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TEFTİŞ KURULU
Teftiş Kurulu; mevduat sahipleri ile Banka hissedarlarının ve mali sistemin menfaatine zarar verecek olası eylemlerin 
oluşmasında caydırıcı unsur olmak, meydana gelen olaylarda ise izlenebilecek yola ilişkin önerileri veya ilgililer hakkında 
idari, mali ve cezai yönden yapılabilecek işlemleri rapor etmek, Banka bünyesindeki kontrol mekanizmalarının ve risk yönetim 
sisteminin yeterliliğini ve etkinliğini ölçmek, sistemik riskleri değerlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, BDDK’nın İç Sistemler Yönetmeliği uyarınca, Denetim Komitesi aracılığıyla doğrudan Yönetim 
Kurulu’na bağlı olarak, 170 kişilik müfettiş ve müfettiş yardımcısından oluşan kadrosuyla Bankanın ve konsolidasyona tabi 
iştiraklerinin tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde inceleme ve teftiş yaparak denetim faaliyetini yerine getirmektedir.

Teftiş çalışmaları; risk odaklı denetim anlayışı çerçevesinde, Yerinde Denetim, Merkezden Denetim ve Bilgi Teknolojileri 
Denetimi şeklinde bir birini tamamlayan üç koldan yürütülmektedir.

Kurul kadrosunda bulunan müfettişlerin, % 75’i Yerinde Denetim, % 15’i Merkezden Denetim, %5’i Bilişim Teknolojileri 
Denetimi ve kalan %5’lik bölümü ise diğer görevleri yerine getirmektedir.

Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik’in 27. maddesi uyarınca; Banka denetim planları altışar aylık dönemler 
halinde yaz ve kış teftiş programı olmak üzere yıllık bazda yapılmakta ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe 
konulmaktadır. Aynı Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen riske dayalı denetim anlayışı çerçevesinde Banka’nın tüm 
birimleri her yıl teftiş edilmektedir.

Yerinde Denetim çalışmaları, risk odaklı denetim anlayışı çerçevesinde, risk matrisi esas alınarak hazırlanan teftiş talimatı 
doğrultusunda yürütülmektedir. Şube ve birimler nesnel kriterler esas alınarak oluşturulmuş bir risk değerlendirme 
sistemine tabi tutularak, yerinde denetim kaynaklarının riske göre şube bazında önceliklendirilmesi ve dağıtılması 
sağlanmaktadır. 

Merkezden Denetim çalışmaları kapsamında, bilgisayar destekli denetim tekniklerinden yararlanılarak, Bankamız kayıtları 
üzerinde sürekli denetim gerçekleştirilmesi, risk gerçekleşmeden önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması 
konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Bilgi Teknolojileri Denetim çalışmaları kapsamında, bilgi sistemleri dahilinde üretilen bilginin gizliliği, doğruluğu, tamlığı ve 
elde edilebilirliği, süreçler içerisindeki iç kontrollerin varlığı ve etkinliği denetlenmektedir. 

İÇ KONTROL 
İç Kontrol; Banka’nın varlıklarının korunması, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanun’a ve ilgili diğer mevzuata, banka 
içi politika ve kurallara ve bankacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesi, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin 
güvenilirliğinin, bütünlüğünün ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğinin sağlamasına yönelik olarak, genel kabul görmüş 
mesleki standartlar ve iş etiği kuralları çerçevesinde, proaktif ve önleyici bir yaklaşımla finansal, operasyonel ve diğer kontrol 
noktaları aracılığıyla izleme, değerlendirme ve yönetim kademelerine eş zamanlı, tarafsız ve objektif raporlama faaliyetlerini 
yürütmek amacıyla, Bankacılık Kanunu ve BDDK tarafından yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde, Denetim Komitesi’ne bağlı olarak görevlerini sürdürmektedir. 

Risk odaklı denetim anlayışı çerçevesinde, banka bilânçosu üzerine etkisi dikkate alınarak, kredi, mevduat ve takip ağırlıklı 
şubelerin yanı sıra, söz konusu rakamlarında hızlı artışlar olan şubelerimiz ile merkezden yapılan kontrollerde ve istatistiksel 
analiz sonucunda operasyonel hataların yoğunluğu nedeni ile risk notu yüksek olan şubelerimizde çalışma süreleri ve 
nitelikleri farklı tutulmaktadır.

Risk odaklı olarak iş süreçleri üzerinden Genel Müdürlük Birimleri, şubeler ve iştiraklerde gerçekleştirilen kontroller, 
merkezi sistem veritabanından üretilen raporlar ve çapraz kontrollerle desteklenerek, etkin bir iç kontrol altyapısı 
oluşturulmuştur. 
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Kontrol çalışmaları sırasında tespit edilen operasyonel riskler ve buna ilişkin risk ölçüm sonuçlarını sayısallaştırarak, 
şubelerin risklilik düzeyleri belirlenmektedir. Ayrıca iş süreçleri analiz edilerek, operasyonel verimliliğin ve etkinliğin 
artırılmasına yönelik görüş ve öneriler ilgili birimlere aktarılmaktadır. İç Kontrol faaliyetleri belirlenen kontrol programları 
çerçevesinde Genel Müdürlük Birimleri, şubeler ve iştiraklerde gerçekleştirilmekte, İç Kontrol faaliyetlerinin sonuçları 
dönemsel olarak incelenerek şube ve konu bazlı risk ölçüm ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan hükümler uyarınca, Banka’nın gerçekleştirdiği veya 
gerçekleştirmeyi planladığı tüm faaliyetlerin ve yeni işlemler ile ürünlerin Kanun’a ve ilgili diğer mevzuata, banka içi 
politika ve kurallar ile bankacılık teamüllerine uygunluğunun kontrolüne yönelik olarak “Uyum Kontrolleri” çalışmaları 
yürütülmektedir. 

