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ÖRNEKOLAYLAR EKİYLE 

3’LÜ SAVUNMA HATTI MODELİ 
UYGULAMA ÇERÇEVESİ 

 

 

 

      GİRİŞ 
         

          Çalışmamızda, son yıllarda özellikle operasyonel risklerin daha etkili yönetiminde  

         uluslararası bazı düzenleyici ve meslek kuruluşlarınca ‘işletmede uygulanmasının bir  

         kıstas (benchmark) olarak’ kabul edilen 3’lü Savunma Hattı Modeli uygulama çerçevesini 

         kapsayıcı 59 sorunun detaylı yanıtları ile bilgilerinize sunuyoruz. 

 

         Kaynakça kıtlığı olan konuda geniş bir literatür taraması yapıp hem teorik bilgiler hem de  

         mesleki ve düzenleyici kuruluşlarca önerilen uygulama çerçevelerine yer verdik. 

 

         Faydalı olması dileğiyle… 

 

         İstanbul, 25 Nisan 2020 

         Saygılarımla, 

         Bülent Hasanefendioğlu 
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3’LÜ SAVUNMA HATTI MODELİ 
 

 

1. 3’lü Savunma Hattı Modeli Nedir, Neye Yarar? 

 

Ortaya çıkışının spor veya askeri kaynaklı olduğuna dair farklı görüşler olan 3’lü 

Savunma Hattı Modeli, işletmelerin hedeflerini gerçekleştirmeleri esnasında karşı 

karşıya kaldıkları risklerin etkili yönetilmesinde ve operasyonel etkinliğin 

arttırılmasına katkı göstermesi bakımından son yıllarda popüler düzeyde rağbet 

görmektedir.  

 

Hatta Basel Bankacılık Komitesi, COSO, IIA gibi birçok uluslararası organizasyon 

tarafından bir işletmede var olup olmadığı bir kıstas, gösterge (benchmark) olarak 

görülmektedir. 

 

2. 3’lü Savunma Hattı Modeli Esas Olarak Nedir? 

 

3’lü Savunma Hattı uygulması, işletmede operasyonel faaliyetlerin ve operasyonel 

risklerin daha  etkili, etkin ve ekonomik çerçevede yönetilmesini temin eder.  

 

Model, işletme içerisinde mevcut olan tüm birim ve kademelerin uyum içerisinde 

etkin çalışmalarını sağlamak bakımından üç ana hat üzerinden gözetim ve 

koordinasyon görevi üstlenerek entegre çalışmalarını esas alan bir modeldir.  

 

Yatay, dikey, çapraz ve içsel-dışsal ilişkiler yumağı ile prizmatik bir yapıdadır.  
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3. Modelin En Temel Özelliği Nedir? 

 

              3’lü Savunma Hattı, uygulandığı işletmelerde faaliyetlerin etkin ve etkili yürütülmesi  

              bakımından çalışan/birim/hatlar bazında görev-yetki-sorumlulukların net ve açık  

              biçimde belirlemesi ve koordinasyonun yerine getirilmesinin sağlaması ile risk  

              yönetimi ve kontrolüne önemli katkıda bulunur.  

 

              Modelde tasarlanan üç savunma hattının unsurları, işletmenin yönetişim sistemi 

              içerisinde mutlak değer yaratan rol oynarlar. 

 

 

4. Modelin Diğer Temel Özelliklerini Anlatsanız… 

 

3’lü Savunma Hattı modelinin temel özelliklerine göz atarsak, 

 

 İşletme üst yönetiminin kontrol fonksiyonunu etkili ve etkin yerine 

getirmesi bakımından proaktif ve reaktif özellikler içeren bir yönetim 

aracıdır, 

 Bütünsel yaklaşıma dayanır, 

 Hem kendi savunma hatlarının kendi aralarında hem de içerisinde yer 

aldığı diğer operasyonel sistemlerin unsurlarıyla entegrasyonunu sağlar,  

 Birimler ve entegre olduğu sistemlerin senkronize çalışmalarını sağlar, 

 Birimlerin hizmet yapabilme kapasitesini geliştirir, 

 Nesnel ve bağımsızdır,  

 3’lü Savunma Hattı içerisinde yer alan her bir hattın ayrı bir karakteristik 

yapısı vardır, 

 Her işletmenin gerçeklerini dikkate alarak uygulanabilen esnek bir yapısı 

vardır. 
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5. 3’lü Savunma Hattının Unsurları Nelerdir? 
 
 

 
 
 
 
Uluslararası İç Denetim Enstitüsü tarafından yayınlanan yukarıdaki tabloda belirtilen 
ve genel kabul gören unsurlar: 
 
 Üst Yönetim 
 3 Savunma Hattı 
 Dış Organlardır. 

   
                İlerleyen sorularda bunların yanıtlarını vereceğiz ve 3 Savunma hattında yer  
               alabilecek birimleri detaylı olarak ele alacağız. 
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6. Modelde Belirtilen Üst Yönetimin Kapsamı Nedir?  
 
Modelde üst yönetim esasında birkaç unsura ayrılmıştır. Bunlardan birincisi, 
işletmenin karar organı olan yönetim kuruludur. İkincisi, Yönetim Kurulu üyeleri ile 
icra organları yöneticilerinin yer aldığı üst kurullardır (Denetleme, Risk Yönetimi gibi) 
Üçüncüsü ise, icra organı olarak tabir edilen ve BDDK’nın üst düzey kavramı içerisinde 
yer verdiği Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarıdır.  
 
İşletmenin üst yönetimi (icra ve karar organları, kurullar), risk yönetim sistemleri, iş 
süreçleri ve yönetişim sisteminin güvenilir, etkili, etkin ve ekonomik yönetiminden en 
üst düzeyde sorumludurlar.  
 
İşletmenin tüm paydaşları faaliyetlerin planlanan sistematik doğrultusunda 
yürütüldüğü hususunda güvende olmak isterler. Güven duygusu ancak etkili bir 
gözetim sistemi ile tatmin edilir. Bu kapsamda, işletmede her bir çalışanın sorumluluk 
hissedeceği kontrol ortamı ile kontrol süreçlerini devreye sokma, etkin bir iç kontrol 
sistemi oluşturma ve gözetimde bulunmada birinci derecede üst yönetimin görev ve 
yetki alanındadır. Kurulacak etkin iç kontrol sistemi içerisine yerleştirilecek 3’lü 
Savunma Hattı ile gözetim fonksiyonu teminat altına alınır. 
 
 

7. Modelde Yönetim Kurulu’nun Rolü Nedir?  
 
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve üçüncü savunma hattında yer alan ve kendisine 
doğrudan veya dolaylı (kurullar vasıtasıyla) bağlı olan iç denetim birimi vasıtasıyla 
gözetim sorumluluğunu yerine getirir. Bunun dışında, yönetim kurulu üyelerinin yer 
aldığı kurullar kanalıyla da icra organlarına nezaret eder. 
 
 

8. Modelde Üst Düzey Yönetimin Rolü Nedir?  
 
İcra Organı, iç kontrol, risk yönetimi/kontrolü, finansal kontrol, güvenlik, kalite 
kontrol, yetkili kontrolleri, uyum kontrolleri ile bilgi ve iletişim kanallarını da etkin 
kullanarak birinci ve ikinci savunma hattı faaliyetlerinin etkin yürütülmesini sağlar 
ve gözetim sorumluluğunu yerine getirir. Bu çerçevede, işletme üst yönetimi kilit 
kontroller aracılığıyla erken uyarı sinyallerini takip eder ve riskin minimizasyonu 
bakımından gereken aksiyonları zamanında alır.  Riskin esas sorumlusu konumundaki 
birinci hat birimlerinin normlara uymasını ve risk odaklı bir kurum kültürü içerisinde 
hareket etmeleri için gereken önlemleri alır. 
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9. Komiteler Modelin Etkinliğine Nasıl Katkıda Bulunur? 
 
 
Şirket Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetimi ayrı ayrı oluşturulacak kurullarla 
(Denetim Komitesi, Risk Komitesi, Suistimal Takip Komitesi vb.)  Üçlü Savunma 
Hattının işleyişinin gözetiminde bulunurlar.  
 
Oluşturulan kontrol ortamı, kontrol süreçleri, risk yönetim politikalarının etkili 
biçimde göz önüne alınması ve etkin biçimde yürütülmesi kurulların ana 
fonksiyonlarıdır.  
 
 

10. Üst Yönetimin 3’lü Savunma Hattı Modeli Kapsamında Sorumluluklarına 
Eklemek İstediğiniz Başka Husus Var mıdır?  
 
İşletme içerisinde iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, finansal kontrol, güvenlik,   
kalite kontrol, yetkili kontrolleri, raporlar, bütçeler, ERP ve kontrol sistemleri, uyum 
kontrollerinin şirket misyon ve değerlerine uygun yürütülmesini bilgi ve iletişim 
kanallarını etkin kullanarak erken uyarı sinyallerini takip ederler ve gereken önlemleri 
alırlar.  
 
Yaratılan bu dinamik ortam yönetim körlüğünü engelleyen önemli bir faktördür. 
Özellikle işler iyi giderken gözetim görevi, bundan da önemlisi gereken aksiyonların 
alınması ...çomak sokmak bahanesiyle gözardı edilmeye başlar. Bu durum yavaş yavaş 
işletme organizasyonunda aşınmalara yol açar ve risk yönetişiminde kolektif etkisizlik 
ortamı oluşarak bazı riskler gerçekleşmeye başlar fakat önlem alınmaz, caydırıcı 
aksiyonlar ihmal edilir ve sonuçta yukarıdaki bölümde belirttiğimiz boyutlarla işletme 
zarar görmeye başlar.  
 
Yönetim Kurulu, üst düzey yönetimi de bu anlamda da çok dikkatli izlemelidir. Yine de 
her ikisinin üçlü savunma hattının uygulanmasındaki  fonksiyonu bütünsel olmalıdır 
(entegre). Üst yönetim, YK’nin gözetiminde iç kontrol sisteminin geliştirilmesi, 
uygulanması ve değerlendirmesinde temel rolü oynar. 
 
Bu anlamda, Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve Komiteler hem Üçlü Savunma Hattının 
sıfır noktasından başlangıcı hem de üçüncü savunma hattından sonra (Dış Organlar 
dahil) bitişidir. Adeta zırhıdır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üst yönetim birinci ve ikinci savunma hatları faaliyetlerinin tamamının sağlıklı  
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yürütülmesinden sorumludur. Bu nedenle, organizasyonel yapı, görev dağılımları, 
bilgi işlem sistemleri, iş süreçleri, iç prosedürlerin oluşturulması vb. konularda temel 
sorumluluk da ondadır. Yönetim Kurulu, bu konuda sadece liderlik yapar ve süreçlerin 
uygulamasını gözetimde bulunur, üçüncü savunma hattı ile anlık ve periyodik 
denetimlerle icrai faaliyetleri dolaylı olarak kontrol eder. 
 

 
11.Birinci Savunma Hattı Nedir? 

 
Birinci Savunma Hattını riskin gerçek sahipleri ve yönetenleri olan operasyonel  
yönetim oluşturur.  
 
Müşteri ve paydaşlarla birebir temasta olduğundan önceden belirlenen iş normlarına 
yani işlem sıhhati ve risk önleyici kriterlere göre faaliyet gösterirler.  
 
Operasyonel yönetim, hem işletme hedeflerini gerçekleştirmek bakımından yapılan 
günlük operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesinde her bir işlem bazında risk 
yönetim odaklı olmalı hem de işletme için etkin bir operasyonel organizasyon 
tasarlamalı ve üst yönetimin onayıyla uygulamaya almalıdır.  
 
Risk yönetiminde ve operasyonel faaliyetlerin etkin yönetilmesi bakımından planlama 
yapılırken, temel prensip alınacak doğru risklerin ve limitlerinin sürdürülebilirlik 
temelinde belirlenmesidir. Bu çerçevede, işletmenin karşı karşıya kaldığı riskleri 
belirleme, değerlendirme, tanımlama, sınıflandırma, kontrol etme, tespit etme, 
alınacak reaksiyonlar ile minimize etme, raporlar üretme ve hem alınacak tedbirler 
hem de zaafiyetler ile yeni risk ihtimalleri bakımından sürekli izleme esasına 
dayanmalıdır.  
 
Çalışanlara ve paydaşlara oluşturulan iç standartlarla ilgili bilgiler verilmeli, 
farkındalıklar yaratılmalı yürürlüğe konulan sistemin etkili bir şekilde idamesi 
sağlanmalıdır.  
 
 

12.Birinci Savunma Hattı Hangi Birimlerden Oluşur? 
 
 Tipik bir işletmede birinci savunma hattında yer alan birimler, AR-GE, ÜR-GE,   
 Muhasebe, Satış, Pazarlama, Operasyon, Satınalma, İdari İşler, İnsan Kaynakları 
 (bazı birimler) gibi birimlerdir. 
  
  
 
 
 
 
 
 
Bir bankada ise, Operasyon Merkezi, Bilgi İşlem Sistem Müdürlüğü, Kredi Tahsis,  
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Bireysel Bankacılık, KOBİ Bankacılığı, Kurumsal Bankacılık, Satınalma, İdari İşler,  
İnşaat- Emlak, İnsan Kaynakları (bazı birimler: örnek istihdam, eğitim), Hazine,  
Alternatif Satış Kanalları, Şubeler gibi birimler yer alır. 

 
 

 
13.Birinci Savunma Hattı Nasıl İşler? 

 
Öncelikle, hatta yer alacak birimlerin net olarak belirlenmesi gerekir. Bu birimlere 
operasyonlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları çerçeveyi belirleyecek 
uygulama normları ile birlikte gereken araçlar da sağlanmalıdır. 
 
İkinci olarak, hatta yer alan birimlerin kendi aralarında, diğer hatlarda yer alan 
birimlerle, üst yönetim ve dış organlarla ilişkilerini belirleyen çerçeve net ve açık 
biçimde ortaya konulmalıdır.  
 
Birinci Savunma Hattında yer alanlar, operasyonel hizmetler yanında öngörülen 
risklerin yönetilmesini de temel alan kesin ve net olarak belirlenmiş görev, yetki ve 
sorumluluklarının gereğini kontrol faaliyetleri kapsamında işletmenin kontrol ortamı 
içerisinde profesyonelce tasarlanmış iş süreçlerine dayanarak yeterli yetkili kontrolleri 
ve önleyici iç kontrol tedbirleri ile yerine getirirler.  
 
Günlük ve yoğun iş süreci adımlarında yer alan çalışanlar, yetki-görev-sorumlulukları 
çerçevesinde, işlemin yapılması esnasında gözetim, nezaret, gözden geçirme, kontrol 
öz-değerlendirme, onay mekanizmaları aracılığıyla işlem sıhhatini sağlamakla 
yükümlüdürler.  
 
Gözden kaçan ve risk doğuran bir hata veya eksiklik farkedilir farkedilmez 
giderilmelidir. Giderilemezse raporlanmalıdır. 
 
 

14.İkinci Savunma Hattı Nedir? 
 
İkinci savunma hattı ise, yönetsel faaliyetlere destek veren finansal kontrol, risk 
yönetimi, uyum kontrolleri, bilgi işlem sistem güvenliği, iç kontrol, fiziki güvenlik, iş 
güvenliği, bilgi güvenliği, hukuki kontrol, insan kaynakları, tedarik zinciri kontrolleri ve 
kalite güvence gibi birimlerden oluşur.  
 
Prensip olarak istisnai durumlar dışında müşteri temasında bulunmazlar.  
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İkinci hatta yer alanlar, riskin gözetimi ve kontrolü fonksiyonlarını bir nevi yarı 
bağımsız olarak yerine getirseler de etkili risk yönetimi politikalarının sağlıklı 
uygulanmasına yardımcı olacak veriler, analizler, uzmanlık ile yani işletme içerisinde 
doğru bilgi üretimine katkıda bulunurlar.  
 
BDDK düzenlemesi ile Risk Yönetimi, Uyum, İç Kontrol gibi birimler de üçüncü hatta 
yer alan İç Denetim gibi doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı çalışan Denetleme Kurulu 
bünyesindeki İç Sistemler kapsamına alınarak yarı bağımsızlık statüsü yükseltilmiştir. 

 
İkinci Savunma Hattında yer alan birimler, sahip oldukları statü, uzmanlık içeren 
yetkinlikler, görevlendirme ve yetki düzeyleri ile iş süreçlerinin daha etkili, güvenilir 
ve etkin yürütülmesini sağlarlar. 
 
Üst yönetime yaptıkları raporlamalar ile yönetici körlüğünü giderici yönde erken uyarı 
mekanizmalarının işlemesini sağlarlar. 
 
Ayrıca, iş yapma normlarının oluşturulması, gereken risk yönetim araçlarının devreye 
sokulması fonksiyonlarıyla birinci savunma hattında yer alan birimlere destek olurlar. 
Buna, günlük işlemlerde danışmanlık desteği de dahildir.  
 
İkinci savunma hattı ne kadar uyumlu ve etkin çalışırsa üst yönetimin de gözetim 
görevini daha etkin yerine getirmesine o kadar yardımcı olur.  
 
Basel Bankacılık Komitesi, İkinci Savunma Hattı birimlerinden uzmanlıklarını ortaya 
koyan objektif bir meydan okuma (challenge) tutumu beklemektedir.  
 
Sonuç olarak toparlamak gerekirse, bir işletmede operasyonel faaliyetlerin öngörülen 
düzeyde yürütülmesi bakımından oluşturulan risk yönetim politikaları gereği üst 
yönetimin tesis ettiği kontrol ortamı ve kontrol süreçleri çerçevesinde, birinci 
savunma hattında yer alan birimlerce yapılan işlemlerin sıhhatini, üretilen hizmet 
veya ürünün kalite düzeyini, fiziki ve bilgi işlem güvenliğini, iş sözleşmelerinin 
doğurabileceği riskleri, tedarik zinciri içerisindeki riskleri ve olumsuzlukları gözetim 
altında tutar, uzmanlığıyla birinci hat birimlerini destekler, günlük işlemleri 
aksatmayacak yeterli düzeyde kontrol ederek gözetimde bulunur ve uygulama 
sonuçlarını bir risk belirmesi durumunda anlık yoksa periyodik olarak ilgili birimlerle 
paylaşır ve üst yönetime güvenilir raporları zamanında sunar. 
 
Hattın sadece kontrol fonksiyonu yoktur, ayrıca hattaki hizmet birimlerinin görev 
tanımları itibariyle kontrol fonksiyonunu yerine getirirken ayrıca yönetsel fonksiyonu 
da vardır. İkinci savunma hattında kontrol ve yönetsel fonksiyonlar içiçedir. 
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15.İkinci Savunma Hattı Hangi Birimlerden Oluşur? 

 
Tipik bir işletmede, Kalite Güvence, Bilgi Güvenliği, Bilgi Teknolojileri Güvenliği, 
Finansal Kontrol, İnsan Kaynakları (bir bölümü: Örneğin İş Güvenliği ve Sağlığı) gibi 
birimler yer alır. 
 
Örneğin bir bankada, bu birimlere yukarıdakilere ilaveten Risk Yönetimi, Uyum 
Kontrol, İç Kontrol, Finansal Kontrol, Hukuki Denetim, Tedarik Zinciri Yönetimim gibi 
birimleri ekleyebiliriz. 
 
 

16.İkinci Savunma Hattı Nasıl İşler? 
 
