
BANKA

VE SİGORTA
MUHASEBESİ

KISA ÖZET

BSİ202U



BBAANNKKAA VVEE SSİİGGOORRTTAA MMUUHHAASSEEBBEESSİİ

Sayfa 2



BBAANNKKAA VVEE SSİİGGOORRTTAA MMUUHHAASSEEBBEESSİİ

Sayfa 3

11..ÜÜNNİİTTEE--BBAANNKKAA İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ VVEE MMUUHHAASSEEBBEE SSİİSSTTEEMMİİ

GENEL OLARAK BANKALAR VE BANKACILIK
Bankalar, tasarruf sahiplerinden topladıkları paraları ihtiyaç sahibi alıcılara ve yatırımcılara kredi
vermek suretiyle kullandıran ve bu işten ticari kar amaçlayan kuruluşlardır. Kısaca para ticareti yapan
kuruluşlar olarak tanımlanabilir. Bankalar; gerçek ve tüzel kişilerin tasarruflarını toplayarak, bunları
işletmeye gelir sağlayacak işlere kredi ve benzeri yollarla yönlendiren, ödemelerde aracılık yapan,
para nakli, senet tahsili, emanet kabulü gibi çeşitli hizmetler gören işletmelerdir. Bu fonksiyonların
yanında bankalar, ekonomik hayatın devam ettirilmesi için gerekli olan hizmetleride üretirler. 5411
sayılı Bankacılık Kanunu”nun 4. maddesi bankaların faaliyet konularını aşağıdaki gibi sıralamaktadır.
 Mevduat kabulü,
 Katılım fonu kabulü,
 Nakdi ve nakdi olmayan her cinste ve surette kredi verme işlemleri,
Faktoring ve forfaiting işlemleri,
 Bankalar arası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık,
 Finansal kiralama işlemleri,
Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri.

BANKALARIN SINIFLANDIRILMASI
Bankacılık literatüründe, bankaların çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmaktadır. Burada Bankacılık
Kanunu ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan sınıflandırmalar ele alınacaktır.

Bankacılık Kanununa Göre Bankalar:
Mevduat Bankası
Katılım Bankası
Kalkınma ve Yatırım Bankası

Türkiye Bankalar Birliğine Göre Bankalar:
 Mevduat Bankaları
 Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları
 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları
 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar
 Yabancı Bankalar
 Türkiye’de Kurulmuş Yabancı Bankalar
 Türkiye’de Şube Açan Yabancı Bankalar
 Kalkınma ve Yatırım Bankaları
 Kamusal Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları
 Yabancı Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları

BANKALARIN KURULUŞU VE ORGANİZASYON YAPISI
Türkiye’de bir bankanın kurulmasına veya yurtdışında kurulmuş bir bankanın Türkiye’de ilk şubesinin
açılmasına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) izin verir. İzin için gerekli koşullar
“Bankaların Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir

Bankaların Kuruluş Şartları:
Türkiye’de kurulacak bankaların kuruluş şartları Bankacılık Kanunu’nun 7. maddesinde
açıklanmaktadır.
Buna göre bir bankanın kurulması için;
a. Anonim şirket şeklinde kurulması,
b. Kurucularının, müflis veya konkordato ilan etmiş olmaması
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c. Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması,
d. Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş olan sermayesinin en az 30 Milyon Türk
Lirası olması, (kalkınma ve yatırım bankaları için ödenmiş sermaye bu tutarın üçte ikisinden az
olamaz),
e. Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması,

Bankaların Organizasyon Yapısı:
Bankalar tüzel kişiliği olan, genellikle çok sayıda şubesi bulunan, binlerce kişinin çalıştığı, milyonlarca
kişinin faaliyette bulunduğu işletmelerdir. Bu nedenle bankaların organizasyon yapısı ve birimler
arasındaki koordinasyon çok önemlidir. Bu yapı teknik donanımla ve fiziki altyapı ile desteklenmek
zorundadır.
Buna göre bankalarda yer alan organlar ve birimler şunlardır.
a. Genel Kurul,
b. Yönetim Kurulu,
c. Kredi Komitesi,
d. Genel Müdür ve Yardımcıları,
e. Denetçiler ve Banka Müfettişleri

Genel Kurul: Banka ortaklarının oluşturduğu ve hisse sayıları kadar oy kullanabildikleri en yüksek
karar organıdır. Banka genel kurullarına ortaklar yanında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri ve
Hazine Müsteşarlığı temsilcisi de katılır. Genel kurulunun yetkileri şunlardır.
 Ortaklık sözleşmesini değiştirmek,
 Sermaye artırımına gitmek,
 Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek, görevden almak ve aklamak,
 Bilanço, gelir tablosu ile karın dağıtılması konusundaki önerileri, onaylamak, reddetmek veya
değiştirmek,
 Tahvil ihraç etmek,
 Tasfiye halinde aktiflerin toptan satılmasına karar vermek.

