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ÖNSÖZ 

 SSCB‟nin dağılması ile Türkmenistan Devleti‟nin kurulması, ülke için hiç 

Ģüphesiz son derece önemli bir tarihsel dönemeçtir. Bu tarihsel dönemeçten sonra 

Türkmenistan, yeni devlet, yeni hukuk, yeni yönetim, yeni kimlik ve yeni toplum 

anlayıĢı yönünde önemli adımlar atmıĢtır.  

 Türkmenistan‟ın bağımsızlığı ile birlikte birçok alanda gerekli yasal 

düzenlemeler baĢlatılmıĢ ve yeni kanunlar ardı ardına onaylanarak yürürlüğe 

girmiĢtir. Bu düzenlemeler içerisinde bankacılık kesimi de bulunmaktadır.  

 Banka denetimi çok önemli bir müessese olmakla birlikte, Türkmenistan‟da  

daha önce banka denetimi ile ilgili kapsamlı bir çalıĢma yapılmamıĢtır. Bundan 

dolayı da tez konusu olarak tarafımdan “Türkmenistan Hukukunda Bankaların 

Denetimi” konusu seçilmiĢtir.  

 Tez çalıĢmamda daha çok Türkmenistan ve Rus kaynaklarından 

yararlanılmıĢtır. 

 Yüksek Lisans tez konumun belirlenmesinde ve tezimin yazım safhasında 

desteğini esirgemeyen ve kendisiyle çalıĢmaktan onur ve gurur duyduğum ve bundan 

sonraki akademik çalıĢmalarımda da desteğini arzuladığım saygıdeğer hocam ve tez 

danıĢmanım Prof. Dr. Kemal ġENOCAK‟a en içten dileklerimle teĢekkür ederim.  

 Lisans ve Yüksek Lisans programları süresince desteklerini esirgemeyen 

saygıdeğer hocalarım Prof. Dr. Mehmet ÜNAL‟a, Prof. Dr. Nadi GÜNAL‟a ve Prof. 

Dr. Hüseyin ALTAġ‟a Ģükranlarımı sunarım.  
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GĠRĠġ 

Mevduat kabulü ve kredi olarak kabul edebileceğimiz ilk bankacılık 

iĢlemlerinin M. Ö. 2000 yılında Babil‟de baĢladığı, ilk bankaların tapınaklar, ilk 

bankacıların da rahipler olduğu söylenmektedir. Bankacılık hukuku tarihçileri ve 

iktisatçılar, tapınakların en güvenilir yer olmaları dolayısıyla birçok kimsenin değerli 

eĢyalarını ve para gibi kullanılan nesnelerini tapınaklara bıraktıklarını ve güvenilir 

kiĢiler olan rahiplerin de bunları ihtiyacı olanlara bazı güvencelerle ödünç olarak 

verdiklerini, daha sonra da hediyesi (faizi) ile birlikte geri aldıklarını ifade ederek, bu 

faaliyeti bir çeĢit ilkel bankacılık olarak nitelemiĢlerdir.  

Bankacılık alanındaki geliĢmeleri ülkelerin ekonomik ve sosyal 

geliĢmelerinden ayrı tutmak mümkün değildir. Ġtalya‟da seyyar tezgâhlar üzerinde, 

para değiĢimi ile baĢlayan bankacılık, dünya ticaret hacmindeki geliĢimin bir sonucu 

olarak, ülke sınırları dıĢına çıkmıĢ, çok uluslu bankacılığın yoğunluk kazandığı 

günümüze kadar hızlı bir geliĢme göstermiĢtir.  

Çağımızın önemli hizmet iĢletmelerinden olan bankalar, Ģube sayıları ne 

olursa olsun yerine getirdikleri ekonomik fonksiyon itibariyle karmaĢık ve büyük 

organizasyondurlar. Dolayısıyla bu organizasyon yapısı içerisinde zaman zaman iĢle 

ilgili ya da insanlarla ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır.  

Bankalar, ülke ekonomisinin en önemli ve hassas kesimi olan ve kredi 

piyasalarında faaliyet gösteren, genellikle, kamuya ait fonların oluĢturulduğu ve 

bunların kredi Ģeklinde piyasada kullanıldığı mali kuruluĢlardır. Bu nedenle, 

bankaların faaliyetinin çok sıkı bir denetime tabi tutulması önem arz etmektedir.  
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Banka organizasyonlarında yöneticilerin mevcut sorunları çözmek ya da yeni 

sorunların ortaya çıkmasını önlemek için kullanabilecekleri ana iĢletmecilik 

fonksiyonlarından biri de “denetim”dir.  

Sağlıklı bir perspektifle yönlendirilmiĢ dinamik, çağdaĢ ve güncel bir denetim 

mekanizması mevcut sorunların çözülmesine yardımcı olacağı gibi, iĢletmelerin 

profesyonel denetim elemanları sayesinde gelecekte ortaya çıkabilecek bazı sorunlar 

da zamanında önlenebilecektir.  

Sağlıklı bir denetim sonucunda elde edilecek sonuçlardan ve denetim 

elemanlarının önerilerinden yararlanılarak yeni düĢünceler ortaya çıkarılabilecek, 

aynı zamanda yararlı uygulamalar da gerçekleĢtirilebilecektir.  

Banka organizasyonlarında denetimin geliĢmesi, bankacılıkta geliĢme ile 

paralellik gösterir. Bankacılığın fonksiyonları arttıkça, denetime daha fazla önem 

verilmiĢtir. Bankalar, tasarrufları muhafaza etmesi, kiĢi ve kurumların tasarruflarına 

faiz vererek gelir elde etmelerine aracılık yapması, iktisadi politikaların 

uygulanmasında en önemli aracı kurum olması gibi nedenlerle sıkı bir denetime tabi 

tutulmaktadır. 

Banka iĢletmeleri, iç ve dıĢ denetim olmak üzere iki tür denetime tabi 

tutulmaktadırlar. Ġç denetim, kurum içi denetim, dıĢ denetim ise merkez bankası, 

bağımsız denetçi, bağımsız denetim Ģirketleri tarafından yapılan denetimdir. 

Bankacılıkta etkin gözetim ve denetime iliĢkin, uluslararası özelliği bulunan Base l 

Komitesi tarafından temel prensipler oluĢturulmuĢtur. Basel Komitesi, bu temel 

prensiplerin uygulanması konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.  
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Ġç denetimin doğru politikalar uygulayan, sistemli, dinamik, çağdaĢ ve 

iĢletmelerin üst düzey yönetimi ile uyumlu olması gerekmektedir. DıĢ denetim ise 

objektif olarak belirlenmiĢ kurallara göre yapılmalıdır.  

Türkmenistan bankacılığında da, dünya ülkelerinde gözlenen hızlı geliĢimin 

ve banka kuruluĢları olarak ekonomide yüklendikleri düzenleyici rolün özelliklerini 

görmek mümkündür. Son yıllarda Türkmenistan‟ın dıĢ ülkelerle geliĢmekte olan 

ticari iliĢkileri sonucunda banka kurumları büyük ilerleme kat etmiĢtir.  

Bu çalıĢma, Türkmenistan hukukunda banka iĢletmelerinin yönetim ve 

organizasyon yapısını analiz etmek, bankaların denetim iĢlemlerini incelemek 

amacıyla yapılmıĢtır.  

Tezin birinci bölümünde, Türkmenistan hakkında genel bilgiler, ülkenin 

ekonomik yapısı ve günümüz bankacılığının olmazsa olmazı serbest pazar ekonomisi 

ve ülkenin serbest pazar ekonomisine geçme çalıĢmaları incelenmiĢtir.  

Ġkinci bölümde, Türkmenistan‟ın bankacılık sistemi, banka iĢletmeciliği, 

bankaların kurulması ve Merkez Bankası ayrıntısıyla ele alınmıĢtır.  

Tezin üçüncü bölümünde ise, Türkmenistan Hukukunda bankaların tabi 

tutulduğu denetimin analizi yapılmıĢtır.  

 

 

 



 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

GENEL OLARAK TÜRKMENĠSTAN EKONOMĠSĠ 

VE MALĠ YAPISI 

 

 

I. TÜRKMENĠSTAN EKONOMĠSĠNDE GEÇĠġ SÜRECĠ  

 

1. Tarihi Süreçte Türkmenistan 

Türkmenistan topraklarındaki ilk insan yerleĢimlerinin izleri Toğalaktepe, 

Çobantepe ve Göktepe bölgelerinde bulunmuĢtur. Bulunan kanıtlara göre bu 

bölgelerdeki insan yerleĢimi M. Ö. 7000. ile 5000. yılları arasında gerçekleĢmiĢtir. 

Türkmen kelimesinin tarih sahnesine çıkıĢı X. yüzyıla rastlamaktadır. Genel olarak 

Türkmen adı, yerleĢik hayata geçmiĢ Türkler için; ağırlıklı olarak da Müslüman 

Oğuz boyları için kullanılmıĢtır. Türkmenler Oğuz boyundandırlar. Bugün 

Türkmenistan Cumhuriyeti'nde yaĢayan Türkmenler ile Irak, Ġran, Suriye ve 

Anadolu‟daki Türkmen boylarının mensuplarına Türkmen adı verilmektedir1. 

Türkmen kelimesinin yapısı ile ilgili oldukça değiĢik görüĢlerin bulunmasıyla 

beraber, en kayda değeri Karaman, Ataman, Kölemen kelimelerindeki -men, -man 

ekleriyle aynı anlamda olduğu kabul edilmektedir. 

                                                 
1
 Türkmenistanyň Taryhy Boýunça Hrestomatiýa, AĢgabat 1992, s.24.  
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Türkmen kabileleri tarih boyunca göçebe bir hayat sürmüĢ ve göçebe hayatın 

doğal sonucu olarak hayvancılıkla uğraĢmıĢlardır. Türkmenlerin en büyük kabileleri 

arasında Teke, Yomut, Çavdur (Çandır), Ersarı, Göklen gibi kabileler yer almaktadır.  

Türkmen dili genel olarak diğer Oğuz boylarının özelliklerini taĢımakla 

beraber, tarihi süreç içerisinde bazı değiĢik özellikler de kazanmıĢtır. Türkmenler, 

kendilerine has özellikleri korudukları gibi, Çağatay ve Kıpçak boyları arasında 

kaldıkları için, onlarla birlikte geliĢmiĢlerdir. Ayrıca, Oğuz grubu ağızlarında 

görülmeyen bazı hususiyetleri de benimsemiĢlerdir2. 

Türkmenistan‟da yaĢayan Türkmenler ve diğer ülkelerde (Ġran, Suriye,  

Türkiye, Afganistan, Irak) yaĢayan soydaĢlarının konuĢtukları diller farklılık  

göstermektedir. Bu sorunun en önemli nedenlerinden biri de Türkmenistan‟ın uzun 

yıllar boyunca Rus egemenliğinde kalmasıdır. Çarlık Rusya‟sı ilk olarak 1717 yılında 

bu coğrafyayı iĢgale kalkıĢmıĢ fakat baĢaramamıĢtır. Bu tarihten yaklaĢık bir asır 

sonra, iç kargaĢa ve benzeri sebeplerle zayıflayan bölgeye Rus ordusu ancak 

girebilmiĢtir. 1881 yılında meydana gelen Göktepe SavaĢı‟nda Türkmenler 26 bin 

500 Ģehit vermiĢlerdir ve bu olay Türkmen tarihinde büyük bir yer edinmiĢtir. Bu 

sebepten her sene 12 Ocak‟ta Göktepe ġehitleri için yas tutulmaktadır3. 

 

 

2. SSCB’den Önce Türkmenistan’ın Devlet Deneyimleri 

Rus Çarlığı döneminde Türkmenler sürekli ezilmeye ve sömürülmeye maruz 

kalmıĢlardır. Bu sömürgeyi kolaylaĢtırmak için Köpetdağı‟na kadar uzanan AĢkabat 

Demiryolu kurulmuĢtur. Rus Çarlığı tarafından yaptırılmıĢ ve idare edilen demiryolu 

                                                 
2 GÖMEÇ, S., Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi , Ankara 2003, s. 199. 
3
 TĠKA, Türkmenistan, (1997), Ankara 1997, s. 20. 



6 

 

hattı Türkmenistan‟ın menfaatine olmuĢtur4. Ancak hedef tabi ki Türkmenistan‟ın 

menfaatinden ziyade daha çok sömürge elde etmektir. Bu dönemde Özbek ve Kazak 

Türklerine uygulanan siyasi ve ekonomik politikalar Türkmenlere de tatbik 

edilmiĢtir. Türkmenistan‟ın topraklarının en verimli kısımları Rus Çarlığı‟nın tekstil 

sanayisinin ihtiyacını karĢılamak üzere pamuk üretimine tahsis edilmiĢtir.  

1912 yılında, Hive topraklarındaki Özbekler ile Türkmenler arasında su 

yüzünden çıkan kavgalar bilinmektedir. 1913‟te ise Rus askeri kuvvetleri ayaklanan 

Türkmenleri bastırmak için harekât baĢlatmıĢlardır. Uzun müddet dayanan 

Türkmenler 1913‟te Cüneyt Han idaresinde Hive‟ye hücuma geçmiĢtir. Çarlık 

Rusya, General Galkin‟in kumandasındaki kuvvet ile 1915 senesinde Hive‟ye 

girmiĢtir. Cüneyt Han mücadeleye devam ederken yıl 1916 olmuĢtur ve 1917‟de 

BolĢevik Ġhtilalı patlak vermiĢtir. Birlikten ve güçten yoksun bu istiklal hareketi 

dıĢarıdan da destek alamadığı için baĢarılı olamamıĢtır. Dört yıl sonra Rusya‟daki 

çarlık rejimini bitiren Sovyet orduları 1920‟de Hive ve civarını Sovyet topraklarına 

dâhil etmiĢlerdir. Türkmenler ve ortak bir çizgide buluĢamadıkları Özbekler, 1924 

yılında birlikte hareket etmiĢler ve nispi baĢarılar elde etmiĢlerse de, Rusların sayısal 

üstünlüğüne daha fazla karĢı koyamamıĢlardır5.  

Türkistan‟ı yönetme siyasetinin bir parçası olarak Türkmenistan‟da bir 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuĢtur. Hemen ardından kurdurulan 

Türkmenistan Komünist Partisi tarafından Türkmenistan‟ın Sovyetler Birliğinin 

parçası olduğu ilan edilmiĢtir.  Bu süreçte sömürgeciliğe benzer politika takip edilmiĢ 

                                                 
4
 GÖMEÇ, S., a.g.e. , s. 207. 

5
 Türkmenistanyň Taryhy Boýunça Hrestomatiýa, AĢgabat 1992, s. 78.  
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ve (en azından o zamanlarda çok garip gözükecek bir Ģekilde) Türkistan‟daki Türk 

ve Tacikler beĢ cumhuriyete bölünmüĢ ve suni sınırlarla birbirinden ayrılmıĢlardır6. 

 

 

3. SSCB Ġçinde Türkmenistan’ın Konumu 

Türkmenistan Sosyalist Cumhuriyeti kuruluĢ hazırlıkları yapıldıktan sonra 

SSCB‟ye 27 Ekim 1924 tarihinde katılmıĢtır. Türkmenistan‟ın devlet olarak 

yapılanması bu tarihte gerçekleĢmiĢtir. 1985 yılında iktidara gelen M. Gorbaçov‟un 

Açıklık (Glasnost) ve Yeniden Yapılanma (Perestroyka) politikası sonucu 

Türkmenistan‟da da milliyetçilik daha yüksek sesle ifade edilmeye baĢlanmıĢtır.  

Türkmenistan, kuruluĢu müteakip 1991 yılına kadar Sovyetler yönetiminde kalmıĢtır.  

SSCB‟nin dağılma sürecinin baĢladığı 1990 yılının 22 Ağustos ayına kadar herhangi 

bir değiĢiklik olmadan devam etmiĢtir. 27 Ekim 1991 yılında Türkmenistan 

Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmiĢtir7. Bu süreçte Türkmenistan Komünist Partisi 

(TKP) baĢkanlığına getirilen Saparmurat Niyazov, Türkmenistan‟ın istiklalinde de 

büyük rol oynamıĢtır. 

 

 

 

                                                 
6
 GÖMEÇ, S., a.g.e., s. 209; Rus Coğrafya Enstitüsü Bilim Akademisi‟ne göre, eski SSCB 

topraklarında 160 potansiyel sınır sorununun bulunduğu belirtilmiĢtir. Tüm mevcut sınırların 

%85‟inin tarihsel meĢruiyetten yoksun olduğu, sadece, Letonya-Litvanya, Letonya-Beyaz Rusya ve 

Beyaz Rusya-Rusya arasında sınır sorunun bulunmadığı belirt ilmiĢtir. (AKKURT, Melih, Rusya 

Federasyonu'nun Güney Kafkasya Politikası , Avrasya Stratejik AraĢtırmalar Merkezi, YayınlanmamıĢ 

Tez, Ankara, 2006, s.4). 
7
 TĠKA, (1997), s. 20. 
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4. Merkezi Planlama Ekonomisinden Serbest Piyasa 

Ekonomisine GeçiĢ 

II. Dünya savaĢından sonra Sovyetler, Doğu Avrupa‟ya hızla yayılarak  

dünyaya sosyalizmi getirme gayreti sergilemiĢtir. Bu büyüme sonucu neredeyse 

Avrupa‟nın yarısı sosyalizmi benimsemiĢtir. Avrupa‟nın sosyalizmi benimseyen 

kısmına Doğu Bloğu Ülkeleri denilmiĢtir. Sosyalizmin çökmesinden sonra Doğu 

Bloğu ve Sovyetler dağılmıĢtır. Sovyetler Birliği‟nin dağılmasıyla birçok ülke ortaya 

çıkmıĢtır. Türkmenistan da bu dönemde bağımsızlığını elde eden ve dünya arenasına 

yeni bir ülke olarak ortaya çıkan ülkeler arasındadır.  

Sovyetler Birliği içerisinde olan Türkmenistan‟da da merkezi planlama 

ekonomisi uygulanmaktadır. SSCB‟nin dağılmasıyla Türkmenistan‟da da diğer 

bağımsızlıklarını kazanan ülkelerde olduğu gibi, merkezi planlama ekonomisinden 

serbest piyasa ekonomisine, gerek ekonomik gerekse siyasal liberalizme  doğru bir 

yöneliĢ baĢlamıĢtır. Yirminci yüzyılın sonunda dünya siyasal konjonktürü çok büyük 

çalkantılar yaĢamıĢ ve büyük değiĢmeler gerçekleĢmiĢtir. SSCB ve Yugoslavya gibi 

çok uluslu devletler, VarĢova Paktı, COMECON (Doğu Bloğu Ülkeleri KarĢılıklı 

Ekonomik Yardım Konseyi) gibi uluslararası örgütler tarih sahnesinden çekilmiĢtir. 

Bu değiĢimlerin temel dinamiğini, sosyalist ekolün ve siyasal yapıların çökmesi 

oluĢturmuĢtur. Sovyetler Birliği‟nin ve Doğu Avrupa‟daki sosyalist ülkelerin 

dağılması Batı‟da birçok kiĢi tarafından liberalizmin sosyalist düzenler karĢısında 

nihai zaferi olarak değerlendirilmiĢtir.  



9 

 

Serbest piyasa ekonomisine geçiĢ kavramı, genel olarak ekonomik  

faaliyetlerin, fiyatlar ve piyasa iĢlemlerinin serbestleĢtirilmesi anlamına gelmektedir8. 

 

4.1. BaĢlangıç ġartları 

Türkmenistan gibi geliĢmekte olan ve sosyalist rejimden kapitalist rejime 

ayak uydurmaya çalıĢan ekonomilerin içinde baĢarı sergileyen ülkeler in, bu süreçte 

nispeten kendilerine göre geri kalmıĢ ülkelere nazaran iki avantajları vardır: 

Birincisi: Siyasi otoriteler, piyasa ekonomisine ayak uydurmanın gerekirse  

serbestleĢtirme ve gerekirse kurumsal yapılanmanın tüm kurallarıyla yapılmasına 

inanmıĢlar ve bu yönde çalıĢmıĢlardır.  

Ġkincisi: GeçiĢte baĢarı kaydeden ülkeler elveriĢli baĢlangıç Ģartlarına sahip 

olmaları nedeniyle sürece ileri bir noktadan baĢlamıĢ lardır. Yukarıda bahsi geçen 

baĢlangıç Ģartları, Fischer ve Sahay tarafından komünist idare altında kısa süre 

kalma, batı Avrupa‟ya yakın olmak ve AB‟ye tam üyelik perspektifi olarak 

sıralanmıĢtır. Exeter ve Fries tarafından desteklenmekte olan bu yaklaĢım farklı geçiĢ 

ekonomilerinin, farklı geçiĢ aĢamasında olmalarının nedenleri, planlı ekonomi 

döneminden devralınan miras ve politik faktörlerin etkisine bağlanmaktadır9. 

Türkmenistan‟daki ekonomik reformlar, birçok BDT (Bağımsız Devletler 

Topluluğu) ülkelerinde olduğu gibi çok yavaĢ uygulanmıĢtır. Devlet, ekonomideki 

hâkim oyuncu olmaya devam etmektedir. Küçük iĢletmelerin özelleĢtirilmesi büyük 

                                                 
8 CES AR, M., Bağımsızlığının Onuncu Yılında Türkmenistan’da Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci, 

(EriĢim) http://www.foreigntrade.gov.tr/ead/DTDERGI/ocakozel2002/turkmen.htm, 17 Kasım 2009, 

s. 2. 
9
 CES AR, M., a.g.m., s. 2. 
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ölçüde tamamlanmıĢ olmakla birlikte, orta ve büyük ölçekli iĢletmelerin satıĢ yoluyla 

elden çıkarılması henüz tamamlanmamıĢtır10. 

Kısa vadede Türkmenistan‟ın yatırım ortamındaki temel zayıflık döviz  

kısıtlamalarıdır. Artan gaz ihracatı gelirleri, döviz sisteminin birleĢtirilmesinde  

önemli rol oynamaktadır. Türkmenistan‟ın sahip olduğu kaynaklar dikkate  

alındığında, uzun vadede büyük bir kalkınma potansiyeline sahip olduğu 

söylenebilir. Daha fazla yabancı yatırım, bu potansiyelin harekete geçirilmesinde itici 

bir güç olacaktır. Türkmenistan hükümetinin 2000 yılında yayınladığı “10 Yıllık 

Ulusal Kalkınma Planı”, ülkede modern bir ekonominin inĢa edilmesi için devlet 

önderliğinde yapılacak yatırımlar üzerinde durmaktadır. Bu sürecin enerji üretimi ve 

pamuk iĢleme faaliyetleri ile desteklenmesi öngörülmektedir.  

 

 

5. Siyasal Yapı 

1924‟ten 1990‟a kadar SSCB‟ne bağlı Türkmen Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti olan Türkmenistan, 22 Haziran 1990 tarihinde egemenliğini, 27 Ekim 

1991 tarihinde de bağımsızlığını kazanmıĢtır.  

Türkmen Komünist Partisi, Aralık 1991'de yapılan XXV. Kongresi‟nd e parti 

örgütünün feshine ve onun yerine yeni partinin kurulmasına karar vermiĢtir. Yeni 

kurulan partinin baĢına Türkmenistan‟ın ilk CumhurbaĢkanı Saparmurat 

TürkmenbaĢı getirilmiĢtir. Türkmenistan yönetimi, ülkedeki farklı etnik unsurlar ve 

Türkmen boyları arasında anlaĢmazlık ve sürtüĢmelere  zemin hazırlayacağı 

                                                 
10

 ÖWEZOW, M.S.,  GANDYMOW , S.G.,  MURADALYYEW, H.,  GARLYYEWA, J.O., 

YAYLANOWA, T.M., Bank İşi, AĢgabat 2001, s. 3. 
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endiĢesini ve ülkenin bu aĢamada istikrara ihtiyaç duyduğunu öne sürerek çok partili 

sisteme geçilmesine karĢı çıkmıĢtır.  

Bağımsızlık sonrası Türkmenistan‟ın siyasi yapısı, yeni anayasanın yürürlüğe 

girmesi ile yeniden oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. 18 Mayıs 1992 tarihinde Parlamento 

tarafından oy birliği ile kabul edilen Türkmenistan Anayasası 21 Haziran 1992 

tarihinde halkoyuna sunularak onaylanmıĢtır. Söz konusu 1992 Anayasası birçok kez 

değiĢikliğe uğramıĢtır. En son 1992 Anayasası çağın gereklerine uymadığı 

gerekçesiyle yürürlükten kaldırılarak, ikinci CumhurbaĢkanı Gurbanguli 

Berdimuhammedov‟un çabalarıyla 26 Eylül 2008 tarihinde yeni Anayasa kabul 

edilmiĢtir. 