Operasyonel, raporlama ve uyumluluk gözetim ve destek görevlerini ifade eden ikinci 
savunma hattı faaliyetleri, birinci savunma hattında yerine getirilen görevlerin adeta 
bir tamamlayıcı unsurudur.  
 
Proaktif olarak tesis edilip uygulanan politika ve araçlar sayesinde tespit edilen hatalı, 
eksik ve mevzuatla uyumlu olmayan işlemler için aksiyon alınmasını hızlandırır.  
 
Ayrıca iş süreci esnasında risk doğurucu mahiyette olup fakat henüz tamamlanmamış 
işlemlere müdahale imkanı sağlar, önleyici, düzeltici ve yönlendirici önlemler alınır.  
 
Birinci savunma hattında yer alan birimlerde görev alan yöneticiler arasındaki 
husumeti gözler, bir diğerine hata yaptırıcı ihmal ve kasıtlı eylemleri takip eder.  
 
Bunun yanı sıra, işletmenin operasyonel haritasını tamamen kapsamaya çalışır, 
öngörülemeyen risk doğurucu açık bırakmamaya çabalar.  
 
İkinci savunma hattının işleyişi esnasında elde edilen veriler etkin biçimde 
değerlendirilir ve yeni durumlar bir sistematik çerçevesinde uygulamaya entegre 
edilir. 
 
İkinci savunma hattı ile ilgili bir diğer konu ise, hattın birçok birimin faaliyetinden 
meydana gelmesidir. Bu nedenle, hem üst yönetimle, hem birinci ve üçüncü savunma 
hatlarıyla hem de ikinci savunma hattı birimlerinin kendi aralarındaki bilgi, iletişim ve 
koordinasyonda sağladıkları etkinlik düzeyi modelin işlevini yerine getirmesinde 
hayati önem taşır. Yoksa, aynı verileri içererek veri mezarlıkları haline gelen bir 
ortamda sağlıklı risk yönetimi ve gözetimi görevleri yapılamaz.  
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İkinci savunma hattında yer alan birimlerce elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi, 
sınıflandırılması, yeni önlemlerin alınması, prosedürlerin güncellenmesi, yeniş araçlar 
oluşturulup yürürlüğe konulması, tekrarlayan hatalar, eksiklikler ve mevzuat 
uyumsuzlukları konusunda da hem hattın kendi birimleri hem de diğer ilişkili 
organlarla bilgi paylaşımı ve koordinasyon çalışmaları gerekir. 
 
Senaryo analizleri ve bilgi işlem sistemlerindeki anomali analizleri sonuçlarında tespit 
edilen potansiyel riskler, suiistimal riskleri anında üst yönetim ve üçüncü savunma 
hattında yer alan İç Denetim birimiyle paylaşılmalıdır.  
 
Siber tehditler ile bilgi teknolojileri güvenliğine yönelik risklerin yönetim sorumluluğu 
ile saldırıyla karşılaşılınca reaksiyon süreçlerinin yönetim, üst düzey bilgilendirme ve 
koordinasyonunda temel yetki ve sorumluluk ikinci savunma hattında yer alan ilgili 
bilgi teknolojileri (veya siber güvenlik) birimlerindedir.  
 
Hatta yer alan birimlerde görev yapan insan kaynakları kalitesi hattın temel 
performans düzeyini belirler.  
 
Son olarak, işletme büyüklüğü ve tabi olunan regülasyona göre ikinci savunma 
hattının bazı birimleri birleştirilebilir.  
 
 

17.Üçüncü Savunma Hattı Nedir? 
 
 
Modelin üçüncü hattı, icradan tam bağımsız ve objektif olarak sahip olduğu yetkin 
çalışanlarla risk yönetim çerçevesinin unsurlarını ve uygulamalarını uluslararası, yerel 
ve işletmenin sahip olduğu iş normlarını içeren mevzuata dayanarak anlık ve 
periyodik olarak denetleyip bağlı olduğu üst yönetim organına raporlayan ve bu 
tespitlerde yer alan sorunların giderilmesini takip eden iç denetim fonksiyonunu 
yerine getiren birimdir.  
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18.Üçüncü Savunma Hattı Hangi Birimlerden Oluşur? 
 
Üçüncü Savunma Hattını oluşturan birim İç Denetim birimidir. Bankalar da Teftiş 
Kurulu Başkanlığı olarak adlandırılmaktadır. Bu hizmet kurumun büyüklüğüne ve 
kaynak yapısına veya regülasyonlara göre dışarıdan da alınabilir. 
 
 
 

19.Üçüncü Savunma Hattı Nasıl İşler? 
 
 
Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, 3’lü Savunma Hattı Modelinin öngördüğü düzeyde 
hizmet verebilmesi için İç Denetim Biriminin icradan tam bağımsızlığı ile yetkin ve 
güvenilir insanların istihdamı önkoşuldur.  
 
İç Denetim biriminin başarılı olması, son derece gelişkin teknolojik araçların 
kullanılması ve birimin işleyişine, yetkilerine yönelik prosedürlerin yürürlükte 
olmasıyla birebir bağlantılıdır.   
 
İç denetim birimi, işletme üst yönetimi ve diğer paydaşlara işletmenin yönetişim 
sistemi, operasyonel sistem işlemleri, iç kontrol sistemi ve risk yönetimi sisteminin 
iç/dış mevzuata uyumu, güvenilirliği, etkinliği, etkililiği ve ekonomikliği konularında 
bağımsız ve objektif çalışmalara dayanan bilgi güvencesi sunar.  
 
Üçüncü Savunma Hattı birimi risk yönetimi için oluşturulan çerçevelerin 
değerlendirilmesi için de görevlendirilebilir.  
 
Sonuç olarak, inceleme ve değerlendirmeler içerisine birinci ve ikinci savunma 
hatlarının faaliyetlerinin öngörülen mevzuata uygunluğu ile performans düzeyleri de 
girmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İç Denetçiler Enstitüsü (IIA)’ya göre;  
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İç Denetim Faaliyeti (Internal Audit Activity), kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve 
bunlara değer katmak için tasarlanan bağımsız, objektif güvence ve danışmanlık 
hizmeti sağlayan birim, bölüm, danışman ekibi veya diğer uygulamacılardır.  
 
İç denetim faaliyeti, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin 
etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir 
yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.  
 
İç Denetçiler Enstitüsü yukarıdaki biçimde tanımladığı işletme iç denetim 
faaliyetlerinin işlevinin nasıl yerine getirileceğini yayınlamış olduğu aşağıdaki 
Uluslararası Mesleki Standartlarda detaylandırmaktadır: 
 
 2130 – Kontrol: İç denetim faaliyeti, kontrollerin etkinlik ve verimliliğini 

değerlendirmek ve sürekli gelişimi teşvik etmek suretiyle, kurumun etkin 
kontrollere sahip olmasına yardımcı olmak zorundadır.  

 
 2130.A1 – İç denetim faaliyeti, kurumun yönetişim, operasyon ve bilgi 

sistemleriyle ilgili risklere cevap olarak, kontrollerin yeterliliğini ve etkinliğini 
aşağıdaki konularla ilgili olarak değerlendirmek zorundadır: 
 
 Kurumun stratejik hedeflerine ulaşması, 
 Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu, 
 Faaliyetlerin ve programların etkinlik ve verimliliği, 
 Varlıkların korunması, 
 Kanun, düzenleme, politika, prosedür ve sözleşmelere uyum. 

 
 2130.C1 – İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri kontrol bilgilerini, 

kurumun kontrol süreçlerini değerlendirmede kullanmak zorundadır’ biçiminde 
düzenlemiştir. 

 
İç denetçiler görevini yerine getirirken, üst yönetimim tam desteğini arkalarında 
hissetmelidirler, denetleme faaliyetlerini bir sınıra tabi olmaksızın ve risk bazlı 
yürütmelidirler. 
 
Belirtilen misyon ve çerçevede işe başlayan iç denetçi, hedeflenen risk evreni ve 
içerisindeki risk alanlarını belirler, uygulayacağı iç denetim tekniğini seçer, risk 
kaynakları ve olayları gözlemler, analiz eder, riskleri tespit eden kanıtlara ulaşır.  
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İç Denetim Birimi, yönetişim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin içerisinde yer 
alan süreçlerin yol açtığı işletme faaliyetleri önünde risk yaratan zaafiyetleri tespit 
etmek için veri toplar ve değerlendirmelerde bulunur.  
 
Yüksek düzeydeki bağımsız ve nesnel yapısıyla, denetim görevinin verdiği güçlü yetki 
düzeyi ve sadece inceleme ve denetime odaklanan görev tanımıyla iç denetim ikinci 
savunma hattındaki birimlerden net olarak ayrılır.  
 
İç Denetim Birimin tespit edilen veya vuku bulan suiistimali soruşturma yetkisi de 
bulunmaktadır. 
 
İç Denetim Biriminin kendi birimi dışında yönetsel sorumlulukları yoktur. Danışmanlık 
görevi inceleme ve incelemenin sonuçlarına dayanan kurmay bir görevdir. 
 
Üçüncü savunma hattının güvence hizmeti kapsamında, genel kabul görmüş denetim 
standartları, mesleki etik kuralları, iç denetçilerin deneyimleri ile iç ve dış mevzuata 
esas alarak görevlerini yerine getirirler. 
 
İşletme üst yönetimince oluşturulan ve organize edilen kontrol mekanizmaları (yani 
yönetişim sistemi, iç kontrol sistemi, risk yönetim sistemi, iç denetim, dış denetimden 
oluşan mekanizmalar), topyekün olarak işletmenin karşı karşıya kaldıkları belirsizlik 
(risk) düzeylerini önleyici tedbirleri içeren iş süreçlerinin uygulanmasında ortaya 
çıkabilecek risklerin tespiti (gerekirse anında müdahalesi), işletmenin operasyonel 
sisteminin etkin, etkili ve ekonomik ve ilgili mevzuatlarla uyumlu çalışıp çalışmadığı, 
ürettiği raporların doğruluk ve gerçeklik analizleri, iç sistemlerin güvenilirlik 
düzeylerinin ve mevcut zayıflıklarının tespitleriyle işletmenin potansiyel risklerine 
karşı mücadele ederek yönetime işletmenin gelişimi ve amaçlara ulaşması yönlerinde 
katkıda bulunurlar. İç denetim de bu mücadelede bir emniyet supabı olarak en hayati 
rollerden birini üstlenir. 
 
Son olarak belirtmek gerekir ki, iç denetim faaliyetlerinde ‘Suiistimalleri önleme ve 
caydırıcılık’  risklerinin tesbiti artan bir önem kazanmaya başlamıştır. 
 
 
 

20.Modelin Unsurları Bunlardan mı İbarettir? 
 
Özel dış denetim, kamu dış denetim (örneğin Sayıştay, Maliye), düzenleyici kurumlar  
(örneğin BDDK, SPK) ve diğer dış organlar (örneğin Mali Müşavir, Yeminli Mali 
Müşavir) işletmenin dahil olduğu yönetişim habitatında olmalarına rağmen 
organizasyonel yapısının içerisinde yer almazlar.  
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3’lü Savunma Hattı modelinde yer alan ve yukarıda örneklerle belirttiğimiz Dış 
Organlar, daha dar kapsamlı da olsa işletmenin etkili risk yönetimi bakımından 
regülasyonları, uzmanlıkları, imkanları ile hem üst yönetime hem de üç savunma 
hattına da etki ve destekte bulunurlar.  
 
Yönetişim sisteminin etkinliğine, İç kontrol sistemine (üretilen finansal raporların 
doğruluğunun teyidine, mevzuata uyum faaliyetlerine), risk yönetim Sistemine 
uzmanlık ve araçsal desteklerle katkıda bulunurlar.  
 
Zaman zaman da olsa işletme iç kontrol mekanizmalarınca fark edilmeyen risklerin 
(örneğin suistimaller)  ortaya çıkmasına da katkıda bulunurlar. Bir tipik örnek olarak 
da vergi dairelerince tespit edilen vergi usulsüzlükleri, vergi matrah farkları verilebilir.  
 
Düzenleyici kuruluşlar (örneğin BDDK, SPK, Basel Bankacılık Komitesi, Rekabet 
Kurumu gibi) ekonomik hayatta yaşanan gelişmeleri takip ederek yeni uygulama 
ve/veya kontrol kriterleri ortaya koyarlar ve bir açıdan da işletmelerin değişimlere 
uyum sağlamasına katkı sağlarlar, yaptıkları kontrollerle de aslında işletmenin 
yönetişim zinciri içerisinde yer alan tüm paydaşlara güvence verirler. 

 
Dış Organlar içerisinde yer alan tedarikçiler işletmeye hem farklı risk yönetimi ve 
operasyonel hizmetler vererek yardımcı olurlar hem de kendi operasyonel hizmetleri, 
istihdam ettikleri çalışanlar ve alt taşeronlarıyla risk doğururlar.  Birinci ve ikinci hatlar 
ile üst yönetimin hizmet ve ürün satın aldığı bu yapılarla çalışmalar konusunda 
işletmede önceden belirlenmiş hizmet alım ve kontrol standartları oluşturulmalıdır. 
Gerekirse, iç denetim biriminden denetimleri yönünde yararlanılmalıdır. 
 
Sonuç olarak, dış paydaşların işletme faaliyetlerine yönelik düzenleme, işlem ve 
kontrollerini de mevcut üç savunma hattına ilaveten ‘gölge savunma hattı’ olarak 
kabul edebiliriz. 
 
 

21.3’lü Savunma Hattı Modeli Her İşletme Uygulayabilir mi? 
 
Model her ülkede, her işletmede uygulanma bakımından esnek bir modeldir. 
 
İşletme organizasyon yapısı ve tabi olunan mevzuat modelin tasarlanması ve 
uygulamaya geçirilmesinde (implementation) önemli etkenlerdir. 
 
Model uygulanırken hatların temel karakteristiklerinden taviz verilmeden hatlar 
arasında birim kaydırmaları yapılabilir. 
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22.Model İşletmeye Değer Katma Yönünden Ne Sağlar? 

 

             Model içerdiği sistematiğe uygun biçimde tasarlanıp uygulandığında, işletmede  
             başta operasyonel riskler olmak üzere risk yönetimi ve kontrolü bakımından tüm  
             alanları kapsar, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve raporların üretilmesinde gereksiz  
             yere oluşan mükerrerliği önler ve böylece üstün yönlerini ortaya koyar.  

 
              Model, bilgi teknolojilerindeki yüksek düzeyli hızlı ve karmaşık gelişmelere uyum 
              sağlar, artık hayati bir önem kazanan veri analizlerine daha güvenilir ve sistematik  
              çıktılar sunar.  
 
               Sonuç olarak, işletme yönetişim, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerini işletme  
               içerisinde uçtan uca kapsayıp, etkinliklerine katkıda bulunarak senkronize ve anlık  
               veri analitikleriyle üst yönetime bir görüş alanı kazandırır, gereken kararların daha    
               esnek ve hızlı biçimde alınması bakımından katkıda bulunur ve işlerin planlandığı 
               gibi yürüyüp yürümediği konusunda güvence sağlar. 
 

 

23.Model İşletmeye Başka Ne Katkılarda Bulunur? 

 

              İşletmeye kattığı diğer değerleri maddeler halinde aşağıda özetlemekteyiz: 

 
 İşletmenin mevcut iç kontrol sisteminin daha fazla etkinliği bakımından 

kaldıraç etkisi yapar, 
 Entegre yapıdan dolayı sistemlerin kapsama alanlarında boşluk 

bırakmayarak risk yönetiminde ve kontrolünde ideal etkililik sağlar, 
 Modelin paydaşlarının senkronizasyonunu sağlar ve böylece daha etkili, 

daha etkin çalışılır, bilgi paylaşımı daha verimli yapılır, riskler daha organize 
takip edilir, gereksiz tekrarları önler, 

 Üretilen ürün veya hizmetin kalite düzeyine olumlu etki yapar, 
 İşletme aktiflerinin korunmasına doğrudan etkide bulunur, 
 Görev alanları, çalışan, birim ve hat bazında görev, yetki ve sorumluluklar 

ile uygulanacak politikalar, araçlar, prosedürler ve raporlama 
mekanizmalarını açık ve net olarak bilirler,  

 Çalışanların işbirliği, koordinasyon ve ‘yapabilme’ kapasitelerini 
geliştirerek işletme verimliliğine değer katar,  
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 Operasyonel işlem kalitesi ve doğruluğunu sağlar,  
 Operasyonların daha etkili, güvenilir, ekonomik ve etkin yürütülmesinde 

temel katkı sahiplerindendir, 
 Kayıt nizamını destekler ve buna dayanarak güvenilir raporlar üretilmesini 

sağlar,  
 Raporların doğru ve zamanında olmasına katkıda bulunur, 
 İşletmede gerçekleştirilen işlemlerin iç ve dış mevzuata uyumluluğu       

hususunda güvence sağlar. 
 

Sonuç olarak; uygulandığı işletmede üst yönetime gözetim faaliyetleri açısından 
yüksek düzeyde katkıda bulunur, birimler arası eşgüdüm ve işbirliğini geliştirir, büyük 
veri analizlerini daha etkili ve ekonomik biçimde olmasını sağlar, operasyonel 
faaliyetlerin daha güvenli, etkili, etkin ve ekonomik yürütülmesini sağlayarak erken 
uyarı sinyalleri üretir, reaksiyon süreçlerinin hızlı ve etkin devreye girmesini sağlar ve 
işletmenin operasyonel kapasitesi ile risk yönetimine kaldıraç etkisi yapar.  

 

 

24.Basel Bankacılık Komitesi’nin Modelin Uygulanmasını Bir Gösterge 
Olarak Kabul Ettiğini Bahsetmiştiniz… 
 

              Basel Bankacılık Komitesi, 'bankalarda operasyonel riski en uygun şekilde belirlemeyi 
              ve yönetmeyi temin etmek bakımından 3'lü Savunma Hattını teşvik etmektedir'.  
 

Basel Bankacılık Komitesi’ne göre 3'lü Savunma Hattı: 
 
 Risklerin belirlenmesi ve yönetilmesinde önemli bir araçtır. 
 Hatların rol ve sorumluluklarını ilgili birimlerle ilişkilendirir. 
 Hatlar arası ve birimler arası koordinasyona büyük önem verir. 
 Aktif bir iletişim stratejisi ile operasyonel risk kültürünü kuvvetlendirir. 
 Banka üst yönetimine büyük sorumluluk yükler. 
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25.Basel Komitesi Modelin Uygulanmasında Hatları Nasıl Öngörmektedir? 

 
 Modelde yer alan üç hat ve hatların içerisinde yer alan hizmet birimlerinden   
 aşağıdaki temel fonksiyonları yerine getirmeleri beklenmektedir. 
 

  Birinci Savunma Hattı: Faaliyet Kolu Yönetimi 
  İkinci Savunma Hattı: Bağımsız Kurumsal Operasyonel Risk Yönetimi Fonksiyonu  
  Üçüncü Savunma Hattı: Bağımsız Gözden Geçirme 
 
 

26. Basel Komitesi’ne Göre Hatların İlişkileri Nasıl Belirlenmelidir? 
 
Basel Bankacılık Gözetim Komitesi tesis edilecek üç hattın arasındaki ilişkileri; 
 
 Her Bir Hat İçin Ayrı Ayrı, 
 İyi Dokümante Edilmiş, 
 Birbiriyle Açık Biçimde İlişkilendirilmiş bir Sorumluluklar Dizisi olarak ifade 

etmektedir. 
 
