerçekleştirilmesi
Saha çalışması olarak da belirtebileceğimiz fiili olarak denetimlerin gerçekleştirilmesi
aşaması, örneklemin seçilerek denetim testlerinin uygulanması, bulguların oluşturulması,
önerilerin geliştirilmesi, bulguların denetlenen birimle paylaşılması ve kapanış toplantısının
yapılmasından oluşmaktadır.
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4.3.3.1. Denetim Testlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması
Bu aşamada iç denetçi tarafından örneklemin seçilerek belirlenen denetim testlerinin
bu örnekleme uygulanması sözkonusudur. Denetim testi, denetim kapsamına alınan hususlarla
ilgili kontrollerin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının süreçler, kayıt ve belgeler üzerinden
incelenmesidir. Denetim testlerinin uygulanmasında, yeniden hesaplama/uygulama, gözlem,
doğrulama, görüşme, yayımlanmış rapor veya çalışmaların değerlendirilmesi, anket ve
analitik inceleme gibi araştırma teknikleri kullanılabilir. Uygulanan test, araştırma ve
gözlemler ile elde edilen bulgular çalışma kağıtlarına geçirilir. İç denetçi, maliyetleri de göz
önünde bulundurarak denetim çalışmasının niteliğine en uygun yöntemi seçmelidir.
Örneklem çalışması, denetlenecek tüm iş ve işlemleri ifade eden ana kütle hakkında
bir sonuca varmak amacıyla seçilen unsurların belirli özellikleri hakkında denetim bulguları
ve delillerini denetçinin değerlendirebilmesi için, denetim prosedürlerinin o ana kütlenin daha
az bir kısmına uygulanmasıdır.
Örneklemde, rastgele ve sistematik örneklem olmak üzere istatiksel olduğu kadar
gelişigüzel ve yargısal örneklem olmak üzere istatiksel olmayan yöntemler de kullanılabilir.
Bir denetim örnekleminin büyüklüğü ve yapısını tasarlarken, iç denetçi, denetim hedeflerini,
ana kütlenin niteliğini, örneklem ve seçim yöntemlerini dikkate almalıdır.
4.3.3.2. Denetim Bulguların Değerlendirilmesi
Bulguların değerlendirilmesi faaliyeti; gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri
sonucunda, iç denetçi tarafından bulguların oluşturulması, bu bulgulara ilişkin önerilerin
geliştirilmesi ve sözkonusu bulguların kapanış toplantısında değerlendirilmek üzere
denetlenen birim yetkilileri ile paylaşılması aşamalarından oluşmaktadır.
4.3.3.2.1. Bulguların Oluşturulması ve Önerilerin Geliştirilmesi
Denetim asnasında elde edilen bulguların yeterli kanıtlarla desteklenmesi ve iç denetçi
tarafından kuruma katkı sağlayacak önerilerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır. Tespit edilen
hususlar önem derecesine göre, tespit, neden, riskler ve etkileri, kriterler ve öneriler
bölümlerinden oluşan örnek bir ‘Bulgu Formu’na (Ek: 14) işlenmelidir.
Denetim kanıtı; denetim bulgularını desteklemek veya ispat etmek için toplanan ve
kullanılan bilgi ve belgelerdir. Türlerine göre; fiziki kanıtlar, sözlü kanıtlar, belgeye dayalı
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kanıtlar ve analitik kanıtlar olmak üzere gruplandırılabilirler. Denetim amacına ulaşılabilmesi
için kanıtlar uygunluk, güvenirlik ve yeterlilik açılarından değerlendirilmelidir.
4.3.3.2.2. Bulguların Denetlenen Birimle Paylaşılması
İç denetçi oluşturmuş olduğu bulguları kapanış toplantısında denetlenen birimin
yetkilileri ile karşılıklı olarak değerlendirmek üzere denetlenen birime göndermelidir.
4.3.3.3. Kapanış Toplantısı
İç denetçi ile denetlenen birimin yetkilileri denetim bulguları ve bu bulgular üzerinden
geliştirilen önerileri bir kapanış toplantısında birlikte değerlendirirler ve vardıkları sonuçları
bir tutanakla kayıt altına alırlar.
Örnek bir ‘Kapanış Toplantı Tutanağı’na Ek: 15’de yer verilmiştir.
4.4. Denetimin Raporlanması
Denetim faaliyeti iç denetçi tarafından ortaya konan bir raporla tamamlanır. Süreç, iç
denetçi tarafından denetleme sürecinde tespit edilen bulguların cevaplandırılmak üzere
denetlenen birim görevlilerine gönderilmesi ve cevapların alınması aşamalarından oluşan
taslak raporun hazırlanması ile başlar ve nihai raporun hazırlanması ve İç Denetim Birim
Başkanlığı’na sunulması ile sona erer.
İç denetim faaliyetleri sonucunda;
- Her türlü uygunluk, performans, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi faaliyetleri
sonucunda ‘Denetim Raporu’,
- Danışmanlık faaliyetleri kapsamında yapılan inceleme ve arastırmalar ile usulsüzlük
ve yolsuzluk tespitine yönelik çalışmalar sonucunda ‘İnceleme Raporu’,
- İç denetim biriminin yıllık faaliyet sonuçlarını içeren ‘İç Denetim Faaliyet Raporu’,
düzenlenir.
4.4.1. Taslak Raporun Hazırlanması
İç denetçi denetim çalışmalarından elde ettiği bulguları belirli bir sürede
cevaplandırılmak üzere denetlenen birimin yöneticisine bir yazı ile gönderir. Denetlenen
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birim yöneticisi de belirlenen sürede cevaplarını hazırlayarak bir yazı ekinde iç denetçiye
gönderir.
İç denetçi tarafından cevaplanmak üzere denetlenen birim yöneticisine gönderilen
bulgulara ilişkin risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile denetlenen birim
yöneticileri arasında bir anlaşmazlık yoksa, makul bir sürede önlem alınması konusunda
anlaşılır ve alınacak önlemler denetlenen birim tarafından bir eylem planına bağlanarak iç
denetçiye gönderilir, eğer anlaşmazlık sözkonusu ise iç denetçi bu duruma ilişkin
değerlendirmesini bulgu formuna işlemelidir.
4.4.2. Nihai Raporun Hazırlanması
İç denetçi, tespit etmiş olduğu bulgulara ilişkin olarak denetlenen birimden alınan
cevaplar ile bunlara ilişkin kendi değerlendirmelerini de içeren nihai raporunu İç Denetim
Birimi Başkanlığı’na iletir. İç Denetim Birimi Başkanlığı nihai raporun ilgililere
iletilmesinden sorumludur. Nihai rapor üst yönetim tarafından onaylandıktan sonra gereği için
ilgili süreç sahibi birimlere gönderilir.
Risk odaklı iç denetim yaklaşımının uygulanması suretiyle gerçekleştirilen bir denetim
faaliyeti sonucunda düzenlenecek olan ‘İç Denetim Raporu’nun bir örneğine Ek:16’da yer
verilmiştir.
Ek:16’da yer alan örnek rapordan da görüleceği üzere İç Denetim Raporu;
- Yönetici Özeti,
- Detaylı Rapor,
- Tablolar / Grafikler,
- Rapor Ekleri’nden oluşan dört bölümden oluşmalıdır.
Yönetici Özeti’nde, denetimin kapsam ve amacı, önemli bulguların ve denetlenen
birimin görüşleri ve eylem planının yer aldığı genel değerlendirme bölümü ile denetlenen
birimin genel durumuna ilişkin bilgiler, Detaylı Rapor bölümünde ise; denetimin kapsamı,
denetim yaklaşımı ve uygulanacak metodoloji, süreç akışı, denetim esnasında tespit edilen
bulgular ile önceki denetimde tespit edilen bulguların değerlendirildiği bölümler yer almalıdır.
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4.5. Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Rapora bağlanan denetim sonuçları Denetim Komitesi’nin değerlendirmesinin
ardından işleme konulur. Banka üst yönetimi denetim sonuçlarının ve denetlenen birimlerin
denetim sonuçlarına ilişkin olarak belirledikleri aksiyon planlarının uygulamasını takip
etmekle sorumludur.
4.5.1. Denetim Sonuçlarının İzlenmesi
İç denetim faaliyeti sonucu denetçi tarafından önerilen düzeltici işlem ve tavsiyeler
raporda belirtilen süre içerisinde denetlenen birim tarafından yerine getirilir. Raporda
belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı üst yönetim tarafından izlenir. Üst yönetim bu görevini
iç denetim birimi aracılığıyla da yerine getirebilir.
Denetim raporlarının takibi iç denetim biriminin sorumluluğunda olup bu fonksiyonu
gerçekleştirebilmesi için denetim bulguları üzerinden bir takip sistemi kurmalıdır. Örnek bir
‘Bulgu Takip Formu’na Ek: 17’de yer verilmiştir.
4.5.2. Denetimin Değerlendirilmesi
Denetim tamamlandıktan sonra, iç denetim birimince gerçekleştirilen denetim
faaliyetlerinin değerlendirilmesine yönelik olarak denetlenen birimler nezdinde bir anket
çalışması yapılmalıdır. Ölçülmesi hedeflenen hususlar anket formunda; zayıf, orta, iyi ve çok
iyi notlarıyla değerlendirilir.
İç denetim anket formunda, değerlendirme kriterleri olarak;
- Profesyonel yeterlilik,
- İşin kapsamı,
- Denetim çalışmasının performansı,
- İç denetimin yönetimi,
gibi konular yer almalıdır.
Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin artırılması ve bunun yanında iç
denetçilerin mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi bakımından anket formları İç Denetim
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Birimi Başkanlığı tarafından hassasiyetle incelenip değerlendirilmeli ve elde edilen sonuçlar
muvacehesinde gerekli tedbirler alınmalıdır.
Örnek bir ‘İç Denetim Değerlendirme Formu’na Ek: 18’de yer verilmiştir.
4.5.3. İç Denetçinin Değerlendirilmesi
Denetimin sonunda denetçinin performansı iç denetim birim yönetimi tarafından Ek:
19’da örnek olarak verilen ‘İç Denetçi Değerlendirme Formu’ aracılığıyla değerlendirilir ve
bu form denetçinin kişisel dosyasında saklanır. Değerlendirme, yetersiz, orta, iyi ve çok iyi
olmak üzere dörtlü notlama üzerinden gerçekleştirilir.
İç denetim birimi tarafından iç denetçinin değerlendirilmesinde;
-