Kredi Komitesi: Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu yetkisini Kurul’ca
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine veya genel müdürlüğe devredebilir
Banka genel müdürünün görevleri şunlardır.
 Bankanın tüm faaliyetlerini yönetmek ve denetlemek,
 Yönetim kurulunun kendisinden istediği görevleri yerine getirmek,
 Bankanın organizasyon yapısını geliştirmek,
 Genel müdür yardımcılarının atanmalarını, yönetim kuruluna önermek,
 Şube müdürlerinin tayin ve terfi işlerini onaylamak,
 Bankanın gelecekteki amaç ve hedeflerini belirleyerek, yönetim kuruluna önermek,

BANKALARIN DENETİMİ
Bankalar, topluma ait kaynakları toplayarak, bunları kredi şeklinde tekrar kullanıma sunan
kurumlardır. Bu nedenle kaydi para yaratabilirler, kredi hacmini etkileyebilirler, para arzını
etkileyebilirler, kısacası ekonominin parasal nabzını etkileyebilirler.

İç Denetim:
İç denetim, banka faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini sağlamayı amaçlayan, yürürlükteki yasalara
ve düzenlemelere uygunluğunu kontrol eden denetim türüdür. Diğer bir ifade ile iç denetim, banka
kaynaklarının yerinde ve yasalarda belirlenmiş düzenlemelere uygun yönetilip, yönetilemediği
konusunda güven sağlamaya yönelik faaliyetler bütünüdür.
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Dış Denetim:
Dış denetim; banka dışındaki kişi, kurum ve kuruluşların, bankaların mali durumunun ve faaliyet
sonuçlarının, bankaların finansal raporlarında doğru olarak yansıtılıp, yansıtılmadığının ve söz konusu
finansal raporların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığının incelenerek,
sonucun bir raporla açıklanması işlemidir.
Bankalarda dış denetim faaliyetleri, aşağıdaki kişi ve kuruluşlar tarafından yürütülür.
 Bağımsız Denetim Kuruluşları
 Bankalar Yeminli Murakıpları ve Yardımcıları
 BDDK Uzmanları ve Yardımcıları
 Hesap Uzmanları ve Maliye Müfettişleri
 Sermaye Piyasası Kurulu
 Merkez Bankası
 Yüksek Denetleme Kurulu

Bağımsız Denetim ve Bağımsız Denetim Kuruluşları:
BDDK’nın yayımladığı, “Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinde bağımsız
denetim; denetlenenler ile bunlarla konsolidasyon kapsamında bulunan ortaklıkların hesap ve
kayıtlarının, denetim ilkelerine göre incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarına dayanılarak hesap ve
kayıtların mevzuata uygunluğu hususunda oluşturulan görüş çerçevesinde konsolide ve konsolide
olmayan mali tabloların onaylanması ve rapora bağlanması olarak tanımlanmaktadır.

Bankalar Yeminli Murakıpları ve Meslek Personeli:
Bankacılık, hukuk ve bilişim uzman yardımcılığı ile bankalar yeminli murakıp yardımcılığına
atanacaklar, merkezi yarışma sınavıyla belirlenenler arasından seçilir. Uzman yardımcılığı ve bankalar
yeminli murakıp yardımcılığına atananlar, ikinci yılın sonunda yetki sınavına tabi tutulurlar.