 

27.   Basel Komitesi’ne göre Birinci Savunma Hattı Organizasyonu Nasıl     
   Yapılmalıdır? 

      
                Operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi bakımından riskin asıl sahipleri  
                   konumunda olan birinci savunma hattında yer alan birimler ve hattın genel  
                   organizasyonu için; 
 

 Hattaki iş kollarının yönetimi belirlenmeli, 
 Görev/yetki/sorumluluklar net ve açık olarak belirlenmeli, 
 Yöneticiler, gereken kaynaklar ve araçlarla donatılmalı, 
 Risk yönetimi iş süreçlerine ilişkin normlar oluşturulup gereken teknolojik 

altyapıdan yararlanılmalı, 
 Hat içerisinde güçlü bir risk kültürü ortamı teşvik edilmelidir. 
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28.    Basel Komitesi’ne Göre Birinci Savunma Hattı Rolü Neleri İçerir? 

 
      Birinci hatta yer alan yöneticiler; 
 

 ürünler,  
 faaliyetler,  
 süreçler ve 
 sistemlerden 

    
                   kaynaklanan tüm operasyonel risklerin belirlenmesi ve yönetilmesinden  
                   birinci derecede sorumludur. 
 
 

29.     Basel Komitesi’ne göre İkinci Savunma Hattı Organizasyonu       
         Nasıl Yapılmalıdır? 
 
             Basel Komitesi’ne göre ikinci hattın geneli ve içerisinde yer alan birimler ve  
            çalışanlar bazında; 
 

 Görev, yetki ve sorumluluklar açık ve net olarak tayin edilmeli, 
 Operasyonel risk yönetimi politikalarını geliştirecek kaynaklar tahsis edilmeli, 
 Üst Yönetime yönelik etkili raporlama kanalları oluşturulmalı, 
 Konularında uzman ve yetkin çalışanlar istihdam edilerek fonksiyonlarını 

yerine getirmek için gereken yetki düzeyi tesis edilmelidir. 
 
 

30. Basel Komitesi’ne Göre İkinci Savunma Hattı Rolü Neleri İçerir? 
 

           Basel Komitesi’ne göre İkinci Savunma Hattının temel rolü, işletmedeki kurumsal  
   risk yönetiminin sahipliğidir. 
 

           Bu rolü yerine getirmek için; 

 
 Birinci hat birimleri için risk yönetim araçları tasarlamalı, 
 Araçların uygulama ve çıktılarını izlemeli, 
 Uzmanlıklarını ortaya koymalı,  
 Politika, standartlar ve uygulama rehberleri geliştirmeli, 
 Operasyonel risk profili gözetiminde bulunmalı, 
 Operasyonel risklere yönelik farkındalık yaratmalı, 
 Hat içerisinde güçlü bir risk kültürü ortamını teşvik etmeli, 
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              Komite’ye göre, ikinci savunma hattı birimleri, Banka Üst Yönetimini  
             bağımsız ve objektif bir bakış açısıyla hazırlayacağı raporlarla zamanında  
             gelişmelerden haberdar etmelidir.  
 
             Basel Komitesi bağımsızlık vurgusu yaparken ‘meydan okuma’ (challenge)      
             kavramını kullanmaktadır. Bu kavrama etraflıca göz atmakta fayda vardır. 
 
             İkinci Savunma Hatları birimleri kurumun organizasyonel yapısı itibariyle aslında  
             Yönetim Kurulu veya Yüksek Komiteler yerine icrai görev yapan Üst Düzey (yani  
             genel müdür yardımcısı, bölüm  başkanları gibi) yöneticilere bağlıdırlar. Bu  
             nedenle, tam bağımsızlıktan bahsedemeyiz.  
 
             İkinci savunma hattında yer alan çalışanların yetenekli, konularında uzman ve  
             yetkin olmaları beklendiğinden dolayı Basel Bankacılık Komitesi onları bağımsız  
             davranma konusunda teşvik etmektedir.  
 
             İkinci hatta yer alması gereken İç Kontrol, Risk Yönetimi, Uyum gibi birimler,  
             Türkiye uygulamasında BDDK’nın gerçekten başarılı bir düzenlemesiyle üst  
             komitelere (Denetim, Risk Yönetimi gibi) bağlı faaliyet gösterdikleri için Basel  
             Komitesi’nin teşvikine gerek kalmadan bağımsız risk yönetim ve gözetim  
             görevlerini yerine getirebilmektedirler. 

 

 

31.    Basel Komitesi’ne göre Üçüncü Savunma Hattı Organizasyonu       
               Nasıl  Yapılmalıdır? 
 

     Basel Komitesinin hazırlamış olduğu Operasyonel Risk Denetim Rehberinde  
     açıklandığı şekliyle üçüncü savunma hattını oluşturan bağımsız gözden geçirme  
     sorumluluğu aşağıdaki  bileşenleri içermektedir: 
 
 Operasyonel Risk Çerçevesinin Yeterliliğine İlişkin Değerlendirme işlemi 

periyodik biçimde genellikle bankanın iç ve/veya dış denetçileri tarafından 
gerçekleştirilir.     

 Değerlendirme sürecine banka dışından uygun nitelikleri haiz bağımsız taraflar 
da katılabilir.  
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 Değerlendirme faaliyetinde; genel operasyonel risk çerçevesinin etkinliği ile  

cerçevenin yönetim kurulu tarafından onaylanan prosedürlerle olan uyum,  
doğrulama süreçlerinin bağımsızlığı ve bahsi geçen çerçevenin uygulanmasının  
bankanın mevcut politikaları ile tutarlı bir şekilde yapılıp yapılmadığı tetkik 
edilir. 

 Model Doğrulaması, banka tarafından riskin sayısallaştırılması için kullanılan  
sistemlerin yeterli nitelikte olduğu hususunda güvence verir.  

 Ayrıca doğrulama; mezkûr sistemlerin; girdiler, varsayımlar, süreçler ve çıktılar  
arasında sağladığı entegrasyonun seviyesi konusunda görüş verir.  

 Bağımsız doğrulama süreci, risk ölçüm sonuçlarının; bankanın operasyonel risk  
profiline uygun bir sermaye yükümlülüğü hesaplayıp hesaplamadığına dair 
makul güvence vermelidir.  

 İçsel doğrulamada sayısal hesaplamaya ilişkin yöntemlerin tetkikinin yanı sıra, 
veri girişlerinin doğrulaması, operasyonel risk modellerinin metodolojisi ve 
sistem çıktıları önemlidir. 

 
 
 

32. Basel Komitesi’ne Göre Üçüncü Savunma Hattı Rolü Neleri İçerir? 
 
 Faaliyetleri bağımsız olarak gözden geçirmeli 
 Risk Yönetim Çerçevesi ve yönetim süreçlerini; 
o yeterliliği ve uygunluğu  
o kurumun ihtiyaçlarını karşılama düzeyi ve  
o etkili gözetim bakımlarından denetlemeli 
 Operasyonel Risk Yönetimi Çerçevesi’nin birinci ve ikinci hatlarda 

uygulama düzeylerini belirlemeli 
 Kurum içerisinde güçlü bir risk kültürü ortamını teşvik etmeli 
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33.   Basel Bankacılık Gözetim Komitesi Belirlediği Esaslara Göre Uygulama    
   Örneklerini Takip Etmekte midir? 
 

       Komite, 2011 ve 2014 yıllarında, 3’lü Savunma Hattının uygulanma sonuçlarıyla ilgili  
       olarak, 20 ülkenin (Türkiye Dahil) bankalarının katıldığı bir araştırma yapmıştır. 

 

                 Araştırma sonucuna göre; bankaların, 
 

 hatların içerisinde yer alacak birimlerin ayrılması, 
 birimlerin ve hatların rollerinin belirlenmesi, 
 üç hat arası koordinasyonun sağlanması ve 
 hatların içindeki birimler arasında koordinasyonunun sağlanmasında 

 
                   henüz pek başarı düzeyini yakalayamadıkları belirtilmiştir. 

 

 

34.BDDK’nın 3’lü Savunma Modeli Uygulamasına Yönelik Bir Düzenlemesi 
Var mıdır? 
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 2016 yılında yayınladığı 
Operasyonel Risklerin Yönetimi İyi Uygulama Rehberinde 3’lü Savunma Hattı 
Modelinin uygulanmasını tavsiye ederek bir çerçeve ortaya koymuştur. 
 
Sözkonusu Rehber’de 'Genel sektör uygulamalarında sağlam bir operasyonel risk 
yönetiminin üçlü savunma hattı yaklaşımı olarak adlandırılan bir metot 
doğrultusunda teşkil edildiği görülmektedir' denilmektedir. 
 
Ayrıca, ‘banka genelinde güçlü bir risk kültürü ve 3'lü Savunma Hattı arasında iyi bir 
iletişim altyapısı kurulması, operasyonel risk yönetimi çerçevesinin en önemli 
karakteristik özelliğidir’ ifadelerine yer verilmektedir. 
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35.BDDK Uygulama Rehberinde 3'lü Savunma Hattı Modeli Çerçevesini 

Nasıl Öngörmektedir? 
 

BDDK, daha önceki soruların yanıtlarında ve ilettiğimiz 3’lü Savunma Hattı Modeli 
tablosuna uygun olarak Basel Bankacılık Komitesi ile uyumlu bir pozisyon almıştır. 
 

BDDK’ya göre; 

 Birinci Savunma Hattı: Faaliyet Kolu Yönetimi 
 İkinci Savunma Hattı: Merkezi Operasyonel Risk Yönetimi Fonksiyonu  
 Üçüncü Savunma Hattı: Bağımsız Gözden Geçirme fonksiyonlarına sahiptir. 
 
Bankanın büyüklüğü ve faaliyet yapısı söz konusu üçlü yapının uygulanma düzeyini 
belirlemektedir. Faaliyet kolu yönetimleri her faaliyet birimi nezdinde bulunan ürün, 
süreç, faaliyet ve sistemlerden kaynaklanan risklerin tespit edilmesi ve yönetilmesi 
konusunda sorumluluk üstlenmektedir. 
 
Merkezi operasyonel risk yönetimi fonksiyonu ise faaliyet birimlerinde 
gerçekleştirilen yönetim sürecinin tamamlayıcısı konumunda olup bağımsızlık düzeyi 
bankanın büyüklüğüne göre değişmektedir.  
 
Küçük bankalarda bağımsızlık; görev ve sorumlulukların ayrıştırılması ile süreç ve 
fonksiyonların onları icra edenler dışındaki kişiler tarafından gözden geçirilmesi 
yoluyla sağlanabilir. Büyük bankalarda ise merkezi yapının banka nezdinde bağımsız 
operasyonel risk yönetim sürecinin teşkili ve geliştirilmesi şeklinde sorumlulukları 
bulunmaktadır.  
 
Risk Yönetim süreci kapsamında riskin ölçümü, muhtelif banka içi birimlerden 
raporlar alınması ve risk komitesine ve yönetim kuruluna raporlama yapılması 
şeklinde yükümlülükler tesis edilir.  
 
Bankalarda organizasyon birimi olarak veya faaliyet kolları nezdinde teşkil edilen iç 
kontrol fonksiyonları da merkezi operasyonel risk yönetiminin önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. 
 
Üçlü yapının bağımsız gözden geçirme fonksiyonu bu konuda yeterli niteliğe sahip 
kişiler tarafından banka iç denetim birimi veya banka dışı üçüncü taraflarca yerine 
getirilebilir. 
 
Güçlü bir risk kültürünün yerleşmiş olması ile söz konusu üçlü savunma fonksiyonu 
arasında iyi bir iletişim altyapısının kurulması, sağlam bir operasyonel risk yönetimi 
çerçevesinin en önemli karakteristik özelliğidir. 
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36.BDDK’ya Göre Birinci Savunma Hattının Fonksiyonları Nelerdir? 

 
 
 Faaliyet kolları nezdindeki uygulamaları kapsar. 
 Yöneticiler, ürün, süreç, faaliyet ve sistemlerden kaynaklanan operasyonel 

risklerin tespit edilmesi ve yönetilmesinden sorumludurlar. 
 Üst düzey yönetim, zamanında ve düzenli bilgilendirilmelidir. 
 Faaliyet kolu yöneticileri, mevzuat ve iş akış süreçlerine uyumu sağlamalıdır. 
 Faaliyet kolu yöneticileri, alt düzey ilave politika ve prosedürleri oluşturmalıdır. 

 

 

37.BDDK’ya Göre İkinci Savunma Hattının Fonksiyonları Nelerdir? 
 

 Merkezi operasyonel risk yönetimi fonksiyonunu üstlenmeli, 
 Bu görev ile birinci hattı tamamlamalıdır. 
 Bağımsızlık düzeyi bankanın büyüklüğüne göre değişir 
 Risk komitesine ve yönetim kuruluna raporlama yapar 
 Herbir birim operasyonel riskin yönetiminden sorumludur 
 Birinci hattı operasyonel risklerle ilgili destekler 
 
 

38.BDDK’ya Göre Üçüncü Savunma Hattının Fonksiyonları Nelerdir? 
 

BDDK’ya göre Üçüncü Savunma Hattı hizmetleri kurum içerisinde kurulacak bir iç 
denetim birimi veya dışarıdan alınabilir. 
 
BDDK’nın yayınladığı düzenlemelerde iç denetimin rolü ve yapısı aşağıdaki gibi yer 
almaktadır: 
 

İç denetim, banka nezdinde uygulanan operasyonel risk yönetimi çerçevesinin tüm 
yönleriyle, bağımsız olarak değerlendirilmesinden sorumludur. 
 
İç denetim birimleri operasyonel risk yönetimi politika ve prosedürlerinin banka 
genelinde etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını ortaya koyabilmek için yeterli 
bir yerinde denetim yapısına ve kaynağına sahip olmalıdır.  
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Yönetim kurulu da bu çerçevede iç denetim birimi tarafından tasarlanan denetim 
programının kapsamının ve sıklığının bankanın maruz kaldığı operasyonel risk 
düzeyine uygun olmasını sağlamakla sorumludur.  
 
Denetim sürecinde tanımlanan ve raporlanan her bir operasyonel risk konusu 
bankanın üst düzey yönetimi tarafından zamanında ve etkili bir şekilde ele alınmalı ve 
uygun olduğu ölçüde yönetim kurulunun dikkatine sunulmalıdır. 
 

Sonuç olarak BDDK’ya göre finans kuruluşlarında iç denetim; 
 
 Bağımsız gözden geçirme fonksiyonu, banka iç denetim birimince yerine getirilir. 
 İç denetim, operasyonel risk yönetimi çerçevesini değerlendirir. 
 Yeterli bir yerinde denetim yapısına ve kaynağına sahip olmalıdır. 
 Yönetim Kurulu, denetim programının kapsamı ve sıklığının potansiyel 

operasyonel risk düzeyine uygun olmasını sağlar. 
 Denetimde yapılan tespitler, üst yönetim tarafından zamanında ve etkili bir 

ş̧ekilde ele alınır. 
 
             Bağımsız gözden geçirme fonksiyonu faaliyetleri çerçevesinde; 
 

 Genel operasyonel risk çerçevesinin etkinliği, 
 Çerçevenin YK tarafından onaylanan prosedürlere uyumu, 
 Doğrulama süreçlerinin bağımsızlığı, 
 Öngörülen çerçeve ile mevcut uygulama makası, 
 Risk ölçüm sistemlerin yeterliliği, 
 Kullanılan sistemlerin, girdiler, varsayımlar, süreçler ve çıktılar arasında 

entegrasyon seviyesi, konularında güvence hizmeti verilir. 
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39.Basel Komitesi’ne Göre Operasyonel Risk Nedir? 

              Operasyonel Risk; 
 

1. Yetersiz veya başarısız iş süreçleri 
2. İnsanlar  
3. Sistemler ve 
4. Dış olaylardan kaynaklanan zarar etme olasılığı. 

 
 

40.BDDK’ya Göre Operasyonel Risk Nedir? 
 
BDDK da aynı tanımlamayı kabul etmekle beraber şöyle ayrıntılamaktadır: Banka içi 
kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsüzlüklerin gözden kaçmasından, banka 
yönetimi ve çalışanı tarafından zaman ve koşullara uygun hareket edilememesinden, 
banka yönetimindeki hatalardan, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar 
ile deprem, yangın, sel gibi felaketlerden kaynaklanabilecek kayıp ya da zarara 
uğrama ihtimalidir.  
 

 
41.Operasyonel Riskin 4 Temel Risk Kaynağından ‘İnsanı’ Biraz Ayrıntılı 

Açıklarmısınız? 
 
 
İnsan: Banka yönetiminin ve personelin yetersizliği, görevini unutması ya da kötüye 
kullanması, ihmali, kasıtlı olarak suç sayılan faliyetlerde bulunması neticesinde ortaya 
çıkan risklerdir.  
 
Banka yönetiminin limitleri aşarak ve yeterli güvence almadan kredi açması, değişime 
ayak uyduramaması, ürün ve hizmet tanıtımındaki yetersizlikler, personelin yolsuzluk, 
hırsızlık ve sahtekarlık yapması, emirleri dikkate almaması veya kurallara aykırı 
davranması, bilerek işi engellemesi, kötü niyetli davranması gibi durumlar personel 
riski olarak değerlendirilebilir.  
 
Bu riske neden olan faktörler arasında da personelin bilgi ve tecrübe yetersizliği, 
motivasyon eksikliği ve aşırı iş yükü sayılabilir.  
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BDDK’ya göre çalışan faktörü riski kaynakları: 
 
 Rehber, politika ve prosedürlere uyulmaması 
 Yetkisiz işlem ve görevi ihmal 
 Ceza hukuku uyarınca konusu suç olan banka içi eylemler 
 Görev ve sorumluluk alanlarının ve çifte kontrol mekanizmasının 

oluşturulmasındaki eksiklikler, tecrübesiz personel çalıştırılması 
 Personel hatası ve dikkatsizliği, görev ve sorumlulukların açıkça tanımlanmaması 
 
 

42.Operasyonel Riskin 4 Temel Risk Kaynağından ‘Sistemi’ Biraz Ayrıntılı 
Açıklarmısınız? 

 
 
Sistem: Bilgi sisteminde yer alan donanım, ağ ve sunucuların işlemelerinden 
kaynaklanır.  
               
Bankaların sahip oldukları sistemlerinin teknolojik gelişmelerin gerisinde kalması, 
güvenliği, kapasitesi, sistemsel aksaklıklar, sistemin oluşturduğu risk kaynaklarıdır.  
 
Bilgisayar ve iletişim ağındaki teknik sorunlar, teknolojik yapıda demodelik, 
aksaklıklar, kötü amaçlı yazılımlar, virüs problemleri, siber tehditler, bilgi güvenliği, 
konfigürasyon ve yama eksiklikleri,yetersiz ya da eskimiş sistemlerden kaynaklanan 
risklerdir. 
 
 
 

43.Operasyonel Riskin 4 Temel Risk Kaynağından ‘İş Süreçlerini’ Biraz 
Ayrıntılı Açıklarmısınız? 

 
 

İş Süreçleri: Banka örgüt yapısı ve işleyişiyle ilgili sorunlardan kaynaklanan risklerdir.  
 