Çalışma planını ve denetim kapsamını belirlenen sürede hazırlaması,

-

Çalışma planının karşılaşılan durumlara uygun olarak revize edilmesi,

-

Çalışma planının riskli alanları kapsaması,

-

Çalışma planının iç kontrol sisteminin etkinliğini ölçmek için yeterli olması,

-

Çalışma kağıtlarının gerektiği gibi tutulması ve zamanında tamamlanması,

-

Denetim bulgularının çalışma kağıtları ile desteklenmesi,

-

Bulguların

eksiksiz

olarak

doldurulması,

paylaşılması,
-

Denetimin zamanında tamamlanması,

kriterleri kullanılır.
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doğrulanması

ve

yöneticilerle

SONUÇ
Son dönemlerde gerek ülkemizde gerekse dünyada finansal sektör kaynaklı krizlerin
sayısı artmış ve bu krizler ülkeler bazında ciddi zararlara yol açmıştır. Ülkemizde 1990’lı
yılların sonu ile 2000’li yılların başlarında yaşanan ve Türk Bankacılık tarihi açısından en
ciddisini oluşturan finansal kriz, sektörün yeniden yapılandırılması ile sonlanmıştır. Yeniden
yapılandırma faaliyetleri neticesinde bankacılık sektörü sağlam ve güçlü pozisyonuna ulaşmış
ve günümüzde tüm dünya ekonomik çevrelerinin dikkatini çeker konuma gelmiştir.
Krizler özellikle finansal sektör üzerinde kalıcı izler bırakabilmektedir. Münferit bir
hadise olarak ortaya çıkan krizler yalnızca ilgili bankaları etkilerken, bazı krizler yayılma
özelliği nedeniyle tüm sistemi etkisini altına almak suretiyle sistemik bir riski tetiklemektedir.
Otoritelerin en fazla çekindikleri konu krizin sistemik bir hal almasıdır. Sistemik krizlerin
ülke ekonomileri ve vergi mükellefleri üzerindeki olumsuz etkisi, büyük sosyal problemlere
de yol açmaktadır. Dolayısıyla otoritelerin tüm amacı gözetim ve denetimini yaptıkları bir
sistemin sağlam zeminde büyüyüp gelişmesini sağlamaktır. Yasal düzenlemeler de bu amaca
yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.
Bankacılık sektörünü olası bir krize karşı korumanın en önemli yolu düzenleme ve
denetleme çerçevesinin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasıdır. Sektörün denetimi BDDK
denetim elemanları tarafından yapılırken her bir banka da ayrıca iç denetçileri aracılığıyla
kendi faaliyetlerini denetlemektedir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, finansal krizlere
yol açan hususlardan birisinin de bankaların önemli bir kısmında etkin bir iç denetim
sisteminin bulunmaması ya da denetim sisteminin etkin bir şekilde işletilememesidir.
Klasik anlamıyla denetim; organizasyonların geçmişte gerçekleştirmiş olduğu iş ve
işlemlere ilişkin kayıtların doğruluğunun ya da iş ve işlemlerin iç ve dış düzenlemelere ve
kurallara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesi ve yönetime
raporlanmasıdır. Klasik denetim, sorunların tespit edilip sorumluların cezalandırılmasını
amaçlayan bir yaklaşım olarak kendini göstermektedir. Bir anlamda organizasyonun işleyişi
ve gelişimi ile ilgilenmemektedir.
Denetim anlayışı zaman içerisinde köklü bir değişikliğe uğramıştır.Değişimin temel
noktalarını, iç denetimin amacının kurum faaliyetlerini geliştirmek ve kuruma değer katmak
olduğu, iç denetimin yapmış olduğu denetimlerle Üst Yönetime güvence verirken aynı
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zamanda Üst Yönetime danışmanlık yapabildiği, kurumun hedeflerine ulaşmasını sağlamak
için oluşturulan iç yapıların etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek ve geliştirilmesi için
önerilerde bulunmak olduğu, denetim faaliyetlerinin odak noktasının risk olduğu ve kişisel
insiyatiflerden arınmış denetçiler vasıtasıyla denetim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir yapı
olarak teşkil etmektedir.
Klasik denetim yaklaşımının terk edilip risk odaklı denetim yaklaşımının
benimsenmesi kurum faaliyetleri üzerinde çok olumlu bir etki oluşturmuştur. Bu sayede
denetime ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanılması gerçekleştirildiği gibi aynı
zamanda riskli noktalara yoğunlaştırılan denetim faaliyetleri yoluyla bankanın karşılaşma
ihtimali olan riskler ya minimize edilmiş ya da değişik yöntemlerle ortadan kaldırılmıştır.
Bankacılıkta yaşanan krizlerin temelinde bir ya da birkaç bankada ortaya çıkan ve zamanında
önlem alınamadığı için sistemik krize dönüşen mali başarısızlıklar yatmaktadır. Risk odaklı
denetim bankanın risk değerlendirmesi çerçevesinde riskli alanlara yoğunlaşmak suretiyle
risklere karşı proaktif bir eylem içinde olmayı olanaklı hale getirmektedir. Risk odaklı iç
denetimin temel unsurlarını değerlendirdiğimizde, proaktif, esnek, etkin ve verimli, üst
yönetimin sorumluluklarının belirlenmiş olduğu bir yaklaşımın benimsendiği ve bu unsurların
bankanın gelişimine olumlu olarak yansıdığı, bir anlamda bankaya değer kattığı bir iç denetim
yapılanması ile karşılaşılmaktadır.
Denetimin risk odaklı yapıya evrilmesi beraberinde bankaların faaliyetleri ile
bütünleşik risklerinin neler olduğu ve bu risklerin nasıl yönetildiği hususlarını getirmektedir.
Risklere genel olarak bakıldığında klasik bankalar ile katılım bankalarının benzer riskleri
taşıdıkları, ancak bazı risk alanlarında çalışma prensiplerinin bir sonucu olarak ayrışmaların
ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle piyasa riskinin bir alt bileşeni olan faiz oranı riski
katılım bankacılığında bulunmamaktadır. Ancak bu riskle temelde paralellik arzeden ve bizim
kar payı oranı riski olarak tanımladığımız bir riskten bahsetmemiz mümkündür. Ayrıca
likidite riskinin kaynakları açısından herhangi bir farklılık olmamakla birlikte riskin
yönetilmesi ve ortaya çıkabilecek bir likidite riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik
alınabilecek tedbirler noktasında farklılıklar sözkonusudur.
Bankacılık sektöründe en sık rastlanan riskler kredi riski, piyasa riski ve operasyonel
risktir. Bunun dışında ancak bu risklerle ilintili çok sayıda riske de rastlamak mümkündür.
Bunlar, uyum riski, itibar riski, stratejik risk, faaliyet riski ve fiyat riski gibi risklerdir. Kredi
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riskinin kaynağını oluşturan kredi faaliyetleri bankacılığın en temel faaliyet alanını
oluşturmaktadır. Banka aktiflerinin önemli bir kısmını oluşturan kredi alacaklarının kalitesi
kredi riskinin büyüklüğünü belirleyen önemli faktörlerden birisidir. Kredi riski bu nedenle
çalışmamızda ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Kredi riskini etkileyen faktörler irdelenirken
özellikle kredi portföy kalitesi üzerinde doğrudan etkiye sahip kredi strateji ve politikaları ile
kredi kültürüne vurgu yapılmıştır.
Yönetim kurulu tarafından belirlenen kredi politika ve stratejileri, bankanın zaman
içinde kazandığı kredi kültürü ile harmanlanmakta ve ortaya riskin boyutunu belirleyen kredi
portföyü çıkmaktadır. Denetçi kredi riskini büyüklüğünü, yönünü ve risk yönetim kalitesini
değerlendirirken bu hususları da irdelemesi gerekmektedir. Çünkü banka tarafından
oluşturulan kredi portföyü bu faktörlerin bir çıktısı olmaktadır. Banka yönetim kurulu
tarafından kararlaştırılan kredi politikaları ülke ve banka gerçeklerine uygun ve ilgili personel
tarafından içselleştirilmiş, ekonomik konjonktöre uygun kredi pazarlama, tahsis ve izleme
stratejileri belirlenmiş, kredi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde görevli personelin
davranışlarını etkileyen kredi kültürünün sağlıklı bir şekilde kredilendirme faaliyetleri ile
bütünleştirilmiş bir yapının ortaya çıkarmış olduğu kredi riski ile bu hususiyetlere sahip
olmayan bir bankanın kredi riskinin aynı düzeyde olması beklenemez. Bu nedenle kredi
riskini belirleyen faktörlere iç denetçinin denetim faaliyetleri esnasında eğilmesi önem
kazanmıştır.
Katılım bankası faaliyetlerini etkileyen risklerden ikincisi olan piyasa riski, bu
bankaların taşımış oldukları yabancı para ve hisse senedi fiyatlarında, vade uyumsuzluğunun
bir sonucu olarak kaynak maliyeti ve kullandırım getirilerinde ekonomik konjonktüre bağlı
olarak ortaya çıkan bir değişmenin, banka karlılığında oluşturacağı olumsuz etkiyi ifade
etmektedir. Klasik bankaların aktif ve pasif yapılarını dikkate aldığımızda piyasa riskinin alt
bileşeni olan faiz oranı riski büyük önem ifade etmektedir. Ancak katılım bankalarında bu
riskin karşılığı olan kar payı oranı riski, bu bankaların çalışma prensipleri gereği sağlamış
oldukları sabit maliyetli kaynakların azlığı nedeniyle ihmal edilebilir bir seviyede
bulunmaktadır.