1992 Anayasası, BaĢkanlık Sistemini öngörmekteydi. Bu anayasa, 

CumhurbaĢkanına çok büyük yetkiler tanımaktaydı. Anayasadan aldığı yetkilerle 

CumhurbaĢkanı; hem kabine lideri hem Devlet BaĢkanı olarak  geniĢ yetkilerle ülkeyi 

yönetmekteydi. Bu anayasaya göre CumhurbaĢkanına tanınan yetkiler ileride meclis 

onayına sunmak üzere kanun yapma yetkisini de içermektedir. 1992 Anayasası 

ayrıca CumhurbaĢkanına kendi inisiyatifi ile gerekli gördüğü hallerde meclisi 

feshetme yetkisi vermiĢti. Türkmenistan CumhurbaĢkanı, BaĢbakan Yardımcılarını, 

Valileri, Belediye BaĢkanlarını ve Yüksek Mahkeme üyelerini atama hakkına sahipti.  

2008 Anayasası da BaĢkanlık Sistemini öngörmektedir. Ancak 1992 

Anayasasından farklı olarak CumhurbaĢkanının yetkileri sınırlandırılmıĢtır. Yeni 

Anayasaya göre de CumhurbaĢkanı hem kabine lideri hem Devlet BaĢkanı olarak 

ülkeyi geniĢ yetkilerle yönetmektedir. Ancak Yeni Anayasaya göre yasama yetkisi 
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sadece Meclis‟tedir11. Ayrıca 2008 Anayasasına göre Türkmenistan CumhurbaĢkanı, 

ancak Meclis‟in rızasıyla Yüksek Mahkeme BaĢkanını, BaĢsavcıyı, Ġç ĠĢleri Bakanını 

ve Adalet Bakanını atayabilir ve görevden alabilmektedir12. Türkmenistan Meclisi 

125 milletvekilinden oluĢmakta13 ve milletvekilleri 5 yıllığına seçilmektedirler14. 

2010 yılında yapılan düzenlemeyle artık çok partili sistem öngörülmüĢtür. 

Bunun yanı sıra ülkede hâlihazırda “Demokratik Parti” adı altında bir tek parti 

bulunmaktadır. Bu partinin çekirdeğini az sayıda aydınlar oluĢturmaktadır.  

Anayasal geliĢim yukarıda belirttiğimiz Ģekilde gerçekleĢmiĢ olup siyasal 

yapı Ģüphesiz dıĢ politikanın ana dinamiğini oluĢturduğundan siyasal yapının 

değerlendirilebilmesi için Türkmenistan‟ın diğer tüm ülkeler ve uluslar arası aktörler 

ile olan iliĢkilerinin de üzerinde durulması gerekmektedir.  

Bağımsızlığını elde etmesini müteakip, dünya kamuoyunda bağımsız 

Türkmen devletinin kabul görmesi ve dünya siyaset sahnesinde rol alabilmesi için 

büyük gayretler sarf edilmektedir. 

Bağımsız Türkmenistan, aktif bir iç ve dıĢ politika izlemektedir. Dünya 

siyaset sahnesinde yer alabilme, uluslararası camiaya katılma yolunda önemli 

adımlar atan Türkmenistan, bağımsızlıktan sonra BM, IMF, IBRD, WTO, ADB, 

AGĠT, ECO, WB, WHO, UNESCO gibi uluslararası örgütlere üye olmuĢtur15. 

                                                 
11

 1992 Anayasına göre,  yasama yetkisi, Cumhurbaşkanı ile birlikte Meclis ve Halk Maslahatı 

tarafından paylaşılmaktaydı. Meclis alt yasama organı olup, önemli yasaları Halk Maslahatını’nın 

onayına sunmaktaydı. Halk Maslahatı; milletvekilleri, her ilden seçilen halk temsilcileri, üst 

yöneticiler, bakanlar kabinesi üyeleri ve yerel yöneticilerden oluşmaktaydı. Halk Maslahatı, Meclise 

göre daha geniş yetkilere sahip idi. 
12

 Türkmenistan Anayasası m. 53/12. 
13

 Türkmenistan Anayasası m. 60. 
14

 Türkmenistan Anayasası m. 59. 
15

 TĠKA, (1997), s. 21. 
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Türkmenistan “tarafsızlık” statüsü gereği BDT‟ye ve BDT‟nin Gümrük 

Birliğine üye değildir. Ayrıca 1993 yılında ABD ile “En Çok Kayırılan Ülke” ticaret 

anlaĢmasını imzalamıĢ ancak bunu takip eden ikili vergi ve yatırım anlaĢmaları 

imzalanmamıĢtır.  

Türkmenistan uluslararası borsalara da üye olmuĢ; ancak üyelik Ģartlarının 

yerine getirilmemesi ve ticari Ģartların sağlanamamasından dolayı birçok uluslararası 

borsadan üyeliği iptal edilmiĢtir.  

 

 

6. Ekonomik ve Sosyal Yapı 

SSCB döneminde Türkmenistan'ın ekonomik yapısı, tarım ürünleri, pamuk 

üretimi ve hammadde üretimine dayanmaktaydı. Ekonominin hammadde üzerinde 

yoğunlaĢması diğer sektörlerin geri kalmasına neden olmuĢtur. 

Türkmenistan hükümeti, piyasa ekonomisine geçiĢ sürecinde sanayi 

sektörünün geliĢmesine ağırlık vermiĢtir. Bağımsızlığının ilk yıllarında ülke  

ekonomisinde keskin bir düĢüĢ meydana gelmiĢtir. 1992-1996 yılları arasında 

GSYĠH‟daki kümülatif düĢüĢ %50 olarak gerçekleĢmiĢtir. Ülke, yükselen enerji 

fiyatlarından istenilen geliri elde edememiĢtir. Bunun nedeni, esas ithalatçı ülkeler 

olan Rusya ve Ukrayna‟nın gaz ithalatı ödemelerini gerçekleĢtirememeleridir. 

ÖdenmemiĢ ve birikmiĢ borçların tırmanması doğal gaz üretimin düĢmesine sebep 

olmuĢtur16. 

                                                 
16

 Türkmenistanyń Milli Dövlet Hasabaty we Maglumatlar Ġnstituty, “Türkmenistanyń Ŷyllyk 

Hasabat Neşiri”, AĢgabat 1997 , s. 57-91. 
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Türkmenistan ekonomisinde 1996-2000 yılları arasında ciddi düĢüĢ 

yaĢanmıĢtır. Bunun sebebi Asya Krizi‟nde tekstil sektörünün olumsuz etkilenmesidir. 

1999 yılından itibaren yükseliĢe geçen GSYĠH 3,857 Milyar Dolar17‟dan 2008‟de 

29,78 Milyar Dolar18‟a ulaĢmıĢtır. 2009‟da ise küresel mali krizin etkisi ile 18,269 

Milyar Dolar‟19a gerilemiĢtir.  

Türkmenistan‟da bağımsızlığının ilk yıllarında enflasyon hızlı bir yükseliĢ 

göstermiĢtir. Ülke‟de bağımsızlıktan bir önceki yılda enflasyon oranları % 4,6 iken, 

1991 yılından itibaren enflasyon oranı çok hızlı bir Ģekilde yükselmiĢ ve % 1000'leri 

(1993 yılında % 3102 ve 1994 yılında % 1748, 1995 yılında % 1005) aĢan oranlara 

ulaĢmıĢtır. 1993 yılından itibaren ithal edilen tüketim maddelerinde meydana gelen 

fiyat artıĢları hükümetin de defalarca fiyatlarda artıĢ yapmasına neden olmuĢtur. 

YaĢanan ekonomik kriz hiper enflasyona neden olmuĢtur. Dolaysıyla Türkmenistan, 

geçiĢ süreci yaĢayan SSCB‟den ayrılan diğer ülkeler arasında en yüksek enflasyona 

sahip ülke konumuna gelmiĢtir20. 

Ülkede enflasyonu arttıran ve ülkeyi ciddi anlamda parasal sıkıntıya sokan en 

önemli unsur –yukarıda da zikredildiği üzere- Türkmenistan‟ın BDT‟ye yaptığı doğal 

gaz ihracatından kaynaklanan alacaklarını zamanında tahsil edememesi olmuĢtur.  

Büyüyen ekonomik sıkıntılara yönelik olarak hükümet, 1996 yılında resmi ve 

piyasa döviz kurlarının birleĢtirilmesi ve ekonominin kontrol edilmesi için önlemler  

içeren bir ekonomik reform paketi açıklamıĢtır. Bu programın uygulanması ve 

uluslararası piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesinin sağladığı imkânlar ile 

                                                 
17

 IMF (Uluslararası Para Fonu) Verileri.  
18

 IMF (Uluslararası Para Fonu) Verileri.  
19

 IMF (Uluslararası Para Fonu) Verileri.  
20

 ĠLYASOW, G., Türkmenistan’ın Ekonomik Yapısı ve Türkiye ile Ekonomik İlişkilerinin Analizi , 

T.C. Ġstanbul Üniversitesi S.B.E. Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul  2003, s. 44. 
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ekonomik istikrar sağlanmıĢtır. Türkmenistan BDT ülkelerinden farklı olarak  istikrar 

programı uygulamaksızın enflasyon sorununu aĢmayı baĢarmıĢtır. 1997 yılından 

itibaren enflasyon 3 haneli rakamlardan 2 haneli rakamlara inmiĢ, 2000 yılı 

enflasyonu tahmini % 10 seviyelerine kadar gerilemiĢtir. Yukarıda sözünü ettiğimiz  

yüksek enflasyon 1995‟te % 1.005,321 iken düĢmeye baĢlamıĢ ve 2000‟de % 8,022 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Bunun en temel nedeni sıkı para politikası uygulamasıdır. 

Enflasyon oranı 2008‟de %14,523 iken 2009 yılında %0,424 düzeyine kadar 

gerilemiĢtir.  

Ülkenin enflasyon oranlarını aĢağı çekmesinde, enerji ve tarım 

sektörlerindeki üretim performansındaki iyileĢme, bazı temel ihtiyaç maddeleri ve 

kamu hizmetlerinde fiyat kontrollerinin, yapay fiyatlama ve takas iĢlemlerinin devam 

etmesi ile Özbekistan‟da gerçekleĢtirilen devalüasyondan sonra bu ülkeden ucuz 

ithalat gerçekleĢtirilmesi önemli rol oynamıĢtır25.  

Türkmenistan ekonomisinin temel taĢını enerji sektörü oluĢturmaktadır. 

Ülkede büyük ölçekli gaz ve petrol kaynakları bulunmaktadır. Enerji sektörü, 

ülkedeki ekonomik geliĢmelere yön vermektedir. Hükümet, enerji sektörünün 

geliĢmesine önem vermektedir ve sektör potansiyelinin ortaya çıkartılması için bir 

dizi proje yürütmektedir. Sektöre geniĢ çaplı yatırım sağlandığı takdirde, bu 

projelerin hayata geçirilmesi kolaylaĢmaktadır26.  

                                                 
21

 IMF (Uluslararası Para Fonu) Verileri.  
22

 IMF (Uluslararası Para Fonu) Verileri.  
23

 IMF (Uluslararası Para Fonu) Verileri.  
24

 IMF (Uluslararası Para Fonu) Verileri.  
25

 ODABAġ, D., Geçiş Sürecinde Türkmenistan’da Finansal Piyasaların Yeniden Yapılandırılması 

Çalışmaları, Uluslararası ĠliĢkiler ve St ratejik AraĢtırmalar Derg isi, ASAM Yayını, Yaz 2001, Fasikül 

23, Cilt : 7 Say ı: 2. 
26

 CES AR, M., a.g.m., s. 4. 
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Türkmenistan siyasal kesiminde sosyal istikrarın, ekonomik büyümenin 

gerekli bir koĢulu olarak algılanması nedeni ile geniĢ çaplı özelleĢtirme reformları 

uygulanmaktan kaçınılmıĢtır. Çünkü devletin tüm iĢyerlerinin özelleĢtirilmesi gibi 

sert reformlar yapması halinde zayıf olan sosyal denge zedelenerek, iĢsizliğin 

artmasına neden olabilecektir.  

Ekonomik düĢüĢün olduğu yıllarda Türkmenistan yükselen enerji 

fiyatlarından herhangi bir fayda sağlayamamıĢtır. Bunun nedeni daha önce de 

belirttiğimiz gibi bazı Bağımsız Devler Topluluğu ülkelerinin gaz ithalatı 

ödemelerini gerçekleĢtirememeleri sonucunda ödenmemiĢ ve birikmiĢ borçların 

tırmanması ve buna bağlı olarak da Türkmenistan‟ın gaz üretiminin düĢmesidir.  

 Bağımsızlığının ilk yıllarında ekonomik ve istatistik veri toplamada dahi 

güçlük çeken Türkmenistan, 1991 yılından bu tarafa gelinen süreç içerisinde tüm güç 

koĢullara rağmen rekor bir büyüme hızını yakalamıĢtır. 2010 yılında ise aynı 

rekorların en azından tekrarlanacağı tahmin edilmektedir. Bu sıra dıĢı büyüme 

oranlarının ithalat hacmine yansıyacağı göz önüne alındığında, Türkmenistan‟ın 

dünya ekonomisi açısından ne denli ciddi bir potansiyel pazar olduğu kendiliğinden 

ortaya çıkmaktadır.  

Türkmenistan Hükümetinin önem verdiği sektörler arasında tekstil, gıda 

iĢleme, enerji ve pamuk sektörleri ile taĢımacılık ve iletiĢim altyapısının  

geliĢtirilmesi yer almaktadır. Ülkede, buğday üretiminde ise kendi kendine yeterlilik 

politikası izlenmektedir.  
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6.1. Bankacılık  

Türkmenistan‟da bankacılık faaliyetleri aĢağıdaki kanunlar ile  

düzenlenmektedir; 

 Merkez Bankası Kanunu,  

 Ticari Bankalar ve Bankacılık ĠĢlemleri Kanunu,  

 Döviz Rejimi Kanunu,  

 Milli Para Birimi Kanunu27. 

Türkmenistan‟ın Merkez Bankası, banka kurma ve dıĢ operasyonlar için 

lisans veren mercidir. Ayrıca, bankaların döviz kurunu belirleyen ve mevzuat 

kapsamında hareket etmelerini denetleyen de Merkez Bankası‟dır.  Hâlihazırda 

Türkmenistan‟da sabit döviz kuru uygulandığından Merkez Bankası günlük döviz 

kuru belirlememektedir. Merkez Bankası‟nın yetkileri arasında, öncelikli sektörlerde 

kullanılacak krediler için faiz oranları belirleme hakkı da vardır28.  

Türkmenistan‟ın devlete ait, DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Bankası olan 

Vnesheconombank, yabancı yatırımcılara, iĢadamlarına ve yerli ihracatçılara hizmet 

veren bankadır. Ġhracat- ithalat ve yatırım iĢlemlerinin hemen hemen hepsi bu banka 

üzerinden yapılmaktadır29. 

Türkmenistan‟ın ikinci büyük devlet bankası, Sberbank‟tır. Toplam 

mevduatın %95‟ine sahip olan bu banka, hükümetin ödeme amirliği olarak hizmet 

vermektedir. Ülkede kalkınma ve giriĢimciliği destekleme vazifesi Garagum 

                                                 
27

 ÖWEZOW, M.S.,  GANDYMOW , S.G.,  MURADALYYEW, H.,  GARLYYEWA, J.O., 

YAYLANOWA, T.M., a.g.e., s. 13. 
28

 ÖWEZOW, M.S.,  GANDYMOW , S.G.,  MURADALYYEW, H.,  GARLYYEWA, J.O., 

YAYLANOWA, T.M., a.g.e., s. 13. 
29

 TMB,“Bank Habarlary” Dergisi, AĢgabat, Ruhnama 2006, s. 30. 
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Uluslararası Ortak Bankası ve Rus-Türkmen Rossiysky Credit Bank kuruluĢlarına 

verilmiĢtir30. 

3 Ağustos 1993 tarihinde Türkiye Halk Bankası‟nın yüzde 25 katılımıyla 2 

milyon ABD Doları karĢılığı sermaye ile Uluslararası Türkmenistan Halk Kalkınma 

Bankası (Uluslararası Yeniden Yapılanma Kalkınma ve GiriĢimciliği Destekleme 

Bankası) kurulmuĢtur. Bankanın amacı, küçük ölçekli teĢebbüsleri finanse ederek 

özel teĢebbüsü desteklemek, yön vermek ve sermaye birikimini oluĢturmak suretiyle 

kalkındırmayı hızlandırmaktır.  

Ülkede T.C. Ziraat Bankası‟nın Daykhanbank‟la kurduğu Türkmen- Türk 

Ticaret Bankası ve Halk Bankası katılımı ile kurulan Uluslararası Yeniden 

Yapılanma Kalkınma ve GiriĢimciliği Destekleme Bankası (Garagum Uluslararası 

Ortaklar Bankası), Ġranlı Saderat Bank, Pakistan Milli Bankası ve Rus-Türkmen 

Rossiysky Credit Bank olmak üzere 5 yabancı sermayeli banka mevcuttur31.   

Bankacılık ve bankaların denetimi konusu çalıĢmamızın ana konusu 

olmasından dolayı ileriki bölümlerde detaylı bir Ģekilde incelenecektir.  

 

 

6.2. Banka DıĢı Finans Kurumları 

Türkmenistan‟da sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren tek kuruluĢ, Devlet 

Sigorta ġirketi‟dir. Bu kuruluĢ dıĢında ülkede sigorta hizmet lerini bankalar 

gerçekleĢtirmektedir. Birçok banka leasing faaliyetleri geliĢtirmeye baĢlasa da, bu 

                                                 
30

 TMB,“Bank Habarlary” Dergisi, AĢgabat, Ruhnama 2006, s. 37. 
31

 TMB,“Bank Habarlary” Dergisi, AĢgabat, GaraĢsyzlyk 2002, s. 11. 
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faaliyetler için bankaların çok küçük bir kısmı tahsis edilmektedir. Türkmenistan‟da 

faal tek özel risk sermayesi fonu Orta Asya Amerikan TeĢebbüs Fonu'dur32. 

 

 

6.3. DıĢ Ticaret 

Türkmenistan‟ın dıĢ ticaretindeki temel maddeler enerji ve pamuktur. Ancak 

ülkenin yapmıĢ olduğu enerji ihracatından elde etmeyi umduğu para  akıĢı ticaret 

iliĢkisi içinde bulunduğu ülkelerin ekonomik sıkıntıları nedeniyle  sağlanamadığından 

ülke, enerji üretimini azaltmak durumunda kalmıĢtır. Yine de 2008 yılı verilerine 

göre %47,2‟sini gaz, %24,4‟ini ham ve iĢlenmiĢ petrol olmak üzere ihracatın 

%71,6‟sını enerji sektörü sağlamaktadır.  

 

6.3.1. Eximbank Kredileri 

1992 yılında Türk Eximbank tarafından Türkmenistan‟a 75 milyon dolarlık 

mal kredisi açılmıĢtır. Bunun yanı sıra Türkmenistan‟a Eximbank tarafından 88,3 

milyon dolarlık proje kredisi tahsis edilmiĢtir. Eximbank tarafından toplam tahsis 

edilen kredi miktarı ise 163,3 milyon dolardır.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 TMB,“Bank Habarlary” Dergisi, AĢgabat, Alp Arslan 2006, s. 50. 
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Tablo 1: Eximbank Kredileri33 

 Tahsis 

Edilen 

(milyon 

dolar) 

Kullanılan 

(milyon dolar) 

Geri Ödeme 

(AnaPara+Faiz) 

(milyon dolar) 

Erteleme 

(milyon 

dolar) 

Toplam 163,3  132,95  114,53  48,0 

Mal Kredisi 75,0  74,99  89,48  

Proje Kredisi 88,3  57,96   

 

Proje kredisi olarak verilen 88,3 milyon doların 57,96 milyon doları 

kullanılmıĢtır. Proje kredisi çerçevesinde: otel 14,2 milyon dolar ve rafineri projeleri 

21,66 ve 22,10 milyon dolar tutarında olan TürkmenbaĢı Rafinerisi CCR Ünitesi ve 

TürkmenbaĢı Rafinerisi MSCC Ünitesi finanse edilmiĢtir. Geri ödeme problemleri 

nedeniyle 30 Ağustos 2000 tarihinde “Borç Erteleme AnlaĢması” imzalanmıĢ ve 

toplam 48 milyon ABD dolarlık borç 2002 – 2008 dönemini kapsayan yeni b ir 

ödeme takvimine bağlanmıĢtır.  

 

 

 

                                                 
33

 EIU Turkmenistan Country Profile, EIU hesaplamaları Türkmenistan Hükümeti istatistikleri , 

EriĢim adresi: 

http://store.eiu.com7index.asp?layount=country_home_pageref=quick_search&country_idTM. 
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II. TÜRKMENĠSTAN EKONOMĠSĠNDE GEÇĠġ SÜRECĠNDE 

UYGULANAN REFORMLAR 

 

1. ÖzelleĢtirme Reformları 

Bağımsızlıkla beraber tamamen devlet ekonomisinden teĢekküllü ekonomik 

yapıyı devir alan genç bağımsız Türkmenistan‟ın özel sektörü oluĢturmak için çok 

hızlı davranması gerekmektedir. Planlı ekonomide özel mülkiyetin olmaması 

özelleĢtirmeyi yapabilmeyi karma ekonomilerde olandan daha da zor hale 

getirmektedir. Almanya Doğu Almanya‟yla birleĢtiğinde  neredeyse tüm devlet 

Ģirketlerini özelleĢtirmiĢtir. O zamanlar “en iyi özelleĢtirme hızlı olandır” sloganıyla 

ilerlenmiĢtir. Almanya yaklaĢık 6-7 yıl boyunca bütçe açığı vermiĢtir. Ancak 

zamanın geçmesi ile en iyi seçim olduğunu ve uzun dönemde çok ciddi bir büyüme 

sağlandığına Ģahitlik edilmiĢtir. Bu örneği incelersek Doğu ve Batı Almanya‟da iki 

yapı mevcuttur, biri sosyalist diğeri kapitalist. Almanya özelleĢtirmeyi 

gerçekleĢtirdiğinde sosyalist rejimden kalan fabrikaları satın alıp çalıĢtırabilecek ve 

teknik beceriye sahip kapitalist rejimde yetiĢen elemanlar mevcuttur. 

Türkmenistan‟da da bu bilgiye sahip insanlar (know how), ve de bu fabrikaları satın 

alacak sermaye sahipleri yavaĢ yavaĢ ortaya çıkmaktadırlar.  

Türkiye örneklemine bakıldığında sermaye sınıfı oluĢturmak için maliye  

bakanının veya il amirlerinin izni ile sabit kur sisteminde insanlara döviz 
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sağlanmıĢtır ve bu neredeyse bilinçli olarak devleti soyma iĢlemi, bir program 

dâhilinde „her mahalleye bir milyoner‟ sloganıyla yapılmıĢtır34. 

Türkmenistan hükümeti kalkınma programı dâhilinde her fırsatta özel sektörü 

desteklediğini söylemektedir ancak ne mali reformlar ne de kanun yapımı ile yeterli 

derecede desteklememektedir. Türkmenistan‟da özelleĢtirmeden Bakanlar Kurulu 

tarafından yetkili kılınan Devlet Mülkiyet Organı sorumludur.  

Türkmenistan‟da 2002 ve 2008 yılları arasında toplam Ģirket sayısında düĢüĢ, 

devlet Ģirketlerinde ise artıĢ meydana gelmiĢtir35. Özel sektörde çok büyük düĢüĢ 

gözlenmektedir. Ekonomik yapıda özel sektörün neredeyse hiçbir ilerleme 

görülmemekle beraber devletin hâlâ piyasada etkinliğini arttırması, piyasa 

ekonomisine geçiĢ sürecinde özelleĢtirmeden kaçındığını göstermektedir. 