Organizasyon içerisinde bilgi akışının yetersizliği, yetki sınırlarının kesin olmaması ve 
yapılan değişikliklerinden doğan riskler bu alanda değerlendirilmektedir. 

 
Bankaların kendi iç kontrol sistemleri, karşılaşılabilecek olası risklerden korunma 
amacıyla geliştirilmiştir. Fakat oluşturulan bu iç kontrol sistemlerinin de yanlış 
geliştirilmesi veya doğru geliştirilse de yanlış uygulanması sonucu karşı karşıya 
kalınabilecek operasyonel riskleri artırıcı bir etki yapmaktadır. 
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BDDK’ya göre iş süreçlerinden kaynaklanan ana riisk faktörleri: 
 
 Yetersiz ve uygun olmayan politika, prosedür ve rehberler, 
 İletişimin yapılamaması ya da iletişimde yaşanan aksaklıklar 
 Hatalı veri girişi 
 Yetersiz mutabakat 
 Yetersiz hukuki dokümantasyon 
 Kontrol noktalarındaki yetersizlikler 
 Yasal olarak ayrılması gereken karşılıkların ayrılmaması ya da eksik ayrılması 

veya karşılık ayırma sürecinin etkin olmaması 
 Değişim yönetimi süreçlerinde yaşanan aksaklıklar 
 Yetersiz yedekleme faaliyeti ile etkin olmayan aksiyon planları 

 
 

44.Operasyonel Riskin 4 Temel Risk Kaynağından ‘Dışsal Faktörleri’ Biraz 
Ayrıntılı Açıklarmısınız? 
 
Dışsal Faktörler: Banka dışında üçüncü kişiler (suç örgütleri, hacker, hacktivist, devlet 
tarafından gerçekleştirilen siber saldırılar ve dolandırıcılık faaliyetleri, deprem, yangın, 
sel gibi felaketlerden kaynaklanan riskler, terörist faaliyetler, teknolojide yıkıcı 
inovasyonlar, kara para aklama, vb.  
 
Yasal mevzuatlarda yapılan değişiklikler, ülke politikalarından kaynaklanan politik 
riskler, tedarikçiden kaynaklanan risklerde operasyonel riske neden olan faktörler 
arasında sayılmaktadır. 
 
Bankalar yeni işlere girerken veya uluslararası alanda faaliyet göstermeleri sırasında 
yasal risklerle karşılaşmaktadılar. Bu da söz konusu faaliyetlerin yabancı unsur 
taşımaları ve birbirinden farklı birden fazla hukuk düzenini ilgilendirmesinden 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla uluslararası bankacılık işlemlerinde ve sözleşmelerde 
yabancı hukuk sistemine uygunluğun da sağlanması gerekmektedir.  
 
Mevcut yasal düzenlemelerde bankanın dahil olduğu hukuki sorunları çözmede 
yetersiz kalması da risk doğurucu bir durumdur. 
 
BDDK’ya göre Dışsal Operasyonel Risk faktörlerine örnekler aşağıdadır: 

 

 Ceza hukuku uyarınca konusu suç olan banka dışı eylemler 

 Hizmet sağlayıcıların kötü performans göstermesi 

 İnsan kaynaklı olarak yaşanan felaketler 

 Doğal felaketler 

 Politik ve yasal faktörler 
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45.BDDK’ya Göre Operasyonel Riskin Etkin Yönetimi Nasıl Sağlanmalıdır? 

 

Etkin ve yeterli bir operasyonel risk yönetiminin bu rehberde yer alan ilkeler 
doğrultusunda; 
 
 Operasyonel risk yönetimi çerçevesinin,  
 Organizasyon yapısının, 
 Risk kültürünün, 
 Strateji, politika ve prosedürlerin, 
 Operasyonel risk yönetim sürecinin,  
 İş sürekliliğinin banka faaliyetlerinin karmaşıklığı ve büyüklüğü de dikkate 

alınarak konsolide ve konsolide olmayan yapıya uygun olarak tesis edilmesi 
beklenmektedir. 

 
 

46.Basel Komitesi Operasyonel Risk Yönetim Faaliyetlerini Nasıl Tanımlar? 

 

Basel Bankacılık Komitesi’ne göre Operasyonel Risk Yönetimi aşağıdaki süreçlerden 
oluşur: 
 
 riskin tanımlanması,  
 riskin değerlendirilmesi,  
 riskin izlenmesi, 
 riskin kontrol edilmesi/azaltılması. 

 

BDDK da aynı metodolojiyi kabul etmekler beraber Riskin Değerlendirilmesi kavramı 
yerine Riskin Ölçülmesi/Sayısallaştırılması kavramını benimsemiştir. 
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47.Basel II’ye Göre Operasyonel Risk Kayıpları Nelerdir? 

 

             BASEL II OPERASYONEL RİSK KAYIPLARI  
 

1. İç Suistimal 
2. Dış Suistimal 
3. İnsan Kaynakları Uygulamaları ve İşyeri Güvenliği 
4. Müşteri, Ürün ve İş Uygulamaları  
5. Fiziksel Varlıkların Hasara Uğraması 
6. İş kesintileri ve Sistem sorunları 
7. Yürütme, Dağıtım ve Süreç Yönetimi 

 

 

48.Operasyonel Risk Kayıplarına Bankalardan Örnek Verebilirmisiniz? 

 

ING BANK FİNANSAL OLMAYAN RİSKLER 
1. Uyum Riskleri 
2. Kontrol Riskleri 
3. Yetkisiz Faaliyet Riskleri 
4. Süreç Riskleri 
5. İstihdam Uygulama Riskleri 
6. Kişisel ve Fiziksel Güvenlik Riskleri 
7. Süreklilik Riskleri 
8. Bilgi Teknoloji Riskleri 
9. İç ve Dış Suiistimal 

 

 

                 BBVA OPERASYONEL RİSK KAYNAKLARI 
 

1. Süreçler,  
2. İç ve Dış Suistimal,  
3. Teknoloji,  
4. İnsan Kaynakları,  
5. Felaketler,                            
6. İş Uygulamaları ve Tedarikçilerden Kaynaklanan Riskler 
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                  DEUTSCHE BANK OPERASYONEL RİSKLER 
 

1. Tasarım ve Uygulama Riskleri 
2. Suistimal Riskleri 
3. İş Süreklilik Riskleri 
4. Uyum Riskleri 
5. Bilgi Teknolojileri Riskleri 
6. Bilgi Güvenliği Riskleri 
7. Güven (Fiduciary) Hizmet Riskleri 
8. Tedarikçi Riskleri 
9. Finansal Raporlama ve Kayıt Riskleri 
10. Gayrimenkul Riskleri 
11. Personel Riskleri 
12. Vergi Riskleri 
13. İşlem Riskleri 

 
 

49.Operasyonel Riskin Yönetiminde 3’lü Savunma Hattı Modelinden Nasıl 
Yararlanılır? 
 

Özellikle Basel Bankacılık Gözetim Komitesi operasyonel risklerin etkin yönetiminde 
3’lü Savunma Hattı Modelinden yararlanılmasını kuvvetle desteklemektedir. Hatta 
daha önce belirttiğimiz gibi uygulayan kurumlar için bunun bir kıstas (gösterge, 
benchmark) olduğunu belirtmektedir. 
 
Operasyonel riskler, kurumun uçtan uca tüm noktasına yayılan insan, iş süreçleri, 
sistem ve dış faktörler nedeniyle kademeli bir mekanizma ile yönetilmelidir.  
 
Kurum içerisinde kitabımızda belirttiğimiz esaslar çerçevesinde birimler statülerine 
göre üç ayrı hatta toplanmalıdır. Kontrol ortamı, risk yönetim süreçleri, kontrol 
mekanizmaları, bilgi ve iletişim süreçleri yönetimi, yönetişim ve gözetim faaliyetleri 
süreçleri ile iç içe geçen bir yapı oluşturulmalıdır. 
 
Sonraki soruların yanıtlarında hem operasyonel risklerin kaynaklarının yönetimi hem 
de birimler bazında modellemelerde bulunacağız. 
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50.İnsandan Kaynaklanan Operasyonel Riskler 3’lü Savunma Modeli 

Uygulanarak Nasıl Yönetilir? 
 
İnsan faktöründen kaynaklanan operasyonel risklerin 3’lü Savunma Hattı Modeli 
çerçevesinde yönetilmesi için hatların oluşturulması gerekir. , 
 
Bunun dışında, öncelikle çalışanların görev-yetki-sorumlulukları net ve açık biçimde 
belirlenir.  
 
Çalışanların içerisinde yer aldığı iş süreçleri operasyonel faaliyetlerin etkin 
yürütülmesinin yanısıra güvenli yürütülmesi bakımından da tasarlanıp buna uygun 
enstrümanlarla donatılmalıdır. İş süreçleri içerisinde kilit kontroller tanımlanmalıdır.  
 
Çalışanların sorumluluklarını yerine getirmeleri bakımından iş yapma normları 
oluşturulmalıdır. 
 
Üst yönetim etkin ve risk odaklı kontrol ortamı uygulamaları içerisinde olmalıdır. 
 
Çalışanlara yönelik farkındalık faaliyetleri ile eğitimlere yer verilmelidir. 
 
Şüphelenilen işlem ve davranışların bildirimi için ihbar (etik) hattı ve arka kapı 
uygulamaları olmalıdır. 
 
Çalışanlar ve diğer paydaşlarla ilişkilerin kuralları ortaya konulmalıdır. 
 
Çalışanların istihdam süreçlerinde yetenekli kişi yanında güvenilir kişi olmasına 
yönelik araştırma çalışmaları yapılmalıdır. 
 
Çalışanların yaptıkları hata ve ihmaller paylaşılmalıdır. 
 
Çalışanlar, işletme içerisinde bir yönetim zinciri olduğunun bilincinde olmalı ve yetkili 
kontrolleri ihmal edilmemelidir. 
 
İnsan kaynağına öncelikle öz sorumluluk bilinci verilmeli, çalışmalarında öngörülen 
normların uygulanmasına yönelik kontroller yapılmalıdır. 
 
İç denetim faaliyetlerinden etkili biçimde faydanılmalıdır. 
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51.İş Süreçlerinden Kaynaklanan Operasyonel Riskler 3’lü Savunma Modeli 
Uygulanarak Nasıl Yönetilir? 
 

           
               Günümüzde teknoloji tabanlı uygulanan iş süreçleri hem yönetişim sisteminin hem  
               risk yönetim sisteminin hem de iç kontrol sisteminin etkin çalışmasına büyük katkı  
               vermektedir. Burada önemli olan işletmenin karakteristiğine uygun biçimde iş  
               süreçlerinin  hazırlanıp uygulamaya konulmasıdır.  
 
               3’lü Savunma Hattı Modeli uygulanırken hat ayrımları ve iş süreçlerinde yer alacak kilit  
               kontroller operasyonel risklerin etkili yönetimini sağlayacaktır. Tekrarlardan kaçınan,  
               çalışan, birim ve hatların işbirliğine dayanan ve koordinasyona önem veren modelin  
               ruhu iş süreçlerine de yansıtılmalıdır. 
 
               Risklerin minimizasyonunda etki düzeyini arttırmak bakımından iş süreçlerine kilit  
               kontroller (Key Controls) tanımlanır. Örnekler verecek olursak: 
         

 Etik kurallar 
 Güvenilir ve yetkin çalışanlar 
 Eğitim ve farkındalık faaliyetleri 
 İstihdam uygulamaları 
 Performans yönetimi 
 Veri ve uygulama güvenliği 
 Yazılı politika, prosedür ve iş süreçleri 
 Yetki ve onay dökümentasyonu 
 Süreçlendirme, Özetleme, Kayıt Etme, Raporlama 
 Görevlerin Ayrımı 
 Gözetim 
 Bağımsız mutabakat 
 İşlem raporları  
 Bütçe Raporları 

 
               Sonuç olarak, oluşturulan yönetsel ve operasyonel altyapının güvenli ve etkin olarak 
               işlemesi için; birinci hatta, risk yaratan ve risklerin yönetiminde yer alan birimler üst  
               yönetimce öngörülen normlara uygun düzeyde iş üretmemeliler, ikinci hatta yer alan  
               birimler hem birinci hattaki birimlerin iş üretirken yönetmek zorunda olduğu risklerin  
               azaltımında gereken her türlü desteği (üretilen risk yönetim araçları, uzmanlık  
               desteği gibi) vermeliler hem de birinci hat birimlerinin gözetimini etkili biçimde  
               yapmalılar.  
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             İkinci hat birimleri gözetim görevini yerine getirirken yapılan işlemlerden  
             kaynaklanabilecek potansiyel riskler konusunda birinci hat birimlerini hem zamanında  
             ve yerinde uyarmalılar hem de risk doğduğunda etkin reaksiyon önlemlerinin  
             alınmasını sağlamalılar. Ayrıca, bağlı oldukları üst düzey yöneticiler ve  üst yönetimi  
             zamanında sunacakları güvenilir raporlarla bilgilendirmelidirler. Suiistimal riski  
             ihtimalinde ayrıca  üçüncü hatta yer alan İç Denetim Birimini acilen bilgilendirmeliler.  
             Üçüncü hat birimi de  hem acil risk durumlarında inceleme soruşturma hem de  
             dönemsel ve ani denetimlerle operasyonel risklerle mücadele ederek üst yönetime  
             destek vermeliler. 

 
 
 

52.Sistemden Kaynaklanan Operasyonel Riskler 3’lü Savunma Modeli 
Uygulanarak Nasıl Yönetilir? 
 
Günümüzde bir işletmenin yönetişim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerini 
oluşturan operasyonel yapı artık tamamen bilgi teknoloji uygulamalarına bağlıdır. 
Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulmasında, yeniliklerin eklenmesinde, 
yönetilmesi ve işletilmesinde üst yönetimler birinci derecede sorumludur.  
 
İşletmenin tasfiye olmasına kadar darbe etkilerine sahip olan bilgi teknolojileri 
güvenliği risklerinin etkili yönetiminde 3’lü Savunma Hattı Modeli katkı sağlar. 
 
Şöyle ki, birinci hatta işletmenin bilgi sistemleri ve bunların sağlıklı ve güvenli 
işlemelerinden sorumlu olarak Bilgi Teknolojileri birimi yer alır. İkinci hatta ise, Bilgi 
Güvenliği, Bilgi Teknolojileri Güvenliği, BT Kontrol isimleri altında bir veya birden fazla 
birim yer alır. Nihayetinde üçüncü hatta da bünyesinde uzman BT müfettişleri 
barındıran İç Denetim Birimi görev yapar. Hem üst yönetim içerisinde görev alan 
konunun uzmanları hem de Dış Organlar kapsamında teknik danışmanlık hizmeti 
veren kuruluşlar da bu modelde önemli rol alır. Ayrıca, operasyonel hizmet alınan 
destek hizmeti şirketlerinin farklı birimlerce gözetimi de elzemdir. 
 
 

53.Dış Faktörlerden Kaynaklanan Operasyonel Riskler 3’lü Savunma Modeli 
Uygulanarak Nasıl Yönetilir? 
 
 
Sel, deprem, siber saldırılar, teknolojideki yıkıcı inovasyonlar gibi tehditlerden oluşan 
Dış Faktörlerden kaynaklanan risklerin yönetiminde de yukarıda belirttiğimiz model 
içerisinde yer alan ilgili birimlerce oluşturulacak politika ve araçlar mümkün olanları 
önlemeye, etkilerini azaltmaya, önlenmesi işletmece mümkün olamayacakların da 
darbe etkilerini minimize edecek proaktif ve reaktif hazırlıklar yapılır. Operasyonel 
hizmetlerin aksamaması için gereken ek tedbirler alınır. 
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54.Modelin Tasarımını Nasıl Yapabiliriz? 

        
             3’lü Savunma Hattının işletmede uygulanması amacıyla öncelikle işletmeye özgü   
               esnek tasarımının yapılması gerekir. Bir sonraki sorunun yanıtında belirttiğimiz  
               noktaların mutlaka dikkate alınması gerekir. 
 

                 

                Bu ilkeler çerçevesinde bir işletmede 3’lü Savunma Hattının tasarımını ve uygulama  
                ön hazırlığını aşağıdaki adımlarla gerçekleştirebiliriz: 

 
 İşletmenin vizyon, misyon, öz değerler ve stratejik hedeflerinin 

öğrenilmesi, analizi, 
 Üst yönetimin etkili risk yönetimi konusundaki beklentilerinin öğrenilmesi, 
 Üst yönetimin risk iştahının öğrenilmesi ve işletmenin karşı karşıya olduğu 

risklerin tam kapsanması bakımından risk haritasının hazırlanıp savunma 
hatlarıyla ilişkilendirilmesi, 

 Üst yönetimin gözetim ve raporlamada hassasiyetlerinin öğrenilmesi, 
 İşletmeye ilişkin gereken bilgilerin detaylı olarak toplanması,  
 Detaylı planın yapılması, 
 Mevcut kontrol ortamı ve kontrol süreçlerinin gözden geçirilmesi, 
 İç ve dış kaynaklardan bilgilerin toplanması, 
 Karşı karşıya kalınacak risklerle ilgili önleme, tespit etme ve minimizasyon  

              politikalarının tasarımı, 
 Bilgi ve iletişim etkinliğinin tasarımı, 
 Hatlarda yer alan birim ve sistemlerin birbirleriyle entegre ve senkronize  

              çalışmalarının tasarımı, 
 Hatların gereksiz tekrarlar (duplication) üretmesinin önlenmesi, 
 Risk kontrolünde açıklar içermeyecek risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin 

tasarımı, 
 Gözden geçirmeler, kontroller, güncellemelerle 3’lü Savunma Hattı 

sisteminin etkin olarak idame ettirilme koşullarının tasarımı, 
 3’lü Savunma Hattı unsurlarının birebir COSO İç Kontrol Sistemi beş unsuru 

ve bağlı oldukları 17 prensiple ilişkilendirilmeleri, 
 Taslağın hazırlanması paydaşlarla tartışılması, üst yönetime sunulması, 

onayı takiben uygulama hazırlıkları yapılması ve ön eğitimlerin verilmesini 
içerir. 
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55.Tasarım Sürecinde Nelere Dikkat Etmeliyiz? 