Ancak

her

bir

katılım

bankasının

kendi

stratejileri

çerçevesinde

bulundurdukları yabancı para fazla/açık pozisyon ve hisse senedi büyüklüğü piyasa riskini
doğrudan etkileyecektir. Kur riski olarak ifade edebileceğimiz yabancı para pozisyonu
kaynaklı risk, açık veya fazla pozisyon bulundurmak suretiyle ortaya çıkabilmekte, fazla
pozisyon durumunda kurlarda yaşanan bir düşüş, açık pozisyon durumunda ise kurlardaki bir
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artış banka karlılığını olumsuz etkileyebilecektir. Yine hisse senedi pozisyonları için de aynı
durum geçerli olup, ekonomik konjonktüre bağlı olarak hisse senedi fiyatlarında yaşanan
artışlar karlılığı olumlu etkilerken, düşüşler karlılık üzerinde olumsuz etki yaratacaktır.
Denetçinin piyasa riskine kaynaklık eden bu tür riskleri nasıl denetlemesi gerektiğine dair
çalışmamızın dördüncü bölümünde ipuçları bulunmaktadır.
Katılım bankalarını büyük ölçüde etkileyen risklerden bir diğeri de operasyonel
risklerdir. Bankanın istihdam ettiği personelden, kullanmış olduğu teknolojiden, bankanın
eksik ya da yanlış organizasyonundan ve banka dışı faktörlerden kaynaklanabilecek ve
bankayı telafisi imkansız risklerle karşı karşıya bırakabilecek bu riskin iyi yönetilmesi
gerekmektedir. Risk yönetim sürecinin birinci ayağını oluşturan ‘riskin tanımlanması’
aşamasında denetim elemanına büyük görev düşmektedir. Dördüncü bölümde operasyonel
riskin nasıl değerlendirileceği ve denetimde nelere dikkat edileceği hususlarına yer verilmiştir.
Operasyonel riske karşı bankanın direncini artırmak için risk kaynaklarının doğru tespit
edilmesi, riski ortadan kaldırmak için gerekli önlemlerin alınması, bütünüyle ortadan
kaldırılamıyor ise değişik telafi mekanizmaları ile etkisinin azaltılması gerekmektedir.
Yukarıda sayılan risklerin dışında, katılım bankasının faaliyetlerini etkileyen ve
zamanında önleyici tedbirlerin alınmaması durumunda bankanın tasfiyesine kadar gidebilecek
süreci ateşleyebilecek riskler de sözkonusudur. Bunlardan ilki olan strateji riski bankanın
yanlış stratejik kararları sonucu banka karlılığında bir azalmanın oluşması durumudur. Bir
diğeri özellikle katılım bankaları açısından çalışma prensiplerine uygun davranılmaması
durumunda ortaya çıkabilecek itibar riskidir. Katılım bankalarının altın prensibi faizsizlik
ilkesidir. Müşterilerinin önemli bir kısmı bu ilkeye uygunluk nedeniyle katılım bankalarını
tercih etmektedirler. Dolayısıyla bu prensibe aykırı olacak bir davranışı sergileyen bir katılım
bankasının büyük bir itibar riski ile karşı karşıya kalacağı kaçınılmazdır.
Risk odaklı denetimi klasik denetim anlayışından ayıran en temel faktör, yukarıda
açıklamış olduğumuz risk kalemleri üzerinden bir değerlendirmenin akabinde denetim
planının ve stratejisinin oluşturulmasıdır. Risk odaklı denetim; proaktiflik özelliği nedeniyle
riskler ortaya çıkmadan önce olaya müdahale imkanı sağlayan, esneklik özelliği nedeniyle
riskli alanlara daha fazla kaynak ayıran, etkinlik özelliği nedeniyle de düzenlemelere uyumun
yanında faaliyetlerin gerçekleştirildiği süreçlere odaklanan bir denetim şeklidir. Bu özellikleri
nedeniyle bankaya değer sağlayan bir mahiyete bürünmüştür. Aynı zamanda yönetim kurulu
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ve üst yönetime sorumluluklar yükleyen, bankanın sağlıklı bir şekilde gelişip büyümesine
katkı yapan, denetim fonksiyonunun yanında üst yönetime danışmanlık yapan bir anlayışa
sahiptir. Denetim yaklaşımında ortaya çıkan bu gelişme, eski denetim anlayışının tamamen
terk edilmesi anlamına gelmemektedir. Yeni anlayış eski denetim anlayışını ve tekniklerini
geliştiren, kavrayan ve kapsayan bir mahiyete ulaşmıştır. Bir anlamda eskiyi reddetmeyen
ama geliştiren bir yaklaşımdan bahsetmek mümkündür.
Katılım bankacılığının kendine özgü yapısını dikkate alan ve denetimi bankacılık
faaliyetlerine yapışık olan riskleri değerlendirmek suretiyle denetim stratejisini ortaya çıkaran
risk odaklı iç denetimin katılım bankacılığında gerçekleştirilmesi durumunda hangi hususlara
riayet edileceği ve değerlendirme ve derecelendirme kriterlerinin neler olacağı dördüncü
bölümün konusunu oluşturmuştur. Bu bölümde bu kurumlar tarafından gerçekleştirilen
faaliyetlerin risk boyutu değerlendirilirken dokuz risk türü bazında ve banka genelinde riskin
büyüklüğü, yönü ve yönetim kalitesi analize ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Katılım
bankası iç denetçileri için bir kılavuz niteliği taşıması muhtemel bu çalışmanın katılım
bankalarına katkı sağlayacağı kanaatindeyim.
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EKLER
EK: 1 – Katılım Bankası Bilanço ve Gelir Tablosu
……………. KATILIM BANKASI A.Ş. BİLANÇOSU (AKTİF KALEMLER )
CARİ DÖNEM
…./…../……
AKTİF KALEMLER
TP
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
IX.
9.1
9.2
X.
10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
XII.
12.1
12.2
12.3
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
17.1
17.2
XVIII.