ÖzelleĢmiĢ Ģirketlerin çoğu aslında özelleĢmemiĢ ancak özerkleĢmiĢ  

Ģirketlerdir. ÖzerkleĢtirme ile; vatandaĢlar tarafından iĢletme yönetiminin ilgili  

yetkilerini ve fonksiyonlarını iĢletme düzeyinde devredilmesi ve devlet mülkiyetinin 

baĢka mülkiyet Ģekillerine dönüĢtürülmesi kastedilmektedir36. Mesela kolektif 

Ģirketlere veya anonim Ģirketlere veya kamu iktisadi teĢebbüsü Ģeklinde yapılanması 

özerkleĢtirmeye birer örnektirler. Türkmenistan hükümeti mevzuatta özelleĢtirme ve 

özerkleĢtirmeyi ayırmamıĢtır. Türkmenistan Devlet Ġstatistik ve Tahmin Enstitüsü de 

verileri açıklarken özel sektör baĢlığı altında özerkleĢmiĢ Ģirketleri de vermektedir. 

Gerçekten ne kadar özel Ģirketlerin bulunduğunun ancak tahmin edilmesi gerekir. 

                                                 
34

 Politika Forumu, (EriĢim) http://www.yeniozgurpolit ika.org/?bolum=haber&hid=8177, 2 Mart 

2009, s. 2. 
35

Türk menistanyń Milli Dövlet Hasabaty we Maglumatlar Ġnstituty , “Türkmenistanyń Ŷyllyk 

Hasabat Neşiri”, AĢgabat 2004 , s. 102-156. 
36

 TĠKA, Türkmenistan Mevzuatı (1993-1994-1995), Ankara, Ağustos 1995, s. 206.  
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Türkmenistan devlet özelleĢtirme programı özelleĢtirme reformunu iki 

aĢamada gerçekleĢeceğini öngörmektedir. Ġlk aĢamada (1994–1996 yılları arasında) 

tarım ürünleri iĢleyen gıda iĢletmeleri, konservecilik iĢletmeleri, tüketim malları ve 

inĢaat malzemeleri üreten iĢletmeler, hizmet iĢletmeleri gibi küçük  iĢletmelerin 

özelleĢtirilmesi planlanmaktadır. Ġkinci aĢamada ise inĢaat sektörü, nakliyecilik 

(deniz taĢımacılığı dâhil) ve sanayi iĢletmelerinin özelleĢtirilmesi planlanmaktadır. 

Ġkinci aĢamada anonim Ģirketleri ve holdinglerin özelleĢtirilmesi Türkmen halkının 

tüm sınıflarının katılımıyla gerçekleĢtirilmesi planlanmıĢtır37. 

Ancak zaman gösterdi ki Türkmenistan Devlet ÖzelleĢtirme Programı pek 

baĢarılı bir özelleĢtirme programı olamamıĢtır. Devlet Ģirketlerinin çoğu devlet 

bütçesine katılmayıp döner sermayeye dâhil edilmiĢ ve özelleĢtirme yerine 

özerkleĢtirme gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Türkmenistan hükümeti genellikle çok küçük ve kârsız Ģirketleri 

özelleĢtirmiĢ, orta ve büyük ölçekli Ģirketleri özelleĢtirmekten kaçınmıĢtır. Bunun 

sebeplerine bakıldığında, etkin olmayan mali denetim sistemlerinden dolayı vergi 

alamama korkusu bu yaklaĢımı haklı çıkartabilir ancak uzun dönemde bu yaklaĢımın 

çok büyük çeliĢkileri görülmektedir38. 

 

 

2. Fiyatların ve Piyasa ĠĢlemlerinin SerbestleĢtirilmesi 

Reformları 

Türkmenistan bağımsızlığına kavuĢmasıyla birlikte  fiyatlarda serbest piyasa 

sistemine geçmeyi hedeflemiĢ ve Ocak 1992‟de üretici fiyatlarının %90‟ı ve tüketici 

                                                 
37

 TĠKA, (Türkmenistan Mevzuatı), s. 215. 
38

 MÄMMEDOW, M., s. 22. 
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fiyatlarının %80‟i serbest bırakılmıĢtır. Gaz, elektrik, devlet taĢımacılığı, haberleĢme 

ve temel tüketim maddelerini içeren 14 mal grubu dıĢındaki mallarda fiyat kontrolleri 

kaldırılmıĢtır. Nisan 1993‟deki yeni fiyat liberalizasyonu ile un dıĢındaki tüketim 

mallarının fiyatları ve telefon dıĢındaki haberleĢme fiyatla rı serbest bırakılmıĢtır. 

UlaĢtırma, petrol, elektrik ve gaz fiyatları halen de kontrol altında tutulmaktadır. 

Tarımsal ürünlerin fiyatlarında da benzer serbestlik uygulanmıĢ, üzüm, tütün, pamuk, 

çay, tahıl ve ipek ürünlerinin fiyatlarının üretici ile alıc ı devlet kuruluĢları arasında 

belirlenmesi esası kabul edilmiĢtir39. Tümüyle düĢünülen bir fiyat serbestîsi, 

Türkmenistan sanayisinin aĢırı fiyat artıĢlarına yol açabilen tekelci yapısı nedeniyle 

mümkün olamamaktadır. Tam fiyat serbestîsi ancak özelleĢtirmenin tamamlanması 

ile mümkün olabilecektir.  

Kamu iĢletmelerinin sattığı malların fiyatları, öncelikle sektörel bakanlıklarca  

belirlenmekte ve daha sonra sözleĢme tescili vasıtasıyla Devlet Mal ve Hammadde 

Borsası (DMHB) tarafından onaylanmaktadır. 30 milyon manatı aĢan finansal 

iĢlemlerin borsaya kaydı zorunlu kılınmıĢtır. Bu iĢlemlerin kaydının tutulması, aynı 

zamanda denetim için çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Borsanın fiyatlarını 

uygun görmediği anlaĢmaları onaylamama yetkisi bulunmaktadır40. 

Türkmenistan‟da fiyat serbestîsi genel olarak sağlanmıĢtır, ancak, gaz,  

elektrik, ısıtma ve su tedarikini de kapsayan kamu hizmetlerine sübvansiyon 

uygulanmaktadır. Hükümet, belirli ürünlerin Türkmen halkı tarafından alınması ve  

bunların yabancı rekabetine karĢı korunması amacıyla, yerli halk ve yabancılar için 

farklı fiyatlar koymak suretiyle çifte fiyat uygulamaktadır. Bu tür mal ve hizmetler; 

                                                 
39

 TĠKA, (1996), s. 68. 
40

 CES AR, M., a.g.m., s. 10. 
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hava yolları, demiryolu ve Ģehir içi otobüs taĢımacılığı, telekomünikasyon, müze ve 

sergilere giriĢ, benzin istasyonu hizmetleri, yerli olarak üretilen inĢaat malzemeleri 

ve gübreleri kapsamaktadır41. 

Türkmenistan Ticaret Kanunu‟na göre; Ģirket ürünlerini veya hizmetlerini  

serbestçe belirlediği fiyatlardan veya sözleĢme temelinde belirlenen fiyattan, eğer  

yasayla kararlaĢtırılmıĢsa kamu fiyatlarından satması gerekmektedir. Pazara egemen 

olan mal ve hizmet fiyatlarının devlet tarafından düzenlenmesine izin verilmektedir. 

Bu tür mal ve hizmetler hükümetçe belirlenmektedir.  

Türkmenistan pazarında, ürünlerin fiyatlarının belirlenmesini ekonomik ve 

doğal faktörler etkilemektedir. Nakliyat maliyetleri, ürün fiyatını iki hatta üç katına  

çıkarabilmektedir. Bazı ithal ürünlerine uygulanan gümrükler fiyatları rekabet  

edemez hale getirmektedir.  

 

 

3. Kurumsal Yapının Reformu 

Planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçiĢ kaçınılmaz olarak  

kurumsal yapının reformunu beraberinde getirmektedir. Sadece, özel mülkiyete izin 

verilmesi ve özelleĢtirme aracılığıyla bir takım kamu iĢletmesinin özel sektöre  

devredilmesi yeterli değildir. Kun Wang ve Nellis gibi yazarlara göre, ekonominin  

iĢleyiĢini düzenleyen kuralların tüm aktörler tarafından kabulünün sağlanması ve bu 

kuralların uygulamasını sağlayacak etkin kurumların oluĢturulması, piyasa  

ekonomisinin verimli iĢleyiĢini sağlaması beklenmekted ir. Uygun kurumsal yapının 

oluĢturulması, piyasa ekonomisinin düzgün iĢlemesi için çok önemlidir. Kurumsal 
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yapının zayıflığı, piyasanın iĢleyiĢinde aksaklıklar oluĢmasına neden olmasıyla 

beraber firmaların performansını da olumsuz yönde etkilemektedir42. 

1991 yılına bağımsızlığını kazanan Türkmenistan, kurumsal yapının  

reformuna önemli adımlar atmıĢtır. Ülkenin kurumsal yapısında oluĢturulan en 

önemli değiĢiklerden biri, Halk Maslahatı idi. Halk Maslahatı, milli iradenin en 

yüksek temsilcisiydi. Bu organ, anayasa değiĢikliği, referandum, ülkenin ekonomik, 

sosyal ve politik geliĢmesine yön verecek ana konularda tavsiyeleri tartıĢma ve karar 

alma yetkisine sahipti. Ancak 2008 tarihli Yeni Anayasa ile tüm bu yetkiler meclise 

verilmiĢtir. Anayasa‟da Meclis‟in yetkileri; anayasanın hazırlanması ve 

değiĢtirilmesi, kanunların çıkarılması, parlamento ve baĢkanlık seçimlerinin 

tarihlerinin belirlenmesi, BaĢbakan Yardımlarınca yürütülen faaliyetlerin 

onaylanması, bütçenin onaylanması olarak belirlenmiĢtir43. 

 

 

4. Düzenleyici Mevzuatın GeliĢtirilmesi ve Hukuk Sisteminin 

Reformu 

Türkmenistan‟ın, serbest piyasa ekonomisine geçiĢ sürecinde, atması gereken 

en önemli adımlardan biri, hukuksal sistemin reformu ve düzenleyici mevzuatın 

geliĢtirilmesidir.  

1992 yılındaki anayasanın kabulünden sonra, ülke yeni mevzuatının 

oluĢturulmasına baĢlamıĢtır. Türkmenistan mevzuatının oluĢturulmasında, “Değerli 

Kâğıtlar ve Menkul Kıymetler Borsası Kanunu”, “Yabancı Ülke VatandaĢlarının 

Hukuksal Konumu Kanunu”, “Gümrük Kanunu”, “Mal ve Hammadde Borsaları 

                                                 
42
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Kanunu”, “Serbest Ekonomi Bölgeleri Kanunu”, “Merkez Bankası Hakkında Kanun” 

ve “Ticari Bankalar ve Bankacılık ĠĢlemleri Hakkında Kanunu” gibi kanun ve 

yasaların kabul edilerek yürürlüğe girmesi önemli yer teĢkil etmektedir44. 

Bu konudaki ilk adım, 12 Kasım 1991 tarihinde kabul edilen 

“Türkmenistan‟da GiriĢimcilik Faaliyetlerine Dair” kararname olmuĢtur. Söz konusu 

kararnameye daha sonra, 1 Ekim 1993 tarihinde, Türkmenistan Meclisi tarafından 

tashihler ve ilaveler yapılmıĢtır. Bu yasaların asıl hedefi Türkmenistan‟da 

giriĢimciliğin genel ilkelerini belirlemek, sorumluluk ve hakları kurallara 

bağlamaktır. GiriĢimcilerin ve devletin yönetim organları ile iliĢkileri 

belirtilmektedir45. 

Serbest piyasa ekonomisine geçiĢ sürecinde özelleĢtirmenin baĢarısı ve özel 

sektörün geliĢimi, hukuk sisteminin düzenlenmesine büyük ölçüde bağlıdır. GeçiĢ 

sürecinde Türkmenistan, hukuki alt yapının oluĢturulmasında önemli geliĢmeler 

kaydetmiĢtir. Özellikle, özel sektörün düzenli faaliyeti için gerekli olan, “ġirketler 

Kanunu” ve “Ġflas Kanunu” yürürlüğe konulmuĢtur. Ancak, tüm bu çabalara rağmen, 

Türkmenistan‟da serbest piyasa ekonomisinin gerek duyduğu tüm düzenlemeleri 

gerçekleĢtirmeye karĢı çok istekli davranıldığı söylenemez46. 

Türkmenistan sosyalist ekonomiden kapitalist ekonomiye geçiĢ sürecinde  acil 

ihtiyaç olan neredeyse bütün hukuki yetersizlikleri gidermiĢtir47: 

 Anonim ġirketler Kanunu (AĢkabat-01.12.1991) 

 GiriĢimcilik Faaliyetleri Kanunu (AĢkabat-01.11.1993) 

                                                 
44

 TĠKA, (Türkmenistan Mevzuatı), s. 3–7. 
45

 TĠKA, (Türkmenistan Mevzuatı), s. 11. 
46

 CES AR, M., a.g.m., s. 12. 
47

 MÄMMEDOW, M., a.g.e.,s. 62. 
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 Mülkiyet Hakları Kanunu (AĢkabat-01.10.1993) 

 Ġflas Kanunu (AĢkabat-01.10.1993) 

 Türkmenistan Değerli Kâğıtlar ve Menkul Kıymetler Borsasının  

OluĢumu Hakkında Kanun (AĢkabat-28.12.1993) 

 Değerli Kâğıtlara ĠĢlem Vergileri Kanunu (AĢkabat-28.12.1993) 

 Rehin Kanunu (AĢkabat-01.10.1993) 

 Türkmenistan‟daki Yabancı VatandaĢların Hukuksal Konumu  

Hakkında Kanun (AĢkabat-25.06.1991) 

 Türkmenistan Gümrük Kanunu (AĢkabat-08.12.1993) 

 Türkmenistan Mal ve Hammadde Borsaları Kanunu (AĢkabat-

23.09.1994) 

 ĠĢletmeler Hakkında Kanun (AĢkabat-02.02.1993) 

 Serbest Ekonomi Bölgeleri Kanunu (AĢkabat-08.10.1993) 

 ĠĢ Güvenliği Kanunu (AĢkabat-01.10.1993) 

 Türkmenistan Devlet ÖzelleĢtirmesi ve ÖzerkleĢtirmesi Hakkında  

Kanun Hükmünde Kararnamesi (AĢkabat-1.11.1993) 

 Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun (AĢkabat-

08.10.1993) 

 Türkmenistan Devlet Merkez Bankası Hakkında Kanun (AĢkabat-

08.10.1993) 

 Yabancı Yatırımları Düzenleme Kanunu (AĢkabat-24.11.1994) 

 Denetim ĠĢi Hakkında Kanun (AĢkabat–18.06. 1996). 

Türkmenistan‟ın hukuk sisteminin reformu ve düzenleyici mevzuatın 

geliĢtirilmesinde yaĢadığı sorunlar geçiĢ ekonomilerin tipik sorunlarıdır. Bu 
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sorunların temel nedenlerinden biri, birçok mevzuatın uygulanmasında düzenleyici 

ve yetkili kuruluĢun oluĢturulmamasıdır. Eski mevzuatın kaldırılmaksızın yerine yeni 

mevzuatın getirilmesi sonucu yaĢanan karıĢıklık ve çeliĢkiler ikinci önemli neden 

olarak ifade edilebilir  

Türkmenistan hükümeti 1991 ve 1996 yılları arasında genel mevzuat 

değiĢikliğini tamamlamıĢtır. Türkmenistan‟daki yasalar geliĢmiĢ devletlerdeki 

yasalardan pek farklı olmamasına48 rağmen, yasalardaki boĢluklar ve hükümetin 

isteği üzerine değiĢik zamanlarda Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan Kanun 

Hükmündeki Kararnameleri mevzuattaki keyfi uygulamaların önünü açmıĢtır.  

 

 

5. Özel Mülkiyet Hakkının Tanınması ve Özel Hukuk Alanının 

OluĢturulması Reformları 

Merkezi planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçiĢ sürecinde, özel 

mülkiyet hakkının tanınması ve özel hukuk alanının oluĢturulması hayati önem 

taĢımaktadır. Türkmenistan, özel mülkiyetin tanınması konusunda ilk adımı 1992  

yılında “ÖzelleĢtirme ve Demonopolizasyon Kanunu”‟nun kabul etmesiyle  

atmıĢtır49.  

Söz konusu kanun yürürlüğe girdikten sonra, ülkede geniĢ çapta 

özelleĢtirmeler baĢlamıĢtır. 1993 yılında bu özelleĢtirme dalgası, ilk etapta küçük 

ölçekli hizmet ve ticari iĢletmelerin özelleĢtirilmesiyle baĢlamıĢtır50. 

                                                 
48

 MÄMMEDOW, M., a.g.e.,s. 38. 
49

 Sovyetlerde 1965 y ılında Liberman ve Kosıgin , sosyalist ekonomilerin verimin i artt ırmak için ilk 

defa âdemi merkeziyetçilikten bahsetmiĢlerd ir. (ġATALĠN, S., Sosyalist Ekonomiden Piyasa 

Ekonomisine Geçiş, Ġstanbul 1991, s. 10).  
50

 CES AR, M., a.g.m., s. 9. 
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Özel mülkiyetin tanınmasında, Türkmenistan tarafından atılan ikinci önemli  

adım ise, 1 Ekim 1993 yılında yürürlüğe giren “Mülkiyet Hakları Kanunu” olmuĢtur. 

Söz konusu yasa gereğince, Türkmenistan‟da özel mülkiyet hakkı tanınmaktadır ve 

korunmaktadır. Yasaca her nevi ve her biçim mülkiyetin geliĢmesi için 

dokunulmazlık, eĢit koruma ve eĢit koĢullar garanti edilmektedir51. 

“Mülkiyet Hakları Yasası” ‟nda mülkiyet: 

 Özel mülkiyet, 

 Devlet mülkiyeti,  

 Kamu birliklerin mülkiyeti, 

 Ortak iĢletmelerin, yabancı devletlerin ve bunların tüzel kiĢilerinin ve  

vatandaĢlarının mülkiyeti,  

 Karma mülkiyet biçimi, Kooperatif birliklerin mülkiyeti ana baĢlıkları 

altında belirlenmiĢtir. Bu yasa kolektif anlayıĢtan ferdiyetçi anlayıĢa  

geçiĢteki en temel düzenlemedir. 

Söz konusu yasanın 8. maddesi gereğince özel mülkiyet; vatandaĢların 

mülkiyeti, tüzel kiĢilerin özel mülkiyeti ve gerçek ve tüzel kiĢilerin mülkiyetlerinin 

birleĢmesine dayanan karma özel mülkiyet olmak üzere üç kategoride 

sınıflandırılmaktadır52. 

Hukuki çerçevenin oluĢturulmasına rağmen, Türkmenistan‟ın ekonomisinde 

devlet sektörünün ağırlıklı olduğu söylenebilir. Hükümetin tüm çabalarına rağmen, 

özelleĢtirme konusunda istenilen seviyeye ulaĢılamadığı aĢikârdır. 

 

                                                 
51

 TĠKA, (Türkmenistan Mevzuatı), s. 18. 
52

 Өpəeв , M., 2010 йылына ченли Mилли Maкcamнaмacы, Ġstanbul 1999, s. 95-96. 
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6. Bankacılık ve Kambiyo Rejimi Reformları 

Piyasa ekonomilerinde hükümetler, ekonomik faaliyetleri etkilemek üzere iki 

farklı politika enstrümanı kullanmaktadırlar. Bunlardan birincisi, vergiler ve kamu 

harcamalarından oluĢan maliye politikasıdır. Hükümet, bu politika aracılığıyla vergi 

oranlarında ve kamu harcamalarında değiĢiklikler yaparak, piyasaya müdahale etme 

gücüne sahip olmaktadır. Diğeri ise, faiz oranları, para arzı ve döviz fiyatlarının  

kontrolünden oluĢan, para politikasıdır. Para politikası, Merkez Bankası tarafından 

yürütülmekte ve hükümete faiz oranları ile döviz fiyatlarında değiĢiklikler yaparak 

ekonomideki para miktarını kontrol etme imkânını sağlamaktadır. Merkezi planlama 

döneminde bu iki tür politika enstrümanı da mevcut değildi. GeçiĢ ekonomilerinin 

piyasa mekanizmasını oluĢturabilmek için her ikisinin de, mali ve parasal araçlarının 

oluĢturulması gerekmektedir. Piyasa ekonomisine geçiĢ sürecinde mali sistem 

reformu büyük önem taĢımaktadır53.  

Türkmenistan‟ın bankacılık sistemi Sovyetler döneminden kalma yavaĢ ve 

verimsiz bir operasyon ağına sahiptir. Banka mevduatlarında nakit para iĢlemleri pek 

rağbet görmemektedir. Ülkedeki bankacılık sistemi, kamu ve özel Ģirketlerin ticaret 

ve yatırım faaliyetleri için kaynakların akıĢını kontrol etme hizmetini vermektedir. 

Zayıf ekonomik koĢullara ve düĢük gelir düzeyine bağlı olarak, bankalar halk 

arasında henüz yaygın bir tasarruf ve gelir elde etme aracı olamamıĢtır. 

Türkmenistan‟ın bankacılık sistemini, Merkez Bankası, kamu bankaları, ticaret 

bankaları, yabancı ortaklı ortak giriĢim bankaları ve yabancı bankalardan 

oluĢturmaktadır.  
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Bağımsızlığını kazandıktan sonra, 1993 yılında Türkmenistan kendi para  

birimini Manat oluĢturmuĢtur ve sınırlı konvertibilite tanınmıĢtır. Aynı yıl yürürlüğe  

konulan Döviz Düzenleme Kanunu ile tüm uluslararası iĢlemlerdeki ödemeler garanti 

altına alınmıĢtır. Bununla beraber, ülkede ihracat ve ithalatta kontroller  devam 

etmektedir. Türkmenistan Merkez Bankası, hem ülkeye yönelik hem ülkeden 

sermaye transferlerini onayına tabi tutmaktadır. Türkmenistan‟a döviz getirmek 

isteyen giriĢimciler için herhangi bir kambiyo kısıtlaması bulunmamaktadır.  

Türkmenistan Merkez Bankası‟nın düzenleme ve denetleme için üç ana rolü 

bulunmaktadır;  

1) Bankerlik54; Türkmenistan Merkez Bankası Türkmenistan Bakanlar 

Kuruluna faiz oranı ve vadesi belli olmak kaydıyla borç verebilir veya Bakanlar 

Kurulunun isteği doğrultusunda uzun vadeli krediler temin edebilmektedir. 

Türkmenistan Merkez Bankası Manat karĢılığı dövizi borç verebilir. Ayrıca 

Türkmenistan Merkez Bankası borç verdiği miktar, geçen üç mali yılın ortalama 

miktarının %8‟ini geçemez55. 

2) MüĢavirlik ve hesap tutma; Türkmenistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı  

Türkmenistan Bakanlar Kurulunun tüm borçları ile alakalı iĢlem ve kayıtları 

hakkında Türkmenistan Merkez Bankası‟nı bilgilendirmektedir56. 

3) Mali MüĢavirlik; Türkmenistan Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan borç  

taahhütlerinin satıĢı ve bu konuda aracı kurum olarak hizmet vermektedir. Taahhütte 
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bulunulan borçların ve kıymetli kâğıtların anapara ve faiz ödenekleri Türkmenistan 

Merkez Bankası vasıtasıyla gerçekleĢtirilmektedir57. 

Faiz, Türkmenistan Merkez Bankası‟nın yönetmeliğine uyacak Ģekilde  

bağımsız olarak bankalar tarafından belirlenmektedir. Merkez Bankası‟nın 

yönetmelikteki belirlediği faiz oranı çok düĢük olup, ülke vatandaĢlarının parasının 

tasarrufa yönlendirmeye yetmemektedir. Ayrıca halkın maaĢı temel gıda ve barınma  

masraflarını ancak karĢıladığından Türkmenistan‟da tasarruf düĢüktür. Tasarrufların 

bankalara yatırılmamasındaki temel psikolojik nedenlerden biri de Sovyetler Birliği 

dağıldığında bankalardaki borçlara devletin moratoryum ilan etmesidir. Toplumda, 

günümüzde dahi bankaya para yatırıldığında, parasının aynı Ģekilde geri 

alınamayacağına ve zarara uğranılacağına dair yaygın bir kanaat hâkimd ir. Bölge 

istikrarsızlığından etkilenen Türkmenler Manat ile tasarruf yapmamaktadırlar. Bu 

sebeple Türkmenlere döviz mevduatı açma olanağı vermeyen bankacılık sistemi  

tasarrufu bankalara çekememektedir58. 

2008 yılına kadar Türkmenistan Merkez Bankası‟nın döviz kuru belirlemesi 

gibi iĢlem söz konusu değildi. Döviz kuru sabit kur olup 1 Dolar = 5200 Manat idi. 