  

            Tasarım esnasında dikkate alınması gereken hususlar: 
 
 İşletmenin kurum kültürü, vizyon, misyon, öz değerler, stratejik hedefler, 
 İşletmenin büyüklüğü, 
 İşletmenin yer aldığı sektör ve tabi olduğu dış mevzuat, 
 İşletmenin yönetişim ve operasyonel yapısı, 
 İşletme üst yönetim, karar organları ile faaliyet gösterdiği ülkelerde 

sektöre özgü düzenlemelerin risk yönetimine yaklaşımları, 
 Yönetim Kurulu’ndan en alt kademe çalışana, tedarik zincirinde yer alan 

paydaşlara kadar doğru bilgi ve iletişim kanalları oluşturulması ve eğitimler 
verilmesi, 

 COSO temelli Kontrol ortamı, risk yönetimi, kontrol süreçleri, bilgi ve 
iletişim ile gözetim yapılarının ve bağlı oldukları prensiplerin varlığının 
gözden geçirilmesi, yeniliklerin belirlenmesi, 

 İşletme büyüklüğü, sektörel ve ülke özellikleri dikkate alınsa bile her hattın 
asgari gereklilikleri olduğu gerçeği, 

 Birinci savunma hattının riskin sahipleri olduğu, doğrudan riskin etkisini  
             azaltan/arttıran etkiye haiz oldukları, 
 İkinci savunma hattı bileşenlerin destek hizmetleri verdikleri ve yarı 

bağımsız gözetim görevi yaptıkları gerçeği, 
 Birinci ve ikinci savunma hatlarının esas itibariyle yönetim fonksiyonu 

kapsamında oldukları ve işletme üst yönetimin yönetimi ve gözetiminde 
bulundukları, 

 Üçüncü savunma hattının ise, işletmenin karar organına doğrudan ve 
dolaylı bağlı olarak görev yaptığı, yönetsel bir fonksiyonu olmadığı, işletme 
paydaşlarına güvence hizmeti sunduğu, hizmet kalitesinin artması için İç 
Kontrol ve 3’lü Savunma Hattı sistemlerinden beklentiler, 

 Her üç savunma hattının ayrı karakteristiği olduğu, bu nedenle fonksiyon 
tanımlarının birbiriyle karıştırılmaması, 

 Dış organların bazılarının doğrudan işletme politika ve uygulamalarını 
değiştirecek düzeyde olduğu, 

 Savunma hatlarının görev ve sorumluluklarını uygun biçimde ve hakkıyla  
              yerine getirmesi hususları... 
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56.Üst Yönetime Uygulama Sürecinde Ne Görevler Düşmektedir? 

 
İşletmenin Yönetişim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemleri ile entegre olarak  
tasarımı tamamlanan 3’lü Savunma Hattı sistemi işletmenin üst yönetimi (bazen 
Yönetim Kurulu’nun da doğrudan veya Denetim Komitesi ile dolaylı olarak) 
kararlarıyla yürürlüğe girer. Yani, sistematik temele dayanan organizasyonel planlama 
yapıldı ve şimdi sahneye çıkma zamanı! 

 
             İşletmede uygulamaya başlanacak modelin unsurları (ve hatları) ne kadar kesin, net 

ve birbirinden ayrı karakteristiklerde tasarlanırsa uygulamada elde edilecek 
performans düzeyi o kadar yüksek olur. İşletme üst yönetimi de, kurum içerisinde 
oluşturulacak kontrol ortamı ve kontrol süreçlerinde modelin öneminin bir defa daha 
altını çizmeli, kontrol ortamı çerçevesinde ve ayrıca entegre/senkronik çalışması 
konusunda gereken desteği vermelidir.  

 
Uygulama esnasında üst yönetimin gözetim fonksiyonu aktif ve dinamik halde yerine 
getirilmeli, erken uyarı sinyalleri mutlaka değerlendirilmeli ve işler iyi giderken ‘ufak 
tefek’ diye tanımlanan riskler önemsenmeli ve proaktif olarak minimizasyonu 
yönetilmelidir. Sistemin ortaya çıkardığı ve raporladığı risklere, üst yönetimce gereken 
hassasiyet gösterilmezse işletme içeriden yavaş yavaş erozyona uğrar ve ileride ya 
bütçe (gelirlerin azalması/giderlerin artması), ya teslimat zaman ve kalite koşullarının 
yerine getirilmemesi, ya suistimal fırsatları yaratılması ya da mutsuz paydaşlar 
yaratılması vb. sonuçlarla işletmeye olumsuz etkisini gösterir. En kötüsü bu faktörlerin 
bir arada yaşanmaya başlamasıdır ki; bu durum, işletmeyi tasfiyeye kadar götürebilir. 
Zaten yapılan araştırmalara göre, genelde riskler tek başına değil birlikte ortaya 
çıkmaya veya farkedilmeye başlanıyor, böylece işletmeye vereceği darbe daha şiddetli 
oluyor. 
 
           
Modelin uygulanmasında en temel unsur üst yönetimin kararlılığı ise, ikinci temel  
unsur çalışanların ve diğer paydaşların sistemin uygulanması esnasında gösterecekleri 
katkıdır. Katkı düzeyinin yüksek olması, gönülden olması uygulama öncesi ve 
esnasındaki eğitimlerle birebir ilişkilidir. Yani, ‘sistemi kurduk tıkır tıkır işler’, hatalı bir 
yaklaşım tarzı olacaktır. Günümüz işletmelerinde insan kaynakları istihdam politikaları 
‘yetenek avcılığı’ üzerine kurulmuştur. Yetenekli ve becerikli, kendini geliştiren 
insanların işletmede görev ve sorumluluk alanlarına katacakları değerin sınırı yoktur. 
Bu konuda son olarak belirtmek gerekir ki, her bir savunma hattında yer alan 
yöneticiler ve diğer çalışanlar öncelikle kendi görev, yetki ve sorumluluklarının 
bilincinde olmalı ve ona uygun hareket etmelidir.  
 

                   Günümüzde yüksek bilgi işlem teknolojilerine dayanmayan hiçbir küresel veya  
büyük/orta ölçekli yerel firmanın yaşama şansı yoktur. İş süreçlerinin yürütülmesi, 
görev-yetki-sorumlulukların yerine getirilmesi, veri analizlerinin yapılması, uyum 
kontrolleri, bilgi işlem üzerinden üretilen raporlamalar ve iç denetimde kullanılan bilgi 
işlem destekli sürekli denetimler, bilgi işlem güvenliği gibi hususlar sistemin işleyiş 
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kalite düzeyine doğrudan etki eden unsurlardır. 3’lü Savunma Hatlarının birbirleriyle 
ve bağlantılı organlarla ilişkileri ve herbirinin kendine özgü fonksiyonlarının açık ve 
net olarak belirlenmesinde yaşanan zorluklar bilgi işlem teknolojisiyle aşılacaktır. 
 
Sistemin verimli işlemesi için hatlar ve diğer paydaşlar arasındaki etkili bilgi  
ve iletişim ile koordinasyon konusu çok önemlidir. Burada sorumluluk tamamen orta 
ve üst düzey yöneticilerin omuzları üzerindedir. Çalışanları ve diğer paydaşları 
yaratacakları öğrenen kurum kültürü atmosferi içerisinde bilinçli olarak 
yönlendirmeleri gerekir. Bu durum, çalışanlarda hem motivasyonu hem ekip ruhunu 
hem de işletmenin temel değerlerine bağlılığı arttırır. Sonuç ise, performansın ve 
yaratıcılığın artmasıdır.  
 
 Sistem uygulanırken işletmenin büyüklüğü ve imkanları elveriyorsa, bir  
3’lü Savunma Hattı Uygulama Komitesi kurulabilir. Mümkün değilse, İç Kontrol 
Mekanizmaları Komitesi içerisinde veya İcra Komiteleri ve Denetim Komiteleri 
uhdesinde sistemin performansı gözlemlenebilir. Gözetim ve geri beslemelerle 
edinilen veriler dikkatlice analiz edilir, gereken aksiyonlar alınır ve içsel/dışsal 
faktörlerin zorladığı yeniliklerle sistem güncellenir. 
 

                    Sonuç olarak, uygulamada sistemin temel fonksiyonunun iç kontrol sisteminin  
risk yönetimi ve  kontrollerinde etkinliğinin arttırılması olduğu unutulmamalıdır. 
Uygulama yukarıdaki çerçevede başarılırsa, sistemin de iç kontrol sistemi 
performansına yapacağı kaldıraç etkisi mutlak olur. 

 

57.Mükerrer İşleri Nasıl Önleyeceğiz? 

 

             3’lü Savunma Hattı isminde de açıkça yer aldığı üzere üç ayrı hattan oluşan ve ayrıca  
işletmenin yönetim kurulu ve üst yönetimi ile dış organların yer aldığı entegre bir 
sistemdir. Bundan dolayı, sistem içerisinde yer alan paydaşların verimli bir 
senkronizasyon düzeyi yakalamak bakımından koordinasyonu – özellikle günlük yoğun 
iş akışı, aşırı hedef baskıları, tedarik zinciri ilişkileri vb. konular nedeniyle – daha fazla 
önem hatta sistemin başarısı için hayatiyet arzetmektedir.   
 
İşletmelerde çağdaş gelişmeler ışığında profesyonelce tasarlanan ve sonrasında  

             yürürlüğe giren sadece 3’lü Savunma Hattı değil; örneğin COSO bazlı iç kontrol  
             sistemi, en kapsamlı ERP sistemi, en önemli uzmanlarca hazırlanan iş süreçleri büyük  
             bir heyecan ve iştahla uygulanmaya başlanır fakat bir süre sonra amaçlanan verimin  
             alınmadığı görülür. Tabii ki, suç sistemlerde ve sistemleri geliştirenlerde, kuranlarda  

aranır! Gözden kaçan ise, üst yönetimin günlük operasyonel yapıya müdahaleleri, 
sistemlere ilişkin ortaya çıkan bilgi eksiklikleri, sistemlerin yönetici ve uygulayıcılarının 
kendi aralarında ve ilgili diğer birimlerle etkili iletişim kuramamaları, sistemin ortaya 
çıkardığı ve değerlendirmeye alınması gereken bazı verilerin göz ardı edilmesi, içsel ve 
dışsal gelişmelerin yeterince dikkate alınmaması, gereken güncellemelerin 
yapılmaması, profesyonel desteğin dışlanması ve faaliyetler devam ederken gereken 
eğitimlerle donanımın güçlendirilip taze tutulmaması gibi faktörlerdir... 
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Koordinasyonda, etkili bilgi ve iletişim yapısından önce, işletmenin kontrol ortamı, 
kontrol süreçleri ve risk yönetim politikalarının temelinde etik değerlerin, üst 
yönetimin konuya ilişkin hassasiyetlerinin, iş süreçlerinin, görev-yetki-sorumlulukların 
açık ve net olarak belirlenmesi ve her savunma hattının ayrı bir karakteristiğinin 
olduğu gerçeğine göre hareket edilmesi gelir.  
 
İşletme içerisinde dikey/yatay, çapraz vb. formatlarda uygulanacak etkili bilgi ve 
iletişim ortamı ise, hem 3’lü Savunma Hatları paydaşlarının birbirlerini daha iyi 
anlamalarını ve işbirliğini sağlar hem gereksiz yere tekrar (duplicate) işlem ve 
raporlamalardan kaçınılır hem de dinamik yapı içerisinde sisteme yönelik gereken 
güncellemeler ihmal edilmez, sonuç olarak COSO bazlı iç kontrol faaliyetlerinde daha 
fazla etkinlik sağlanır. Böylece, risk silolarında yaratılan çok fazla miktarda ve birbiriyle 
tutarsız, bir anlamda ‘gereksiz’ ve zaman zaman aynı bilgileri içeren verilerin de daha 
sistematik hale gelmesinin yolu açılacaktır. Faaliyetlerin yürütülmesi esnasında tüm 
paydaşların aynı dili konuşmasıyla işletme içerisinde riskin etkili yönetim ve 
kontrolünde proaktif bir ortam oluşur. 

 
Sistemin bileşenlerinin koordinasyonunda sağlanacak başarı düzeyi, sistemin 
entegre olduğu sistemlere yaratacağı değer çıktılarına doğrudan etkide 
bulunacaktır. 
 

58.3’lü Savunma Hattı Modelinin Sınırlılıkları Nelerdir? 

 

               Modelin uygulanmasında yaşanan sorunları aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz: 
 
 İşletme kültüründen kaynaklanan sorunlar 
 Kontrol ortamı ve kontrol süreçlerinin planlanmasında yetersizlikler 
 İşletmede bilgi ve iletişim düzeyinde eksiklikler 
 3’lü Savunma Hattının tasarlanma, uygulamaya geçirilmesi, yürütülmesi ve 

diğer ilgili mekanizmalarla uyumu konusunda yaşanan sıkıntılar 
 Üst yönetimin risklerden daha çok fırsatlara ve hedeflere odaklanması 
 Üst yönetimin uygulamada destek verme ve  gözetim görevlerinde 

pasifizm 
 Yönetim müdahaleleri 
 İşletme organizasyonun küçük olmasından dolayı bazı birimlerin görev 

kaynaşımı 
 Çıkar çatışmaları 
 Sistematik yapının planlanmasından kaynaklanan sorunlar 
 İnsan faktörü 
 Şirket kültürü 
 Gözden geçirmeler, yönetim öz-değerlendirmeler 
 İç Denetim faaliyetlerinin yönetim kurulu veya denetim komitesi yerine 

genel müdüre bağlı olması 
 İç Denetim faaliyetlerinin etkililik düzeyinde yaşanan sorunlar  
 Geri beslemeler ve yapılan tespitler konusunda aksiyon alınmaması veya 
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alınsa bile takipte etkisizlikler 
 İnsan kaynakları ve performans hedefleri politikalarında yapılan majör 

hatalar 
 Çalışanların eğitimine gereken önemin verilmemesi 
 Zorunluluk halinde bile profesyonel yardım alınmaması 
 Hatlarda görev yapan birimlerin içinde ve diğer ilişkili birimlerle bir ekip 

ruhu sağlanamaması, boş vermişliğin hakim olması, üst yönetimin tutarsız 
davranışlarından işletme için umutsuzluk duygusunun hakim olması 

 Dışsal faktörler ve çalışanlar dışındaki paydaşlardan kaynaklanan hatalı, 
eksik ve kasıtlı tutum ve eylemler 

 

59.Bu Sorunlar Nasıl Aşılabilir? 

 Öncelikle üst yönetimin fırsatlar/hedefler ile riskler denklemine dengeli 
yaklaşması gerekmektedir. 

 Kontrol ortamı ve kontrol süreçleri planlanırken model dikkate alınmalıdır 
 İşletmenin bilgi işlem teknoloji altyapısı işletme faaliyetleri ve kontrol 

ortamı ile kontrol süreçlerinin tamamını içeren kalitede olmalıdır. 
 İş süreçleri ise,  3’lü Savunma hattının temel prensiplerine sıkıca bağlı 

biçimde risk ve kontrol faaliyetlerini de içermelidir. 
 Her bir savunma hattında yer alan birim ve çalışanlar için hattın kendi 

karakteristik yapısına uygun görev-yetki-sorumluluk tanımlamaları ve 
uygulamaları yapılmalıdır. 

 Hem tasarım aşamasında hem de uygulama sürecinde doğru ve kaliteli 
bilgiye dayalı iletişim faaliyetleri ile savunma hatlarının kendi içlerinde, 
diğer hatlarla ve paydaşlarla faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile risk 
yönetiminde planlanan düzeyde etkin ve etkili koordinasyon sağlanmalıdır.  

 İşletme büyüklüğüne göre hatların bazı birimleri birleştirilmek zorunda 
kalınsa bile risk yönetimi ve kontrol sürecine katkısının azalmayacağı 
çerçevede düzenleme yapılmalı; aksi takdirde birleşim yapılmamalıdır. 
Yoksa modelin fren-denge özelliği kaybolmaktadır. 

 Sistemin işleyiş sürecinde hatlara dahil birimlerce üretilen raporlamalar, 
geri beslemeler önemsenerek gereken reaksiyonlar gösterilmelidir. 

 3’lü Savunma Hattının etkinliği belirli aralıklarla değerlendirilmelidir. 
 

 

 

Çekince Bildirimi ve Teşekkür 

 

Bu kitapta yer alan bilgiler Bülent Hasanefendioğlu tarafından güvenli olduğuna inanılan 

kaynaklardan elde edilmiştir. Bununla birlikte, kitapta bahsedilen konulardan kaynaklanan 

eksiklik ve hatalara ilişkin üçüncü sahısların uğrayabileceği doğrudan veya dolaylı zararlardan 

yazar ve yayıncı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kitap, iş dünyasını bilgilendirmek 
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amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir iş faaliyeti için öneri ve hukuksal görüş olarak 

yorumlanmamalıdır. Bu vesile ile, bilgi ve fikirlerinden yararlandığım kişi ve kurumlara 

şükranlarımı sunarım. 
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Örnek Olay Bankası 
 
 
Örnek Olay 1- 
 
Barings Bank  
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Kendine çok güvenen ve hırslı bir yatırım uzmanı (trader) olan Nick Leeson ile kuvvetler 
ayrılığı ve kontrol mekanizmasının işlemediği kraliçenin bankası olarak da bilinen ve 233 
yıllık bir banka olan Barings Bank’ın gizlice alınan türev pozisyonlarla 1.3 milyar USD zarar 
ederek batmasının öyküsü.  
 
Barings Bank’ın iflası yöneticileri de dahil olmak üzere finans dünyasında tam bir sürpriz 
olmuştur. Sağlam bir yapıya sahip olarak bilinen banka bir kaç gün içerisinde iflas etmiştir. 
Olayın çarpıcı yanı, bu kadar köklü bir bankanın Singapur iştirakinde çalışmakta olan bir 
yatırım uzmanının aldığı ve banka yönetiminin fark dahi edemediği türev pozisyonlar 
sebebiyle batmasıdır.  
 
Leeson, küçük bir yatırım uzmanı grubuyla birlikte türev işlemler üzerinde alım satım 
yapmaya başlar. Yapılan işlemler arasında Nikkei 225 endeksi ve Japon bonoları üzerine 
futures işlemleri ve Nikkei’de opsiyon işlemleri vardır.  
 
Leeson, hem bölüm yöneticisi, hem yatırım uzmanı, hem de operasyon bölümünün 
yöneticisi olarak çalışmaya başlar. (Operasyon bölümü alım-satım masasının yaptığı 
işlemlerin teyitleri ve muhasebeleştirilmesinden sorumludur.)  
 
Leeson’ın açıklamasına göre, türev işlemler üzerinde alım-satım yaparlar. Normal şartlar 
altında alınan türev pozisyonlar 30 dakika içinde kapatılır. Nadiren bir pozisyon 12/14 saat 
taşınır. Bu şekilde çalışma devam etmekte iken bir gün çalışanlardan birinin yaptığı bir hata 
sonucu oluşan 20.000 poundluk bir zarar fark edilir ancak olay raporlanmaz ve (Çin inanışına 
göre şanslı numara olarak kabul edilen 88888 no’lu) bir hesap açılarak, zarar burada gizlenir. 
Leeson ertesi gün piyasanın düzelerek kimsenin haberi olmadan işlemin kapanacağını umar 
ancak beklenen gerçekleşmez ve zarar daha da büyür. 
 
İlk başlarda durum her ne kadar daha kötüye gittiyse de, sonradan NIKKEI 225 endeksinin 
yukarılara tırmanmaya başlamasıyla, yetkisiz olarak alınan türev pozisyonlar ciddi karlar 
getirir ve ilk yılın sonunda Leeson bankasına 10 milyon pound kar ettirir.  
 
Leeson, yetkisiz olarak alınmış pozisyonlardan elde edilen karları, piyasalar arasında 
yapılan arbitraj’dan yapılan karlar olarak banka yönetimine raporlar. Barings Bank için 
alım-satım faaliyetlerinin yeni bir alan olması ve ticari bankacılık alanında uzmanlaşmış olan 
merkezi yönetimin alım-satım piyasalarındaki tecrübesizliği sebebiyle arbitraj işlemlerinden 
bu kadar yüksek kar ediliyor olması şüphe uyandırmamış ve kar rakamı sevinçle 
karşılanmıştır.  
 
Bankada, Leeson artık bir yıldızdır. Kendisine bankanın modern yüzü, piyasa dahisi gözüyle 
bakılır. Yaptığı işlemlerin sorgulanması, kontrolü akla gelmez. İlk senenin sonunda, yıllık 
50.000 pound maaş alan Leeson, banka tarafından, başarısı sebebiyle 130.000 Pound 
bonusla ödüllendirilir.  
 