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak
Sınıflandırılan Fv
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ
ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari vergi varlığı
Ertelenmiş vergi varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
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YP

Toplam

……….…… KATILIM BANKASI A.Ş. BİLANÇOSU (PASİF KALEMLER)

PASİF KALEMLER
TP
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.3
8.4
IX.
9.1
9.2
9.3
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
XI.
11.1
11.2
XII.

TOPLANAN FONLAR
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
12.1
Satış Amaçlı
12.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XIII.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
XIV.
ÖZKAYNAKLAR
14.1
Ödenmiş Sermaye
14.2
Sermaye Yedekleri
14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
14.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları
14.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
14.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
14.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
14.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. İş Ort) Bedelsiz
Hisse Senetleri
14.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
14.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
14.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
14.3
Kâr Yedekleri
14.3.1 Yasal Yedekler
14.3.2 Statü Yedekleri
14.3.3 Olağanüstü Yedekler
14.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
14.4
Kâr Veya Zarar
14.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı
14.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı
14.5
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
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CARİ DÖNEM
……/……/……
YP

Toplam

…………… KATILIM BANKASI A.Ş. GELİR GİDER TABLOSU
CARİ DÖNEM
……/……./……

GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3

KAR PAYI GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Kar Payları
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
Bankalardan Alınan Gelirler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Kar Payı Gelirleri
KAR PAYI GİDERLERİ
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları

2.4

İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları

2.5

Diğer Kar Payı Giderleri

III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2.
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ [ I - II ]
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret Ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KAR/ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KARI / ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+…+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-+)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV+-XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer durdurulan faaliyet gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII+…+XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-+)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX+-XXI)
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)

XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2

Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL)
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EK:2 – Risk Matrisi

KREDİ
İŞLEMLERİ

Piyasa Oper.
Riski
Riski

Kurumsal Bankacılık
Bireysel Bankacılık
KOBİ Bankacılığı
İştirak Yatırımları
Kredi Kartları Hizmetleri

HAZİNE
İŞLEMLERİ

M.Kıymet Yönetimi/ Ticari Portföy
M.K. Yönetimi/ Yatırım Portöyü
Fon Yönetimi
Banka Plasmanları
Katılım Fonu Dışı Finansman
Türev İşlemler
Katılım Fonu İşlemleri
BANKACILIK
İŞLEMLERİ

Özel Bankacılık
Nakit Yönetimi
Aracılık Hizmetleri
Elektronik Bankacılık Hizmetleri
Dış Ticaret İşlemleri
Saklama ve Emanet Hizmetleri
Ödeme/Takas ve Havale İşlemleri
Diğer Bankacılık Hizmetleri
Risk Türleri Bazında Risk Büyüklüğü
Risk Türleri Bazında Riskin Yönetimi
Toplam Risk
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Uyum
Riski

Strtj.
Risk

İç kontrol

Kur
Riski

Faal. Baz.
İtibar Topl. Risk.
Riski
Büyük.

Personel

Önem
Derecesi

Kar/Getiri
Kredi Likidite
Oranı
Riski
Riski
Riski

Prosedür

Faaliyetin Türü

Faaliyet Baz. Risk
Yön. Kalitesi

RİSKİN BÜYÜKLÜĞÜ

Politika

FAALİYET ALANLARI

TOPLAM
RİSK

RİSKİN
BEKL.
YÖNÜ

EK: 3 – İç Denetim Planı
…….. KATILIM BANKASI A.Ş.
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

……… DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI

I. GİRİŞ
Planın kapsadığı dönem, hazırlanmasına dayanak teşkil eden düzenleme ve diğer
hususlar kısaca belirtilir.
II. DENETLENECEK BİRİMİN TANITIMI
Denetlenecek birim hakkında genel bilgiler verilir, ayrıca denetlenebilir alanlar kısaca
açıklanır.
III. STRATEJİK AMAÇLAR
Denetim stratejisi bağlamında ilgili plan döneminde izlenecek strateji ve buna ilişkin
amaçlar belirtilir.
IV. UYULACAK İLKELER
Planın uygulanması sırasında uyulması gereken genel ilkeler belirtilir.
V. RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
Katılım Bankası’nın stratejik hedefleri çerçevesinde yapılan risk analizleri ve varılan
sonuçlara yer verilir.
VI. DENETİM İÇİN AYRILAN KAYNAKLAR
Sahip olunması beklenen iç denetçi, bütçe gibi denetim kaynakları da planda belirtilir.
VII. PLANLANAN İÇ DENETİM FAALİYETLERİ
Örnek çizelge esas alınarak yıllar itibariyle yürütülmesi planlanan iç denetim
faaliyetlerinde gerçekleştirilecek işlemlere ve adam/gün bağlamında ihtiyaç duyulacak olan
denetim kaynaklarına yer verilir.
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…………. YILLARINA İLİŞKİN İÇ DENETİM PLANI ÇİZELGESİ

İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

Denetim Yönetimi Faaliyetleri
Denetim Faaliyetleri
Krediler Operasyon Müdürlüğü
Teminat Alım-Çıkış İşlemleri
Gayrimenkul Değerleme ve İpotek Tesis İşlemleri
Nakdi Kredi İşlemleri
Gayri Nakdi Kredi İşlemleri
Bankacılık Hizmetleri Operasyon Müdürlüğü
Çek-Senet Giriş İşlemleri
EFT-Havale İşlemleri
Dış Yazışmaların Cevaplandırılması
Müşteri Bilgi Güvenliği
Dış İşler Operasyon Müdürlüğü
İthalat İşlemleri
İhracat İşlemleri
Kambiyo İşlemleri
Ödeme Sistemleri Operasyon Müdürlüğü
Kartlı Ödeme Sistemleri
Üye İşyeri İşlemleri
Alternatif Dağıtım Kanalları
Müşteri Şikayetleri Yönetimi
Raporlama
Arşiv
Danışmanlık Faaliyetleri
Eğitim Faaliyetleri
İhtiyat İçin Ayrılan Denetim Kaynağı
Program Dışı Denetim Faaliyetleri
Program Dışı Danışmanlık Faaliyetleri
Toplam Denetim Kaynağı (adam/gün)
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Risk
Önceliği

Yıllar
Yıl
1

Yıl
2

Yıl
3

200

200

200

1
1
1
1

100
20
75
50

120
25
80
60

130
30
90
70

1
1
2
1

30
20
35
25

30
20
40
30

30
20
45
35

1
1
1

40
60
35

55
70
45

70
80
55

1
1
1
2
3
2

25
30
30
25
20
20
640
50
100
150

25
35
35
25
20
20
735
50
100
175

25
40
45
30
20
25
840
50
100
200

300
940

325
1060

350
1190

EK: 4 – İç Denetim Programı

…….. KATILIM BANKASI A.Ş.
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

……… DÖNEMİ İÇ DENETİM PROGRAMI

I. GİRİŞ
Programın ilgili olduğu iç denetim planı, dayanak teşkil eden düzenleme ve diğer
hususlar kısaca belirtilir.
II. HEDEF
Yürütülecek iç denetim faaliyetleri bağlamında program amaçları ve hedefler
açıklanır.
III. UYULACAK İLKELER
Programın uygulanması sırasında uyulması gereken genel ilkeler belirtilir.
IV. RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
İç denetim planında yer alan risk değerlendirme çalışmaları çerçevesinde ilgili
yıla ilişkin risk analizleri ve varılan sonuçlara yer verilir.
V. DENETİM İÇİN AYRILAN KAYNAKLAR
Program döneminde sahip olunması beklenen iç denetçi sayısı, bütçe gibi denetim
kaynakları belirtilir.
VI. PROGRAMLANAN İÇ DENETİM FAALİYETLERİ
Örnek çizelge esas alınarak yürütülecek iç denetim faaliyetlerine yer verilir.
VII. GÖREV SONUÇLARI VE RAPORLAMA
Program kapsamında yürütülecek çalışmalar neticesinde görev sonuçlarının denetim
birimine ve ilgili yerlere raporlanmasında uyulacak usuller belirtilir.
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…….. YILI İÇ DENETİM PROGRAMI EKİ ÇİZELGE
İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

İÇ DENETÇİ

Denetim Yönetimi Faaliyetleri
Denetim Faaliyetleri
Alt Denetim
Alanları

Denetim Alanları
Krediler Operasyon

Nakdi Krediler

Krediler Op. Müd.

Gayrinakdi Krediler

Krediler Op. Müd.

Çek/Senet Girişi

Bankacılık Hiz. Op. Müd.

Bankacılık Hizmetleri
Operasyon
Müşteri Bilgi Güvenliği

Denetim Türü

Denetlenen Birim

Bankacılık Hiz. Op. Müd.

Uygunluk
Uygunluk
Uygunluk
Bilgi Teknolojileri
Uygunluk
Bilgi Teknolojileri
Mali
Bilgi Teknolojileri

Risk
Önceliği
1
1
1
1

75
50
30
25

İlgili Birim

40
35
30
25
310
50

Bilgi Teknolojileri Denetimi

Bilgi İşlem Müd.

25

İmza Sahteciliği

Krediler Operasyon Müd.

25

Dış İşler Operasyon
Ödeme Sistemleri
Operasyon

İthalat İşlemleri

Dış İşler Operasyon Müd.

Kambiyo İşlemleri

Dış İşler Operasyon Müd.

Üye İş Yeri İşlemleri

Ödeme Sis. Op. Müd.

Kartlı Ödeme Sistemleri

Ödeme Sis. Op. Müd.

Danışmanlık Faaliyetleri

2
1
2
1

TARİH

SÜRE
(Adam/Gün)
200

100

Eğitim Faaliyetleri
İhtiyat İçin Ayrılan Denetim Kaynağı
Program Dışı Denetim Faaliyetleri

100

Program Dışı Danışmanlık Faaliyetleri

50
300
610

Toplam Denetim Kaynağı (adam/gün)
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EK: 5 – Risk Değerlendirme Tablosu
……….. KATILIM BANKASI A.Ş.
(X) BİRİMİ/ŞUBESİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ
1. Denetim Evreninin Tanımlanması ve Denetim Alanlarının Belirlenmesi
(X) Birimi/Şubesiyle ilgili olarak; denetim evreni birimin tüm faaliyetleri olarak
tanımlanmış, denetim alanları olarak da A-H alanları belirlenmiştir.
2. Yapısal risk düzeylerinin belirlenmesi
2.1 Yapısal risk kriterlerinin tanımlanması
Birimin faaliyetlerine etki eden dört risk kriteri tanımlanmıştır. Bunlar; bütçe
hedefleri, iş yükü ve personel sayısı, faaliyetlerin otomasyon düzeyi ile mevzuat
değişikliklerine uyum kabiliyetidir.
2.2 Yapısal risk düzeyinin ölçülmesi
8 adet olarak belirlenen denetim alanlarının risk kriterleri karşısındaki durumu
değerlendirilmek suretiyle yapısal risk düzeyleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Risk Kriterlerinin Ve Değerlendirme Ölçeğinin Belirlenmesi
Risk Kriterleri
Bütçe Hedefleri
(Milyon TL)

50’den fazla
40-50
20-40
5-20
5’den az
İş Yükü Fazla-Personel Sayısı Çok Yetersiz

İş Yükü / Personel
Sayısı
İş Yükü ve Personel Sayısı Dengeli
Faaliyetler otomatize edilmemiştir
Faaliyetlerin
Otomasyon Düzeyi

Mevzuat
Değişikliklerine
Uyum Kabiliyeti

Ağırlık
(%)

Değerlendirme Ölçüleri

Faaliyetler tamamen otomatize edilmiştir
Mevzuat değişikliğine uyum sağlayamıyor

Mevzuat değişikliğine tam olarak uyum sağlıyor
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5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

40

25

20

15

(X) Birimi/Şubesi Denetim Alanlarının Yapısal Risk Düzeylerinin Ölçülmesi
Bütçe Hedefleri
(1)

Denetim
Alanları

A

Kriter
Puanı
5

Ağırlık
0.40

Risk
Puanı
2.00

İş Yükü ve
Personel Sayısı
(2)
Kriter
Ağırlık Risk
Puanı
Puanı
4
0.25
1.00

Faaliyetlerin
Otomasyon Düzeyi
(3)
Kriter
Ağırlık Risk
Puanı
Puanı
5
0.20
1.00

Mevzuat Değişikliklerine
Uyum Kabiliyeti
(4)
Kriter
Ağırlık Risk
Puanı
Puanı
2
0.15
0.30