Bu uygulama Türkmenistan ekonomisinde  her yıl neredeyse bir milyar dolara mal 

olmaktaydı. Çünkü sabit kur ve serbest kur arasında neredeyse 5 kat fark var ve bu 

olgu sürekli yolsuzluklara kapı açmaktaydı. Yolsuzluklardan dolayı 2008 yılına 

kadar son on beĢ yılda değiĢen Merkez Bankası baĢkanları sayısı yedidir. Serbest kur 

uygulamasından dolayı Merkez Bankası‟nın temel kaynağı olan kambiyo 

iĢlemlerinden para kazanılamamaktaydı ve Merkez Bankası‟nın temel fonksiyonu 
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olan düzenleme görevi yerine getirilememekteydi. 2008 yılına kadar 

Türkmenistan‟da iki tür Dolar kuru mevcut idi. Biri sabit kur 1 Dolar=5200 Manat, 

diğeri ise serbest piyasa koĢullarında oluĢan ve 25000 Manat (01.08.2007) civarında 

olan serbest kur. Serbest kur genellikle (halk tarafından) çapraz kur ve yurt dıĢına 

gidip gelen esnaflar vasıtasıyla çok ilkelce belirlenmekteydi. Mesela Amerika Irak 

savaĢına girdiğinde Amerika Merkez Bankası‟nın emisyon yaptığından dolayı Dolar 

kurunun bütün dünyada düĢmesine karĢın, Türkmenistan‟da çok kısa bir süreliğine 

de olsa serbest Dolar kuru yükselmiĢtir. Bu Türkmenistan serbest piyasasında,  

serbest dolar kurunun belirlenmesindeki ilkelliği göz önüne sermektedir. 

Ancak 2008 yılında yapılan son düzenlemeyle artık Türkmenistan‟da tek bir 

döviz kuru vardır. Ayrıca yeni Denominasiya Fermanı ile 1 Ocak 2009 tarihinden 

itibaren Yeni Türkmen Manadı çıkarılmıĢtır. 1 Yeni Türkmen Manadı = 5000 Eski 

Türkmen Manadı olmuĢtur.  

Türkmenistan‟da, sermaye piyasanın oluĢması yönündeki en önemli 

adımlardan birisi, 1991 yılında Anonim ġirketler Kanunu‟nun çıkarılması ile 

gerçekleĢtirmiĢtir. 1993 yılında ise bu yönde Türkmenistan Menkul Kıymetler ve  

Borsalar Kanununun çıkartılması ile ikinci önemli adım atılmıĢtır59. 

Türkmenistan Menkul Kıymetler Borsasına üye olabilmek için değerli 

kâğıtlar pazarında profesyonel katılımcı vasfı ve değerli kâğıtların tedavülü üzerine  

faaliyette bulunma hakkı veren lisansının mevcut olması gerekmektedir. Ayrıca 

üyeliğe kabul edilebilmesi için Türkmenistan Menkul Kıymetler Borsasının tespit  

edilen aidatını ödenmesi gerekmektedir60. 
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Türkmenistan‟ın 2010 yılına kadar belirlediği “Milli Kalkınma Programı” sıkı 

para politikasının gerçekleĢtirilmesini öngörmektedir. Bu politikanın temel amacı; 

para piyasasında istikrarı sağlamak, milli paranın tam konvertibl olmasını sağlamak, 

kur sisteminin istikrarını sağlamak ve ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi için 

mali araçlarını seferber etmektir. Bu amaçlara ulaĢabilmek için 2010 yıla kadar 

aĢağıdaki hedefler öngörülmüĢtür61: 

 2005 yılında enflasyon oranının % 6, 2010 yılında ise % 4 olarak 

gerçekleĢmesi  

 Para dolaĢımının hızının yükselmesini sağlamak, emisyon oranının  

düĢük tutulması  

 Mali ve para politikaları enstrümanlarının geliĢtirilmesi 

 Vergi politikasındaki değiĢikler aracılığıyla, yeni Ģirketlerin  

kurulmasına destek olunması  

 Bütçe açığının enflasyonsuz finanse etmek amacıyla, hisse ve tahvil  

piyasasının geliĢtirilmesi  

 Banka sisteminin geliĢtirilmesi62. 

 

 

 

                                                 
61

 Өpəeв , M., a.g.e, s. 95-96. 
62

 Өpəeв , M., a.g.e., s. 95-96. 
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III. TÜRKMENĠSTAN EKONOMĠSĠNĠN SERBEST PAZAR 

EKONOMĠSĠNE GEÇME ÇALIġMALARI ĠÇĠNDE 

BANKACILIK  

Türkmenistan bağımsızlığını ilan ettiği günlerden hemen sonra hızlı bir 

tempo ile serbest piyasa ekonomisinin kurum ve kuruluĢlarını hayata geçirmeye 

çalıĢmıĢ, bir dizi yasal ve idari düzenlemeyi baĢlatmıĢtır. Ancak, genellikle eski 

kurumlar varlıklarını yeni sistemde de korumuĢlar, sadece yapı ve düzenlerinde 

değiĢmeler geçirmiĢlerdir.  Bu nedenle, Türkmenistan bankacılığının eski düzendeki 

iĢleyiĢlerini de özetlemek yararlı olacaktır.  

 

 

1. Türkmenistan’da SSCB Devrinde Bankacılık 

Türkmenistan ekonomisi bağımsızlığını kazandığı döneme kadar SSCB‟ne 

bağlı bir cumhuriyettir. Tüm ekonomik kararlar ve bu arada bankacılık 

ve mali kurumlarla ilgili kararlar da Moskova‟da bulunan Devlet Plan Komitesi 

(Gosplan)‟ın planlarına uygun olarak gerçekleĢmektedir. Aslında, merkezi planlı 

ekonomilerin bankacılık ve mali kurumlarla ilgili uygulamaları da, devlete ve devlet 

kuruluĢlarına kredi vermekten öte bir anlam taĢımamaktadır63. 

Türkmenistan Cumhuriyeti‟nde de SSCB Gosbank‟ın Ģubesi konumunda bir 

Türkmenistan Respublikası Gosbank‟ı, ayrıca yine SSCB Sberbank‟ın Ģubesi 

durumunda olan Türkmenistan Sberbank‟ı, Promstroibank‟ın Ģubesi konumunda 

InvestBank, Agroprombank‟ın Ģubesi konumunda Türkmenistan Agroprombank 
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(Dayhan Bank - Tarım Bankası) ve Vneshkekenombank‟ın Ģubesi olan Türkmenistan 

Vneshekonombank (DıĢ Ġktisadi Bankası) faaliyet göstermekteydi.  Bu Ģubelere 

fonlar merkezi plana göre dağıtılıyor, bu bankalar da merkezi planın kredi ve 

hesaplarını uygulamaya çalıĢıyorlardı. Ayrıca halkın tasarruflarını da muhafaza 

ediyorlardı. Hiç birisi fonların artırımı veya dağıtımı konusunda karar verici bir 

konumda değildi. Sovyet sisteminin dağılmasından  ve  ġubat 1992‟deki BaĢkanlık 

Kararnamesinden sonra Moskova Ģubesi olarak faaliyet gösteren bu bankalar 

Moskova ile bağlarını kopardılar ve bağımsız Türkmenistan‟ın devlet bankaları 

olarak faaliyetlerine devam ettiler.  

1991 yılında SSCB Gosbank‟ının izin vermesiyle ve onun denetimine tabi 

olarak Türkmenistan‟da ticari bankalar da faaliyet göstermeye baĢladılar. Bu 

bankalar devlet kuruluĢları tarafından kurulmuĢlardı. Faaliyet olarak da özel sektöre, 

sanayiye ve küçük teĢebbüslere kredi vermekteydiler. Kredi kaynakları ise Merkez 

Bankası‟nın kendilerine açtığı kredilerden oluĢmaktaydı. 1991 yılında bu bankaların 

kredi hacimleri 0.2 milyar Ruble‟den, 1.1 milyar Ruble‟ye ulaĢmıĢtı. Bu sahada 

faaliyet gösteren bankaların en önemlileri Sberbank ve Vneshekonombank isimlerini 

taĢıyordu. Bu bankalara dövizli iĢlemler yapma yetkisi de tanınmıĢtı64. 

 Türkmenistan‟ın dıĢ ödemeleri ve dıĢarıdan alacakları da Eski Sovyet sistemi 

kurumlarından olan  ve “şubeler arası karşılıklı hesaplaşma” olarak adlandırılan 

(Mej-Filialnıye Oboroty - MFO) bir usule göre gerçekleĢtiriliyordu. Bu usulde, 

kuruluĢlar arası ödemeler banka ödeme emirlerine geçiriliyor, diğer Sovyet 

Cumhuriyetleri ile olan ödeme emirleri Moskova‟daki merkezi birim kanalıyla iĢlem 

görüyordu. Cumhuriyet bankaları arası hesaplar burada uyumlaĢtırılıyordu, ancak 
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ödenmemiĢ borçlar ve ortaya çıkan dengesizlikler uzun süre  belirsiz 

olarak  kalıyordu. Bu sistem 1 Ocak 1992‟de Cumhuriyetler arası iĢlemlerin tasfiyesi 

amacıyla safha safha ortadan kaldırılmaya baĢlanmıĢtır65. 

Görüldüğü gibi, eski Sovyet döneminde Türkmenistan ekonomisinde bir para 

piyasası, sermaye piyasası ve serbest piyasa sistemi içinde yer aldığı Ģekliyle 

bir mali sektör bulunmamaktaydı. Var olan kurumlar da, devlet denetimli ve merkezi 

plana uygun olarak faaliyet göstermekteydiler. Ġsimleri benzese de, yapıları piyasa 

kurallarına göre iĢleyen bir sistemle tamamen farklı özellikler göstermekteydi.  

  

 

2. Bankacılık Alanındaki Genel GeliĢmeler 

Türkmenistan bağımsızlığı ile birlikte serbest piyasa sistemine geçme 

çalıĢmalarını da baĢlatmıĢtır. Birçok alanda da gerekli yasal düzenlemeler baĢlatılmıĢ 

ve yeni kanunlar ardı ardına onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir. Bu düzenlemeler 

içerisinde bankacılık kesimi de bulunmaktadır.  

Merkezi planlı ekonomilerde fiyatlar da diğer ekonomik olaylar gibi merkezi 

otorite tarafından belirlenmektedir. Sosyalist ülkeler özellikle enflasyonist 

baskılardan da kurtulmak amacıyla mal ve hizmetlerin fiyatlarını üretim 

maliyetlerinin altında ve suni olarak düĢük tutmuĢlardır. Temel ihtiyaç maddelerinin 

fiyatlarında da sübvansiyonlar uygulamıĢlardır. Ancak yeniden yapılanma süreci ile 

birlikte dünya fiyatlarına uyum zorunluluğu da kendisini göstermiĢtir66. 
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  Türkmenistan ekonomisinin yeni bir sisteme geçiyor olmasının getirdiği 

yasal, idari, mali problemlerden dolayı, programlandığı ve takvime bağlandığı halde, 

fiyat liberalizasyonu ve özelleĢtirme konularında da planlanan iĢler zamanında 

yapılamayabilmektedir.   

Merkezi planlı ekonomiden piyasa sistemine geçen ekonomilerdeki ilk 

düzenlemeler bankacılık alanında olmakta ve bu ekonomiler tek banka sisteminden 

iki kesimli banka yapısına geçmektedirler67. Türkmenistan da benzer bir yol takip 

etmiĢ, serbest pazar ekonomisine geçme yolundaki en önemli adımlardan birisini 

oluĢturan bankacılık ve merkez bankacılığı konusundaki düzenleme leri 

geciktirmeden yürürlüğe koymuĢtur. 1993‟de Merkez Bankası Hakkında Kanun ile 

Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun arka arkaya yürürlüğe 

girmiĢtir. Bunlarla Türkmenistan iki kesimli banka sistemine geçmiĢtir. Bu sisteme 

göre altı ayrı devlet bankası ve özel ticari bankalar piyasadaki yerlerini almaya 

baĢlamıĢlardır. Merkez Bankası, hükümete dıĢ kredi sağlayan dıĢ ticaret bankası olan 

Vneshekonombank, ülkedeki tek tasarruf bankası olan Sberbank, tarıma yönelik 

Dayhan Bank, servis sektörüne ve perakendecilere destek olan Türkmenistan Bank, 

endüstriyel projelere destek veren Investbank, 2000 yılında KOBĠ‟lere destek 

vermek amacıyla kurulan President Bank devlet bankaları olarak kurulmuĢlar, 

bunlardan ayrı olarak ticari bankaların faaliyetleri de serbest bırakılmıĢlardır. Bu 

bankaların serbest piyasa merkez bankacılığı ve ticari bankacılık alanında 

deneyimsizlikleri ve eksiklikleri de her geçen gün giderilmeye çalıĢılmaktadır 68. 
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Türkmenistan‟ın devlete ait, DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Bankası olan 

Vnesheconombank, yabancı yatırımcılara, iĢadamlarına ve yerli ihracatçılarına 

hizmet veren bankadır. Ġhracat- ithalat ve yatırım iĢlemlerinin hemen hemen hepsi bu 

banka üzerinden yapılmaktadır. Türkmenistan‟ın ikinci büyük devlet bankası, 

Sberbank‟tır. Toplam mevduatın %95‟ine sahip olan bu banka, hükümetin ödeme 

amirliği olarak hizmet vermektedir. Ülkede kalkınma ve giriĢimciliği destekleme 

vazifesi Garagum Uluslararası Ortak Bankası ve Rus-Türkmen Rossiysky Credit 

Bank kuruluĢlarına verilmiĢtir.  

Ülkede T.C. Ziraat Bankası‟nın Dayhanbank‟la kurduğu Türkmen- Türk 

Ticaret Bankası ve Halk Bankası katılımı ile kurulan Uluslararası Yeniden 

Yapılanma Kalkınma ve GiriĢimciliği Destekleme Bankası (Garagum Uluslararası 

Ortak Bankası), Ġranlı Saderat Bank, Pakistan Milli Bankası ve Rus-Türkmen 

Rossiysky Credit Bank olmak üzere 5 yabancı sermayeli banka mevcuttur69. Türkiye 

Ġktisat ve ĠĢ bankalarının da Türkmenistan‟daki bazı bankalar ile muhabirlik iliĢkileri 

vardır. 

 1 Kasım 1993 tarihi itibariyle Türkmenistan kendi milli parası olan Manat‟ı 

yegâne yasal geçerli para olarak ilan etmiĢtir. Aynı yıl yürürlüğe konulan Döviz 

Düzenleme Kanunu ile tüm uluslararası iĢlemlerdeki ödemeler  garanti altına 

alınmıĢtır. Döviz piyasalarındaki geliĢmeleri yerleĢtirmek amacıyla çıkarılan Döviz 

Düzenleme Kanunu‟nun bir diğer amacı da Manat değerinin istikrarının 

korunmasıdır70. 
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Türkmenistan‟da Ocak 1996 tarihinde yapılan yeni düzenlemeyle faaliyet 

gösteren bankalar,  1 Nisan 1996 tarihinden itibaren sermayelerini 100 milyon manata 

çıkarmak zorunda kalmıĢlardır. 

 Menkul kıymetlerin ihraç edilmesi ve bunların serbest piyasada satılması ile 

ilgili yasal düzenlemeler 1993 yılında Türkmenistan Menkul Kıymetler ve Borsalar 

Kanununu ile yapılmıĢtır. Ancak, özelleĢtirmenin yapılmamıĢ olması, ticaret kanunu, 

sermaye piyasası kanunu, icra iflas kanunu, mülkiyet hakları ve ticari 

anlaĢmazlıklarda  mahkemeye müracaat-dava açma gibi diğer konulardaki 

düzenlemelerin yasalaĢmamıĢ veya iĢlerlik kazanmamıĢ  olması nedeniyle, gerek 

menkul kıymet ihracı ve gerekse bunların birincil ve ikincil piyasalarda satıĢı 

iĢlemleri henüz baĢlamamıĢtır71. Bu konularla birlikte,  menkul kıymetler borsası 

kurulması ile ilgili idari hazırlıklar devam etmektedir.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

TÜRKMENĠSTAN BANKACILIK SĠSTEMĠ 

 

 

I. GENEL OLARAK TÜRKMENĠSTAN’DA BANKACILIK 

Türkmenistan,  Ekim 1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra, siyasi, 

askeri, sosyal ve ekonomik problemlerle karĢı karĢıya gelmiĢtir. Planlı ekonomiden 

Pazar ekonomisine geçiĢ sürecinde ülke ekonomisinde hızlı bir düĢüĢ yaĢanmıĢtır72.  

Türkmenistan‟ın bağımsızlığını kazanmasından itibaren ekonominin 

güçlenmesi için bir takım çalıĢmalar ve uygulamalar yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bu 

çalıĢmalar içinde en önemli yer, bankacılık ve mali kurumlar alanındaki 

düzenlemelerdir. Çünkü entegre olunmaya çalıĢılan pazar ekonomisi sisteminin 

temel unsurları bankalar ve mali kurumlardır73. Serbest bankacılık sistemini 

gerçekleĢtirmeden piyasa sistemine sağlıklı bir geçiĢ yapmak mümkün değildir. 

Türkmenistan‟da da bu düĢünceler benimsenmiĢ ve ilk yenilikler bankacılık alanında 

yapılmıĢtır. Arka arkaya yürürlüğe konulan kanunlarla, modern anlamda bir merkez 
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bankası oluĢturulmaya çalıĢılmıĢ ve özel bankaların kuruluĢlarını kolaylaĢtırarak tek 

kesimli banka sisteminden iki kesimli banka sistemine adım atılmıĢtır74.  

Türkmenistan‟ın yetmiĢ yıl içinde bulunduğu Sovyet Sistemi, tüm konularda 

olduğu gibi, para ve bankacılık alanlarında da merkezi bir kumanda mekanizmasına 

sahipti. Sistem içerisinde yer alan ülkeler ve mali kurumlar merkezden gelen emir ve 

direktifleri yerine getirmekle sorumlu tutuluyor, bu iĢlemlerin sonuçlarından hiç bir 

Ģekilde etkilenmiyordu. Bu yapı içinde yetiĢen ve Ģekillenen organizasyonların, 

tamamen farklı yeni bir sisteme geçmesi de kolay olmayacaktı. Serbest piyasa 

sistemine geçiĢ sürecinde birtakım farklı sorunlar ortaya çıkmaktaydı. Türkmenistan 

bu sorunları yaĢamaktaydı, ancak serbest piyasa sistemine geçme azmini ve 

kararlılığını diğer tüm konularda olduğu gibi, bankacılık ve mali kurumlar alanında 

da göstermiĢtir. Eksiklikleri ile birlikte, pazar ekonomisi sistemine göre iĢleyen 

Merkez Bankası ve özel bankalar kurulmuĢtur. Diğer mali kurumları oluĢturmak için 

de idari hazırlıklar hızla devam ettirilmektedir75. 

 

 

II.  TÜRKMENĠSTAN’DA MERKEZ BANKACILIĞI 

Türkmenistan‟da, bağımsızlığa kadar olan dönemde bütün ekonomik 

kurumlar gibi bankacılık ve mali kurumlar da merkezi plana göre yönetilmiĢ, 

Moskova‟nın emir ve direktifleri doğrultusunda hareket etmiĢtir76. Bağımsızlığın 
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kazanıldığı yıldan itibaren ise, demokratik kurumların ve serbest pazar ekonomisi 

kurallarının yerleĢtirilmesine çalıĢılmaktadır.  

Genel olarak Türkmenistan'da bankacılığın yapısı diğer Bağımsız Devletler 

Topluluğu Cumhuriyetleri‟ne benzemektedir. Üstte Merkez Bankası görevini 

yüklenmiĢ olan bir devlet bankası ve onun denetimi ve kredi desteğinde Ticari 

Bankalar bulunmaktadır. Buradaki ticari banka deyimine dikkat etmek gerekir. 

Türkmenistan Hukukunda Ticari Banka deyiminin, dar ve geniş olmak üzere iki 

anlamı vardır. Dar anlamda, devlete ait olmayan, sadece özel kiĢilere ait bankalar 

anlaĢılmaktadır. Geniş anlamda ise, özel bankalar ile birlikte, belirli sahalarda 

devlete finansman sağlamakla görevli, topladığı paraları genel olarak devlet 

kuruluĢlarına aktaran devlet bankaları anlaĢılmaktadır. Türkmenistan Hukukunda  

geniĢ anlamdaki banka terimi kullanılmaktadır77. 

Türkmenistan‟da bağımsızlığa kadar bütün dıĢ iliĢkiler doğrudan 

Moskova‟dan yönetildiği için, özellikle dıĢ iliĢkilerde bir bilgisizlik ve deneyimsizlik 

baĢlıca sorun olarak görülmekteydi. Serbest ekonomi düzenine geçme aĢamasında 

bankacılıkta da değiĢikliğe gidilmiĢtir. Bankaların sadece ihtisas konularında kredi 

verme anlayıĢından vazgeçilmiĢ, her bankanın her iĢlemi yapabilme esasına 

dönülmüĢtür. Buna rağmen dıĢ iliĢkiler genellikle VneşekonomBank78 üzerinden 

gerçekleĢtirilmektedir. . 

Mevduat faizleri vadelere göre %5 - %50 arasında, kredi faizleri %10 ila 

%100 arasında değiĢmektedir. Fakat bu oranlar son derece istikrarsız ve pazarlığa 

tabidir. Devlet Bankası‟nın Mevduat Fonu ve diğer fonları devlet kaynaklarından 
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oluĢmakta, miktarlar hükümetçe tayin edilmektedir. ĠĢletme sermayesi, gerçek ve 

tüzel kiĢilerin mali kaynakları, hisseler ve diğer menkul değerlerden oluĢmaktadır. 

Bütçe imkanları, kredileri, siyasi ve ticari birikimlerin imkanları, özel amaçlı kamu 

kaynakları (hayır kurumları dahil), bankanın iĢletme sermayesi fonunun 

oluĢturulmasında kullanılmaktadır. Ticari bankalar, dövizden elde ettikleri karla 

döviz fonları tesis edebilmektedirler.  

Ticari bankaların esas görevi mali kaynakları kabul etmek, onları en makul 

Ģekliyle ekonomiye kanalize etmek ve mevcut Ģartlar dâhilinde geri ödenmesini 

sağlamaktır. Ticari banka, müĢterilerine, muhabirleri ve nakit servisiyle hizmet 

vermektedir. Bu bankalar aynı zamanda mevzuata aykırı olmayan diğer banka 

iĢlemlerini de yapabilmektedirler79.  

Alacakların ve yatırımcıların çıkarlarının korunması için Türkmenistan 

Merkez Bankası, ticari bankaların tabi olduğu bir dizi ekonomik standartlar kabul 

etmiĢ olup, bunlara uyulup uyulmadığı kontrol edilebilmektedir. Bankalar yaptıkları 

iĢlemlerle ilgili Ģartları özgürce tayin edebilmektedirler. Ticari bankalar halktan 

aldıkları tasarrufları kullanırken bunları güvence altına almaktadır. Kabul edecekleri 

mevduat yatırımları, iĢletme fonunu geçememektedir80.  

Türkmenistan Merkez Bankası, ticari bankalara kredi tahsis ederken faiz 

oranlarını, tahsis miktarına ve kullanılacak esasa göre belirlemektedir. Bu esas, ana 

kurallara uygunluk ve teminat konularını kapsamaktadır. Tahsis edilecek kaynağın 
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geri dönüĢünün, ödeme Ģartlarının ve gecikme ihtimalinin gerek tahsiste gerekse faiz 

nispetinde büyük önemi vardır81.  

Ticari bankalar da kullandıracakları krediyi kefalet, garanti ve diğer taahhüt 

Ģekilleriyle teminat altına almak zorundadırlar ve faaliyetlerinde faiz ve komisyon 

oranları anlaĢmalar bazında serbestçe belirlenmektedir. Enflasyonun artıĢı halinde, 

gerek Merkez Bankası ticari bankalara tahsis edeceği limitte, gerekse ticari 

bankaların bu kaynağı aktarma durumunda, faiz ve komisyon oranları yeniden tespit 

edilebilmektedir. Ülkede kalkınma ve çeĢitli ekonomik yatırımlar amacıyla bankalar 

uzun vadeli kredi verebilmektedir.  

