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BANKALARDA DERECELEND‹RME VE DENET‹M
Say›n Baflkan ve de¤erli konuklar, BBDK Kurumu ve flahs›m ad›na sayg›lar›m›
sunmak istiyorum.
Esas›nda ben bu panel bafll›¤› için düflünülmüfl bir bafll›k de¤ildi, yani bu risk
odakl› yaklafl›mda Bankalarda Muhasebe Denetimi; bizim uygulamay›
düflündü¤ümüz ve uygulamaya koydu¤umuz bir denetim yaklafl›m› oldu¤u için
bu flekilde adland›rd›m.
Sunumumu ben iki bölümde yapmay› düflünüyorum. Önce risk odakl› denetimle neyi kastetti¤imizi anlataca¤›m, ard›ndan bu kapsamda bizim neler
yapt›¤›m›z›, bankalardan beklentilerimize geçece¤im.
fiimdi, risk odakl› denetimi bankalarda BDDK‘n›n uygulayaca¤› denetim
fleklinin, kapsam›n›n ve zaman›n›n doldu¤unu ve denetim tahsisinin her bir
bankan›n risk profili ile iflyerinin risk yönetimi sistemlerinin mevcudiyetinin
yeterlili¤ini esas olarak belirledi¤imiz bir süreç. Buradaki denetimin odak noktas›n› bankalar›n faaliyetleri, dolay›s›yla maruz kald›klar› sistemin tan›mlama,
ölçme, kontrol etme ve izleme yetenekleri ve bunun için oluflturmak zorunda
olduklar› iç denetimin, iç denetim sistemlerinin yeteneklerini de¤erlendirece¤iz,
yeterliliklerini de¤erlendirece¤iz. Amac›m›z, bankalar›n karfl› karfl›ya kald›klar›
riskleri sürdürmelerini, anlamalar›n›, kontrol etmelerini sa¤lamak.
Biz bu amaçla bankalar›n ürettikleri finansal raporlardan oran endeksine ve
yüzde analizi yöntemiyle birtak›m analizler yap›yoruz. Oran endeksine örnek
olarak, örne¤in öz kaynak yeterlili¤inde kulland›¤›m›z oranlar bunlar, burada
dikkatinizi çekece¤inizi de tahmin ediyorum, odaklan›lmas› gereken nokta
karfl›laflt›raca¤›m›z veriler. O bankan›n grup ortalamas› ve sektör ortalamas›yla
olan iliflkisine bak›ca¤›z. Yüzde analizleri yine örnek olarak bir bankan›n aktif
kalemlerinin cari dönemi ve y›l sonu itibar›yla de¤iflik kanallarla izlenen,
oradan nereye gitti¤ine bakan bir yaklafl›m. Buradan belirtti¤im kriterlerden
bankalar› normland›r›yoruz. ‹flte her bir kriteri sektör ortalamas›n›, özellikle
oran analizinden elde etti¤imiz sektör grup ortalamas› karfl›laflt›rmas›ndan bir
kodland›rmada bulunuyoruz. Bu kodland›rman›n sonucunda, nihai olarak
bankan›n 1-2-3-4 ve 5 olmak üzere kodland›rman›n hangisinde yer alaca¤›n›,
ona göre de o an uygulayaca¤›m›z denetimin s›kl›¤›n›, denetimin kapsam›n›
belirliyoruz. E¤er 5 ise, daimi olarak denetim raporu isteniyor. E¤er 1 ise de, iki
y›lda bir denetime tabi tutulmas› gibi bir yaklafl›m söz konusu. fiimdi, tabi bu
kadar fleyi yapmak veya böyle yaklafl›lmas› esas›nda kendisi risk oluflturuyor,
yani risk odakl›.
Peki biz riski nas›l revize edebiliriz, riski nas›l azaltabiliriz?
Öncelikle finansal raporlara intikal edecek bilgileri, yani muhasebeden
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sa¤lanacak bilgileri güvenilir hale getirmek, bunlar› standartlaflt›rmak,
karfl›laflt›rd›¤›m›z bu analizlerle güvenilir olmas›n› sa¤lamak bizim görevimiz o.