Denetim
Önceliği
Risk
Puanı
4.30

B

4

0.40

1.60

5

0.25

1.25

4

0.20

0.80

3

0.15

0.45

4.10

C

4

0.40

1.60

3

0.25

0.75

3

0.20

0.60

2

0.15

0.30

3.25

D

3

0.40

1.20

4

0.25

1.00

4

0.20

0.80

1

0.15

0.15

3.15

E

2

0.40

0.80

1

0.25

0.25

2

0.20

0.40

5

0.15

0.75

1.80

F

2

0.40

0.80

2

0.25

0.50

3

0.20

0.60

1

0.15

0.15

2.05

G

3

0.40

1.20

2

0.25

0.50

2

0.20

0.40

4

0.15

0.60

2.70

H

1

0.40

0.40

3

0.25

0.75

1

0.20

0.20

2

0.15

0.30

1.65
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3) Denetim alanlarının önceliklendirilmesi
Denetim alanları, risk düzeylerine göre aşağıda sıralanmıştır. Örneğimizde 3.20 üzeri
puan alan faaliyetler yüksek riskli, 2.50 ile 3.20 (3.20 dahil) arası puan alan faaliyetler orta
riskli, 2.50 ile 2.0 (2.0 dahil) arası puan alanlar ise düşük riskli, 2.0’nin altında puan alan
faaliyetler ise risksiz olarak kabul edilmiştir.
Doğal olarak yüksek riskli alanların risk önceliği 1, orta riskli alanların risk önceliği 2
ve düşük riskli alanların risk önceliği ise 3 olarak belirlenmiştir. Denetim kaynaklarının
tahsisi ve denetim sıklığı risk önceliği dikkate alınarak yapılacaktır.
Katılım Bankası denetim için ayırmış olduğu kaynakların kullanımında önceliği risk
düzeyinin yüksek olması nedeniyle risk önceliği 1 olarak belirlenen alanlara verecek,
kaynakların elverdiği ölçüde orta ve düşük riskli alanlara da kaynak tahsis edecektir.

(X) Birimi/Şubesi Denetim Alanlarının Öncelik Sıralaması
Denetim
Alanları

Risk Kriteri
Puanları

A
B
C
D
G
F

4.30
4.10
3.25
3.15
2.70
2.05

Risk Düzeyi

Risk
Önceliği

Yüksek

1

Orta

2

Düşük

3
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EK : 6 – Görevlendirme Yazısı

…….. KATILIM BANKASI A.Ş.
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İstanbul ,

/ /

Sayı:
Konu: Görevlendirme

Sayın ……….. ………….
İç Denetçi
Yıllık program kapsamında, Denetim Komitesinin .…/…/ 2013 tarih ve .... sayılı
kararları ile ...................................biriminin / şubesinin denetimiyle görevlendirilmiş
bulunmaktasınız. Denetiminizin İç Denetim Yönetmeliği’nde yer alan prensipler çerçevesinde
gerçekleştirilmesini ve düzenlenecek raporun İç Denetim Birim Başkanlığına iletilmesini rica
ederim.

İç Denetim Birimi Başkanı

Denetimin Konusu :
Denetimin Kapsamı :
Denetimin Hedefleri :
Planlanan Denetimin Süresi :
Görevlendirilen Diğer İç Denetçiler :
Denetim Gözetim Sorumlusu :
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EK: 7 – Denetim Bildirim Yazısı

……………..KATILIM BANKASI A.Ş.
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İstanbul ,

/ /

Sayı :
Konu: Denetim Bildirimi

……. BİRİMİ/ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Biriminiz/Şubeniz faaliyetlerinin denetimi .../.../...... tarihinde başlayacaktır. Denetimin
kapsamı temel olarak; ........................................................ faaliyetleri olup, kesin kapsam İç
Denetçilerimiz tarafından biriminizle yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecektir.
Denetim, İç Denetçi/İç Denetçiler ................................... tarafından gerçekleştirilecek
olup, denetim sonucu hazırlanacak raporun bir nüshası tarafınıza verilecektir. Denetimin
başarıyla sonuçlanması için iş birliğiniz ve bilgi paylaşımınız büyük önem arz etmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.

İç Denetim Birimi Başkanı
Bilgi İçin:
Denetim Komitesi Başkanı
İç Denetim Sorumlusu
Genel

Müdür
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EK: 8 – Bireysel Çalışma Planı

……………..KATILIM BANKASI A.Ş.
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

BİREYSEL ÇALIŞMA PLANI
1. GENEL BİLGİLER
Denetimin Konusu

:

Denetim Numarası

:

Denetimin Başlama Tarihi

:

Denetimin Bitiş Tarihi

:

Denetim Türü

:

Denetlenen Birim

:

2. DENETİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
3. DENETİMİN KAPSAMI
4. DENETİMİN YÖNTEMİ
5. ÖNCEKİ DENETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Denetim Numarası

:

Rapor Sayısı

:

Önemli Bulgular

:

6. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Yapılan Saha Araştırması Toplanan Bilgi

:

Açılış Toplantısı Özeti

:
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Hazırlayan

Gözden Geçiren

Tarih / İmza

Tarih / İmza

EK: 9 – Denetim Süre Planı Formu
Referans

……..KATILIM BANKASI A.Ş.
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

DENETİM SÜRE PLANI
Denetim Numarası
Denetim Konusu
Denetimin Başlama Tarihi
Denetimin Bitiş Tarihi

Planlanan
Tarih ve
Süre
Ön Çalışma
Açılış Toplantısı
Bireysel Denetim Süre
Planının Hazırlanması
Risk Kontrol Matrisinin
Hazırlanması / Potansiyel Sorunlu
Alanların Belirlenmesi
Denetim Test Formlarının
Hazırlanması
Bireysel Çalışma Programının
Hazırlanması
Denetim Testlerinin Uygulanması
Bulguların Oluşturulması ve
Önerilerin Geliştirilmesi
Bulguların Denetlenen Birim İle
Paylaşılması
Kapanış Toplantısı
Denetlenen Birimden Bulgulara İlişkin
Alınan Cevapların, Aksiyonun
Değerlendirilmesi ve Nihai Görüş
Oluşturulması
Nihai Denetim Raporunun
Hazırlanması ve Sunumu
TOPLAM SÜRE
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Revize
Edilen
Tarih ve
Süre

Gerçekleşen
Tarih ve Süre

Planlananın
Üzerinde/Altında
Gerçekleşen Süre

EK: 10 – Denetim Kontrol Listesi
…………..KATILIM BANKASI A.Ş.
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

DENETİM KONTROL LİSTESİ
Denetim Konusu

:

Denetim Numarası

:

Denetlenen Birim

:

Hazırlayan İç Denetçi

:

YAPILACAKLAR LİSTESİ

Durum

1

Denetim Görevlendirme Yazısı incelenerek çalışma
dosyasına konuldu

2

Denetim Bildirim Yazısı denetlenecek birime
gönderildi

3

Denetim Süre Planı Formu dolduruldu

4

Denetimin amaçları belirlendi

5

Denetlenen birim hakkında genel bilgiler elde edildi

6

Denetlenen birimin hedefleri, bu hedeflere nasıl
ulaşıldığı ve yürütülen faaliyetlerin sonucu hakkında
bilgi edinildi.

7

Önceki denetim raporu, denetlenen birimin cevapları ve
çalışma kağıtları gözden geçirildi.

8

Önceki denetim bulguları incelenerek denetlenen
birimin cevaplarında belirttiği düzeltici faaliyetler
gözden geçirildi.

9

Bir önceki denetime ait Denetim Değerlendirme
Formu incelendi.

10

Denetlenecek Süreçle ilgili Süreç sahibi birim ile açılış
toplantısı yapıldı.

11

Denetlenen birimle ilgili mevzuat/prosedürler
öğrenildi, yazılı prosedür yoksa uygulamalar çalışma
kağıtlarında belgelendirildi.

12

Faaliyetler gözlemlendi ve belgelendirildi.

13

Denetlenen birimde denetlenecek Süreçle ilgili
faaliyetler üzerindeki kontrol sistemi gözden geçirildi.

14

Süreçle ilgili Riskli alanlar belirlendi.
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Ç.Kağıdı
Refr. No

Tarih

Paraf

Durum

YAPILACAKLAR LİSTESİ
15
16

Ç.Kağıdı
Refr. No

Tarih

Paraf

Denetimin amaçları gözden geçirildi ve Denetimin
Kapsamı belirlendi.
Bireysel Çalışma Planı hazırlandı.