1997 yılına kadar Türkmenistan Merkez Bankası, hükümetin emriyle para 

basmak, eksi reel faizli krediler vermek ile yükümlüydü. 1997 yılında istikrar 

giriĢimleri doğrultusunda kısıtlı bir özerkliğe sahip olmuĢtur. Fakat pratikte hükümet 

Merkez Bankası üzerinde hala otorite sahibidir. Kredilerin tahmini %95‟i hükümet 

kuruluĢlarına gitmeye devam etmektedir. Kamuya ait olan Daikhan Bank tarıma 

yönelik düĢük faizli krediler vermektedir. Merkez Bankası‟nın tarım dıĢı iĢletmelere 

de düĢük faizli kredi verme emelleri olduğuna dair göstergeler bulunmaktadır. 

Büyüyen ödenmemiĢ bakiyeler, bankaya olan borçların geç ödenmesi sonucunda 

Türkmenistan bankalarının birçoğu uluslararası standartlara göre batmıĢ durumdadır. 

Kamuya ait olan büyük ticari bankalar, 2008 yılı verilerine göre banka sektörünün 

toplam varlıklarının %80‟ine sahiptir. 500 milyon dolar olarak açıklanan toplam 

varlıklar resmi döviz kuru baz alındığında GSYĠH‟nın %10‟una tekabül etmektedir. 

Aynı verilere göre mevduatlar da GSYĠH‟nın %6‟sını oluĢturmaktadır. Bireyler 

tasarruflarını bankaya yatırmaktansa nakit olarak saklamayı tercih etmektedirler.  
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Küçük bankalara sıkı bir hukuki çerçeve içerisindeki uygulamalara izin  

verilmiĢtir. 1998 yılı ortalarından beri Merkez Bankası kontrol ve denetleme rolünü 

arttırmaya yönelik çalıĢmaktadır. Asgari anapara Ģartları yüksektir. BaĢlıca ticari 

bankalar tarafından uluslararası muhasebe standartları benimsenmiĢtir82.  

Bankacılık ve Merkez Bankacılığı konusundaki düzenlemelerle ilgili ilk 

olarak 1992 yılında “Bankalar ve Bankaların Faaliyetleri Hakkında Kanun” 

yürürlüğe girmiĢtir. Daha sonra ise, 1992 tarihli kanunu yürürlükten kaldıran 8 Ekim 

1993 tarihli “Türkmenistan Merkez Bankası Hakkında Kanun” ve “Ticari Bankalar 

ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun” ardı ardına yürürlüğe girmiĢtir. Böylelikle 

iki seviyeli bankacılık sistemi kurulmuĢtur; birinci seviyede Merkez Bankası, ikinci 

seviyede diğer bankalar. Para ve bankacılık sektöründeki politikaları belirleme, 

denetim ve kontrol yetkisi Merkez Bankası‟na aittir. 

Daha sonra yeni düzenlemeler yapılarak, 1994, 1996 ve 1997 tarihlerinde 

bankacılık mevzuatında değiĢiklikler yapılmıĢtır83. Türkmenistan bankacılık 

mevzuatı, modern anlamdaki tüm bankacılık iĢlemlerini kapsamına almakla birlikte, 

uygulamada ihtiyaçlara tam anlamıyla cevap verdiği söylenemez.  

Türkmenistan‟da serbest piyasa sisteminin kurallarına göre iĢleyen Merkez 

Bankası, bankacılık ve diğer mali kurumlar bağımsızlığı takip eden yıllarda safha 

safha uygulamaya geçmiĢlerdir. Bu geçiĢ, mali kurumların serbest piyasa sistemi 

içerisindeki önemine uygun hazırlıklar ve çalıĢmalarla yürümektedir. Bu ça lıĢmaların 

yapıldığı yaklaĢık 19 yılda ise, diğer konularda olduğu gibi bankacılık alanında da 

önemli geliĢmeler kaydedilmiĢtir.  

                                                 
82

 TAÝHAROW, B.T., HAJYGURBANOW, H.G., AGABAÝEWA, A., NAZAROWA, A.Ö., 

a.g.e., s. 128. 
83

 TAÝHAROW, B.T., HAJYGURBANOW, H.G., AGABAÝEWA, A., NAZAROWA, A.Ö., 

a.g.e., s. 26. 
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ġüphesiz mali sektör içindeki en büyük rol merkez bankalarına ait 

bulunmaktadır84. Ayrıca bankaların bankası, para ve kredi politikalarının belirleyicisi 

durumundaki Merkez Bankası, piyasa sisteminin de temel kurumlarından birisini 

oluĢturmaktadır. Fakat milli bankacılık sisteminin ve mali sektörün oluĢması, milli 

para biriminin de varlığı ve istikrarı ile yakından ilgili bulunmaktadır. AĢağıda, 

Türkmenistan‟daki geliĢmeye uygun olarak, öncelikle Merkez Bankası, sonra ise 

bankacılık kesimi incelenmeye çalıĢılacaktır.  

 

 
1. Türkmenistan Merkez Bankası 

Merkez bankacılığı ve merkez bankalarının çok eski bir tarihi bulunmaktadır. 

Ġlk merkez bankası Bank of England sayılırsa bu bankanın kanunla kuruluĢu tarihi 

1694 yılıdır85. Daha sonra 1668 yılında Bank of Sweeden kurulmuĢtur86. Bugünkü 

anlamıyla merkez bankaları ise 20. y.y.‟da ortaya çıkmıĢtır. Dünyada önemli bir yere 

sahip olan Amerikan Merkez Bankası (Federal Reserve Bank) 1913 yılında, para 

biriminin esnekliğini temin etmek, ticari kredilerin sağlanmasında kolaylıklar 

getirmek, banka sistemini denetlemek gayesi ile kurulmuĢtur87. Avusturya Merkez 

Bankası ise 1940‟lı yıllarda tam anlamıyla merkez bankası fonksiyonlarına 

baĢlamıĢtır88. Bütün bu bankaların temeldeki kuruluĢ amaçları ise devlete kredi temin 

etmekten ibarettir89. 

                                                 
84

 GANDYMOW, S.G, (Reformirlemeli), s. 19. 
85

 ЧЕЛНОКОВ, В.А., Банки и Банковские Операции, Москва 1998, ст. 4. 
86

 КОЛЕСНИКОВА, В.И. , КАРАШВЕСКОВ , Л.П., Банковское Дело, Финансы и Статистика, 

1994г, ст. 29. 
87

 ЖУКОВ , Е.Ф., Деньги, кредит, банки, Москва  2001, ст. 15. 
88

 БУНКИНА, А.К., Деньги, Банки, Валюта, АО ДИС., 1994г, ст. 9. 
89

 ЖУКОВ , Е.Ф., ст. 17. 
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Özellikle 1950‟li yıllarda geliĢmekte olan ülkelerin geliĢme problemleri 

merkez bankalarının önemini arttırmıĢlardır. Parasal geniĢlemenin düzenlenmesi, 

ekonomik büyümenin sağlanması için gerekli fiziki kapitalin temini, tasarrufların 

toplanması ve kredilerin dağıtılması gibi konuların düzenlenmesi merkez 

bankalarının ekonomideki rollerini artırmıĢtır90. 

Günümüz geliĢmiĢ ülkelerinde ekonominin en önemli birimi konumunda olan 

merkez bankalarının, planlı ekonomiden serbest piyasa sistemine geçen ekonomiler 

için daha da hayati önemi bulunmaktadır. Çünkü makro ekonomik politikaların yeni 

bir ayırımı olan para politikalarının iĢletilmesi, fiyat reformu ve istikrar 

politikalarının temel araçları olan faiz ve döviz kuru politikalarının yönetimi, kredi 

dağılımı ve risk yönetimi kararlarının verilmesi konusundaki basiretli (prudential) 

düzenlemelerin yapılması hep merkez bankalarının geliĢmesine bağlı bulunmaktadır. 

Merkez bankalarının iyi iĢlemesi ile mali sektör de düzenlenmiĢ olacaktır. 

Dolayısıyla merkez bankaları, mali sistemin, tasarrufçuların ve yatırımcıların farklı 

ihtiyaçlarına cevap verir hale gelmesini temin edecektir.  Bu nedenle, serbest piyasa 

sistemine geçmeye çalıĢan ülkelerin, merkez bankalarını geliĢmiĢ ülke merkez 

bankaları ile aynı fonksiyonel yapıya kavuĢturmaları ihmal edilemezdir91. 

Türkmenistan Merkez Bankası 1992 tarihli BaĢkanlık kararnamesi ile 

kurulmuĢ ve modern anlamdaki bankacılık faaliyetlerine baĢlamıĢtır. 1992 yılında 

kurulan ve 1997 yılında özerklik kazanan Türkmenistan Merkez Bankası, para 

politikalarından ve finans sektörünün denetlenmesinden sorumludur. Merkez 

Bankası çalıĢmalarını 1993 tarihli Türkmenistan Merkez Bankası Hakkında Kanun 

                                                 
90

 АЛПАТОВ, Г.Е., БАЗУЛИН, Ю.В., ИВАНОВА, В.В., СОКОЛОВА, Б.И., Деньги, Кредит, 

Банки (учебник), Финансы и Статистика, Москва 2004, ст. 67. 
91

 БИММАН, А.Б., История Банков, Петроград 1997, ст. 35. 
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ve ilgili mevzuat92 çerçevesinde yürütmektedir. Bu kanun IX Fasıl, 67 maddeden 

oluĢmaktadır.  

 

 

2. Serbest Piyasa Sistemine GeçiĢte Merkez Bankacılığının 

Önemi 

Merkezi planlı ekonomiden serbest piyasa sistemine geçiĢ yapan 

ekonomilerin bankacılık alanında ortaya çıkan sorunları diğer ekonomik sorunların 

önünde gelmektedir. Çünkü bankacılık ve mali kesimin modern anlamda 

yapılaĢmasını sağlamakla piyasa sistemini de tam anlamıyla yerleĢtirmek mümkün 

olacaktır93.  

Daha önce de belirttiğimiz gibi, piyasa sistemi temel iĢlevlerini ancak modern 

anlamdaki bankacılık sektörünün iĢlediği ekonomilerde yerine getirebilmektedir. Bu 

nedenle geçiĢ sürecindeki ekonomilerin de bu alana öncelik vermeleri 

gerekmektedir94. Bu bakımdan Merkez Bankası ve bankaların önemini Ģöyle 

sıralayabiliriz: 

 

 Ekonomik kalkınma ve geliĢmeyi sağlamanın ilk Ģartı, banka ve mali 

kesimin istikrarını temin etmektir.  

 Yapısal değiĢimlerin tümünü piyasa sistemine uygun hale getirmek, 

bu yeni piyasalarının geliĢmesini sağlamak, bunu yaparken de 

                                                 
92

 Türkmenistan Anayasası, Medeni Kanun, bunlara muvafık yasa tutanakları ve Türkmenistan’ın 

taraf olduğu uluslararası antlaşmalar. 
93

 ЕГОРОВ, С.Е., Проблемы деятельности коммерческих банков на современном этапе 

развитя экономики, Моска 2003, ст. 95. 
94

 ЕГОРОВ, С.Е.,  cт. 98. 
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öncelikle bu piyasaların geliĢmesinde en büyük rolü alacak olan ticari 

banka sektörünün geliĢmesini temin etmek gerekmektedir.  

 Sistemin çalıĢması açısından, merkez bankası yapısındaki 

yenileĢmeye paralel olarak, ticari banka kesiminin de yenileĢmesi 

gerekmektedir. 

 Merkez bankası ve ticari bankalar, kamunun piyasalara olan güvenini 

sağlayıcı yegâne kuruluĢlardır.  

Gerçekten de yapısal değiĢim ve dönüĢümün sağlıklı yolu bankacılık 

kesiminin yeniden yapılanmasından geçmektedir. Her ne kadar merkez bankalarının 

ilk kuruluĢ amaçları devletin kredi ihtiyaçlarını karĢılamak ise de, batı 

ekonomilerinde 1930‟lu yıllarda aktif olarak merkez bankacılığı fonksiyonlarına 

baĢlamıĢ olsa da, bağımsız ve istikrarlı bir merkez bankasının ekonomik 

problemlerin halledilmesinde ve serbest piyasa sisteminin yeniden kurulmasında 

vazgeçilmez öneme sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle merkez 

bankacılığının sorunlarını çözmek, piyasa sistemine olan geçiĢi de 

kolaylaĢtıracaktır95.     

 

 

3. Türkmenistan Merkez Bankası’nın Yapılanması 

Türkmenistan Merkez Bankası Hakkındaki Kanun‟un 3. maddesine göre, 

Türkmenistan Devlet Merkez Bankası, sermayesinin tamamı devlete ait olan ve diğer 

                                                 
95

 БИММАН, А.Б., cт. 40. 
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kurum ve kuruluĢlardan tamamen bağımsız bir tüzel kiĢiliktir. Para ve bankacılık 

sektöründe politikaları belirleme, denetim ve kontrol Merkez Bankası‟na aittir96. 

Türkmenistan Merkez Bankası, Türkmenistan Devletinin Milli Bankası‟dır. 

Ayrıca Merkez Bankası, Bakanlar Kurulunun bankeri, danıĢmanı ve fiskal ajanıdır 97. 

                                                 
96

 TMBK. m. 3. 
97

 TMBK. m. 4. 
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Tablo 2: Merkez Bankası‟nın Yapılanması 

 

 

                                                  

DENETĠM KURULU BAġKANI 

 

 

 

 

 

 

         YÖNETĠM KURULU BAġKANI 

YÖNETĠM KURULU BAġKAN 

YARDIMCISI 

 

YÖNETĠM KURULU BAġKANI 

BAġYARDIMCISI 

YÖNETĠM KURULU 

BAġKAN YARDIMCISI 

 

YÖNETĠM KURULU 

ÜYELERĠ 

 

YÖNETĠM KURULU 

BAġKAN YARDIMCISI 

 

INSAN KAYNAKLARI 

DEPARTMANI 

MERKEZ BANKASI 

ĠCRA ORGANI 

ÖDEME SĠSTEMLERĠ VE 

HESAPLAġMA 

DEPARTMANI 

KREDĠ KURULUġLARI 

DENETĠM 

DEPARTMANI 

PARA –KREDĠ 

POLĠTĠKASI 

DEPARTMANI 

ĠġLER DAĠRESĠ 

DEPARTMANI 

NAKĠT PARAYLA 

Ġġ DEPARTMANI 

ĠNSAN KAYNAKLARI 

ĠDARESĠ BÖLÜMÜ 

PLANLAMA VE 

BÜTCE BÖLÜMÜ 

Milli Ödeme Sisteminin GeliĢimi 
Para ve Kur Politikası Bölümü Satınalmalar Bölümü Para Tedavülü Bölümü 

Ödeme Sistemlerinin Teminatı 

Bölümü 

KADROLARLA Ġġ 

BÖLÜMÜ 

Para Programı ve Monetar 

Sektörün Tahlili Bölümü 

Ġç Denetim Bölümü 

YÖNETĠM KURULU 

SEKRETERLĠĞĠ 

Bankalararası Ödeme Bölümü 
Emisyon Kasa 

ĠĢlemlerinin TeĢkili 

Bölümü 

Hizmet Bölümü 
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Finans Piyasasında ĠĢlemler 

Bölümü 

Uluslararası Denetim 

Bölümü PROFESĠYONEL 

GELĠġĠM BÖLÜMÜ 

HALKLA ĠLĠġKĠLER 

VE BĠLGĠ ĠġLEM 

BÖLÜMÜ 

ARAġTĠRMALAR VE 

ĠSTATĠSTĠK 

DEPARTMANI 

Nakliyat Bölümü Kıymetlilerin 

TaĢınması Bölümü 

Lisans Verme Bölümü 

Denetim Metodoloj isi 

Bölümü 

MÜHASEBE RAPORLAMA 

DEPARTMANI 

KURUMSAL BÖLÜM 

Ġktisadi AraĢtırmalar ve 

Prognozlama Bölümü 

Bilgi Tekno loj ileri ve 

Ödeme Sist. fealiyyet 

denetimi Bölümü 

Mühasebe Metodoloj isi Bölümü HAZĠN E 

DEPARTMANI 

GENEL BÖLÜM 

Banka dahili iliĢkiler Bölümü 

 

Ġktisadi Modelleme Bölümü 

Bankacılık ve Mali Piyasaların 

incelenmesi 

ÇeĢitleme Bölümü 

HUKUK DEPARTMANI MB-nin mali raporlarının 

toplanması ve incelenmesi  

Banka Ġstatistiği B.  

Vezne Hizmeti 

Bölümü 

ĠÇ 

DENETĠM 

KOMĠTESĠ 

BANKA VE 

KREDĠ 

DENETĠM 

KOMĠTESĠ Bütçe Uygulamaları Denetim 

Bölümü  

 Mevcut Sektörün Monitoringi  

Ekonomik Bilgi ler B. Genel Yasama Bölümü 1 numaralı Hazine 

Banka Denetiminin Hukuki 

Teminatı 

2 numaralı Hazine Genel Güvenlik 

Bölümü 
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Bilgi Güvenliği 

Bölümü 

MERKEZ BANKASI BÖLGE 

ġUBELERĠ 

MERKEZ BANKASI BÖLGE 

ġUBELERĠ 

Güvenlik Bölümü  

GeliĢim Bölümü 

Teknik Bölüm  

ĠĢlemler Bölümü 

Teknoloj i destek B. 

Bilgi sis temlerinin temini B. 

Bilgi te knoloj i geliĢim B. 

ULUSLARARASI 

ĠLĠġKĠLER DEPARTMANĠ 

CARĠ BĠLANÇO DEPART. 

Para ve Değerli 

EĢyaların TaĢınmasının 

Güvenliği Bölümü 

BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ 

DEPARTMANI 

Risk Yönetimi B. 

Döviz Birikimlerinin Yönetimi  

PĠYASA ĠġLEMLERĠ DEP.  

Piyasa ĠĢlemleri B. 
prosessing mer kezi  
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3.1. Yönetim Kurulu 

Merkez Bankası, yedi kiĢiden oluĢan bir Yönetim Kurulu tarafından 

yönetilmektedir. Yönetim kurulu; yönetim kurulu baĢkanı, yönetim kurulu baĢkanı 

baĢyardımcısı, iki baĢkan yardımcısı ve 3 üyeden oluĢmaktadır. Merkez Bankası‟nın 

yönetim kurulu üyelerini Türkmenistan Anayasasına uygun olarak Türkmenistan 

CumhurbaĢkanı göreve atamakta ve görevden almaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin 

görev süresi 7 yıldır. Yönetim kurulu baĢkan ve üyelerinin tekrar seçilme hakları 

vardır98.  

TMBK. m. 9‟a göre, Merkez Bankası‟nın yönetim kurulu baĢkanını, yönetim 

kurulu üyeleri arasından Türkmenistan CumhurbaĢkanı 7 yıl süreyle göreve 

atamaktadır99. 

Lisans düzeyinde öğrenim görmüĢ, belirtilen alanlarda bilgi ve mesleki 

deneyime sahip olmaları, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan 

hükümlü bulunmamak, ağır hapis cezasıyla cezalandırılmamıĢ, yabancı devlette 

hiçbir görevi olmayan Türkmenistan vatandaĢları yönetim kurulunun üyeleri 

olabilmektedirler.  

Türkmenistan Bakanlar Kurulu üyeleri ve milletvekilleri Merkez Bankası 

yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler100. 

Meclis, Merkez Bankası‟nı bilanço ve kar-zarar hesapları aracılığıyla 

denetlemektedir. Banka doğrudan Meclis'e karĢı sorumludur. Maliye Bakanlığı 

Banka‟yı denetleyemez ancak, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve Meclis iĢbirliği 

                                                 
98

 TMBK. m. 9. 
99

 TMBK. m. 9. 
100

 TMBK. m. 11. 
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içinde çalıĢmaktadırlar101. Banka‟nın bütçesini banka idare meclisi onaylamakta ve 

Milli Meclis‟in onayına sunmaktadır. Halihazırda Banka‟da yaklaĢık 150 kiĢi 

çalıĢmaktadır. 

Yönetim kurulunun üyeleri ve onlara birinci derecede akrabalık bağı bulunan 

kiĢiler Merkez Bankası‟nın gözetimine tabi kredi kuruluĢlarında hissedar 

olamamaktadırlar. 

Yönetim kurulu üyeleri siyasi partilerin üyesi olamamaktadırlar. 

Yönetim kurulu baĢkanının ve üyelerinin aylıkları Türkmenistan 

CumhurbaĢkanı tarafından belirlenmektedir.  

Merkez Bankası‟nın yönetim kurulu baĢkanı ve üyeleri Kanun‟a göre, ancak 

aĢağıdaki hallerde CumhurbaĢkanı tarafından görevden alınabilmektedirler: 

 TMBK. m. 11‟de belirtilen organlara atanması veya seçilmesi;  

 Hakkında ceza davasının açılması; 

 Görevi ihmalden dolayı iĢten uzaklaĢtırılması; 

 Görevini yapmaya sağlığının el vermemesi; 

 Merkez Bankası‟nın çıkarlarına ters gelecek Ģekilde görevini ihmal 

etmesi sonucu Banka‟yı büyük zarara uğratması102; 

 Türkmenistan CumhurbaĢkanı‟na 1 ay öncesinden istifa dilekçesi 

vermesi103. 

 

                                                 
101

 TMBK. m. 45 – 46. 
102

 TMBK. m. 12. 
103

 TMBK. m. 13. 
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a) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Türkmenistan Merkez Bankası Hakkındaki Kanun‟un 7. maddesinde yönetim 

kurulunun görevleri, 8. maddesinde ise yönetim kurulunun yetkileri sayılmıĢtır. Buna 

göre yönetim kurulunun görev ve yetkileri Ģunlardan ibarettir: 

 Türkmenistan Merkez Bankası‟nın genel denetim ve gözetimini 

yapmak, 

 Bankanın kredi, para, döviz ve iktisadi durumlarını periyodik olarak 

kontrol etmek, 

 Her takvim yılı para politikası stratejisi belirlemek ve onaylamak, 

 Para politikası araçlarına iliĢkin kararlar almak, faiz oranlarına, açık 

piyasa iĢlemlerine, döviz iĢlemlerine iliĢkin usul ve esasları tespit 

etmek, 

 Tedavüldeki banknotların değiĢtirilmesine, tedavülden kaldırılmasına 

iliĢkin konularda düzenleme yapmak ve kararlar almak, 

 Döviz rezervlerinin yönetimi, dövizlerin Türkmenistan Manatı ile 

değiĢimi kurunun tespit edilmesi kurallarını onaylamak,  

 Merkez Bankası‟nın bütçesini ve bütçeye iliĢkin düzenlemeleri 

onaylamak, 

 Merkez Bankası‟nın yıllık faaliyet raporunu, bilançosunu düzenlemek,  
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 Ülke altın ve döviz rezervlerinin yönetim stratejisini, usul ve esasları 

tespit etmek, 

 Kredi kuruluĢlarına banka faaliyetinde bulunmak için faaliyet izninin 

(lisans)  verilmesi ve iptal edilmesi ile ilgili kararları kabul etmek, 

 Ülkenin bankacılık sisteminde yabancı sermayenin miktarını 

belirlemek, 

 Merkez Bankası‟nın idare, teĢkilat ve hizmetleri ile personeline iliĢkin 

olarak hazırlanan düzenlemeleri onaylamak,  

 Merkez Bankası‟nın personel kadrolarını onaylamak,  

 Merkez Bankası‟nın personeline ödenilecek aylıkların meblağını 

belirlemek104. 

 

 
b) Yönetim Kurulu Toplantıları 

TMBK.‟nın 15. maddesinde yönetim kurulu toplantıları düzenlenmiĢtir. 

Yönetim kurulu toplantıları, yönetim kurulu baĢkanının veya baĢkanın olmadığı 

durumlarda baĢyardımcının çağrısı ile105 her çeyrek yılda en az üç defa olmak üzere 

yapılmaktadır106. Yönetim kurulu toplantılarına Merkez Bankası yönetim kurulu 

baĢkanı baĢkanlık etmekte, onun hazır olmadığı toplantılara ise baĢyardımcı 

baĢkanlık etmektedir107. 

                                                 
104

 TMBK. m. 7 – 8. 
105

 TMBK. m. 15/f.1. 
106

 TMBK. m. 15/f.2. 
107

 TMBK. m. 15/f.1. 
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Yönetim kurulu, yönetim kurulunun en az üç üyesinin talebiyle, olağanüstü 

hallerde ise iki üyesinin yazılı talebiyle toplantıya çağrılabilmektedir. Toplantının 

yapılacağı yer, tarihi ve toplantıda görüĢülecek konular toplantının yapılmasına en az 

üç gün kala yönetim kurulu üyelerine bildirilmektedir. Yönetim kurulu, üyelerin en 

az üçte ikisinin katılımıyla toplanmakta ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar 

verilmektedir108. Oyların eĢitliği halinde, baĢkanın katıldığı tarafın teklifi kabul 

edilmiĢ sayılmaktadır. Eğer baĢkan toplantıya katılamamıĢsa, bu durumda baĢkan 

baĢyardımcısının katıldığı tarafın teklifi kabul edilmiĢ sayılmaktadır109. 