Peki bunun için ne yapabiliriz? Öncelikle bankalar›n bütün hesap ve kay›tlar›n›n
her türlü ifllemlerine iliflkin bilgileri kendi bünyelerinde tutma zorunlulu¤u getirildi. Tabi bunlar özellikle yabanc› banka flubeleri aç›s›ndan bir s›k›nt› söz
konusu. Genel merkez ile birlikte muhasebeleri tutuldu¤u için, onlar için de
an›nda buradaki hesaplar›na yans›yan zorunlulu¤u var. Onlara da öyle ancak
hesaplar›n›n tutulmas›n› sa¤lamaya yönelik olarak yapt›¤›m›z bir uygulama.
Peki bu güvenilirli¤i sa¤lad›ktan sonra ne yapabiliriz diye düflündük. Tabi bir
örne¤ini slaytla esas›nda bizim yapt›¤›m›z Türkiye’de bir ilk olan bu bilgi sistemlerinin kapsam›nda bilgi sistemlerinden üretilen finansal gelirlerin do¤ru
olup olmad›¤›n› da periyodik olarak denetlenme zorunlulu¤u getiriyoruz
bankalara. Öncelik dedik, standart hale getirmek ad›na bütün bankalarda art›k
BDDK’n›n belirledi¤i uluslararas› finansal raporlama standartlar›ndan ayr› olan,
ö¤le de¤erlendirilen gibi bir ikilemi ortadan kald›ral›m. Muhasebe standartlar›n›
ve finansal raporlama standartlar›n› esas als›nlar ve o amaçla tek düzeni saptayal›m.
Her ne kadar tam manas›yla muhasebe standartlar›n›n uyumlu oldu¤unu iddia
etmek zor olsa da, ço¤u ölçüde uyumlu olarak kabul etmek gerekiyor, ki öyle.
Onun yan›s›ra, bizim bankalarda aç›klanacak bilgiler ve düzenlenecek finansal
tablo format›m›zda da bir finansal raporlama yap›lmas›n› sa¤lad›k.
fiimdi, bunu yaparken esasen BDDK olarak biz sürecin son aflamas›nda yer
al›yoruz. Yani, bankadan üretilen bilgilerden hareketle biz finansal raporlar›n ve
finansal tablolarda yer alan bilgilere dayal› olarak risk odakl› bir denetim
flekline giriyor. Dolay›s›yla, bizim önce -benzetmemi maruz görün- suyun
bafl›na gidip orada da bir fleyler yapmam›z gerekiyordu. O amaçla da yönetim
kurulunun denetimine a¤›rl›k, yükümlülükler getirdik.
‹flte kanunun zaten kurulmas›n›n zorunlu tuttu¤u denetim komitesi bizim iflimizi
kolaylaflt›rd›. ‹ç Sistemler kapsam›nda neler yapaca¤›m›z› söyledik ve daha
sonra kamuya aç›klanacak bilgiler ad›na hisse senedi sahiplerinin ve menfaat
sahiplerinin de bir denetim yapmas›n› sa¤lamak fonkiyonu manas›nda da neler
yapabilirizin üzerinde düflündük. Bu kapsamda, her fleyden önce yönetim kuruluna dedik ki, iç sistemleri kurmak, iflletme sorumlulu¤u size ait. ‹ç sistemlerden kast›m›z ne? ‹ç kontrol, iç denetim ve iç yönetim birimlerinin oluflturulmas›. Ve bu birimlerden sorumlu olacak kiflilerin görev ve sorumluluklar›n› aç›k
bir flekilde yaz›l› olarak belirleme sorumlulu¤u verdik. Yani, bir banka denetim komitesi arac›l›¤›yla bunlar› örgütlendirebilir ya da slaytda da görüldü¤ü
gibi, icrai sorumlulu¤u bulunmayan birinden birine yine görev verebilir ya da
iç denetimi denetim komitesine ba¤lar.