17

Bireysel Çalışma Planı onayı İç Denetim Birim
Başkanından alındı.

18

Denetim Süresi Revizyon Formu dolduruldu. (Gerekli
olması halinde doldurulacak)

19

Görev iş planında belirlenmiş araştırmalar ve testler
yapıldı, belgelendirildi ve sonuçları analiz edildi.

20

Denetim bulguları belgelendirildi, gözden geçirildi ve
denetlenen birime gönderildi.

21

Kapanış toplantısı yapıldı ve bulgular denetlenen birim
ile görüşüldü, değerlendirme ve planlanan düzeltici
faaliyetler kaydedildi.

22

Denetlenen Birimin bulgulara verdiği cevaplar ve
aksiyon planları alındı, değerlendirildi ve nihai görüş
oluşturuldu.

23

Nihai Rapor hazırlandı
Başkanlığına gönderildi.

ve

İç

Denetim
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Birim

Hazırlayan

Gözden Geçiren

Tarih / İmza

Tarih / İmza

EK: 11 – Çalışma Kağıdı Örneği
……………..KATILIM BANKASI A.Ş.
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

ÇALIŞMA KÂĞIDI

Denetim
Konusu
Denetim
Numarası

Finansal kiralama işlemlerinde kullanılan Katma Değer Vergisi (KDV) oranının
mevzuata uygunluğunun denetimi

Test

Finansal kiralama işlemlerinde kullanılan kdv oranı testi

Amaç

Finansal kiralama sözleşmelerine konu taşınır ve taşınmazların Kiralayan /Katılım
Bankası tarafından satın alınması ve Kiracı firmaya belli bir süre boyunca
kiralanması işlemlerinde malın alındığı Satıcı firmalar ile Kiralayan /Katılım
Bankasınca Kiracıya düzenlenen Fatura/Dekontlar üzerindeki mal alış veya kira
kdv’si oranının mevzuattaki düzenlemeler çerçevesinde uygulanmasının kontrolü

Yöntem

Örnekleme yöntemi ile denetim gerçekleştirilmiştir.

2013 / 990 / 0105

İlgili dönem içerisinde işlem gören 350 adet finansal kiralama uygulama dosyası
örnekleme yöntemiyle incelenmiştir.

Edinilen Bilgi /
Uygulama

Örnekleme yönteminde ilk olarak Satıcı firmalarca düzenlenen sözleşmeye konu
edilen mala ilişkin proforma fatura ve kati faturalarda kullanılan kdv oranının
mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilmiştir.Özellikle
Kdv istisnası uygulaması bulunan malların satın alınması ve kiralanması
işlemlerinde uygulanan kdv oranlarının müteselsil sorumluluk dikkate alınmak
suretiyle kontrolü yapılmıştır.
İkinci olarak inceleme kapsamında sözleşmeye konu mala ait satıcı firmalarca
düzenlenen ve sözleşmenin eki mahiyetindeki proforma faturalar ve bu faturalara
istinaden düzenlenmiş kati satış faturaları üzerindeki kdv oranı bilgilerinin
Katılım Bankasının kayıtları ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmiştir.

Sonuç

Yapılan denetlemeler sonucunda 1 adet işlemde hata tespit edilmiştir.
Müşteri:XYZ TEKSTİL TİCARET SAN.A.Ş
Proje No:89
Malın Cinsi:Dokuma Makinesi
Uygulanan Kdv Oranı:%1 Uygulanması Gerekli Kdv Oranı:%18
Hazırlayan

Tarih / İmza
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Gözden Geçiren

Tarih / İmza

EK: 12 – Risk Kontrol Matrisi

RİSK KONTROL MATRİSİ
……………..
KATILIM
BANKASI A.Ş.

Süreç

Risk Tanımı

REFERANS

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Kontrol Amacı

Kontrol
Faaliyeti
No

Kontrol Faaliyeti
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Mevcut Durum ve
İşleyişin açıklanması

Kontrol Eksikliğinin
Açıklanması

Kontrol Önerileri /
İyileştirme Önerisi

Hazırlayan

Gözden Geçiren

Tarih / İmza

Tarih / İmza

EK: 13 – Açılış Toplantısı Tutanağı
REFERANS
NUMARASI

……………..
KATILIM
BANKASI A.Ş.

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

AÇILIŞ TOPLANTISI TUTANAĞI
Denetim Konusu
Denetimin Numarası
Toplantı Tarihi
Toplantıya Katılan İç Denetçiler
Denetlenen Birim Yöneticisi
(Adı Soyadı ve Unvanı)
Toplantıya Katılan Denetlenen Birim
Personeli (Adı Soyadı ve Unvanı)
Gündeme Getirilen Konular
-

Toplantıya Katılan Denetlenen Birim Çalışanları

İç Denetçiler

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Adı Soyadı

İmza

İmza

İmza

İmza

İmza

İmza
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EK: 14 – Bulgu Formu
……………..
KATILIM
BANKASI A.Ş.

REFERANS
NUMARASI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

BULGU FORMU
Denetim Konusu
Denetim Numarası
Konu
Bulgu No
Bulgunun Önem Düzeyi

Yüksek- Orta - Düşük

İlgili Çalışma Kağıdı Referansı
(Denetim Kanıtı Özeti)
Tespit
Neden
Riskler ve Etkileri
Kriterler
Öneri

Hazırlayan

Tarih / İmza
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Gözden Geçiren

Tarih / İmza

EK: 15 – Kapanış Toplantısı Tutanağı
REFERANS
NUMARASI

……………..
KATILIM
BANKASI A.Ş.

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

KAPANIŞ TOPLANTISI TUTANAĞI
Denetim Konusu
Denetim Numarası
Toplantı Tarihi
Toplantıya Katılan İç Denetçiler
Denetlenen Birim Yöneticisi
Toplantıya Katılan Denetlenen Birim
Personeli
BULGU 1
Denetlenen Birim Yönetimi Bulgu 1 Değerlendirmesi
BULGU 2
Denetlenen Birim Yönetimi Bulgu 2 Değerlendirmesi
BULGU 3
Denetlenen Birim Yönetimi Bulgu 3 Değerlendirmesi
-

Denetlenen Birim Yöneticisi ve Personeli
Tarih /
İmza

Tarih /
İmza

Tarih /
İmza

Hazırlayan
Tarih /
İmza
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Tarih /
İmza

Gözden Geçiren
Tarih /
İmza

EK: 16 – İç Denetim Raporu

………… KATILIM BANKASI A.Ş.
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM RAPORU

DENETİM KONUSU

İÇ DENETÇİLER
…..………….
……..……….
………..…….
İÇ DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU
………………….

RAPOR NO

RAPOR TARİHİ
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İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİCİ ÖZETİ
1.1. Giriş
1.2. Amaç ve Kapsam
1.3. Yöntem / Denetim Yaklaşımı
1.4. Genel Değerlendirme Özeti
1.4.1. Denetim Bulguları
1.4.2. Denetlenen Birim Görüşleri ve Aksiyon Planı

2. DETAYLI RAPOR
2.1. Giriş
2.2. Amaç ve Kapsam
2.3. Denetim Yaklaşımı ve Metodolojisi
2.4. Süreç Akışı
2.5. Öncelikli Riskler
2.6. Bulguların Değerlendirilmesi
2.7. Kontroller/ Önlemler/Çözüm Önerileri
2.8. Hedeflenen Faaliyetler ve Aksiyon Tarihleri
2.9. Genel Değerlendirme

3. TABLOLAR/GRAFİKLER
3.1. Risk Kontrol Matrisi

4. RAPOR EKLERİ
4.1. Açılış Toplantısı Tutanağı
4.2. Kapanış Toplantısı Tutanağı
4.3. Test Matrisleri
4.4. Test Dokümanları
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EK: 17 – Bulgu Takip Formu
BULGU TAKİP FORMU
Denetim Konusu

:

Görevli İç Denetçi

:

Alt Sürecin Adı

:

Formu Düzenleyen

:

Formu Kontrol Eden

:

Bulgu Tarihi

:

Çalışma Kağıdı Ref No

:

Başlık

Açıklama

Kriter
Bulgu
Neden
Etki
Önem Derecesi
İyileştirme Önerisi
Yönetimin Cevabı
Denetçinin Görüşü
Eylem Planı
Takip İşlemleri

Formu Düzenleyenin İmzası

:

İzleme Sorumlusunun Onayı

:

Takip İşlemlerini Gerçekleştirenler :
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EK: 18 – İç Denetim Değerlendirme Formu
……………..
KATILIM
BANKASI A.Ş.