Yönetim kurulu kararlarını, kararlara katılan üyelerle birlikte banka genel 

sekreteri de imzalar. Bankanın genel sekreteri, yönetim kurulu baĢkanı tarafından 

Merkez Bankası‟nın uzmanlarının arasından seçilmektedir. Genel sekreter, yönetim 

kurulu üyesi olamaz110. 

 

 

3.2. Denetim Kurulu 

Denetim kurulu baĢkanı ve üyeleri, banka yönetim kurulu tarafından oy 

çokluğuyla seçilmektedirler. Denetim kurulu baĢkanı ve üyeleri 7 yıllık süre ile 

seçilmektedirler111.  

Denetim kurulu baĢkanı, sadece yönetim kurulu kararıyla iĢten 

çıkartılabilmektedir. Denetim kurulu baĢkanı ve üyeleri Türkmenistan vatandaĢı 

olmalıdırlar. Denetim kurulu baĢkan ve üyelerinin tekrar seçilme hakları mevcuttur. 

                                                 
108

 TMBK. m. 15/f.3. 
109

 TMBK. m. 15/f.5. 
110

 TMBK. m. 16. 
111

 TMBK. m. 20/f.1. 
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Denetim kurulu baĢkan ve üyelerinin aylıkları yönetim kurulu tarafından 

belirlenmektedir112. 

Denetim kurulu, banka ve mali hesaplarının iç denetimini yapmaya; iĢlerin 

yasalara uygunluğunu denetlemeye; hesapların, hesap dokümanlarının, bütçe ve 

muhasebe iĢlerinin ve Türkmenistan Merkez Bankası‟nın denetiminin sonuçları 

hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür113. 

Ticari bankaların denetimi de Merkez Bankası denetim kurulu tarafından 

veya ticari bankanın rızası olursa bağımsız denetim kuruluĢları tarafından 

yapılabilmektedir114. 

           

 
4. Türkmenistan Merkez Bankası’nın Temel Fonksiyonları 

Türkmenistan Merkez Bankası‟nın para politikasının tanzimi, para değerinin 

istikrarını sağlamak ve bankaların bankası olmak gibi baĢlıca fonksiyonları vardır. 

Merkez Bankası‟nın fonksiyonları Türkmenistan‟ın Merkez Bankası Hakkındaki 

Kanun‟un 4. ve 5. maddelerinde düzenlenmiĢtir. Kanun‟un 4. maddesinde 

“Türkmenistan Merkez Bankası’nın temel vazifeleri” baĢlığı altında Merkez 

Bankası‟nın temel fonksiyonlarından, 5. maddesinde ise Merkez Bankası‟nın 

uluslararası fonksiyonlarından bahsedilmektedir. Türkmenistan‟ın Merkez Bankası 

Hakkındaki Kanun‟un 4. maddesine göre, Merkez Bankası‟nın temel vazifelerini 

aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

                                                 
112

 TMBK. m. 20/f.1. 
113

 TMBK. m. 20/f.2. 
114

 TMBK. m. 20/f.2, TBBFK. m.33 
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 Kredi ve Para politikasını tanzim etmek,  

 Para değerinin istikrarını sağlamak,  

 Milli parayı tedavüle sürmek,  

 Banka sisteminin sorunsuz çalıĢmasını sağlamak,  

 Ticari Banka ruhsatlarını vermek, ticari bankaların ve banka 

sisteminin denetimini sağlamak,  

 Ticari bankaların kredilendirilmesini sağlamak,  

 Mili paranın değerini ve faiz oranlarının istikrarını korumak için 

gerekli para politikalarını belirlemek ve uygulamak,  

 Devletin mali idareciliğini yapmak,  

 Devletin uluslararası güvencelerini, döviz ve altın rezervlerini 

muhafaza ve idare etmek, 

 Bakanlar Kurulu‟na mali destek sağlamak,  

 Bakanlar Kurulu‟nun bankerliğini, danıĢmanlığını ve fiskal ajanlığını 

yapmak115. 

Türkmenistan‟ın Merkez Bankası Hakkındaki Kanun‟un 5. maddesine göre, 

Banka‟nın uluslararası fonksiyonları ise Ģu Ģekildedir: 

 Devletlerarası ödeme sisteminin kurulmasını ve iĢlemesini sağlamak,  

                                                 
115

 TMBK. m. 4. 
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 Para politikalarının konu edildiği bütün devletlerarası toplantılarda 

Türkmenistan Devleti‟ne vekillik etmek, 

 Yabancı bankalara ruhsat vermek, onların denetimini sağlamak ve 

onlarla ilgili diğer iĢleri yapmak,  

 Yabancı devletlere, yabancı devletlerin merkez bankalarına ve maliye 

organlarına ve de Türkmenistan Devleti‟nin veya Türkmenistan 

Merkez Bankası‟nın üye olduğu uluslararası kuruluĢlara banka 

hizmetini vermek, 

 Uluslararası kuruluĢların kalkınmasına yardımcı olmak,  

 Türkmenistan devletinin vekili olarak katıldığı uluslararası 

kuruluĢların toplantılarıyla ilgili tüm borçnameleri kendi üstüne almak 

ve bununla ilgili iĢlemleri yapmak116. 

Merkez Bankası, belirlenen bu görevleri yerine getirebilmek için gerekli 

düzenlemeleri yapmakta ve uygulamaktadır.  

 

 

5. Milli Paranın Tedavüle Sürülmesinin Temel Kuralları ve 

Merkez Bankası 

Merkez Bankası, milli paranın tedavüle sürülmesini ve tedavülden 

çekilmesini belirleyen kuruluĢtur. Bir baĢka anlatımla, emisyon yapılması veya sıkı 

para politikası takip edilmesi Merkez Bankası‟nın yetkisinde bulunmaktadır117.  

                                                 
116

 TMBK. m. 5. 
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Türkmenistan Merkez Bankası, devletin nakit darlığı çektiği tüm durumlarda 

piyasaya nakit para sürmektedir. Merkez Bankası, tüm devlet kuruluĢları ile birlikte 

bankaların da baĢlıca finansman kaynağıdır118.  

 

5.1. Türkmenistan Milli Parasının DolaĢıma Çıkması ve DeğiĢim 

Oranları 

Eski Sovyetler Birliği‟nin parası uluslararası konvertibilitesi olan bir para 

değildi. Bu para ancak birliğe dahil ülkeler arasındaki ticarette kullanılabiliyordu. 

Ancak, Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte ülkelerin dıĢ dünya ile ticaretleri de 

artmıĢ ve konvertibl bir paraya sahip olmamak, bu ülkelerin ticaretinin takas usulü ile 

yapılmasını gerektirmiĢtir. Ancak, takas usulünün zorlukları ve malların değerlerinin 

tespitindeki güçlükler ülkeleri kendi paralarını yürürlüğe koymaya zorlamıĢtır 119.  

Türkmenistan, bağımsızlığını elde eder etmez, milli parasının dolaĢıma 

sürülmesi çalıĢmalarını da hızlandırmıĢtır. Bu çalıĢmalar 1993 yılının ilk yarısına 

kadar nispeten küçük oranlarda olmak üzere piyasaya Ruble sürülmesi ile 

baĢlamıĢtır.  Bu Ruble‟ler Rusya Merkez Bankası‟ndan % 21 servis ücreti ödenerek 

alınmıĢtır. Ruble‟nin120 piyasa ihtiyaçlarını karĢılayamaması sonucunda, 4 milyar 

Ruble‟ye ulaĢan miktarda maaĢ ve ücret ödenememiĢ ve piyasada büyük bir para 

darlığı yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. Bu problemlerin halledilmesi için Türkmen 

yetkilileri, 1 Kasım 1993‟de ulusal para birimi olan Manat‟ı 1‟lik, 10‟luk ve 25‟lik 

                                                                                                                                          
117

 ÖWEZOW, M.S., GANDYMOW, S.G., MURADALYYEW , H., GARLYYEWA, J.O., 

YAYLANOWA, T.M., a.g.e ., s. 96. 
118

 ÖWEZOW, M.S., GANDYMOW, S.G., MURADALYYEW , H., GARLYYEWA, J.O., 

YAYLANOWA, T.M., a.g.e ., s. 98. 
119

 GANDYMOW, S.G., (Reformirlemeli), s. 76. 
120

 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde kullanılan para birimi  Ruble’dir, Rusya’da da Ruble 

kullanılmaktadır. 
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banknotlar halinde bastırarak piyasaya sürmüĢlerdir. Böylece ilk milli para olan 

Manat belli bir süre Ruble ile birlikte dolaĢımda kalmıĢtır.    

Ulusal Para Birimi Manat‟ın değerinin korunması için Türkmenistan Meclisi 

tarafından 2008 yılında kabul edilen Denominasiya Kanunu ile 1 Ocak 2009 tarihi 

itibariyle 1 Yeni Manat 5000 Eski Manata eĢdeğer olmuĢtur. Türkmenistan 

Cumhuriyeti Merkez Bankası‟ndan yapılan açıklamada, Manat‟ın 1993 yılından 

itibaren on binde bir oranında değer kaybettiğini ve bu nedenle böyle bir değiĢikliğe 

ihtiyaç duyulduğu belirtilmiĢ, söz konusu değiĢiklik sayesinde ülke içerisindeki para 

sirkülâsyonunun artacağı, muhasebe sistemlerinde kolaylık sağlanacağı ve önemli 

derecede bir tasarruf sağlanacağı ifade edilmiĢtir ve Türkmenistan Merkez Bankası 

tarafından 1, 5, 10, 20, 50, 100 ve 500 Yeni Manat‟lık banknotlar ve 1, 3, 5, 10, 20 

ve 50 Tenge‟lik madeni paralar piyasaya sürülmüĢtür.  

Milli paranın piyasada yegâne yasal para olarak tedavül etmesi, bu arada fiyat 

artıĢlarının hızlanması, döviz ve faiz oranlarındaki değiĢmeler milli paranın idaresi 

konusundaki düzenlemeleri de gerektirmektedir. Bu düzenlemeler ise en baĢta 

Merkez Bankası‟nın kurulması ve tam iĢlerlik kazanmasına bağlı bulunmaktadır.  

 

 

6. Merkez Bankası’nın Para Politikası Araçları 

Merkez Bankası para politikalarını, her yıl devlet bütçesi ile birlikte tasdik 

edilen “Para Politikasının Başlıca Hedefleri” adını taĢıyan ve Meclis tarafından 

tasdik edilen esaslar çerçevesinde yürütmektedir.  

Merkez bankalarının bilinen geleneksel para politikası araçları vardır. Bunlar, 

açık piyasa iĢlemleri, zorunlu karĢılık oranları, reeskont oranları, umumi disponibilite 
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oranları ve selektif kredi politikasıdır121. AĢağıda, Türkmenistan Merkez Bankası‟nın 

zorunlu karĢılık oranları, selektif kredi politikası araçları ve faiz oranları ile 

uygulamalarına açıklık getirilecektir. 

           

 

6.1. Zorunlu KarĢılık Oranları Uygulaması 

Merkez Bankası, kredi hacmini ve faiz oranlarını kontrol etmek amacıyla 

banka mevduatlarına zorunlu karĢılıklar getirmektedir. Bu karĢılıklar 1993 yılının 

haziran ayına kadar bir yıldan az süreli mevduatlar için % 15, bir yıl veya daha fazla 

vadeli mevduatlar için ise % 12 olarak tespit edilmiĢtir. Haziran 1993 tarihinden 

itibaren karĢılık oranları milli para olan Manat mevduatları için % 12, döviz 

mevduatları için ise % 5 olarak belirlenmiĢtir. 1 Aralık 1995 tarihi itibariyle döviz 

mevduatları için de karĢılık oranları % 12 olarak belirlenmiĢtir. 1 Nisan 2008 

tarihinden itibaren bu oranlar yeniden düzenlenmiĢ ve her iki mevduat türü için de % 

15 olarak uygulanmaya baĢlanmıĢtır.  Bankaların bulundurdukları rezervleri de bu 

hesaplamaya dâhil bulunmaktadır122.  

Merkez Bankası‟nın banka sistemi üzerinde yeterli denetimi sağlayamaması 

nedeniyle, zorunlu karĢılıklarını yatırmayan bankalar için cezai Ģartlar 

öngörülmüĢtür. Buna göre, milli para ile olan hesapların bakiyeler üzerinden % 3, 

döviz hesaplarının bakiyelerine ise % 1 olarak belirlenmiĢtir. Buna rağmen, zorunlu 

karĢılık olarak yatırılan mevduatlarda düĢmeler gözlenmiĢ tir. Bu nedenle Merkez 

Bankası 1 Ocak 1994 itibariyle yeni bir düzenlemeye gitmiĢ, karĢılıklarını 

yatırmayan bankalara ödeme emirleri göndererek bankaları zorlamaya baĢlamıĢtır. 

                                                 
121

 GANDYMOW, S.G., (Bank Ulgamy), s.32. 
122

 GANDYMOW, S.G., (Bank Ulgamy), s.34. 
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Ayrıca karĢılık oranları konusundaki cezai müeyyideleri artırmıĢ ve 5 Mayıs 1995 

döneminden sonra karĢılık olarak yatırılması gereken miktarın % 50‟si oranında 

cezai Ģart getirmiĢtir. Bu zorunluluğun ceza uygulamasına rağmen yerine 

getirilmemesi halinde ise bankanın izninin iptali süreci baĢlatılmaktadır123.   

 

 

6.2. Selektif Kredi Politikası 

Merkez Bankası kamu iktisadi kuruluĢları ve bankalara kredi açmakta, ticari 

bankalar ve kamu iktisadi kuruluĢları kullanılabilir kaynaklarının büyük bir 

bölümünü Merkez Bankası‟ndan elde etmektedirler.  Merkez Bankası‟nın para ve 

kredi politikası hükümetçe tespit edilen amaçlara uygun olarak yürütülmektedir. Bu 

nedenle, gerek kamu kuruluĢlarının kredilendirilmesinde ve gerekse özel bankalara 

kaynak aktarılmasında hükümet politikaları ön planda tutulmaktadır. Ayrıca Merkez 

Bankası‟nın özel ticari bankalara verdiği kredilerde, banka mevduatlarının % 50‟sini 

geçmemesi IMF124‟ce tavsiye edilmiĢtir. Böylelikle bankaların mevduat toplamada 

da bir rekabete girmeleri hedeflenmiĢtir125. 

 

 
6.3. Merkez Bankası’nın Faiz Oranları Ġle Ġlgili Uygulamaları 

Türkmenistan Merkez Bankası, kural olarak faiz oranlarını belirleyici bir 

konumda değildir. Her banka mevduatlarına ödeyeceği veya kredilerinden tahsil 

edeceği faiz oranlarını kendisi serbestçe belirlemektedir. Zaten Ticari Bankalar ve 

Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun, bankaların birbirleri ile anlaĢarak veya birlikleri 
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 GANDYMOW, S.G., (Bank Ulgamy), s.34. 
124

 Uluslararası Para Fonu. 
125

 GANDYMOW, S.G., (Bank Ulgamy), s.35. 
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aracılığı ile faiz oranları konusunda herhangi bir tekel oluĢturmalarını, rekabeti 

ortadan kaldırıcı kararlar almalarını yasaklamaktadır. 126 Ancak, Merkez Bankası 

kendisi tarafından verilen kredilere uyguladığı faiz oranlarını değiĢtirmek sureti ile 

bankaların faiz oranlarını kontrol edebilmektedir. Bununla birlikte, faiz oranları kredi 

dağılımlarını etkileyecek bir özellik göstermemektedir. Çünkü kamu kurumları, 

düĢük faizli tercihli krediyi kamu bankalarından aldıkları gibi, özel bankalardan da 

alabilmektedir. Bunun nedeni de bankaların Merkez Bankası‟ndan aldıkları finans 

kredilerini kullanıcılarına artı % 10 oranı ile vermek durumunda olmalarıdır127.  

 

 
7. Merkez Bankası’nın Bankalarla Ġlgili Faaliyetleri 

Merkez Bankası bankaların kuruluĢ izinlerini veren, tüm faaliyetlerini 

düzenleyen ve onları denetleyen bir kuruluĢtur. Bütün bu faaliyetler de, yine daha 

önceden belirlenmiĢ ve ilan edilmiĢ kurallar çerçevesinde cereyan etmektedir.  

Merkez Bankası bankaların kuruluĢu için ana sermaye dıĢında bir takım 

kriterler ve rasyolar da istemekte, bankaların tüm iĢlemleri için gerekli düzenlemeleri 

yapmakta, bunları zaman zaman geliĢtirerek, bankaların hem tasarruf mevduatları 

sahipleri açısından hem de piyasalar açısından güvenilirliğini sağlamaya 

çalıĢmaktadır128. Merkez Bankası‟nın bankalar için getirdiği baĢlıca düzenleyici 

kural ve kriterler Ģunlardır:  

                                                 
126

 TAÝHAROW, B.T., Bazar, Kredit, Kämillik , Diyar 1993, s.63. 
127

 TMB, “Bank Habarlary” Jurnaly, AĢgabat, Alp Arslan 2006, s. 28. 
128

 GANDYMOW, S.G., (Bank Ulgamy), s.56. 



69 

 

 Bankaların faaliyete baĢlayabilmeleri için gerekli asgari sermaye 

miktarının belirlenmesi129,   

 Bankanın öz kaynak gücünü korumak açısından, banka öz kaynakları 

ile aktif toplamı arasındaki en son sınırın ne olacağının tespiti,  

 Bankanın yükümlülüklerini zamanında yerine getirebilme 

kabiliyetinin devamını sağlamak için gerekli likidite rasyosunun 

tayini, 

 ġahıslara veya kuruluĢlara verilebilecek olan kredi limitlerinin 

belirlenmesi,  

 Döviz kredileri ve döviz yükümlülükleri ile ilgili olan döviz 

rasyolarının tespiti,  

 Kredi ve mevduat faizleri arasındaki sınırın tespiti,  

 Ticari bankaların kambiyo iĢlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,  

 Ticari bankaların dıĢ ülkelerden kredi alması, dıĢ ülkelerle kıymetli 

evrak ticareti yapması ve dıĢ ülkelere kredi açması konusundaki 

sınırların belirlenmesi,  

 Bankaların mevduat sigortası kurmak, yedek akçeler oluĢturmak gibi 

kararları ile ilgili kuralların tespit edilmesi,  

 Bankaların uygulayacakları hesap planlarının tespit edilmesi,  

                                                 
129

 Ocak 1996 tarihinde yapılan yeni düzenlemeyle 1 Nisan 1996 tarihinden itibaren asgari sermaye 

100 milyon manata çıkartılmıştır. 
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 Bankalar hakkında her türlü bilginin bankalardan istenmesi ve 

alınması,  

 Bankaların teftiĢ ve denetiminin yapılması,  

 Ticari Bankalar ve Bankacılık Faaliyetleri Hakkındaki Kanun‟u ve 

Merkez Bankası direktiflerini yerine getirmeyen veya mali bünyesi 

zayıflayan bankaların yeniden teĢkiline, bu bankalar ile ilgili yeni 

düzenlemeler yapılmasına, bankanın tasfiye edilmesine, 

cezalandırılmasına, kuruluĢ izninin iptal edilmesine karar verilmesi.  

Merkez Bankası kurulmuĢ olan bankalarla kredi alıĢ veriĢlerinde bulunmakta, 

döviz alım satımı yapmakta ve benzer bankacılık fonksiyonlarını icra etmektedir. 

Merkez Bankası‟nın bankalarla olan münasebetleri Ģöyle sıralanabilir: 

 Borç talep edenlerle karĢılıklı anlaĢma esasına göre kredi vermek (bu 

kredilerin miktarı banka kredi verilebilir kaynaklarının 20 katına 

kadar ulaĢmıĢ, ancak Ģu anda kısmen daraltılmıĢtır),  

 Muhabir bankaların hesaplaĢmalarını yapmak, bankalararası 

hesaplaĢmaları yapmak ve bankalara kasa hizmeti vermek,  

 Devlet kıymetli kâğıtlarını, çekleri, tahvilleri, kıymetli malları, 

mücevherleri ve emtiaları almak ve satmak,  

 Tahvil ve kıymetli kâğıtlar karĢılığında bankalara en çok üç yıl vadeli 

kredi vermek,  

 Dövizleri veya dıĢ ülke ödemeli senet ve vasıtalarını almak ve satmak.  
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Görüldüğü gibi Merkez Bankası, bankaların iç faaliyetlerine karıĢmamakla 

birlikte, bankaların kuruluĢundan tasfiyesine veya kuruluĢ izninin iptaline kadar tüm 

konularda düzenleyici ve denetleyici bir görev üstlenmekte, tümüyle hayata 

geçirilememiĢ olsa bile bankalarla çeĢitli Ģekillerde para ve para araçlarının alım 

satımını yapmayı hedeflemektedir. Bu da doğal olarak, bankaların bankası ve 

ekonominin para ve kredi politikasının düzenleyicisi olan Merkez Bankası‟nın görev 

ve sorumluluklarını arttırmaktadır130. 

 

7.1. Bankalararası Ödeme Sistemi ve Merkez Bankası 

Eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve Türkmenistan‟da ödemeler sistemi 

büyük ölçüde planlı ekonominin mirasını taĢıyordu. Bu sistem ise geniĢ çaplı bir 

ödeme değerlendirmesinden yoksundu. Ödemeler, ekonomik büyüklükler üzer inde 

serbestçe etki edebiliyor ve yapılması gerekenler çoğunlukla kâğıt üzerinde 

kalıyordu. Ödeme riskleri araĢtırılmıyor, iĢlemlerin hızı ve güvenliği önem 

taĢımıyordu. Herhangi bir yerde ortaya çıkan nakit açıkları, merkez planın amaçlarını 

gerçekleĢtirebilmek için merkez bankaları tarafından kapatılıyordu131. 

Bu sistemin uzantısı olarak Türkmenistan‟da da 1991 yılına kadar firmalar 

arası ödemeler bankaların ödeme emirleri vasıtası ile yapılmaktaydı. Devletlerarası 

ödeme emirleri Moskova‟daki merkezi ünite tarafından iĢleme tabi tutuluyordu. 

Bankalar arası hesaplaĢmalar kesinlik açısından uyumlaĢtırılıyor, fakat ödenmemiĢ 

borçlar uzun süre belirsizliğini koruyordu. MFO 132 denilen bu sistem devletlerarası 
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ödemelerden 1 Ocak 1992 tarihinden itibaren safha safha kaldırılmaya baĢlandı. 

ÖdenmemiĢ bakiyelerin konsolide edilmesi ve sonunda ödenmesi hedeflendi133.  

Ülkelerarası mutabakatlardan sonra, eski Sovyetler Birliği ülkelerinin merkez 

bankaları aralarında karĢılıklı ödeme anlaĢmaları imzaladılar. Bu anlaĢmalar 

herhangi bir merkez bankasının diğerine karĢı çekebileceği sınırlar içinde, taahhüt 

edilmiĢ Ruble limitleri vasıtasıyla karĢılıklı çekiĢ kolaylıklarını içermektedir. 

Türkmenistan Merkez Bankası‟nın diğer ülke  merkez bankalarına karĢı çekiĢlerini ve 

Türkmen bankasının hesabının borçlanmasını icap ettiren değiĢimlerin nihai 

hesaplaĢması ise ödemeyi gerektirmektedir. Ödeme kolaylıkları karĢılıklı, eĢit 

tavanlı, kullanımı konusunda tam istekli olunduğundan dolayı, sonuçta ülkeler 

arasında karĢılıklı hesaplaĢmalar prensip olarak icap etmemektedir. Aynı zamanda 

kalan bakiyelere faiz ödenmesi de gerekmemektedir. Normalde bu anlaĢmalar 

yılsonunda bitmekte, karĢı tarafça aksi beyan edilmedikçe otomatik olarak 

uzamaktadır. Ancak bu anlaĢmalar önemli kusurları da bünyesinde barındırmaktadır. 

AnlaĢma yapılan ülke ile ticaret dengelerinin uyumlaĢması, ticaret yapılan malların 

fiyatları, miktarları ve tiplerinin yapılan anlaĢma ile uygun olması gereği bu 

zorluklardan birkaçıdır134. 