Bu kapsamda, mevzuat taraması ilgili kaynaklardan gerçekleştirilerek kanun, kararname, yönetmelik, tebliğ, genelge ve 
diğer düzenlemeler izlenmekte, iş süreçleri gözden geçirilerek, Bankamız uygulamalarının bu düzenlemeler uyarınca yerine 
getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir. 

Mevzuat ve uygulama değişiklikleri hususunda ilgili birimler bilgilendirilmekte ve tespit edilen eksiklikler konusunda 
uyarılmaktadır.

Operasyonel risklerin sayısallaştırılmasına yönelik olarak Risk Uyarı Raporları, hata ve noksanlığın türüne göre nümerik bir 
kodla veri tabanına aktarılmakta, hatanın önem düzeyine göre bir risk notu verilmektedir. Bu sayısal veriler dönemsel olarak 
değerlendirilerek şube ve konu bazlı risk ölçüm ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Yerinden denetim sürelerinin azaltılması ve bu süreçte yapılan kontrollerin etkinliğinin artırılmasının yanı sıra operasyonel 
risklerin merkezden kontrol edilmesine yönelik olarak merkezden denetim çalışmaları sürdürülmektedir. Merkezi 
sistem veritabanından alınan datalar analiz edilerek, belirlenen kriterlere göre risk oluşturabilecek nitelikteki işlemler 
raporlanmakta, sonuçları merkezden ya da yerinden analiz edilebilmektedir. 

Banka Üst Düzey Yönetimi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük Birimleri ve Bölge 
Koordinatörlükleri’nin muhtelif konularla ilgili inceleme talepleri ile İç Kontrol elemanlarınca kontrol çalışmaları sırasında 
saptanan özellik arz eden konularda ön inceleme çalışmaları yapılmakta ve sonuçları raporlanmaktadır. İnceleme 
çalışmalarında incelemenin konusunu oluşturan hususlardaki bilgi ve belgeler ayrıntılı olarak değerlendirilmekte, müfettiş 
incelemesi gerektiren konular Teftiş Kurulu Başkanlığı’na, idari önlemlerle çözülebilecek hususlar ise ilgili Genel Müdürlük 
birimlerine intikal ettirilmektedir.

İç Kontrol elemanlarınca merkezden ya da yerinden yürütülen kontrollerde tespit edilen sorumluluk doğurucu nitelikteki 
hatalı işlemler idari, mali ve cezai sorumlulukların tespiti açısından Teftiş Kurulu Başkanlığı’na intikal ettirilmektedir. İç 
Kontrol faaliyetlerinin etkinliğinin denetimi de Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yerine getirilmektedir.

Kredi uygulamalarındaki ve iş süreçlerindeki aksaklıkların giderilerek operasyonel risklerin azaltılmasını teminen, kontrol 
ve denetim raporlarında karşılaşılan riskler ve sonuçları ile ilgili olarak etkin bir kontrol ve izleme yapılmakta, anılan sürecin 
sonuçları değerlendirilmektedir. 
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RİSK YÖNETİMİ
Risk Yönetimi; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesi’ne bağlı olarak 
faaliyetlerini yürütmektedir. 

Denetim Komitesi tarafından kredi, piyasa ve operasyonel risk unsurlarına ilişkin olarak hazırlan raporlar ve senaryo analizi- 
stres testi sonuçları incelenmiştir. 
 
Bu kapsamda; yapılan stres testi ve senaryo analizleri neticesinde, Banka öz kaynaklarının Banka faaliyetlerinin güven 
içerisinde sürdürülmesi bakımından yeterli düzeyde olduğu, kredilere ilişkin temerrüt oranlarının makul düzeylerde 
seyrettiği, kredi portföyünün rating grupları ve tesis edilen teminatlar itibarıyla dağılımı incelendiğinde, kredilerin işleyişinde 
Banka faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir olumsuzlukla karşılaşılmayacağı, Yaşlandırma (Vintage) Analizi sonucunda, 
dönemler itibarıyla açılan kredilerin takibe intikal oranlarının makul düzeylerde seyrettiği, bankacılık hesaplarındaki faiz oranı 
riskinin ölçümüne yönelik olarak gerçekleştirilen yapısal faiz oranı riski analizleri sonucunda, faiz değişiklerinin, Banka’nın 
ekonomik değeri üzerinde yaratacağı etkinin “Risk Yönetimi Politikaları ve Uygulama Usulleri” dokümanında belirlenen 
limitin altında kaldığı belirlenmiştir. 

Bankaların varlıklarının yükümlülüklerini karşılayabilecek şekilde yeterli likidite düzeyini sağlamaları ve sürdürmelerine 
ilişkin 01.11.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine 
ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca hesaplanan birinci, ikinci vade dilimleri ve stok değerler üzerinden 
hesaplanan likidite yeterlilik oranlarının BDDK’ca öngörülen eşiklerin fevkinde olduğu, operasyonel risk kayıp veri tabanına 
kaydedilen bilgiler ışığında, Ocak 2009-Aralık 2009 döneminde gerçekleşen operasyonel zararların, Banka’nın 1 yıl içerisinde 
gerçekleşen operasyonel riskler karşılığında oluşması muhtemel zararlara yönelik olarak “Operasyonel Risk Yönetimi 
Politikaları ve Uygulama Usulleri”nde belirlenen tolerans alanının içerisinde kaldığı, tespit edilmiştir.
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