Özetle, yabanc› bankalar›n gelmesi ile birlikte de d›fl› uygulamalarda de¤iflik
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de¤iflik modeller var. E¤er kaliteli bir modeli ön plana ç›kar›rsak, hangisinin
do¤ru oldu¤unu görmeden de uygulaman›z bafllayaca¤› için biz uygulamaya
göre bunlardan etkili olmayanlar varsa onu yasaklayal›m mant›¤›na geldik.
Dolay›s›yla, flu aflamada bu modellerden herhangi birini ya da baflka düflünece¤i
bir model varsa o kapsamda örgütlemeyi yapabilirler.
Yönetim kurulunun muhasebe anlam›nda bakt›¤›m›z zaman, esas›nda böyle
muhasebeye odaklanan görev ve sorumluluklardan daha çok kapsam› belirledik.
Yani nedir; iflte risklerin ölçüm yöntemlerinin denetimi konusunda bilgi sahibi
olmas› gerekiyorsa finansal raporlama verileri kullanacak, orada belirtilen verilere dayanacak ya da bunun izlenmesi için politikalar›n neler oldu¤unu belirlemek istiyorsa, elbette ki yine finansal raporlamaya dayanacak. Dolay›s›yla,
yönetim kuruluna do¤rudan muhasebeye iliflkin daha çok denetim komitesine
bu tür görev verilecek. Yani iflte muhasebe uygulamalar›n›n finansal raporlar›n
gerçe¤i yans›t›p yans›tmad›¤›n›n sorumlulu¤unu daim olarak izleme ve
düzeltme fonksiyonunu ba¤›ms›z denetçilerle, -ba¤›ms›z denetçilerden kast›m›z
bankan›n periyodik olarak ba¤›ms›z denetimini yapan kurulufllar- bunlar BDDK
taraf›ndan lisansl› olan, onlar›n bulgular›yla karfl›laflt›rma bir sorun varsa çözme
sorumlulu¤unu denetim komitesi üyelerine verdik.
fiimdi, denetim komitesi tabi tek bafl›na iki ifli birden yapamayaca¤› için de
finansal raporlama sisteminin kontrolünü daimi olarak iç kontrol biriminin
üstlenmesini öngördük. ‹ç denetimin denetim fonksiyonunun kapsam›n› da iç
kontrolünün bu iflin etkin ve yeterli bir biçimde yap›lm›fl olmad›¤›n› bilgi sistemlerinin tekrar gözden geçirilmesinin, muhasebe kay›tlar› ve finansal raporlar›n do¤ruluk ve incelenmesi için de yani iç denetimde birtak›m yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Risk yönetimi ise, tabi ki, ad›ndan da
anlafl›laca¤› üzere risk yönetimi ölçüm, izleme kontrol ve raporlama ifllemlerini
yapaca¤› için do¤al olarak finansal raporlardan ya da üretilecek bilgilerin ikinci bir kontrol mekanizmas› olarak çal›fl›yor. Bu, bizim banka içerisinden önce
finansal raporlar›n do¤rulu¤unu sa¤lamak ad›na hareket ediyoruz. Yani, bilgiler
üretildikten sonra, finansal raporlara yans›d›ktan sonra nihai olarak ba¤›ms›z
denetim kurulufllar› taraf›ndan bunlar›n denetlenmesini zorunlu tutuyoruz.
Burada da, özellikle getirdi¤imiz mesleki sorumluluk sigortas› uygulamas› ya da
sürekli ya da geçici haller ya da ba¤›ms›zl›¤›n nas›l sa¤lanabilece¤ine iliflkin
öngörülerle bunlar›n da üçüncü bir göz taraf›ndan ba¤›ms›z, tarafs›z, objektif bir
flekilde de¤erlendirilmesini sa¤lamay› düflündük.
Tabii bu bizim yapt›klar›m›z›n esas baca¤›n› kamuoyuna yap›lacak aç›klamalar
oluflturuyor. Finansal tablolar›n ve finansal tablolara iliflkin ba¤›ms›z denetçi
görüflünün Resmi Gazetede yay›nlanmas›n› zorunlu tutuyoruz. Yani, kamuoyunun da bu sürece dahil olmas›n› düflünüyoruz.