Eski Sovyetler Birliği ülkeleri ile olan anlaĢma ve hesaplaĢmalar devam 

ederken 1993 yılı içerisinde özel bankalar da bu tür iĢlemlerde görev alma 
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çalıĢmalarını baĢlatmıĢ ve eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki bankalarda muhabir 

hesaplar açarak müĢterileri adına iĢlemler yapmaya giriĢmiĢlerdir135.  

Türkmenistan içindeki ödemelerde ise eski MFO sisteminin kalkması ile bir 

değiĢme olmamıĢtır. Merkez Bankası‟nın nihai hesaplaĢma görevi (clearing house) 

devam etmekte, ülke içindeki bankaların nihai hesapları, bankalararası hesaplaĢma 

sistemi yoluyla yani MFO ile yürütülmektedir. Buna göre, ödeme yapmak isteyen bir 

Ģahsın ödeme emrini bankasına vermesiyle bankadaki hesabı hemen 

borçlandırılmaktadır. Ancak alacaklının hesabı birkaç güne kadar 

kredilendirilememektedir. Ödeme yapacak Ģahsın hesabının ödeme yapmaya yeterli 

olmaması durumunda, banka ödeme iĢlemini baĢlatmamakta, yeterli fonun geleceği 

döneme kadar bunu elinde tutmaktadır. ġehir içindeki bankalar arasındaki 

ödemelerin yapılması yaklaĢık 3 gün, diğer Ģehirlerdeki bankalar arasındaki 

ödemeler ise 15 gün alabilmektedir. MFO sisteminin krediler arasında büyük bir 

dağınıklık meydana getirmesi, tarıma ve sanayi sektörüne bankaların kredi 

limitlerinin üzerinde bir kredi akıĢını kolaylaĢtırırken, parasal kontrolü da 

zorlaĢtırmaktadır. Bu nedenle MFO sisteminin 1997 yılından itibaren kaldırılması 

esası benimsenmiĢtir136. 

Yürürlükte olan bu sistemin baĢlıca eksikliği bankalararası taleplerin 

karĢılaĢtırmasını yönetecek bir merkezin bulunmamasıdır. Bu merkez kurulduğunda 

ise bu iĢlemler bankaların Merkez Bankası‟ndaki serbest mevduatlarının transfer 

edilmesi ile yapılacaktır.     
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8. Merkez Bankası’nın Döviz Politikaları ve Rezerv Yönetimi  

Türkmenistan Merkez Bankası, döviz kurlarının istikrarı ve milli paranın 

döviz kurları karĢısındaki değerinin tespiti ile ilgili iĢlemler yapmakla da görevlidir.   

Türkmenistan‟ın döviz kuru sistemi 2000‟li yıllara kadar oldukça parçalı bir 

görünüme sahip olmuĢtur ve piyasada 3 - 4 döviz kuru bulunur olmuĢtur. Döviz 

kurlarının belirlenmesinde belirli bir düzen yaratmak amacıyla,  “döviz kurlarının 

belirlenmesi” kararı 1994 yılı itibariyle baĢlatılmıĢtır. Bankalararası Döviz 

Piyasasında yapılmayan tüm döviz alım ve satım iĢlemleri Bakanlar Kurulu kararı ile 

yasaklanmıĢ bulunmaktadır137. Bu yasak Meclisin aldığı karar ile de teyit edilmekte 

ve izinsiz döviz alım satımı ve dövizli iĢlem yapmanın yasaklanması, bu yasağa 

uymayanlara ağır cezalar getirilmesi öngörülmektedir.  

Merkez Bankası, döviz kurlarını sabitleĢtirmek maksadıyla bir atak daha 

yapmıĢ ve daha önceleri haftada iki gün yapılmakta olan döviz çalıĢmalarını haftanın 

bütün günlerine yaymıĢtır. Son zamanlarda döviz piyasalarında aktif bir rol üstlenen 

Merkez Bankası, yaptığı düzenlemelerle 2008 yılı içinde dövizde istikrarı sağlamıĢ 

görünmektedir.    

Hâlihazırda Türkmenistan‟da sabit döviz kuru uygulandığından Merkez 

Bankası günlük döviz kuru belirlememektedir.  

Merkez Bankası, devletin döviz rezervlerinin muhafaza ve idaresini de 

yürütmektedir. 1992 - 1993 yılları boyunca Türkmenistan‟ın döviz rezervleri 

Uluslararası Banka‟da tutulmuĢtur. 1993 yılında bu rezervler Merkez Bankası‟na 

aktarılmıĢtır. Ancak, Merkez Bankası‟nda bulunan Uluslararası Banka‟nın muhabir 
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hesabında tutulmakta ve devlet adına yönetilmektedir. 1993 yılında Uluslararası 

Banka tarafından tutulan ve idare edilen döviz rezervleri Merkez Bankası mevcutları 

ile birleĢtirilmiĢ ve birleşik döviz fonu yaratılmıĢtır. Uluslararası dövizler dıĢ 

ülkelerin Türkmenistan Merkez Bankası‟na verdikleri dövizler ve istikrar fonunu da 

kapsayan birleşik döviz fonu bilançosundan meydana gelmektedir. Amacı Manat‟ın 

değerini desteklemektir. Bu hesaplardan döviz çekebilmek Türkmenistan Devlet 

BaĢkanlığı‟nın iznine bağlı bulunmaktadır138.  

1995 tarihinden itibaren bu uygulamaya da son verilmiĢ ve birleşik döviz fonu 

feshedilmiĢtir. Döviz kazancı elde eden tüm kurum ve kuruluĢların döviz 

kazançlarının belli bir yüzdesini satmaları zorunlu kılınmıĢtır. Bu düzenlemenin 

piyasanın döviz ihtiyaçlarını karĢılamak ve döviz değerini sabitleĢtirmek için daha 

yararlı olduğu da döviz kurlarından anlaĢılmaktadır139.   

ġuan uygulanmakta olan sabit döviz kuruna göre, 1 ABD Doları, 2.85 

TMT140‟ye eĢittir. 1 Euro ise, 3.8874 TMT‟dir141. 

 

 

9. DıĢ Borçların Yönetimi ve Merkez Bankası 

DıĢ borçların yönetimi ve dıĢ borçlanma ile ilgili konuların tümü Merkez 

Bankası tarafından karara bağlanmaktadır. Öncelikle ülke dıĢından dâhil olacak tüm 
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özel sermaye hareketleri ve parlamento tarafından yıllık tavan miktarları belirlenmiĢ 

bulunan devlet borçlanmaları Merkez Bankası‟nın onayı ile gerçekleĢmektedir142.  

           Türkmenistan Hükümetinin yaklaĢımı ekonomik kalkınmayı dıĢ borçlanma 

yerine doğrudan yatırımlar yoluyla finanse etmek yönündedir. Bu durum, toplam 

kamu borç yükünün kontrol altında tutulmasını sağlamıĢtır143.  

 

 

10. Merkez Bankası’nın Hazine Ġle Ġlgili Uygulamaları 

Türkmenistan‟da geliĢmiĢ ülkelerdeki hazine yapılarına uygun anlamda bir 

hazine kurulmamıĢtır. Bu nedenle hazinenin fonksiyonlarından bir kısmı Ekonomi ve 

Maliye Bakanlığı, bir kısmı da Merkez Bankası tarafından yerine getirilmektedir. 

Merkez Bankası‟nın yerine getirdiği hazine fonksiyonları Ģöyledir;  

 Devlet borçlarının ve faizlerinin ödenmesini sağlamak (Merkez 

Bankası, devletin parası olsun veya olmasın bu iĢlevi yerine 

getirmektedir),  

 Devlet gelir ve giderlerini tahmin ederek, gider açıklarını belirlemek, 

yani fiskal planlamayı yapmak.  

Ġlk olarak 1994 yılında Ekonomi ve Maliye Bakanlığı 0,2 milyar Manat ve 5 

yıl vadeli % 5 faizle borçlanma senedi satıĢa çıkarmıĢtır. Merkez Bankası ise 1994 

yılında 0,3 milyar Manat‟lık eski düzenden kalma devlet borçlanma senetlerini halka 

satmıĢtır. Ayrıca, 0,4 milyar Manat‟lık da sertifika satmıĢtır. 1996 yılının Ocak ve 
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Ağustos ayları arasında 3,319 milyar Manat‟lık kısa vadeli (1 ay) 11 seri devlet 

borçlanma senetlerinin emisyonu gerçekleĢtirilmiĢtir. Ancak, halktan talep olmaması, 

devlet borçlanma senetleri konusundaki düzenlemelerin yapılmamıĢ olması ve ayrıca 

bu konudaki bir piyasanın da yerleĢmemiĢ olması nedeniyle devlet borçlanma 

senetlerinin satıĢı devam edememiĢtir. Hâlihazırda Merkez Bankası sadece devletin 

dıĢ borç ve faizlerinin ödenmesine, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı‟nca belirlenen 

bütçe tahminlerinin gerçekleĢmesine ve gider açıklarının kapatılmasına hizmet 

etmektedir144.  

 

 

11. Merkez Bankası’nın Diğer Kamu KuruluĢları Ġle Olan 

ĠliĢkileri 

Merkez Bankası kamu gelir ve giderlerinin toplandığı ve ödemelerin yapıldığı 

devletin kasası konumundadır. Bu nedenle, tüm devlet ödemeleri Merkez 

Bankası‟ndan yapılmaktadır145.  

Bundan ayrı olarak, kamu kuruluĢlarının nakit ihtiyaçları da Merkez Bankası 

tarafından karĢılanmaktadır. Merkez Bankası, devlet bankaları ile birlikte, kamu 

iktisadi teĢebbüslerine ve kamu kuruluĢlarına, bu kuruluĢların talepleri üzerine kredi 

vermektedir. Ayrıca Merkez Bankası Meclis‟in belirlediği limitler çerçevesinde 

Maliye Bakanlığı‟na da kredi açabilmektedir. KarĢılık olarak da devlet kıymetli 

kâğıtlarını satın alabilmektedir146. 
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Merkez Bankası, devlet ve diğer kamu kuruluĢlarının döviz olan paralarının 

kasası görevini de görmektedir. Her bir devlet kuruluĢunun Merkez Bankası‟nda bir 

hesabı bulunmakta ve bu hesap ilgili devlet kuruluĢunun döviz varlığı ile bu varlığın 

milli para karĢılığını göstermektedir. Devlet kuruluĢlarının ve Merkez Bankası‟nın 

kendisinin döviz varlıkları Merkez Bankası‟ndaki bir hesapta tutulmaktadır. Merkez 

Bankası bu varlıkları ilgili kuruluĢların taleplerine göre ödemekte veya baĢka 

ülkelere transfer etmektedir147.  

 

 

12. Türkmenistan’ın Uluslararası Para ve Kredi 

KuruluĢlarına Üyeliği ve Merkez Bankası 

Eylül 1991 ile Mart 1992 yılları arasında tüm eski Sovyetler Birliği ülkeleri 

IMF‟ye üyelik için müracaat etmiĢlerdir. Bu süre içinde IMF‟nin yetkili grupları 

heyetler halinde ilgili ülkeleri ziyaret etmiĢler ve IMF‟ye üyelik için gerekli 

altyapıların oluĢturulması, ilgili veri ve dokümanların toplanmasına baĢlamıĢlardır. 

Bu çalıĢmalar sonucunda 1992‟de Türkmenistan IMF‟ye üye olarak kabul 

edilmiĢ ve IMF‟de 70 Milyon SDR‟lik (yaklaĢık 112.000.000 $) kredi hakkı 

tanınmıĢtır. Bununla birlikte, Türkmenistan bankacılık ve mali kurumlarının serbest 

piyasa sistemine uygun hale getirilmesi için iĢbirliği baĢlatılmıĢtır.  

Bu iĢbirliği çerçevesinde 1992‟deki IMF heyetinin ziyaretinden sonra, 1993 

yılında yeni bir heyet AĢgabat‟ı ziyaret etmiĢ ve Merkez Bankası‟nın yeniden 

yapılanması ile ilgili inceleme, öneri ve raporlarını sunmuĢtur. Bu raporlar ile 

Merkez Bankası‟nın parasal iĢlemler, bankaların denetimi, ödeme sistemi, döviz 

operasyonları, parasal analiz ve araĢtırma, muhasebe ve kontrol, milli paranın 
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tedavüle sürülmesinin teknik yönleri gibi konulardaki yapılacaklar önerilmiĢtir. Bu 

suretle, piyasa sistemi içinde faaliyet gösteren tam anlamıyla bir Merkez Bankası‟na 

geçiĢin altyapı ve düzenlemeleri teklif edilmektedir. Bu rapora göre, 1994 ortalarına 

kadar Türkmenistan Merkez Bankası‟nın yeniden yapılanması ile ilgili kurumsal 

düzenlemelerin tamamlanması gerekmekteydi148. 

IMF‟nin tavsiyeleri neticesinde dört bölümle çalıĢmalarını yürüten Merkez 

Bankası‟nda 1992 sonlarında 8 yeni bölüm daha kurulmuĢ, 1993 yılının baĢlarında 

bölüm sayısı 14‟e yükselmiĢ, Ģu anda ise 55 bölümle faaliyet gösterir hale 

getirilmiĢtir149.            

Türkmenistan‟da IMF‟nin bankacılık ve merkez bankacılığı ile ilgili öneri ve 

denetim çalıĢmaları sürmekte ve Türkmenistan‟ın entegre olmaya çalıĢtığı yeni 

sistemin kurumlarına benzer bir yapılanma göstermesi faaliyetleri devam etmektedir.  

 

 

IV. TÜRKMENĠSTAN’DA BANKACILIK FAALĠYETLERĠ 

Ekonominin yeniden yapılanmasında ve iyileĢmesinde bankacılık sektörü 

hayati öneme sahiptir. Çünkü bankalar, tasarruflarını ödünç verenler ile bunları 

yatırıma dönüĢtürecek olanlar arasında köprü görevi görmektedirler. Bu nedenle de, 

yatırım - tasarruf sürecinin kalbi konumundadırlar150. Komünist sistemde 

tasarrufların toplanması ve kredilerin dağıtılması tamamen merkezi otorite tarafından 

belirlenmektedir. Banka kredileri ise sadece politik tercihlere göre ĢekillenmiĢ 
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yatırım planlarının gerçekleĢtirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle de bankalar 

emir ve talimatlara göre çalıĢıyor, hiç bir risk almadan kredi dağılımını yapmakta ve 

hesaplarını tutmaktaydılar.  

Piyasa sisteminin önemli kurumları olan bankalar, mevduatların toplanması 

ve dağıtılması fonksiyonları ile sermaye birikiminin sağlanması ve bunların ülke 

kalkınmasında kullanılmasında önemli görevler yapmaktadırlar. Tasarrufçular ile 

sermayedarlar arasında sağlıklı ve güvenli köprü ancak bankacılık sektörünün sağlam 

yapılanması ile mümkün olabilmektedir151.  

Ayrıca bankalar, gördükleri çeĢitli hizmetler ile serbest piyasa sisteminin hızlı 

iĢlemesi, uluslararası ticaretin güvenli yapılması ve para politikalarının etkin 

kullanılmasına da imkân vermektedirler. Bu nedenle, piyasa sistemini modern 

anlamdaki bankacılık hizmetleri ve fonksiyonlarından ayrı düĢünmek mümkün 

değildir152.  

Ancak piyasa sistemine geçiĢ, bankacılık sektörünün bu durumunun 

değiĢmesini gerektirmekteydi. ĠĢte bu nedenle, Türkmenistan‟da da modern 

anlamdaki bankaların kurulmasının altyapıları oluĢturuldu ve serbest piyasa 

sisteminin temel kurumlarından olan bankacılık faaliyetleri tam anlamıyla 8 Ekim 

1993 yılında çıkarılan “Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun”dan 

sonra baĢladı. “Merkez Bankası Hakkında Kanun” ile aynı zamanda yürürlüğe giren 

bu Kanun‟la Türkmenistan‟da devlet ve özel sektör bankacılığı Ģeklinde iki kesimli 
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bir bankacılık yapısı oluĢturuldu153. Bu Kanunlar modern anlamdaki tüm bankacılık 

iĢlemlerini kapsamına almak la beraber uygulamada eksiklikleri mevcuttur. 

 
 

1.  Türkmenistan’da Bankalar 

Türkmenistan‟da banka faaliyetleri, Türkmenistan‟ın Merkez Bankası 

Hakkında Kanun, Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun, Merkez 

Bankası‟nın yönetmelikleri, tutanakları ve Türkmenistan devletinin imzaladığı 

uluslararası anlaĢmalar ile düzenlenmektedir.  

1993 tarihli Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun‟un 1. 

maddesinde temel kavramların açıklaması yapılmıĢtır. Ancak, Ticari Banka kavramı 

tanımlanmamıĢtır. Doktrine göre ise, ticari bankayla ilgili Ģu Ģekilde bir tanımlama 

yapılmıĢtır: 

 “Ticari Banka”- Merkez Bankası tarafından verilecek ruhsatla açılabilecek, 

gerçek ve tüzel kişilerin parasını depozite etmek, bu sermayeyi belli bir yüzdeyle iade 

etmek koşulu ile kendi adına yatırmak,  gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarını açmak ve 

yürütmek ve diğer bankacılık işlemleri için müstesna hak sahibi olan kuruluştur154. 

Daha önce de bahsettiğimiz üzere, Türkmenistan Hukukunda Ticari Banka 

deyiminin, dar ve geniş olmak üzere iki anlamı vardır. Dar anlamda, devlete ait 

olmayan, saf özel kiĢilere ait bankalar anlaĢılmaktadır. Geniş anlamda ise, özel 

bankalar ile birlikte, belirli sahalarda devlete finansman sağlamakla görevli, topladığı 

                                                 
153

 ÖWEZOW, M.S.,  GANDYMOW , S.G.,  MURADALYYEW, H.,  GARLYYEWA, J.O., 

YAYLANOWA, T.M., a .g.e., s. 12. 
154

 АЛЕКСЕЕВА, Д.Г., ХОМЕНКО , Е.Г., Банковское право: Вопросы и ответы, Москва 2003, 

s. 16. 
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paraları genel olarak devlet kuruluĢlarına aktaran devlet bankaları anlaĢılmaktadır. 

Türkmenistan Hukukunda geniĢ anlamdaki banka terimi kullanılmaktadır155. 

Türkmenistan‟da faaliyet gösteren bankaları Ģu Ģekilde sınıflandırmaya tabi 

tutabiliriz: 

a) KuruluĢuna Göre Bankalar: 

 Özel ticari bankalar (anonim ortaklık) 

 Devlet ticari bankaları 

 Kooperatif bankalar 

 Yabancı devlet bankalarının Ģubeleri 

 Yabancı ortaklı bankalar 

 

b) Malvarlığının Özelliğine Göre Bankalar: 

 Devlet bankaları 

 Özel bankalar 

 

c) Maksat ve Hizmet Biçimlerine Göre Bankalar:  

 Bölgesel (territorial) çok taraflı bankalar 

                                                 
155

 TAÝHAROW, B.T., HAJYGURBANOW, H.G., AGABAÝEWA, A., NAZAROWA, A.Ö.: 

a.g.e., s. 210. 
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 Devlet kurumlarına hizmet için kurulmuĢ bankalar 

 Sosyal kurumlara hizmet için kurulmuĢ bankalar (Pudaklayın ve 

pudakara bankalar) 

 

Hâlihazırda Türkmenistan‟da faaliyet gösteren bankalar Ģunlardır:  

-Kamu (ve Devlet Ticaret) Bankaları: 

 Türkmenistan Devlet DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Bankası 

(Vnesheconombank) 

 Sberegatelnıy Bank Devlet Ticaret Bankası (Sberbank) 

 Türkmenistan Devlet Ticaret Bankası (Turkmenbank) 

 Turkmenbashıbank Devlet Ticaret Bankası (Turkmenbashy Bank) 

 Dayhanbank Devlet Ticaret Bankası (Dayhanbank) 

 Halkbank Devlet Ticaret Bankası (Halkbank)  

 

- Ticari Bankalar (Anonim ortaklık) : 

 Senagat Anonim Ortaklık Ticaret Bankası 

 Garashsyzlyk Anonim Ortaklık Ticaret Bankası 

 Garagum Uluslararası Anonim Ortaklık Ticaret Bankası  
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 Prezidentbank 

 

-Yabancı Bankalar: 

 Saderat Ticaret Bankası (Ġran) 

 Pakistan Milli Bankası 

 

-Yabancı İştirakli Ortak Girişim Bankaları: 

 Türkmen-Rus Anonim Ortaklık Kredi Bankası (Rus-Türkmen 

Rossiysky Credit Bank) 

 Türkmen-Türk Anonim Ortaklık Ticaret Bankası (Uluslararası 

Garagum Ortaklar Bankası) 

 

 
1.1. Bankaların KuruluĢu ve  Banka Faaliyetine Lisans Verilmesi 

 

a) B anka Lisan sının Verilmesi  

Ticari bankaların kurulması ve faaliyet izninin verilmesiyle ilgili 1996 tarihli 

“Bankaların Açılması ve Kapatılması Usulleri Hakkında Yönetmelik”156 

çıkartılmıĢtır. 

Ayrıca Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun‟un 6. 

maddesine göre, ticari banka, anonim Ģirket Ģeklinde, gerçek veya tüzel kiĢi 

                                                 
156

 Ц.Б.Т., “Положение о Порядке Открытия и Прекращения Деятельности Банков”, Ашгабат 

1996 г. 
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tarafından kurulur. Kurucuların veya hissedarların her hangi birinin sermaye payı 

esas sermayenin yüzde 35‟inden fazla olamaz. Siyasi partiler ve kamu fonları 

bankaların kurucusu olamazlar157.  

Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun‟a ve “Bankaların 

Açılması ve Kapatılması Usulleri Hakkında Yönetmelik”e göre, bankaların kuruluĢu 

için Türkmenistan Merkez Bankası‟ndan izin alınması gerekmektedir. Bu konuda 

mevzuatın getirdiği hüküm Ģu Ģekildedir: 

“Türkmenistan’da banka kuruluş izinlerinin, lisansların verilmesi ve iptal 

edilmesi, şube ve temsilciliklerin açılmasına izin verilmesi ve bu izinlerin iptal 

edilmesi konusunda tek yetkili Merkez Bankası’dır. Merkez Bankası tarafından lisans 

verilmemiş kişilerin mevduat toplamaları, kredi vermeleri veya diğer bankacılık 

işlemlerini yapması katiyen yasaktır”.  

Banka lisansı belirsiz bir süre için verilir. Aslında Türkmenistan Devletinde 

bir bankanın kurulması ve faaliyete geçmesi için iki aĢamalı bir sis tem vardır. Banka 

lisans ve izninin alınması için Merkez Bankası‟na müracaatta bulunulur. Merkez 

Bankası bu baĢvuruya olumlu yanıt verirse, bankaya faaliyette bulunabilmesi için 

lisans verir, daha sonra tüzel kiĢilik kazanması için bankanın devlet kaydını (devlet 

reyestri) yapar158. 

Banka lisansı ve izninin alınması için banka kurucuları veya kanunla yetkili 

kılınmıĢ vekilleri Merkez Bankası‟na yazılı Ģekilde müracaatta bulunurlar. Ġzin için 

yapılacak müracaatların ve iznin verilmesine iliĢkin usul ve esaslar Ticari Bankalar 

                                                 
157

 TBBFK. m. 6. 
158

 Ц.Б.Т., “Положение о Порядке Открытия и Прекращения Деятельности Банков”. 
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ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun159, Bankaların Açılması ve Kapatılması 

Usulleri Hakkında Yönetmelik ve Merkez Bankası‟nca çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir. Banka lisansı almak için Merkez Bankası‟na yazılı resmi talepte 

bulunulur. Resmi talep ile beraber Ģu bilgi ve belgeler Merkez Bankası‟na sunulur160: 

 Banka esas sermayesine konulan sermayelerin kaynağını gösteren 

deklerasyon, 

 Bankanın tüzüğü,  

 Banka ana sözleĢmesi (kuruluĢ sözleĢmesi),  

 Kurucular toplantısının protokolü,  

 Esas sermayenin en az yüzde 30‟unun ödenmiĢ olduğuna dair makbuz 

(Devlet rüsumunun ödendiğine dair makbuz),  

 Esas sermaye miktarı ve hisse senetleri miktarı,  

 Bankanın iktisadi yapısı, 

 Hesap balansı, 

 Banka gelirlerinin, giderlerinin, girdilerinin ve çıktılarının planı,  

 Bankanın resmi adı ve hukuki adresi, 

 Hisselerin toplamının yüzde 5‟ine veya daha fazlasına sahip 

hissedarların adı, adresi ve mesleği,  

                                                 
159

 TBBFK. m. 7.  
160

 Ц.Б.Т., “Положение о Порядке Открытия и Прекращения Деятельности Банков”. 
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 Yabancı bankanın Ģubesi için talimatname, 

 Tüzel kiĢi kurucuların son yıl için mali durumunu gösterir muhasebe 

bilançosu, kar ve zarar konusunda raporu ve bununla ilgili bağımsız 

denetçi veya bağımsız denetim Ģirketinin raporu, 

 Kurucuların önerdikleri yönetim kurulu baĢkanı ve baĢ muhasebecinin 

mesleki uygunluğu ve hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilip 

edilmedikleri konusunda bilgi, bu kiĢiler tarafından doldurulmuĢ soru 

formu. 