Bu arada, zararların giderilmesine ve bunca kar elde edilmesine rağmen Leeson 88888 hesabı 
kapatmaz. Hesabı açık tutma gerekçesi olarak da hesabın yatırım uzmanlarının yaptığı 
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hataların giderilmesinde kullanıldığını söyler. Fakat, bir süre sonra şansı tersine dönen 
Leeson, zarar etmeye başlar ve 88888 hata hesabındaki zarar hızla büyümeye başlar.  
 
İlk başlarda Leeson rahattır, bir kere başardım yine yapabilirim düşüncesiyle işlemlere devam 
eder. Ancak 1992 sonunda zarar 5 milyon USD iken, 1993 sonunda 55 milyon USD civarına 
yükselir. Aralık 1994’de ise 500 milyon USD’yi aşar.  
 
Leeson zararlarını kapatma düşüncesiyle alımlarına sürekli devam eder ve her fırsatta 
Londra'dan "müşterilerin kaldıraç'tan zarar etmemesini istediği" gerekçesiyle margin 
ödenmesini talep eder. İlginç olan bir diğer nokta ise, Barings Bank’ın yöneticilerinin, bu 
kadar yüksek tutarlı zararın farkında olmaması, bu tutarların SIMEX’e müşteri işlemleri için 
yapılan marjin ödemeleri olduğunu zannetmesidir. Tabi ki bu açıklama Leeson tarafından 
teknik bir takım deyimlerle süslenmiş konuşmaların arkasından yapılmıştır ve yönetim 
anlamadığı bu konular karşısında, soru bile sormaz. Aslında müşteri pozisyonları için ilgili 
aracı kurumun marjin yatırması SIMEX’in kurallarına aykırı bir uygulamadır.  
 
Aralık 1994 ortalarında Leeson’ın pozisyonu Nikkei futures piyasasının yarısını, JGB futures 
piyasasının ise % 85’ini oluşturmaktadır.  
 
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Leeson yapılan işlemlerin ortaya çıkmaması için, denetçilere 
ve SIMEX yetkililerine yalan beyanlarda bulunuyor, sahte evraklar düzenliyor ve rakamlarla 
oynuyordu. O dönemde Barings Bankası risk yönetimi fonksiyonunu yeni yeni oluşturmakta 
idi. 1994’de Londra, Tokyo ve Hong Kong’da risk yöneticileri atanmış olmasına rağmen, 
Singapur’da yoktu.  
 
Leeson hem alım-satım işlemlerini, hem de operasyon bölümünü kontrol ediyordu. Hazine 
Kontrol Birimi (middle office) yoktu ve Barings Bank’da Leeson’ın bağlı olduğu, onu kontrol 
edecek bir birim de mevcut değildi. 
 
Ocak 1995’de Leeson’ın pozisyonu artık yönetilemez bir hale gelmişti. Leeson’ın tek şansı 
piyasanın yükselmesiydi. Ancak tam tersine 17 Ocak 1995'de gece saat 5 sıralarında 
Japonya'da meydana gelen 7.3 büyüklüğünde 6.500 kişinin öldüğü Büyük Hanşin Depremiyle 
SIMEX hızla değer kaybetmeye başlar. Leeson piyasayı yönlendirmek, düşüşü engellemek 
ister, tüm fonlarını alım yaparak kullanır ancak başarılı olamaz.  
 
Piyasa kendi seyrini izler. Artık yapacak bir şeyi kalmayan ve yaptığı işlemlerin vadeleri gelen 
Leeson 23 Şubat 1995’de ardında 250-300 milyon pound civarında bir zarar ve “üzgünüm” 
yazdığı bir not bırakarak Singapur’dan kaçar. Singapur’dan kaçma nedeni Londra 
mahkemelerinde yargılanmak olan Leeson kaçtıktan 6 gün sonra Frankfurt’da yakalanır ve 
Singapur’a iade edilir. Buradaki yargılamanın sonrasında ise 6.5 yıl hapse mahkum edilir.  
 
Durumdan haberdar olan Barings Bank yöneticileri ise, pozisyonları kapamadan önce 
durumu basına duyurmak gibi bir hata yapınca, NIKKEI'nin düşüşü daha da hızlanır ve 
Leeson'un kaçmadan önce bıraktığı 250-300 milyon Pound'luk zarar bir kaç gün içerisinde 
825 milyon Pound'a yani 1.3 milyar dolar seviyesine kadar yükselir. Artık kaçınılmaz son 
gelmiştir. Finansal piyasalardan yasaklanan Barings Bank, 26 Şubat'ta iflasını açıklar. Banka 
daha sonra 1 pound’a Hollandalı kökenli ING Bank’a satılır. 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

46 
 

 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
 
Hatalar ve Risk Göstergeleri: 
 

• Aşırı kar 
• Limit aşımları 
• Sürekli fon talebi 
• Yeterince analiz edilmeyen, anlaşılmayan bir faaliyet alanında çalışılmaya başlanması 
• Yeni ürün/faaliyet sürecinin olmaması 
• Konu hakkında deneyimsiz birisine bilinmeyen bir işin teslim edilmesi 
• Görevler ayrılığı ilkesine aykırılık (alım-satım, operasyon masasının aynı kişiye bağlı 

olması) 
• Kurum ve grup düzeyinde kontrol mekanizmasının iyi işlememesi 
• Limit tahsis edilmemesi; yasal ve dahili limitlere uyumun takip edilmemesi 
• Zarar durdurma limitinin olmaması/yüksek olması 
• Bağlı olunan/raporlama yapılan üst yönetimin yetkin olmaması, büyük görev ihmalleri 
• Banka muhasebe ve raporlama sisteminin ilgili iştirak/birimden bağımsız olarak 

bilgiye ulaşamaması, birimin yaptığı raporlamalar üzerinden çalışması 
• İnsan kaynakları yönetiminin hataları 
• İştirakler bölümünün etkisizliği 
• İç Denetim Biriminin etkin çalışmaması 
• Konu tam anlaşılamadan yapılan kurumsal iletişim çalışmaları 

 
Olay sonrası banka yönetimin aldığı kararlar: 
 

• Basın açıklaması yapmak 
• Bankanın 1 pound’a Hollandalı kökenli ING Bank’a satılması. 

 
Örnek Olay 2-  
 
Wells Fargo 
 
Finans dünyasında yaşanan yeni bir skandal, sektörün “etik değerler, kurum kültürü, satış 
hedefleri, prim sistemleri, yöneticilerin sorumluluğu” gibi sorunlu konularını tekrar gündeme 
taşımış durumda. 8 Eylül’de ilgili taraflarca yapılan açıklamalara göre, Wells Fargo’nun çok 
sayıda çalışanı kendilerine verilen hedefleri tutturmak ve prim almak amacıyla müşteri 
talimatı ve bilgisi olmaksızın hesap açma işlemleri yapmışlar. Açılan hesap sayısı 
azımsanmayacak ölçüde. 1.5 milyon adet mevduat hesabı açılırken, 550 bin adet kredi kartı 
hesabı açılmış. Banka CEO’su, düzenlediği basın toplantısında üst yönetimin kontrolü dışında 
işler yapıldığını iddia etti. Olayın ortaya çıkmasını takiben Wells Fargo’ya verilen para 
cezasının tutarı ise 185 milyon USD. 
 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
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Hatalar ve Risk Göstergeleri: 
 

• Hatalı bireysel bankacılık teşvik sistemiyle hızla artan prim ödemeleri 
• Dramatik düzeyde artan kredi kartı, sigorta ve bireysel kredi satışları 
• Gözetim fonksiyonu zaafiyetleri 

 
Olay sonrası banka yönetimin aldığı kararlar: 

 
• Yasal otoritelerle anlaşmaya varmadan önce, 2011 yılından bu yana ilgili 

kategorilerde açılan tüm mevduat ve kredi kartı hesapları dışarıdan bir danışmanlık 
firmasına inceletildi.  

• Bu incelemenin sonucunda işlemler sebebiyle zarara uğradığı tespit edilen 
müşterilere 2.6 milyon USD iade edilmiştir. İadeler incelenen hesapların sadece  %1’i 
kadarıyla ilgili olup, müşteri bazında ortalama iade tutarı 25 USD’dir. 

• Kurum değerlerine aykırı davranan yönetici ve ekip çalışanlarının işlerine son 
verilmesi de dahil olmak üzere disiplin işlemleri yapılmıştır.  

• Banka  5 milyon USD tutarında bu tür işlemler sebebiyle zarar gören müşterilerin 
zararlarını karşılamak üzere provizyon ayırdı.  

• Olayda sorumluluğu görülen toplamda 5300 kişinin iş akdi feshedildi. 
• Daha fazla ekip eğitimi, izleme ve kontrol faaliyeti için yatırım yapılacaktır. 
• Performans kriterleri, müşteri memnuniyeti, sadakat ve etik ilkelerle 

güçlendirilecektir. 
• Mevduat hesabı ve kredi kartı hesabı açılışlarını müşterilerle teyit edecek önlemler 

geliştirildi. 
 
Örnek Olay 3- 
 
XYZ Bankası (Private Banking)  
 
 
Bay Stefan, XYZ Bankasındaki Özel Bankacılık Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine başlayalı henüz birkaç ay olmuştu. Daha bankayı, sorumluluğu altındaki 
birimleri ve çalışanları tanıma sürecindeydi.  
  
Evliydi fakat eşini ve çocuklarını Zürih’te bırakmıştı. Her hafta sonu yanlarına gitmeyi 
planlıyordu. Zaten bankayla yaptığı pazarlıkta her hafta sonu uçuş hakkı yanında otelde 
konaklama giderlerini de bankanın karşılaması kararlaştırılmıştı. İstanbul’da Pera Palas 
Oteli’nde konaklıyor ve o tarihi havayı teneffüs etmekten büyük keyif alıyordu. Bir yandan 
da, yeni dostluklar ediniyordu. Otelin etrafında da akşamları keyifli zaman geçirmek için bol 
miktarda alternatif mekan vardı. Her akşam yemeğinde dışarıda olduğu için mekan sahipleri 
ile de yakınlık kurmaya başlamıştı. 
  
Kişisel hesabını da bankanın Genel Müdürlük’teki merkez şubesinde değil Odakule’nin 
yanındaki şubede açtırmıştı. Şubeye haftada bir kaç gün uğruyor ve bazı off-shore şirketler 
adına hesaplar açtırıyordu. 
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Zaman zaman özel bankacılık hizmeti talep eden müşteriler ile birebir görüşmesi 
gerekiyordu. Onlara paralarını en karlı ve güvenli nasıl değerlendirecekleri konusunda 
tavsiyelerde bulunuyordu. Yakın ilgisi, uluslararası bilgi dağarcığı ve tatlı diliyle müşterilerin 
sempatisini kazanıyordu. Bu arada, Adalar’da beraber büyüdükleri gayri müslim arkadaşları 
ile de temastaydı. Onlara da paralarını yurt dışında değerlendirmelerini tavsiye ediyordu. 
  
Göreve başladıktan neredeyse bir buçuk yıl geçtikten sonra yaptığı suistimal müfettişlerce 
farkedilip suç üstü yakalandı. Yapılan incelemelerde dolandırdığı müşteri sayısının 60’tan 
fazla olduğu suistimal tutarının ise 7 milyon USD’nin üzerinde olduğu tespit edildi.  
 
Yöntem ise, yüksek güven düzeyi sağladığı müşterilerini doğrudan off-shore şirket 
hesaplarına para yatırmaya teşvik etmesidir. Her biri adına ayrı off-shore şirket kurulacağını 
ifade ederek mağdurları ikna etmiştir. Tüm off-shore şirketleri kendi adına kurmuş ve tek 
yetkili de kendisi olmuş. 
 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
Örnek Olay 4-  
 
Barclay’s Bank 
 
Olay 2014 Mayıs sonunda, Barclays Bank’ın tarihinde zaten berbat bir gün olan 27 Haziran 
2012 tarihinde başladı. Bu tarihte İngiltere bankacılık devinin global faiz oranlarını manipüle 
etmeye çalıştığı ortaya çıkmış ve banka 453 milyon ABD doları para cezasına çarptırılmıştı.   
 
Barclays Bank altın masasında çalışmakta olan alım-satım uzmanı Daniel Plunkett, bir 
kontratından yüklü miktarda zarar etmek üzereydi. Bir müşterisi altın fiyatının yükseleceği 
iddiasıyla iki yıl süreli   43 milyon ABD doları tutarında bir yatırım yapmıştı. Plunkett işlemin 
karşı tarafıydı ve altın fiyatları yükselirse para kaybedecekti.  
 
Bahsi geçen işlemde eğer altının ons’u 28 Haziran tarihinde 1,558.96 ABD doları üzerinde 
fiyatlanırsa, banka işlemin zararını karşılayacak ve Plunkett’in alım-satım portföyü de büyük 
yara alacaktı.  
 
İşlem kontratına göre fiyatlar, içinde Barclays’in de bulunduğu birkaç bankanın oluşturduğu, 
1919 yılından bu yana faaliyet gösteren ve fiyat belirlemede baz (benchmark) olarak 
kullanılan London Gold Fixing’e endekslenmişti. 
 
27 Haziranda altın 1,573.50 ABD dolarından fiyatlanmış ve daha da kötüsü, altının vadeli 
(future) fiyatları da o akşam yüksek seyretmekteydi. Durumu gören Plunkett, Barclays’in 
metal borsası masasına bir e-posta göndererek ertesi gün fiyatlarda küçük bir düzeltme ya da 
düşüş görmeyi umduğunu söyledi. Denetim otoritesinin bildirdiğine göre bir meslektaşına da 
28 Haziran’da erken saatlerde “Fiyatlamanın 1,558 olmasını umuyorum hatta ideali 1,558.75 
olur.” demişti.  
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London Gold Fixing her zaman olduğu gibi öğleden sonra saat 15:00’de başladı. Deutsche 
Bank, HSBC, Scotiabank ve Societe Generale Barclays’e telekonferans ile bağlandılar. Alım 
satım fiyatlarını değerlendirdikleri birkaç dakikalık görüşmeden sonra grup, fiyatlamanın 
1,558.50 ABD doları olması önerisinde birleşti. Saat 15:10’da fiyatlama 1,558.50 ABD 
dolarından yapılmış, Barclays zor durumdan kurtulmuş ve Plunkett’in portföyü 1,75 milyon 
USD dolarlık bir sıçrama yapmıştı.  
 
Ancak Plunkett’in zaferi kısa sürdü. Müşteri neredeyse anında bankadan açıklama istedi ve 
yapılan araştırmanın ardından banka işlemi düzelterek müşterinin 3.9 milyon USD’lik zararını 
karşıladı.  
 
Olayın incelenmesinin neticesinde, FCA,  Barclays’i 2004 ile 2013 yılları arasında 
"müşterileriyle olan menfaat çatışmasını gerektiği şekilde yönetememekle" suçladı ve 
bankayı 44 milyon USD para cezasına çarptırdı. FCA ayrıca, bankanın eski alım-satım uzmanı, 
manipülasyonu gerçekleştiren Daniel Plunkett’i de 95.600 pound tazminat ve sektörden men 
ile cezalandırdı.  
 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
Örnek Olay 5-  
 
İşadamlarına Büyük Vurgun 
http://www.gazetevatan.com/isadamlarina-buyuk-vurgun-905722-yasam/ 
 
Aralarında ünlü iş adamları ve holding sahiplerinin de bulunduğu 33 kişinin banka hesaplarını 
boşalttıkları öne sürülen örgüt lideri 3 kişi hakkında 379 yıla kadar hapis istendi.  
 
Milyonlarca liralık dolandırıcılık iddianamede şöyle anlatıldı:  
 
Banka müşterilerinin kimlik bilgilerini elde eden çete üyeleri, bankaların çağrı merkezlerini 
arayarak kendilerini işadamlarının isimlerini vererek tanıtıyor. Banka tarafından kendisine 
yöneltilen tüm güvenlik sorularını yanıtlayan çete üyesi, kredi kartı ya da banka hesabına 
yeni bir GSM numarası güncellediğini belirtiyor. Banka tarafından yeni GSM numarasına 
gelen şifreyle, hesabı internet bankacılığına açık hale getiren çete üyeleri işadamlarının 
banka hesaplarına ulaşarak internet üzerinden paravan hesaplara aktararak boşaltıyor. 
İddianamede bir bankada çalışan ....  isimli bankacının ‘komisyon’ karşılığında müşteri 
bilgilerini çeteye verdiği belirtildi.   
 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
Örnek Olay 6-  
 
ABCD Bankası 
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N.W. tarafından 13 yıldır ABCD Bankası ve yasal denetim otoritesine karşı sürdürülen 
mücadele kazanılarak binlerce kişiye milyonlarca poundun iade edilmesinin önü açıldı. 
 
FCA tarafından yapılan açıklamada, ABCD Bankası’nın iki iştiraki tarafından 2003-2009 yılları 
arasında ödemelerinde gecikme olan müşterilerinden tahsil edilen “makul olmayan" borç 
tahsilat masraflarının iadesi için 4 milyon poundluk bir tazminat planı oluşturmayı belirtildi. 
İade, her ikisi de şimdi ABCD Bankası iştiraki olan XXX  Bank ve XY Financial Services’in 6.700 
adet kredi kartı müşterisine yapılacak. 
 
Olay, kredi kartı ödemelerinde sorun yaşayan XXX Bank ve XY Financial Services’in 
müşterilerinden yapılan tahsilatlarla ilgili bulunuyor. FCA’in açıklamasına göre, 2003 ile 2009 
yılları arasında ödemelerinde güçlüğe düşen müşterilerden  avukatlarca yasal takibe 
alınırken borç bakiyelerinin %16,4’ü kadar bir tutar “borç tahsilat masrafı” olarak tahsil 
edildi. 
 
N.W. 2003’de XXX’ye uygulamalarının yasa dışı olduğunu söylemiş ancak bu gerek XXX, 
gerekse de yasal otorite tarafından dikkate alınmamıştı. Bay W’nin iddiaları diğer birçok 
“ihbarcı çalışan”da olduğu gibi işine kaybetmesine ve mali olarak zor duruma düşmesine yol 
açmış, ancak Bay W. konuyu takip etmeyi bırakmamıştı. 
 
N.W. konuyu ilk olarak Finansal Hizmetler Yürütme Otoritesine ve daha sonra da bu kurumun 
yerine geçen Finansal Yürütme Otoritesine götürdü ancak her iki kurum da konunun görev 
alanı dışında olduğuna karar verdi. Wilson daha sonra konuyu yasal otorite ile ilgili şikayetleri 
inceleyen Şikayet Komisyonuna götürdü. Komisyon Aralık 2015’de verdiği bir kararla, 
‘ihmalkar ve savunan bir yaklaşım sergileyen’  gibi ağır ifadeler içeren bir kararla FCA’yi 
haksız buldu. Yaklaşımı eleştirilen Yasal Otorite kararını yeniden gözden geçireceğini belirtti 
ve o zamandan bu yana iddiaların tam bir incelemesini gerçekleştirdi.  
 