TMS ve TFSR kapsam›nda bilgi verilmesi zorunlu tutulan hususlara ilaveten,
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bizim tebli¤imizde öngördü¤ümüz aç›klamalar›n da bankalar›n kendi internet
sitelerinde ve Ticaret Sicil Gazetesinde yay›nlanmas›n› öngörüyoruz. Tabi burada kurumsal yap›n›n bir parças› olmas›na ra¤men, bizim zorunlu tuttu¤umuz
hususlardan bir tanesi bankalar›n y›ll›k faaliyet raporu haz›rlamas›, y›ll›k
faaliyet raporlar›n›n yine bankalar›n TMS ve TFRS’lere iliflkin aç›klanmas›.
Bizim de aç›klanmas›n› istedi¤imiz ilave hususlar›n da bir y›l›n faaliyet raporunda yay›nlanmas› ve bunlar›n da bir y›l boyunca flubelerde ya da bankalar›n internet sitesinde eriflime aç›k bulundurulmas›n› öneriyoruz. Yani, muhasebe denetimi sadece ve sadece bize ait bir denetim arac› olmaktan ç›kar kamuoyunda,
yani menfaat sahiplerinin tümünün denetim sürecine dahil oldu¤u bir yaklafl›m›
düflündük.
Bütün bu kapsamda da bankalarca yap›lmas› zorunlu tuttu¤umuz aç›klamalar,
yani TMS ve TFRS’ye ilaveten baya¤› kapsam› geniflledi¤i için flunu çok rahat
söyleyebiliriz: Sektör ya da grup ortalamalar›n›n haricinde bizim yapt›¤›m›z
analizin bir benzerini tüm menfaat sahiplerinin yapabilmesi çok fazlas›yla
mümkün.
fiimdi buradan ç›kard›¤›m›z sonuç esas›nda çok basit. Finansal tablolar›n,
elbette bütün finansal tablolar›n verileri e¤er do¤ruysa bunlar›n istenilen flekilde
analiz edilmesini sa¤layacak en önemli hususlar, aç›klama ve dipnotlar, gerek
bizim öngördü¤ümüz, gerekse TMS ve TFRS’ler. Dolay›s›yla banka yönetiminin Yönetim Kurumunun sorumlulu¤unda olmak üzere Denetim komitesi iç
kontrol ve iç denetimde çal›flan birimlerinin, özellikle bu aç›klama ve dipnotlar›n verilmesine özen gösterilmesi gerekiyor. Bu banka taraf›ndan ayn› flekilde
ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n›n da bunlar›n verilmesi hususlar›nda etkin bir rol
üstlenmesi gerekiyor. Dolay›s›yla, bunlar veriliyorsa, e¤er de de¤erlendirilmesi
gerekiyor, yani BDDK olsun, di¤er menfaat sahipleri olsun bu finansal raporlar›n aç›klama ve dipnotlar›n›n öyle bofluna verilmifl, bofluna konulmufl ya da
boflluk doldurma gibi konulmufl hususlar olarak de¤erlendirilmeyip, bunlar›
gerçekten analiz edilmesini sa¤lamas› gerekiyor. Bunun için de, e¤er ki biz bir
bankay› beyaz bölge olarak de¤erlendirdi¤imiz birinci grupta nitelendirmiflsek,
iflte onu sa¤layacak veya bizim güvencemizde olmam›z› sa¤layacak. O yüzden
bizim mant›¤›m›z veya BDDK’n›n mant›¤› e¤er aç›klamalar› gerekti¤i flekilde
uygulamak istiyorsak, sadece finansal tablolar›n uygun, gerçek verilerle yap›lmas›
de¤il, bunlar›n maliyetlerinin aç›klanmas› gerekiyor. Herkesin bunun üzerinde
bundan sonraki süreçte, yani BDDK olarak, bankac›l›k sistemi olarak
düflündürmeye çal›flt›¤›m›z, mümkün oldu¤unca, TMS ve TFRS’ler kapsam›ndaki
yap›lmas› gereken aç›klama ve dolay›s›yle, bizim bundan sonra üzerinde duraca¤›m›z hususlar aç›klama ve dipnotlar olacak.
Beni dinledi¤iniz için hepinize sayg›lar sunuyorum.
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