REFERANS

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM DEĞERLENDİRME FORMU
Denetim Numarası

İç Denetçi

Denetim Görevinin Adı

Değerlendirmeci

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

DEĞERLENDİRME

1. Denetim ön inceleme hazırlıklarının
yeterliliği
2. Denetim hedeflerinin yıllık denetim
planının ve kurumun genel hedefleriyle
uyumu
3. Denetim adımlarının uygun bir şekilde
planlanması ve her bir adımın gereklerinin
yerine getirilmesi
4. Denetim dokümantasyonunun
yeterliliği
5.

Planlanan denetim sürelerine uyum

6. Denetim adımlarının her biri için
belirlenen sürelere uyum
7. Denetim adımlarının birbiriyle uyumlu
bir şekilde gerçekleştirilmesi
8. Risk-kontrol matrisleri, denetim
bulguları ve raporu dahil olmak üzere tüm
denetim dokümantasyonunun birbiri ile
uyumu
9. Denetim sonucunda bir bütün olarak
denetim hedeflerine ulaşılması
10. Denetim süresinde başarılı olunan
alanlar
11. Denetim süresinde başarısız olunan
alanlar
12. Denetimde daha iyi yapılabilecek
alanlar
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Zayıf

Orta

İyi

Çok İyi

13. Denetim süresinde denetim ekibinin
(veya denetçinin) kendi içerisindeki
iletişiminin yeterliliği
14. Denetim süresince denetim ekibinin
(veya denetçinin) izleme sorumlusu ve iç
denetim birimi ile iletişiminin yeterliliği
15.
Denetim süresince denetim ekibinin
(veya denetçinin) denetlenen birim yönetici
ve çalışanları ile iletişiminin yeterlililiği
16.
Denetim sırasında karşılaşılan
sorunlarla başedebilme yeterliliği
17.
Denetçinin denetim görevine yönelik
tutumu

İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI
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EK: 19 – İç Denetçi Değerlendirme Formu
……………..
KATILIM
BANKASI A.Ş.

REFERANS
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETÇİ DEĞERLENDİRME FORMU
Denetlenen Birim

İç Denetçi

Denetim Konusu

Değerlendirmeci
Değerlendirme

Kriterler

Yetersiz

A. KİŞİSEL ÖZELLİKLER
1

Güvenilirlik, kararlılık ve tutarlılık

2

Gizlilik gerektiren konulara özen gösterme durumu

3

Titizlik, çalışkanlık ve yaratıcılık özelliği

4

Soğukkanlı ve sakin davranabilme

5

Nazik, dengeli ve uyumlu olma

6

Olgun davranış sergileyebilme

7

Zaman yönetimi

8

İşbirliğine ve grup çalışmasına yatkınlık

9

Talimatlara ve kurallara uyum düzeyi

B. TEKNİK BİLGİ VE DONANIM
10

İç denetim standartlarını bilme ve uygulama becerisi

11

Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol prensip ve
standartları konularında yeterli bilgi sahibi olma ve
uygulayabilme becerisi

12

İç denetim birimini ilgilendiren düzenlemeleri bilme ve
uygulayabilme becerisi

13

Bankanın ana politikalarını, prosedürleri, uygulama
rehberlerini ve diğer kurum içi düzenlemeleri bilme ve
uygulayabilme becerisi

14

Kurum faaliyetlerini ilgilendiren yasal düzenlemeleri ve ilgili
mevzuatı bilme ve kullanabilme becerisi

15

İş tanımının gerektirdiği çerçevede muhasebe, finansman,
operasyonlar, yönetim prensipleri, insan kaynakları
yönetimi, temel hukuk, bilişim teknolojileri ve ofis yazılımları
konularında bilgi sahibi olma ve uygulayabilme becerisi,
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Orta

İyi

Çok İyi

C. DENETİM UYGULAMA BECERİLERİ
16

Denetim hedeflerini gerçekleştirebilmesi

17

Denetim için gerekli ön incelemeleri istenilen kalitede
yapabilmesi

18

Risk ve kontrol değerlendirmesini gerektiği gibi yapabilme

19

Denetim planını hazırlayabilme ve gerçekleştirebilme

20

Analitik inceleme yapabilme

21

Denetim sonuçlarını yeterli denetim bulguları ile
destekleyebilme

22

Denetim bulgularına yönelik öneri geliştirebilme

23

Denetim sürecini yeterli bir şekilde dokümante edebilme ve
çalışma kağıtlarını eksiksiz ve yeterli hazırlayabilme

24

Denetim sonuçlarını raporlayabilme

D. DENETİM YÖNETİMİ BECERİLERİ
25

Organize olabilme ve disiplinli çalışabilme

26

Belirlenen sürede denetimi tamamlayabilme

27

Denetim için tahsis edilen kaynakları etkin kullanabilme

28

Denetim ekibinin görevlendirilmesini ve gerçekleştirilen
işlerin takibini etkin bir şekilde izleyebilme

29

Denetim bulgularını zamanında ilgili yöneticilerle
tartışabilme ve cevaplarını zamanında alabilme

30

Açılış ve kapanış toplantılarını etkin bir şekilde yapabilme

31

Denetim bulgularına yönelik geliştirilen önerileri ilgili
yöneticilerle tartışabilme

32

Denetim sürecinin işleyişi hakkında izleme sorumlusunu
doğru ve tam bilgilendirme

E. İLETİŞİM BECERİLERİ
33

Denetlenen birim çalışanları ile etkili bir iletişim
oluşturabilme

34

Denetim ekibi ile etkili bir iletişim oluşturabilme

35

İzleme sorumlusu dahil olmak üzere, iç denetim birimi
yöneticileri ile etkili bir iletişim kurabilme

36

Etkili sunum hazırlayabilme ve bunu açık, öz ve anlaşılır bir
şekilde sunabilme

37

Çalışma kağıtları, denetim dokümantasyonu ve raporlama
dahil tüm yazılı iletişimde öz, kısa, tam, doğru, açık ve
anlaşılabilir raporlama yapabilme
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38

İkili iletişimde saygılı, etkili dinleyebilme ve pozitif bir tutum
izleyebilme

F. LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİ
39

Stres altında performansını koruyabilme

40

Kendi kendini ve ekibini motive edebilme

41

Sorumluluk alma veya bir işi kendi inisiyatifiyle başlatabilme

42

Sorumlu olduğu işleri mümkün olan en az yönlendirmeyle
gerçekleştirebilme

43

Kısa zamanda doğru karar alabilme ve uygulayabilme

44

Sorunlara doğru teşhis koyabilme ve etkin bir şekilde
çözebilme

45

Ast ve üstlerin beğeni ve takdirini kazanabilme

BİREYSEL DEĞERLENDİRME KONULARI

AÇIKLAMA

46

En kuvvetli yanları

47

Kendisini geliştirmesi gereken alanlar

48

Mesleki gelişimini sürdürmesi ve performansını artırması için
ilave deneyim ve eğitim ihtiyaçları

49

Kendisine verilen görevler dışında performansını
gösterebildiği başka alanlar

50

Üst unvana terfi ettirilmeye hazır olup olmadığı

51

Kariyer gelişimi konusundaki beklentileri
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