Yasal otoritenin incelemesinde XXX’nin bazı kredilerde faizleri yanlış hesapladığı da ortaya 
çıktı. ABCD  bu yanlışlığa konu 350 müşteri hesabı tespit etti ve fazladan tahsil edilen faizlerin 
iadesini taahhüt etti. ABCD, toplamda £4m civarında ödeme yapacak ve ödemeler, yılda %8 
faiz içerecek. Banka kısa zamanda bu müşterilerle doğrudan iletişime geçeceğini açıkladı. 
 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
Örnek Olay 7-   
 
Banka Müdürlü Büyük Vurgun Yapan Çete Çökertildi 
http://www.memurlar.net/haber/339621/ 
 
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, ikinci şahıslar üzerinden 2,5 milyon TL'lik kredi çeken, 
aralarında banka müdürünün de bulunduğu 7 kişilik çete çökertildi. Alınan bilgilere göre 
yolsuzluk, Pazarcık ilçesindeki özel bir banka şubesinde yaşandı. Soruşturmayı sürdüren 
jandarma banka şubesinden yaklaşık 40 kişi adına 2,5 milyon TL usulsüz kredi çekildiğini 
tespit etti.  
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Yapılan çalışmalar sonunda İ.Y. liderliğindeki suç örgütü üyelerinin 2008-2010 yılları arasında 
Pazarcık bölgesinde ikamet eden şahısların bilgisi dışında 40 adet tüketici, ihtiyaç ve taşıt 
kredisi kullandırdıkları, kredi kullanan şahıslara kefil olduğunu zanneden kişilere de kredi 
kullandırıldığı ve boş belgelere imza attırılarak yüklü miktarda borçlandırıldıkları belirlendi. 
 
Aylarca süren çalışmanın ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından, bankanın eski şube 
müdürü İ.Y. ve ona yardım eden R.Y.K., A.G.S., Ö.B., A.İ.C., F.K. ve C.G. gözaltına alındı. 
Vurguna karıştığı öne sürülen K.H.'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Pazarcık İlçe 
Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan aralarında 2 kadının da bulunduğu zanlılar, 
buradaki işlemlerinin ardından "Nitelikli dolandırıcılık, zimmet ve bankacılık kanununa 
muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi. 
 
 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
 
Örnek Olay 8-  
 
Büyük Vurgun 
 http://www.takvim.com.tr/guncel/2016/02/27/buyuk-vurgun 
Kars'ta bir kamu bankasında görevli memurun, üst düzey ticari müşterilerinin adına kredi 
mevduat hesapları açarak yaklaşık 17 milyon TL'yi zimmetine geçirerek ortadan kaybolduğu 
iddiası şehri karıştırdı. Zimmetine geçirdiği paralarla ticari faaliyetler sürdürdüğü de ileri 
sürülen şahsın, 20 gün önce kayıplara karıştığı öğrenildi. Vurguncu bankacının, her yerde 
arandığı öğrenildi. Banka yetkilileri tarafından birkaç aydan beridir saklı tutulan olayın ortaya 
çıkması üzerine, 9 mağdur savcılığa başvurarak Hukuk Mahkemesi'nde davacı oldu. Bankanın 
ticari müşterileri ise olayın duyulmasının ardından harekete geçti 
 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
 
Örnek Olay 9-  
 
Çaykara’da Büyük Bankacı Vurgunu 
http://www.caykaragazetesi.com/caykarada-buyuk-bankaci-vurgunu/ 
 
 
Çaykara, Pazartesi sabahına şok bir haberle uyandı. Bir banka şubesinde kredi biriminde 
çalışmakta olan M.G’nin zimmetine en az 2.5 milyon TL geçirdiği iddia ediliyor.  
 
M.G’nin özellikle bankadan kredi kullanan vatandaşların kredi ödemelerini elden aldığı ve 
bankaya yatırmadığı birgün işe gelmeyince açığa çıktı. Zimmetine para geçirdiği iddia edilen 
M.G’ye ulaşamayan vatandaşlar polise başvurdu. Bankadan henüz net bir açıklama 
yapılamazken bankada hesapları bulunan ilçe sakinleri sabah erken saatlerinde şubeye akın 
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etti. Banka önünde uzun kuyruklar oluşurken şubede paraları bulunan vatandaşlar telaşa 
kapıldı. 
 
Özellikle Uzungöl’de turizm kredisi kullanan işletmecilere kullandırılan kredilerin ödemelerini 
elden aldığı iddia edilen M.G’nin bu paraları kredi hesaplarına yatırmadığı anlaşıldı. 
Perşembe gününden beri kayıp olan banka çalışanından haber alınamıyor. Olayı duyan 
vatandaşlar hesaplarının akıbetini takip için Çaykara’ya akın ettiler. Banka etrafında ve çay 
ocaklarında bekleyen vatandaşlar bir açıklama yapılmasını bekliyor. 
 
Olayı soruşturmak üzere bankada bir müfettiş bulunuyor.  
 
Turizmci S.D. 350.000 TL, esnaftan K.K. 150.000 TL, C.B. 150.000 TL, M.T. 25.000 TL, M.K’nin 
15.000 TL tutarında paralarının hesaplarında görülmediği ifade ediliyor. 
 
Yaşanan skandal sonrası birçok esnafın zor duruma düşebileceği ve iflasların yaşanabileceği 
konuşuluyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. 
 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
 
Örnek Olay 10-  
 
Deutsche Bank eski risk yöneticisi Ben-Artzi 8.25 milyon USD’lik ödülü reddetti. 
http://www.opriskdergisi.com/oprisk-haber-166-
deutsche_bank_eski_risk_yoneticisi_ben_artzi_8_25_milyon_usdlik_odulu_reddetti.html 
 
26 Mayıs 2015’da SEC (U.S. Securities and Exchange Commission - ABD Menkul Kıymetler ve 
Borsa Komisyonu) tarafından yapılan açıklama ile Deutsche Bank’a 2008 kriz döneminde mali 
raporlarının gerçek durumu yansıtmaması sebebiyle 55 milyon USD para cezası verildiği 
açıklanmış idi.  
 
Verilen para cezasının sebebi olarak; bankanın CDS pozisyonlarını hedge etmek için yaptığı 
kompleks türev işlemlerin (leveraged super senior trades) “gap riski” dikkate alınmadan 
değerlendirilmesi olarak belirtilmiştir. Bu dönemde bankanın içsel hesaplamalarında ise “gap 
riski” 1.5 milyar USD ile 3.3 milyar USD arasında değerlendirilmiştir. SEC açıklamasında, 
bankanın bu konudaki hesaplama metodolojisinin zaman içerisinde birçok kere değiştirilerek 
banka için daha uygun hesaplamalara geçildiğine de ayrıca dikkat çekilmiştir. 
 
Olayın ortaya çıkmasında birçok risk yönetimi uygulamasında anahtar risk göstergesi olarak 
kabul edilen “ihbar mekanizması (whistle blowing)” önemli bir rol oynamıştır. Deutsche Bank 
olayındaki kurum içi ihbarcılar, bankada risk yöneticisi olarak çalışan Ben-Artzi ve hazine 
çalışanı olan Matt Simpson’dır. Bu iki eski çalışan soruşturma süresince SEC’e yardımcı olmuş, 
bilgi ve belge vermişlerdir. SEC tarafından, konunun sonuçlanmasını takiben bu iki çalışana, 
her ikisine eşit olarak paylaştırılmak üzere toplamda 16.5 milyon USD ödül verilmesine karar 
verilmiştir. 
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Sonrasında beklenmeyen bir gelişme olmuş ve Ben-Artzi kendisine verilen 8.25 milyon 
USD’lik ödülü geri çevirmiştir. Bu ilk defa gerçekleşen bir ret olayı olarak oldukça yankı 
uyandırmıştır. Ben-Artzi kararının gerekçesi olarak, SEC’in yanlış tarafı cezalandırdığını, para 
cezasının olayda rolü olan yöneticilere verilmesi gerekirken, ortaklara verildiğini belirtiyor 
ve bu durumu anlamak için de SEC ile Deutsche Bank’ın arasındaki “yönetici transferleri”ne 
bakılması gerektiğini söylüyor. 
 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
 
Örnek Olay 11-  
 
Banka Çalışanının Büyük Vurgunu 
http://m.haber7.com/guncel/haber/2198611-banka-calisaninin-buyuk-vurgunu 
 
Alınan bilgiye göre, Sevin A., eşi Nevzat A.'nın bir haftadır eve  gelmemesi üzerine polise 
kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Nevzat A.'nın Bornova ilçesinde bir bankada 8 
yıldır  veznedar olarak çalıştığını belirledi. Banka yetkilileriyle yapılan görüşmede son iki 
haftada usulsüzlük  yapıldığı ve vezneden yaklaşık 2 milyon liranın alındığı tespit edildi. Banka 
yetkilileri, savcılığa suç duyurusunda bulunurken veznedar  Nevzat A.'nın yüklü miktarda 
parayı alarak kaçtığı ileri sürüldü. Polis, zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. 
 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
 
Örnek Olay 12-  
 
Yıldız Bankacının Büyük Vurgunu 
http://www.paramedya.com/mobil/devami/31048/yildiz-bankacidan-buyuk-vurgun 
 
Yabancı sermayeli özel bir bankanın İstanbul Beylikdüzü'nde üst segment müşterilere bakan 
portföy yeneticisi  F.E'nin yaklaşık 14 milyon lira lira kayıplara karıştığı iddia edildi. 
 
Banka yetkililerinin olayı bankacının Pazartesi günü işe gelmemesi üzerine öğrendikleri 
belirtiliyor. Bankacı F.E'ye telefonla da ulaşamayan şube yetkilileri Salı günü de gelmeyince 
inceleme başlattılar. Yapılan incelemeler sonucunda  farklı müşteri hesaplarından 14 milyon 
liranın tek bir hesaba aktarıldığı ve bu paranın da başka bir bankaya aktarıp çekildiği 
belirlendi. Bu hesap sahibinin Amerika'da bulunduğu ve haber alınamadığı bildirildi. 
 
40 yaşındaki bankacının  son dönemde başarısı ile bölge yöneticileri tarafından sık sık tebrik 
edip ödüllendirildiği de öne sürülüyor. İddialara göre, özellikle yüksek rakamlı sigorta satışları 
ile yöneticilerin takdirini toplayan bankacının, bu satışları da müşterilerinden habersiz yapıp 
yapmadığı araştırılıyor. 
 
Ne Yapılmalıydı? 
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Neden Yapılmadı? 
 
 
Örnek Olay 13-  
 
Bankada Büyük Vurgun 
http://www.finansgundem.com/haber/bankada-buyuk-vurgun/310884 
 
Trabzon Vakfıkebir’de, bir bankanın iki yıl önce açılan şubesinde vadeli hesap açtıran iki 
müşteri, 
bir süre önce paralarını çekmek için şubeye gitti. Şube Müdürü Derviş B., müşterilere mesai 
saati dışında görüşmek üzere randevu verdi. Müdür Derviş B. İle memur Hülya Ö., iki 
müşteriden parayı ödemek için süre talep etti ve olayı duyurmamalarını istedi. Ancak ikna 
olmayan iki müşteri, Vakfıkebir Cumhuriyet Savcılığı’na giderek hesaplarının boşaltıldığını 
belirtip banka yetkililerinden şikâyetçi oldu. Yapılan şikâyet üzerine, Şube Müdürü Derviş B. 
ve memur Hülya Ö. gözaltına alındı. Emniyet’teki ifadelerinde Hülya Ö. suçunu itiraf ederken, 
Derviş B. ise susma hakkını kullandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen müdür ve 
memur, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
Vurgunun boyutunun 5 milyon lirayı aştığı, Derviş B. ve Hülya Ö.’nün müşterilerinin vadeli 
hesaplarındaki paraları, kendilerinden habersiz çekip E.B. adlı kişinin hesabına aktararak 
borsada değerlendirdikleri, ancak paranın büyük bir kısmını borsada kaybettikleri belirlendi.  
 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
Örnek Olay 14-  
 
Ölümün Ardından Çıkan Büyük Vurgun 
http://www.haber32.com.tr/isparta/sir-olumun-ardindan-cikan-buyuk-vurgun-h95412.html 
 
Geçtiğimiz Cuma günü Isparta'da ormanlık bir alanda cesedi bulanan özel bir bankanın 
müdürü Ahmet U. ile ilgili sır perdesi aralanıyor. Bankanın Mudileri, 'Müdür tarafından 
dolandırıldıkları' gerekçesiyle dün Isparta Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulundular.  
 
Mağdurlar ifadelerinde Ahmet U., tarafından hesaplarından izinsiz para çekildiğini iddia 
ettiler. Kamuoyu olayı intihar mı, cinayet mi? diye konuşurken, Pazartesi günü bankanın bazı 
mudilerinin savcılığa suç duyurusunda bulunması olayın seyrini bir anda değiştirdi.   
 
Banka Mudilerinin iddiasına göre, 'Banka Şube Müdürü Ahmet U., Isparta ve Burdur'da 
tanıdığı bazı kişilere bankasının fonundan 3 kat faiz verilecek diyerek para yatırmasını istedi.' 
Her mudiden 100 bin TL ve üzeri para yatırmasını isteyen Müdür Ahmet U. yine iddiaya göre 
10 milyon TL'ye yakın parayı mudilerin haberi ve imzası olmadan çeşitli zaman dilimlerinde 
çekti. Şikayetçi mudilerin olay günü yaptıkları araştırmada ise hesaplarında para olmadığını 
gördüler. Şikayetçiler; Paralarımız bizlerin haberi ve imzası olmadan çekilmiş. Ne zaman ana 

https://technologydevelopmentgroup.net/contact/
http://www.finansgundem.com/haber/bankada-buyuk-vurgun/310884
http://www.haber32.com.tr/isparta/sir-olumun-ardindan-cikan-buyuk-vurgun-h95412.html


If you want to read more pdf books, please ask us available books at  https://technologydevelopmentgroup.net/contact/ 

 

55 
 

paramızı çekmeye gitsek bizleri oyalıyordu. Bu süreç yaklaşık 2 yıldır bu şekilde devam etti" 
diyerek dilekçe verdiler.  
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
 
Örnek Olay 15-  
 
İstanbul’da Büyük Vurgun 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/523259/istanbul_da_buyuk_vurgun..._200_ki
sinin_banka_kartlarini_kopyaladilar.html 
 
 
İstanbul'da büyük vurgun... 200’ün üzerinde  kişinin banka ve kredi kartlarını kopyalayarak 
500 bin lira çalan 5 kişi tutuklandı. 
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 
hesabından bilgisi dışında işlem yapıldığını belirten vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine 
çalışma başlattı. Polis ekipleri, konuyla ilgili şüphelileri belirleyerek, 2 ay boyunca fiziki ve 
teknik takip ile izledi. Ekipler, şebekenin İstanbul, Denizli, Kırıkkale ve Kayseri'de banka 
ATM'lerine yerleştirdikleri düzeneklerle vatandaşların banka kartlarını kopyalayarak 
kullandıklarını belirledi.  
 
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için Pendik ve Avcılar'da bulunan lüks evlere operasyon 
düzenledi. Operasyon kapsamında İ.B, O.B, O.T, S.T. ve M.A. gözaltına alındı. Ekipler 
adreslerde yaptığı aramalarda 4 dizüstü bilgisayar, 2 manyetik şerit okuma ve yazma cihazı, 4 
kart kopyalama düzeneği, 141 sahte olarak üretilmiş kullanıma hazır manyetik şeritli kart, 16 
hafıza kartı okuyucusu, 2 sahte sürücü belgesi, 1 sahte nüfus cüzdanı, 1 kart basma makinesi, 
1 kaplama makinesi, 1 PVC plastik kalıp, montajı tamamlanmış piyasaya sürülmeye hazır 
kamera takılı 25 kart kopyalama düzeneği, matkap, elektronik devre, 3 harici disk, 2 flaş 
bellek, 5 hafıza kartı, 7 SİM kart ve çok sayıda sprey boya ele geçirildi. 
 
Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri 
tamamlanan 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede 'Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye 
Kullanılması ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarını işledikleri gerekçesiyle çıkartıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
 
Örnek Olay 16-  
 
Bankalara Büyük Ceza 
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2017 yılı ilk haftasında bankalarca KAP’da yapılan açıklamalara göre, Vergi Denetim Kurulu 
tarafından 7 bankaya toplam 107,9 milyon TL KKDF kesintisi ve cezai faiz tahakkuk 
ettirilmiştir. 
  
Bankalarca yapılan açıklamalara göre tahakkukların sebebini “2011 yılında bireysel kredi 
kullandırılan müşterilerden tahsil olunan masraf ve ücretler üzerinden KKDF 
hesaplanmaması” oluşturmaktadır. ..... Bankası’nın açıklamasında tahakkukun sebebi biraz 
daha net olarak belirtilerek “bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil edilen dosya 
masrafları üzerinden KKDF hesaplanmaması” olarak ifade edilmiştir. 
 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
 
Örnek Olay 17-  
 
SONALI BANK (UK) LIMITED 
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-imposes-penalties-sonali-bank-uk-limited-
money-laundering 
 
İngiltere Denetim Kurumu olan FCA,  Sonali Bank (UK) Limited (SBUK)’e £ 3.250.600 tutarında 
para cezası ve 168 gün boyunca yeni müşterilerden mevduat toplamama cezası verdi. Ayrıca, 
bankanın eski uyum görevlisi olan Steven Smith’e £ 17.900 para cezası verilmesi ve bundan 
böyle denetime tabi kurumlarda uyum görevlisi olarak çalışmaması kararı almıştır.  
 
Daha önceki kontrollerdeki ciddi zayıflıklar konusunda açıkça uyarılmış olan SBUK buna 
rağmen 20 Ağustos 2010 ile 21 Temmuz 2014 tarihleri arasında sağlıklı çalışan bir AML 
sistemi kurmak konusunda başarısız oldu.  
 
FCA, SBUK’da üst düzey yönetim ekibinin; 

• kara para aklama raporlama işlevi,  
• şubelerinin gözetimi  
• AML politikaları ve prosedürleri dahil olmak üzere AML kontrol ve yönetişim 

yapısının hemen hemen her düzeyinde ciddi ve sistemik zayıflıklar bulunduğunu 
tespit etti.  
 

Bu tespit, SBUK’un; 
• müşterini tanıma işlemleri,  
• siyasi nüfuz sahibi kişilerin tespit ve gözetimi,  
• işlem ve müşteri izleme ve şüpheli faaliyet raporları oluşturma konularındaki 

operasyonel yükümlülüklerine uymadığı anlamına gelmektedir. 
 
S. Smith, SBUK'un Şubat 2011'den itibaren uyum görevlisi olup, bankanın AML sistemlerinin 
ve kontrollerinin günlük işlemlerini denetlemek ve etkinliğini sağlamaktan sorumlu idi.  
 
Bankanın iç denetçilerinin muhtelif denetimlerdeki uyarılarına rağmen Steven Smith; uygun 
AML izleme fonksiyonları oluşturamadı, operasyonel kontrollerdeki önemli zayıflıkları ve 
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personelin bilgi eksikliğini tespit edemedi. Smith, kontrollerin iyi çalışmadığı zamanlarda 
dahi SBUK yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerine iyi olduğu yönünde bilgi verdi ve 
banka iç denetçilerinin bulgularını ve dahili testlerin sonuçlarını raporlamakta başarısız 
oldu. 
 