BANKALARDA MUHASEBE SİSTEMİ
Bankalar çok sayıda şube ile yurt içine ve yurt dışına dağılmış organizasyonlardır. Bu nedenle hem
şubelerin birbirleri ile hem de genel müdürlük ile sürekli irtibat halinde olmaları, yatay ve dikey bilgi
akışını çok hızlı bir şekilde sağlaması gereklidir. Bu irtibat güçlü bir teknik donanım, fiziki altyapı ve
yeterli personel ile sağlanabilir. Genel müdürlük ve şube bazında yürütülen muhasebe uygulamalarını
yönlendiren temel yasal düzenleme “Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve Tekdüzen Hesap Planı ve
İzahnamesi Hakkındaki Tebliği”dir. Bu düzenlemelerde temel muhasebe ilkeleri ve tekdüzen hesap
planı ve açıklamaları yer almaktadır.

Temel Muhasebe İlkeleri:
Muhasebe ilkeleri, muhasebe işlemleri ile mali tablolarda kullanılacak temel kuralları etmektedir.
Yönetmelikte yer alan ilkeler aşağıda sıralanmıştır.
 Süreklilik,
 Dönemsellik ve Tahakkuk Esası,
 Tutarlılık,
 Sosyal Sorumluluk,
 Kişilik,
 Parayla Ölçme,
 Maliyet Esası,
 Tarafsız ve Güvenilir Belge,
 İhtiyatlılık,
 Özün Önceliği
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Mali Tablolara İlişkin Temel İlkeler:
Mali tablolar, işlemler ve ekonomik olayların gerçek içeriği ile bankanın mali durumunu ve faaliyet
sonuçlarını, finansal bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek bir şekilde, doğru, tarafsız ve tam olarak
açıklamalıdır. Mali tablolar, tasarruf sahiplerinin, ortakların, yatırımcıların, yönetimin, denetim ve
gözetim birimlerinin, müşterilerin, kredi verenlerin, kamuoyunun ve diğer ilgililerin karar almalarında
kullanacakları, geçmiş olay ve işlemlerin mali etkilerini gösteren bilgileri içerecek şekilde
düzenlenmelidir.
Mali tablolara ilişkin temel ilkeler aşağıdadır.
 Anlaşılabilirlik,
 İhtiyaca Uygunluk ve Önemlilik,
 Güvenilirlik,
 Karşılaştırılabilirlik

Bankalarda Muhasebe Organizasyonu:
Bankalarda muhasebe kayıtları genel müdürlük birimlerinde ve şubelerde yapılmaktadır. Şubelerin
gönderdikleri bilgiler ve muhasebe sonuçları genel müdürlük tarafından birleştirilerek genel hesap
durumu ortaya konur. Bu işlem belirli periyodik aralıklarla (aylık, üç aylık gibi) yapılır. Düzenlenen bu
raporlar önceki dönemlere ilişkin verilerle ve tahminlerle (bütçelerle) karşılaştırılır ve bankanın
verimli ve etkin çalışıp çalışmadığını kontrol edilir. Sonuçlar analiz edilerek banka üst yönetimine
sunulur.

Banka Muhasebesinin Özellikleri ve Kullanılan Defter ve Belgeler:
Banka işlemleri, bazı özellikleri nedeniyle diğer işletmelerde uygulanan muhasebe uygulamalarından
farklılık arz eder. Çok sayıda şube, bölge müdürlükleri ve genel müdürlük şeklinde organize olan
bankalar, gerek şubeler arasında gerekse müdürlükler düzeyinde yatay ve dikey bilgi akışını sağlamak
zorundadır. Bu bağ Şubeler Cari Hesabı’nın kullanılması ile sağlanmaktadır.

Tek Düzen Hesap Planı (TDHP):
BDDK tarafından yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliği’nde Türkiye’de
faaliyette bulunan tüm bankaların tebliğ hükümlerine tabi oldukları ve Tekdüzen Hesap Planı’na
uyması zorunluluğu getirilmiştir. Tekdüzen hesap planı, bankalar için ortak bir kavram birliği
sağlamakta, aynı tür işlemlerin tüm bankalarda aynı hesaplarda muhasebeleştirmesini zorunlu
kılarak, farklı sonuçlar çıkarılmasını önlemektedir. Tüm bankalar aynı formatta mali tablo
hazırlayabilecek ve bu durum performans ölçmek için, karşılaştırmak yapmak için ve denetim için ilgili
taraflara büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme Sorularını adresinize
gönderiyoruz!...

Tıklayınız

https://www.kolaysinavlar.com/banka-ve-sigorta-muhasebesi-ady212u?search=BS%C4%B0202U
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