Bu cezayı verirken FCA, Bay Smith'in yeterli üst yönetim desteğine sahip olmadığı ve fazla 
mesai yaptığı gerçeğini göz önüne almıştır. FCA, aynı zamanda, böyle bir durumda Steven 
Smith’in uyum görevlisine açık olan kanalları kullanmamasını ciddi bir başarısızlık olarak 
kabul etmektedir.  
Bu durum, kaygıların üst yönetime, ilgili yönetim kurulu komitelerine veya iç denetçilere 
uygun şekilde bildirilmesini, yıllık uyum raporlarında yer verilmesini veya FCA'ya bildirmeyi 
içerir. 
FCA, Bay Smith'in sorumlu bulunduğu işlerini yönetmek için gerekli beceri, özen ve gayreti 
göstermediğini düşünmektedir. Hem banka hem çalışan erken bir aşamada anlaşmayı kabul 
ettikleri için cezalarında %30 indirim yapılmıştır. 
 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
 
Örnek Olay 18- 
 
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 
 
New York eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı tarafından yapılan açıklama ile Agricultural 
Bank of China Ltd.’e kara para aklama düzenlemelerine aykırı uygulamaları sebebiyle 215 
milyon USD idari para cezası verildiği açıklandı. Açıklamada Bankanın New York Şubesince 
şüpheli işlemlerin bilinçli olarak maskelenerek incelenmesinin engellendiği de ifade ediliyor. 
Bu işlemlerin bir kısmının tarafları ABD tarafından yaptırım uygulanmakta olan taraflardan 
oluşuyor. 
 
Banka 2014 yılında şüpheli işlemleri monitör etmeye dair uygulamalarının yetersiz 
olduğuna dair tesbite ve bunları düzeltmeden USD işlemleri (USD clearing) artırmaması 
gerektiğine dair Finansal Hizmetler Departmanı tarafından yapılan uyarıları dikkate almadan 
bu işlemleri yapmaya devam etmiştir. 
 
Yapılan açıklamada bankanın USD işlemlerinin 2014 ve 2015’de hızla arttığı ifade ediliyor. 
Banka, yapılan şüpheli işlemleri gizlemek için işlemlerde kullanılan -ve aynı zamanda Uyum 
Görevlisinin işlemleri izlemek için kullandığı- haberleşme sisteminde kodlanmış mesajlara 
yer vermiş. 
 
Uyum Görevlisi Haziran 2015’de bankadan ayrılmış. Bundan 1 ay sonra New York Eyaleti 
denetimcileri bankada yaklaşık 700 adet şüpheli işlem içeren işlem bulunduğunu tespit 
etmişler. Bankaya verilen para cezasının yanı sıra, bankanın bahsi geçen “önemli uygulama 
eksikliklerini” gidermesi için bağımsız bir gözetim uygulanacağı açıklandı. 
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Agricultural Bank of China 2,8 trilyon USD aktifi olan Çin’de kurulmuş bir devlet bankası. 
Bankanın New York Şubesinin ise 9,5 milyar USD büyüklüğü var. 
 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
 
Örnek Olay 19- 
 
Bankalarda Unutulan Paraları Dublör Kullanarak Çektiler  
http://t24.com.tr/haber/bankalarda-unutulan-paralari-dublor-kullanarak-cektiler,416097 
 
İstanbul'da, yıllardır işlem yapılmayan ve ‘ölü hesap’ olarak nitelendirilen banka hesapları 
üzerinden 6 milyon lira tutarındaki parayı dublör kullanarak çeken çete çökertildi. 

İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmanın peşini bırakmadı. Çeteyi yöneten Taner 
Ünalan’ın bankanın Genel Müdürlüğü’ndeki Sadık D.’den hesap bilgilerini aldığı, hesap 
sahiplerine benzeyen kişileri bulma konusunda Görkem Kibaroğlu’nu görevlendirdiği 
saptandı. 
Polis, para çeken dublörlerin işlem başına 3 bin lira aldıklarını, çektikleri paralarla 
kaçmamaları için çetenin çekim sırasında gözcü bulundurduğunu ortaya çıkardı. 

Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
 
Örnek Olay 20- 
 

Banka Logosuyla Siber Vurgun! 
http://www.hurriyet.com.tr/banka-logosuyla-siber-vurgun-40549300 
 
 
DİJİTAL dolandırıcılık yöntemleriyle tuzağa düşürülen internet kullanıcı sayısı her geçen gün 
artarken, sürekli yeni yöntemler geliştiren siber suçlular, 5 yıldızlı zincir otellerin hatta resmi 
ve özel bankaların internet sitelerini bile birebir taklit ediyor. 

Siber suçlular son dönemde özellikle sosyal medya hesapları üzerinden eylemlerini 
gerçekleştiriyor. Ünlü markalara ait son model cep telefonları ile yüksek miktarlarda para 
puan vadeden dolandırıcılar, bankaların taklit siteleri üzerinden vurgun yapıyor. Sitelerde 
bankalara ait resmi logolar, sahte çağrı merkezi numaraları kullanılıyor. 
 
Sahte site tuzağına düşmekten son anda nasıl kurtulduğunu anlatan internet kullanıcısı Yahya 
Demir, şöyle dedi: “Sosyal medya hesabıma girdiğimde özel bir bankanın logo ve 
görsellerinin kullanıldığı bir reklamla karşılaştım. Logonun altına 3 bin 500 lira değerinde cep 
telefonu ve 50 liralık para puan kazanma şansım olduğu yazıyordu.” 
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URL’Yİ FARK ETTİM 
“Bankanın ismine güvenip bağlantıyı açtım. Benden istenen bilgileri sisteme girecekken 
yönlendirildiğim sitenin uzantısı dikkatimi çekti. İşte o an hem banka logosunun hem de 
müşteri hizmetleri numarasının sahte olduğunu fark ettim. Ve tuzaktan kurtuldum. 
Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitelerinin neden bu tür reklamları 
denetlemediğini ve bilmeden dolandırıcılara aracılık yaptığını da ayrıca sorgulamak lazım.” 

Tuzağa düşmekten kurtulamadığını anlatan bir başka internet kullanıcısı Derya Sarı, “İşin 
içinde banka olunca bende güven uyandı. Söz konusu reklama tıklayıp istenilen bilgileri 
sisteme girdim. Cep telefonuma gelen mesajı da yanıtladım. Eşimin uyarısı ile bir anda 
dolandırıldığımı anladım. Hemen bankamı arayıp durumu anlattım. şifrelerim ve bütün 
kartlarım bloke edildi” diye konuştu. 
 
 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
Örnek Olay 21- 
 
 
Siber Banka Çetesi Yakalandı... 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/677914/Siber_banka_cetesi_yakalandi..._Bir_
milyon_kisinin_bilgileri_ceteden_cikti.html 
 
 
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaşan çok sayıda kişi, banka 
hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini ve harcama yapıldığını belirterek şikayetçi 
oldu. Polis ekipleri bunun üzerine çalışma başlatarak bir şebekeyi belirledi. Ekipler, şebekeyi 
6 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip etti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şubat ayının ilk haftası farklı tarihlerde 
şebekeye düzenlediği operasyonlarda toplam 16 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 6 
dizüstü bilgisayar, 10 harddisk, bir miktar para ile çok sayıda flash bellek ve cep telefonları 
ele geçirildi.  
 
Polis ekipleri şebeke üyesi İsmail Y.'nin bankada işe başladıktan sonra yüksek limitli banka 
müşterilerinin bilgilerini şebekeye ulaştırdığını belirledi. İsmail Y. ve şebeke lideri olduğu 
iddia edilen Metin E.'nin geçmişte bir çağrı merkezinde birlikte çalıştıkları tespit edildi.  
 
Polis ekipleri şebekenin çalışma sistemini şu şekilde belirledi. Şebeke internet üzerinden özel 
bir sistemle kendi kullandığı numarayı bankaların çağrı merkezi numaraları gibi göstererek 
aramalar yapıyor. Şebeke elemanları kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıktan sonra 
aradıkları kişinin tüm kişisel bilgilerini telefonda doğrulayıp güven oluşturuyor. Bunun 
üzerine 'Hesabınızdan şüpheli işlemler yapılmış, işlemlerin iptali için cep telefonunuza gelen 
şifreyi bizimle paylaşın' diye gelen şifreleri alarak hesaplarındaki paraları internet bankacılığı 
üzerinden şebekenin diğer üyelerine yolladığı ve kısa sürede çok sayıda el değiştirerek 
paranın çekildiği belirlendi. 
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Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
 
Örnek Olay 22- 
 
 
Siber Polisinden Milyonluk Vurgun Operasyonu 
http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/siper-polisinden-milyonluk-vurgun-operasyonu-
1931118/ 
 
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay 
yapılan bir başvuruyla ortaya çıktı. Polise müracaatta bulunan bir işadamı, mailinin ele 
geçirildiğini ve kendisine yapılması gereken ödemenin başa biri tarafından tahsil edildiğini 
belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 benzer olay daha yaşandığını tespit etti. 
 
Siber Polisi'nin araştırmalarında, mail hesaplarının virüs saldırısıyla klonlandığı belirlendi. 
Şüphelilerin firmaların mail trafiğini takip ettikleri tespit edildi. Alışverişi izleyen çetenin, 
ödeme sırasında, devreye girdiği anlaşıldı. Ödeme alacak firmanın hesap bilgilerinin 
değiştirildiği ve dolandırıcıların kendi hesap bilgisini karşı firmaya gönderdiği ortaya çıktı. 
 
Araştırmaların tamamlanmasının ardından Balıkesir ile İstanbul Şişli, Esenyurt ve 
Büyükçekmece'de operasyon düzenlendi. Baskında, 15'i Nijerya uyruklu 8'i Türk 23 şüpheli 
gözaltına alındı. Aramalarda ise 500 bin liranın üzerin bir tutarında, döviz ele geçirildi. 
Şüphelilerin vurgun paraları ile lüks içinde yaşadığı da tespit edildi. 
 
Çete üyeleri Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Farklı eylemleri 
de olduğu değerlendirilen ve yurtdışındaki çete üyeleri ile bağlantılı olduğu belirlenen 23 
şüpheliden 13'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 
 
İstanbul Emniyeti, bu tarz dolandırıcılıkları önlemek için yapılması gerekenleri dile getirdi. 
Uzmanlar, dolandırıcıların, şirketlerin mail sunucusu yada web sitelerine tanımlı CPanel yada 
Webmail alanlarına siber saldırı düzenlendiğini belirtiyor. Bu saldırılarla şirket mailleri 
klonlanıyor. Bilişim uzmanları, şebekelere engel olmak için bazı önlemler sunuyor. Buna göre, 
Server şifreleri güçlendirili; güncel ve güçlü antivirüs programları kullanılmalı, e-posta’lar 
okunmadan önce virüs taramasından geçirilmeli, banka hesap teyitleri sesli yada görüntülü 
görüşmelerle yapılmalı. Uzmanlar ayrıca, şirket maillerinin ve hesaplarının kişisel işlerde 
kullanılmamasını öneriyor. 
 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
Örnek Olay 23- 
 
Banka Müdür Yardımcısının Bilgi Aktardığı Çete 5 Milyon TL'lik Vurgun Yaptı 

http://m.karar.com/gundem-haberleri/5-milyon-liralik-vurgun-yaptilar-73722 
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Bir bankanın müdür yardımcısı, müşteri bilgilerini bankacılıktan ayrılma iki arkadaşının 
kurduğu dolandırıcılık çetesine aktararak 5 milyonluk vurgun yaptı. Banka müdür 
yardımcısının da aralarında bulunduğu 20 kişilik çete çökertildi. 
İstanbul'da bulunan bir bankanın müşterilerinden gelen yoğun şikayetler üzerine Siber 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. 

Yürütülen çalışmalarda, call center çetesine banka müşterilerine ait kişisel bilgileri sızdıran 
kişinin bankanın genel müdürlüğünde şube müdür yardımcısı olarak çalışan Serkan A.'nın 
olduğunu belirledi. Bunun üzerine operasyon ismi bankacılık dilinde içeriden bilgi sızdıran 
kişiye verilen “Insider: Köstebek” olarak belirlendi. 

Yapılan teknik takipler sonrasında, bankada müdür yardımcısı olarak çalışan Serkan A.'nın bir 
kısmı yazılı çıktı bir kısmı da bilgisayar ekranından çekilen fotoğraflar aracılığıyla tam 21 bin 
750 müşterinin hesap bilgilerinin Whatsapp üzerinde çete lideri S.Y. Ve E.T.'ye gönderildiği 
tespit edildi. 

Siber polisi, gerekli teknik takip çalışmalarının ardından Maltepe ve Sancaktepe ilçelerinde eş 
zamanlı bir operasyon düzenledi. Banka müdür yardımcısı Serka A. Sancaktepe'deki lüks 
evinde yakalandı. Çete liderleri S.Y., E.T., H.K., Ö.E. Ve M.M.T'nin de aralarında bulunduğu 9'u 
kadın toplam 20 kişi gözaltına alındı. 

Yürütülen operasyonda gözaltına alınan banka müdür yardımcısı S.A. İle çete liderleri S.Y. Ve 
E.T.'nin ortaokuldan beri arkadaş oldukları ve hepsinin de bir dönem bankacılık yaptığı 
belirlendi. 

Çete üyelerinin, ele geçirdikleri banka müşterilerinin kimlik bilgileri üzerinden telefonla 
arayarak, “siz bankamızdan kredi çekmişsiniz, size hayat sigortası yapmışız, geçen yılda 
ücretsiz olarak bu uygulamamızdan faydalanmışsınız. Devam etmek istiyorsanız 700 TL, iptal 
etmek istiyorsanız da 500 TL ödemeniz gerekiyor. Aksi halde size icra takibi başlatacağız” 
diyerek kandırdıkları, pos cihazları üzerinden onlara ait kredi kartından para çektikleri, 
müşterilere de işlemi sonlandırmak için size gelen 3D şifresini bize söyleyin diyerek 
hesaplarından para çektikleri tespit edildi. Çete üyelerinin bu yöntemle kısa bir süre 
içerisinde en az 5 milyon TL'lik bir vurgun yaptıkları tespit edildi. 

Yapılan operasyonda gözaltına alınan çete lideri Ö.E. İle eşi M.A.E.'nin ABD vizesi alarak 
Cumartesi günü kaçmayı planladıkları öğrenildi. 

Banka müdür yardımcısı olan S.A.'nın Whatsapp yazışmalarında çok ilginç bilgilere de ulaşıldı. 
Başka bir arkadaşına yazdığı mesajda banka müdürünün “1-2 milyonluk yasadışı bir iş var. 
Çok kararsızım” dediği tespit edildi. 

Yürütülen operasyonda çete liderlerinin Maltepe'de bulunan marka konut projelerinden 
kendilerine lüks konutlar aldığı da tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından banka müdür 
yardımcısı S.A.'nın da aralarında bulunduğu 9'u kadın 20 çete üyesi adliyeye sevk edildi. 

Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
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Örnek Olay 24- 
 
En Büyük Siber Vurgun (2013 Yılı) 
 
https://terramedusa.com/40-milyon-dolarlik-banka-vurgunu/ 
 
Gelmiş geçmiş en büyük banka soygunlarından birisi, bir grup siber suçlu tarafından 
gerçekleştirildi. 26 ülkede organize olan grup toplamda 40 milyon doları ellerindeki 
veritabanında bulunan kredi kartlarından ATM’leri kullanarak çekerek kayıplara karıştı. 

Yapılan organize soygunun Kanada’dan Rusya’ya kadar 27 ülkede bulunan ve ağırlıklı olarak 
güncellenmemiş sistemlere sahip ATM makinelerinden yararlanılarak gerçekleştirildiği tespit 
edildi. Ekibin ardında ne tarz bir suç şebekesi olduğu bilinmiyor. Fakat global ölçekte 
düzenlenen bu soygunun sıradan bir grup tarafından gerçekleştirilmesi mümkün değil. 

Bölgesel olarak bakıldığında sadece New York’ta, 7 kişi, 10 saat içerisinde tam 2.4 milyon 
doları ATM’lerden çekti. Aslında bu ekibin gerçekleştirdiği ilk soygun değildi. 22 Aralık 
2012’de çete Birleşik Arap Emirliklerinde bir bankanın veritabanından ön ödemeli 
MasterCard debit kartları ele geçirmişti. Bu bilgileri manyetik kartlara yükleyen saldırganlar 
birkaç saat içerisinde 20 ülkede organize şekilde hesaplardan 5 milyon dolar çalmıştı. 

Bu olaydan birkaç ay sonra, yani 19 Şubat 2013’de siber suçlular diğer büyük oprasyonu 
gerçekleştirdi. Saatler içerisinde 36.000 işlem gerçekleştirerek 26 ülkedeki ATM’lerden 40 
milyon doları ele geçirdi. Siber suçluların yaptığı şey bankanın veritabanını kart limitleri ve 
her türlü bilgi ile birlikte ele geçirmek, ele geçirdiği kart bilgilerini boş plastik kartlara, eski 
otel anahtarı kartlarına veya süresi geçmiş kredi kartlarına yükleyerek kullanmaktı. Çetenin 
bir kısım ATM’lerden para çekerken, diğer kısım pahalı ekipmanları fiziksel mağazalardan 
satın alarak belli merkezlerde depoluyordu. 

Siber suçluların sadece laptoplar, internet erişimi ve birkaç plastik kart kullanarak yaptığı bu 
soygun artık silahlı saldırganların gerçekleştirdiği olayların internet ortamına taşındığının en 
güçlü işareti. 

 
Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
 
Örnek Olay 25- 
 

Yargıtay Sanal Dolandırıcılıktan Bankayı Sorumlu Tuttu 
http://www.hurriyet.com.tr/yargitay-sanal-dolandiriciliktan-bankayi-sorumlu-tuttu-
40243677 
 
Şanlıurfa'da yaşayan A.K, kredi kartıyla internet üzerinden bilgisi dışında 34 kez, toplamda 6 
bin 970 liralık alışveriş yapıldığını fark etti. Bu alışverişi kendisinin yapmadığını belirten 
A.K'nin itirazı banka tarafından kabul edilmedi.  
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Bunun üzerine A.K, kredi kartı ekstresine borç olarak yansıtılan 6 bin 970 lira yönünden 
borçlu olmadığının tespitine karar verilmesi talebiyle dava açtı.  
Şanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi davayı kısmen kabul ederek, davacı müşteri ile 
bankanın yüzde 50 oranında ortak kusurlu olduklarına hükmetti ve davacıyı borcun 
yarısından sorumlu tuttu. 
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 19. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel 
mahkemenin, müşteriye bankayla ortak sorumluluk yükleyen kararını bozdu. 

Bozma kararında, kredi kartı ile sanal ortamda yapılan harcamanın, internet üzerinden 
güvenli alışveriş (3D secure) çerçevesinde müşteriye ait kredi kartı bilgilerinin 3. kişiler 
tarafından ele geçirilerek gerçekleştirildiği anlatıldı. Kararda, şu tespitlere yer verildi: 

"Bankalar birer güven ve itimat kurumları olduklarından kural olarak hafif kusurlarından da 
sorumludurlar. Davacının kişisel bilgilerini koruyamadığı, bu konudaki özen yükümlülüğünü 
ihmal ettiği sabit olmadığı sürece davacı müşteri, internet bankacılığı yoluyla 3. kişiler 
tarafından sahte şifre oluşturularak yapılan harcamalardan sorumlu tutulamaz. Mahkemece 
bu yönler gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken davacı müşterinin de kusurlu 
bulunmasında isabet görülmemiştir."  

Ne Yapılmalıydı? 
Neden Yapılmadı? 
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