Yabancı bankaların Ģubeleri, tümüyle yabancı sermayeli ve müĢterek kredi 

teĢkilatları banka lisansı almak için yukarıdaki söz konusu belgeler dıĢında, 

onaylanmıĢ Ģu belgeleri de sunmaktadırlar161: 

 Türkmenistan sınırları içerisinde banka oluĢturması veya Ģube açması 

konusunda yabancı tüzel kiĢinin muvafık organının kararı ve bankanın 

tüzüğü;  

 Tüzük veya tüzel kiĢinin statüsünün basılmıĢ bilançoları;  

 Türkmenistan sınırları içerisinde bankanın Ģube açması için yabancı 

kurucunun bulunduğu ülkenin yetkili devlet organının izin verdiğine 

dair yazılı belge. ġüphesiz bu belge, söz konusu devletin mevzuatında 

bu tür iznin alınması önerildiği takdirde aranacaktır162.  

                                                 
161

 Ц.Б.Т., “Положение об Открытии Иностранных Банков и Банков с Участием 

Иностранного Капитало на Територии Туркменистана”, Ашгабат 1996 г.  
162

 КАНДЫМОВ, С.К., (Банковская Система), ст. 181. 
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Merkez Bankası, banka lisansının verilmesi konusundaki resmi talebi, Ticari 

Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun ve Bankaların Açılması ve 

Kapatılması Usulleri Hakkında Yönetmelik ile önerilmiĢ tüm belgeleri kabul ettiği 

günden itibaren en geç 3 ay içerisinde inceler. Ġzne iliĢkin karar, müracaatın yapıldığı 

ya da müracaatta eksiklik bulunması halinde, istenilen bilgi ve belgelerin 

tamamlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde ilgiliye bildirilir 163.   

Merkez Bankası, kabul edilmiĢ belgelerin bilirkiĢi tarafından incelenmesi 

yapıldıktan sonra belgelerde eksiklik bulunması halinde keyfiyeti ilgili bankaya 

bildirir. Belgelerdeki eksiklikler, giderildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde 

incelenir.  

Merkez Bankası ilgili banka için açılmıĢ muhabir hesaba asgari tüzük 

sermayesinin ödenildiğini ve sunulan belgelerin TBBFK. m. 7‟deki ve Bankaların 

Açılması ve Kapatılması Usulleri Hakkında Yönetmelikteki Ģartların kapsamında 

olduğunu belirledikten sonra banka faaliyetinde bulunmak için lisans verilmesi 

konusunda karar verir. Lisansın verilmesine iliĢkin karar ilgili bankaya yazılı olarak 

bildirilir164. 

Banka lisansı vermekten imtina edildiği yahut belirli koĢullar konulduğu veya 

banka faaliyetlerinin sınırlandırıldığı durumlarda resmi talep sahibine bu durumu 

meydana getiren nedenler yazılı olarak bildirilir165.  

 

 

 

                                                 
163

 Ц.Б.Т., “Положение о Порядке Открытия и Прекращения Деятельности Банков”. 
164

 Ц.Б.Т., “Положение о Порядке Открытия и Прекращения Деятельности Банков”. 
165

 Ц.Б.Т., “Положение о Порядке Открытия и Прекращения Деятельности Банков”. 
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b) D evlet  R eyest ri  (D evlet  Kaydı )  

“Reyestr”, Ġngilizce‟den iktisap edilmiĢ bir terim olup, orijinal Ģekli 

“register” olarak ifade edilmektedir. Bu da, “sicil”, “kayıt”, “kütük”, “kaydetmek”, 

“sicile geçirmek” gibi anlamlar taĢımaktadır. Türkmenistan Bankacılık Hukukunda 

“devlet kaydı” ve “devlet reyestri” aynı anlamlarda kullanılmaktadır.  

Devlet kaydını da Merkez Bankası tutmaktadır166. Ticari Bankalar ve Banka 

Faaliyetleri Hakkında Kanun‟un 8. maddesine göre, Merkez Bankası‟nda genel 

kontrol ve geniĢ ölçüde bilgi almak için lisansların not edildiği defter tutulur. Kayıt 

defterine tüm bankaların, onların Ģubelerinin, temsilciliklerin adları, adresleri, 

lisansın kayıt numarası ve tarihi yazılır167. 

FeshedilmiĢ, lisansı geri alınmıĢ bankalar ve onların Ģubeleriyle ilgili kayıtlar 

ve diğer bilgiler kayıt defterine yazılır.  

Banka, devlet kaydına alındıktan sonra tüzel kiĢilik kazanır168. Bankaların 

Devlet kayıt organı olan Merkez Bankası‟nın üstlenmiĢ olduğu görev iki kısımdan 

oluĢmaktadır: birincisi, bankaların faaliyet iznini vermek169, ikincisi ise tescili 

gereken hususları devlet reyestrine170  kaydetmek.   

Bir banka devlet kaydı ile tüzel kiĢilik kazanmakta, fakat faaliyetini Merkez 

Bankası tarafından verilen lisans esasına dayalı olarak sürdürmektedir.  

                                                 
166

 TBBFK. m.8. 
167

 TBBFK. m.8. 
168

 КАНДЫМОВ, С.К., (Банковская Система), ст. 188. 
169

 Bir bankanın tüzel kişilik  kazanması için kaydının yapılmasına ilişkin karar vermek. 
170

 Devlet kaydı yapılması gereken kuruluşların sicil kayıt defteri. 
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Devlet kaydı ile kuruluĢ iĢlemleri son bulur. Türkmenistan Hukukunda, tescili 

gereken hususların devlet reyestrine (Devlet Kayıt Defterine) geçirilmesi iĢlemini 

Merkez Bankası gerçekleĢtirmektedir171. 

Bankanın devlet kaydı için gerekli olan belgelerin listesi, “Tüzel KiĢilerin 

Devlet Kaydı Hakkında” Kanun‟la belirlenmiĢtir. Buna göre, bir bankanın devlet 

kaydının yapılması için, Merkez Bankası‟na dilekçe ile baĢvurulur. Dilekçe, 

kurucular tarafından imzalanır. Kuruculardan sadece birinin veya vekil tayin edilmiĢ 

kiĢinin imzası baĢvuru için yeterlidir. Ayrıca, Ģu belgelerin de, baĢvuru dilekçesine 

eklenmesi gerekmektedir: 

 Ticaret unvanı ve Ģirket merkezi; 

 Mali yıl;  

 Her bir kurucunun adı, soyadı, babasının adı; 

 Her bir kurucunun mesleği ve adresi; 

 Her bir kanuni temsilcinin adı, soyadı, babasının adı, mesleği ve 

adresi; 

 Esas sermaye miktarı; 

 Her bir kurucunun esas sermayedeki pay miktarı;  

 Banka yöneticilerinin her bir üyesinin adı, soyadı, babasının adı172. 

 

                                                 
171

 КАНДЫМОВ, С.К., (Банковская Система), ст. 194. 
172

 КАНДЫМОВ, С.К., (Банковская Система), ст. 197. 
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Tüzel kiĢinin devlet kaydına alınması için mevzuatta belirtilmeyen belgeler 

sadece Türkmenistan devletinin ilgili kanunlarında bu tür belgelerin ibrazı 

öngörüldüğünde ve bu belgeler tüzel kiĢinin kuruluĢu ile ilgili olduğunda, dilekçeye 

eklenir. ĠĢletmeler Hakkında Kanun‟a göre, “ĠĢletmenin devlet kaydının yapılması 

için, Türkmenistan Devleti Kanunlarında öngörülmeyen belgeler talep edilemez”173. 

Bütün bunlar dıĢında, yabancı yatırımın iĢtiraki ile kurulan bankanın devlet 

kaydı esnasında onlardan istenecek, yukarıda sayılanlara ek belgeler de vardır. Buna 

göre, yabancı kurucu gerçek kiĢi olduğunda, onun kimliğini onaylayan belge (iki adet 

pasaport fotokopisi) ve vatandaĢı olduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki 

Türkmenistan Konsolosluk birimlerinde veya Türkmenistan Devleti adına faaliyet 

gösteren diğer ülke konsolosluk idarelerinde (bu tür birimler bulunmadığında 

Türkmenistan Devletinin ilgili devlet organında) onaylanmıĢ ticari faaliyeti hakkında 

belge; yabancı kurucu tüzel kiĢi olduğunda ise, yine aynı organ tarafından 

onaylanmıĢ ticaret sicil kaydı yukarıda belirtilen belgelere eklenmek zorundadır174. 

Merkez Bankası, bankaların, onların devlet reyestrine alınması konusunda 

belirlenmiĢ olan Ģartları yerine getirip getirmediklerini araĢtırmakla yükümlüdür.  

Banka devlet reyestrine alındıktan sonra, devlet reyestrinin bir örneği dilekçe 

sahibine gönderilir. Dilekçe sahibi, gönderilen reyestr örneğini kontrol etmeli, bir 

hata bulursa, bunu derhal yazılı olarak Merkez Bankası‟na bildirmelidir. 

                                                 
173

 КАНДЫМОВ, С.К., (Банковская Система), ст. 199. 
174

 Ц.Б.Т., “Положение об Открытии Иностранных Банков и Банков с Участием 

Иностранного Капитало на Територии Туркменистана”. 
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Reyestr örneğinin gönderildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde her hangi bir 

hata bulunduğuna iliĢkin, Merkez Bankası‟na bilgi verilmezse, devlet reyestrindeki 

yazı, Türkmenistan Devletinin Resmi Gazetesinde yayımlanır175. 

 

 
c) B anka Lisan s ve İzinl erin in K ayıt  D efteri   

Yukarıda da bahsedildiği üzere, Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri 

Hakkında Kanun‟un 8.maddesine göre, Merkez Bankası‟nda genel kontrol ve geniĢ 

ölçüde bilgi almak için lisansların not edildiği defter tutulur. Kayıt defterine tüm 

bankaların, onların Ģubelerinin, temsilciliklerin adları, adresleri, lisansın kayıt 

numarası ve tarihi yazılır176. 

FeshedilmiĢ, lisansı geri alınmıĢ bankaya, onların Ģubeleriyle ilgili kayıtlar ve 

diğer bilgiler kayıt defterine yazılır.  

 

 

d) B anka Lisan sı  Vermekten İmtin a Edil mesi  ve  Gerekçel eri  

Merkez Bankası bazı durumlarda bankalara lisans vermekten imtina 

edebilir177: 

1) Yönetim Kurulu BaĢkanı, onun yardımcıları ve baĢ muhasebecinin 

onlardan talep edilen ihtisas mesleklerine sahip olmadıklarının anlaĢılması 

durumunda,  

                                                 
175

 КАНДЫМОВ, С.К., (Банковская Система), ст. 200. 
176

 TBBFK. m.8. 
177

 Ц.Б.Т., “Положение о Порядке Открытия и Прекращения Деятельности Банков”. 
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Gösterilen kiĢilerin onlardan talep edilen ihtisas mesleğine sahip olmamaları 

Ģu anlama gelmektedir: 

 Bu kiĢilerin ekonomi ve hukuk eğitiminin ya da banka muamelelerinin 

yürütülmesi ile ilgili kredi teĢkilatı Ģubesinde en az iki yıllık baĢkanlık 

deneyiminin olmaması; 

 Mülkiyete karĢı iĢlenmiĢ cürümlerden dolayı hüküm almamıĢ olmak; 

 Görevi suiistimal ya da taksirli suçlar hariç cezayı sorumluluğu 

gerektirecek her hangi bir suçtan dolayı ceza almıĢ olmak; 

 Son iki yıl içinde mali sektördeki (kredi teĢkilatı) görevinden dolayı 

para veya emtia servetlerine iliĢkin suç eylemleri nedeniyle itibarını 

kaybetmesi ve bunun sonucunda da çalıĢtığı kurumla yapmıĢ olduğu 

hizmet sözleĢmesinin kurumca feshedilmesi durumunun mevcut 

olması. 

2) Kurucuların mali durumunun yetersiz olması durumunda, 

3) Bankanın sunduğu belgeler Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri 

Hakkındaki Kanun‟a ve Merkez Bankası‟nın gerekli yönetmeliklerine uygun 

olmadığı durumda178. 

 Merkez Bankası, banka lisansı vermekten imtina ederse, resmi talep sahibine 

bu kararın sebeplerini belirterek yazılı olarak bildirmektedir. 

                                                 
178

 Ц.Б.Т., “Положение о Порядке Открытия и Прекращения Деятельности Банков”. 
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 Resmi talep sahibinin banka lisansı verilmesinden imtina edilmesi 

konusundaki karara karĢı mahkemeye itiraz etme hakkı bulunmaktadır179.  

 

 
e) B anka L isan sının Geri  A l ın ması  ve Gerekçel eri  

Merkez Bankası‟nca verilen banka lisansları ve izinlerinin Ticari Bankalar ve 

Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun‟un 11. maddesi ve Bankaların Açılması ve 

Kapatılması Usulü Hakkında Yönetmeliğe göre, sonradan yasal düzenlemelere 

uyulmaması nedeni ile iptali söz konusu olabilmektedir. Bu madde hükümlerine göre 

bankalara ve onların Ģubelerine verilmiĢ banka lisansları ve izinleri, sadece Merkez 

Bankası yönetim kurulunun kararı ile aĢağıdaki hallerde geri alınabilmektedir180: 

 Banka kurucularının baĢvurusu üzerine ; 

 Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkındaki Kanun veya Merkez 

Bankası yönetmeliklerindeki mevcut taleplerin devamlı olarak ihlal 

edilmiĢ olması; 

 Lisans ve izin baĢvuruları sırasında verilmiĢ olan bilgilerin yanlıĢ 

olduğunun tespit edilmiĢ olması; 

 Banka lisansı ve izninin yürürlük kazandığı gün itibarı ile bir yıl 

içinde kullanılmamıĢ veya faaliyetin altı aydan fazla bir süreyle 

durdurulmuĢ olması; 

 Bankanın feshedilmiĢ olması; 

                                                 
179

 КАНДЫМОВ, С.К., (Банковская Система), ст. 213. 
180

 Ц.Б.Т., “Положение о Порядке Открытия и Прекращения Деятельности Банков”. 
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 Merkez Bankası‟nın tutanaklarında öngörülmüĢ asgari sermaye ve 

özel rezervlere sahip olunmaması, alacaklılar ve mevduat sahipleri 

karĢısında kendi taahhütlerini yerine getirememesi veya ona itibar 

edilmiĢ sermayenin korunmasının sağlanamaması; 

 Bankanın iflas etmiĢ olması; 

 SunulmuĢ raporlarda sahtecilik durumlarının tespit edilmiĢ olması; 

 Banka lisansı veya izninde öngörülmeyen muamelelerin yapılmıĢ 

olması; 

 ġubenin bağlı bulunduğu merkezin bankacılık faaliyeti yapma 

hakkının geri alınmıĢ olması. 

Lisans veya izin geri alınmadan önce kanunda öngörülmüĢ kural gereğince 

kanun ihlallerinin giderilmesine yönelik tedbirler alınmalıdır. Banka lisansının veya 

iznin geri alınması konusundaki kararı Merkez Bankası, nedenlerini de göstererek 

ilgili bankaya yazılı olarak bildirir. Karar 10 gün içinde resmi gazetede yayımlanır181. 

 

 

f)  Ban ka Li san sının G eri  Alın masından S onraki  T edbi rle r  

Merkez Bankası, banka lisansının veya izninin geri alınması konusunda  

kararını basında resmi bilgi olarak yayımlar182. 

Banka lisansının geri alınması konusundaki kararın yürürlük kazandığı gün 

itibari ile banka faaliyetlerinin -tüm alanları ile ilgili muamelelerin- yürütülmesi 

                                                 
181

 Ц.Б.Т., “Положение о Порядке Открытия и Прекращения Деятельности Банков”. 
182

 КАНДЫМОВ, С.К., (Банковская Система), ст. 227. 
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yasaklanır. Merkez Bankası‟nın kontrolü altında faaliyet gösteren Feshetme 

Komisyonu en kısa sürede bankanın aktiflerini tasfiye etmeli, depozitleri konusunda 

cari sözleĢmelere son vermeli ve taahhütleri üzere ödemeler yapmalıdır183. 

 

 

1.2. Bankaların Yönetimi 

Bankalar, daha önce de değindiğimiz gibi genelde para ticareti yapan 

kuruluĢlardır ve faaliyetleri de büyük ölçüde halkın güvenine dayanmaktadır. Bu 

yüzden bankaların kuruluĢta sağlam bir yapıya sahip olması önem arz etmektedir. 

Gördükleri iĢler itibariyle farklı ve önemli bir durumu bulunan bankaların, yönetim 

bakımından da diğer ticari kuruluĢlardan ayrı bir nitelikte olmaları Ģarttır. Kamu 

güvenine dayanan iĢlemler yapan ve topladıkları büyük mevduatların sorumluluğunu 

taĢıyan bankaların yönetim görevinin çok yetkili ve güvenilir kiĢilerden kurulmuĢ 

organlara verilmesi gerekir. Yönetim yetersiz ve niteliksiz kiĢilerin eline geçtiği 

takdirde yönetimde aksaklıklar meydana gelir ve bankalara olan inanç sarsılır. Bu 

durum zamanla ülke düzeyinde ekonomik, ticari ve mali çöküntülere sebebiyet 

verebilir184. 

Bu nedenle, gerek kanunlarda, gerekse bankaların ana sözleĢmelerinde 

yönetim iĢleri, diğer kuruluĢlardan farklı ve daha sıkı prensiplere bağlanmaktadır.  

Zira bankalar kuruluĢları sırasındaki ana sözleĢmelerinde de yönetimi güçlü kılacak 

kuralları kendiliğinden koymaktadır. Dolayısıyla bankaların yönetim organları ve 

teknik kadroları diğer kuruluĢlara oranla daha sert kurallara bağlanmıĢtır.  

                                                 
183

 КАНДЫМОВ, С.К., (Банковская Система), ст. 227. 
184

 ÖWEZOW, M.S., GANDYMOW, S.G., MURADALYÝEW , H., GARLYÝEWA, J.O., 

ÝAÝLANOWA, a.g.e., s. 47. 



97 

 

Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun‟a göre, ticari 

bankalarda, banka faaliyetlerini yürütmekle görevli dört organ bulunmaktadır185. 

Bunlar: yüksek yönetim organı olan hissedarların genel toplantısı (Genel Kurul), Üst 

Yönetim Kurulu (Gözetim Kurulu), bankanın denetim faaliyetini düzenleyen 

Denetim Kurulu ( Audit Komitesi)  ve sorumlu icra organı olan Yönetim Kurulu 

(İdare Heyeti, Banka Müdürlüğü). Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında  

Kanun, bu organları 15. – 18. maddeleri ile özel kurallara bağlayarak düzenlemiĢtir.  

  

 
   a . Genel  Ku rul  

  Genel Kurul, yetkilerini hissedarların genel toplantısı ile yürütmektedir. 

Hissedarların genel toplantısına iliĢkin konular, Ticari Bankalar ve Banka 

Faaliyetleri Hakkında Kanun‟da düzenlenmemiĢtir. Sadece 15. maddede bahsi 

geçmektedir. Merkez Bankası yönetmeliklerine  göre hissedarların genel toplantısı 

aĢağıdaki yetkilere sahiptir: 

 Banka faaliyetlerinin temel ilkelerini belirlemek; 

 Bankanın tüzüğünü kabul etmek ve değiĢtirmek; 

 Denetim kurulu, yönetim kurulu ve gözetim kurulu üyelerini göreve 

atamak ve görevden almak; 

 Yıllık raporları, denetim kurulunun raporlarını onaylamak; 

 Karın bölüĢtürülmesi ve zararın ödenmesi kurallarını belirlemek; 

                                                 
185

 TBBFK. m.15 – 18. 
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 Bankanın Ģube ve temsilciliklerini oluĢturmak, onların 

talimatnamelerini onaylamak ve faaliyetine son vermek; 

 Bankayı yeniden organize etmek ve faaliyetine son vermek; 

Toplantılar olağan ve olağanüstü yapılmaktadır. Olağan toplantılar her yıl 

bankanın rapor yılı için bilançosu hazırlandıktan en geç bir ay içinde çağrılır. 

Olağanüstü toplantılar, oyların % 5 ‟ne sahip hissedarların, denetim kurulunun ve 

yönetim kurulunun talebi üzerine çağrılabilir. Olağanüstü toplantıların çağrılma 

kuralları Türkmenistan Devleti‟nin Medeni Kanunu ile düzenlenmektedir186. 

Toplantının çağrılması konusunda duyuru, toplantının yapılacağı yer, tarih ve 

görüĢülecek sorunlar toplantının yapılmasına en geç 45 gün kala hissedarlara 

gönderilmeli ve basında yayımlanmalıdır. Toplantıda görüĢülecek konular dıĢındaki 

konular hakkında karar alınmasına müsaade edilmemektedir.  

        

 
   b. Ü st  Yönetim Ku rulu (Gözetim Ku rulu)  

Üst yönetim kurulunun yetkileri Kanun‟un 15. maddesine göre Ģu Ģekildedir;  

 Bankanın yönetimine ve faaliyetine nezaret etmek, 

 Genel kurula tavsiyelerde bulunmak, 

 Genel kurul toplantılarına çağırmak, 

 Bazı yönetim kurulu kararlarını denetlemek ve onaylamak. 

                                                 
186

 Türkmenistan Medeni Kanunu m. 45 – 49. 
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Üst yönetim kurulu, üç kiĢiden az olmamak koĢulu ile tek sayıda üyeden 

oluĢmaktadır. Üyeler genel kurul tarafından üç  yıllık süre ile hissedarlar arasından 

seçilirler. Üst yönetim kurulunu genel kurul toplantısında seçilmiĢ BaĢkan yönetir. 

Üst yönetim kurulunun üyelerinin aylıkları genel kurul tarafından belirlenmektedir 

ve aylıkları ancak elde edilen kardan ödenmektedir. Kurulun üyelerinin tekrar 

seçilme hakları vardır. Üst yönetim kurulunun toplantı yetersayısı üyelerinin 

yarısından fazlasıdır. Toplantılar üç ayda en az bir defa yapılmaktadır. Üst yönetim 

kurulunun kararı adi oy çoğunluğu ile alınır. Oy kullanma zamanı tarafsız kalmaya 

müsaade edilmemektedir. Oyların eĢitliği halinde, üst yönetim kurulunun baĢkanının 

katıldığı tarafın teklifi kabul edilmiĢ sayılır187.   

 

 

c. Denetim Ku rulu  

Denetim kurulu, Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun‟un 

18. maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre denetim komitesi üç kiĢiden az olmamak 

koĢulu ile tek sayıda üyeden oluĢmaktadır. Üyeler genel kurul tarafından üç yıldan az 

olmayan süre ile atanmaktadırlar. Denetim kurulu, genel kurul toplantısında seçilmiĢ 

baĢkan tarafından yönetilmektedir. Denetim kurulunun üyelerinin aylıkları genel 

kurul tarafından belirlenmektedir. Kurulun üyeleri yeniden seçilebilmektedirler. 

Kurulun toplantı yetersayısı üyelerin yarıdan bir fazladır. Kurulun kararı normal oy 

çoğunluğu ile alınır. Oy kullanma zamanı üyeler, tarafsız kalamazlar. Oyların eĢitliği 

halinde, kurulun baĢkanının katıldığı tarafın teklifi kabul edilmiĢ sayılır188.  

                                                 
187

 TBBFK. m.15. 
188

 TBBFK. m.18. 
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Denetim kurulunun iĢlemleri tez konumuzla ilgili olduğu için daha sonra 

ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 

 
d.Yön etim K urulu (İdare Ku rulu  -  Banka Müdürlüğü)  

Yönetim kurulu bankayı yönetir ve onun faaliyeti için sorumluluk taĢır. 

Yönetim kurulu en az üç üye olmakla tek sayıda üyeden oluĢmaktadır.  

Yönetim kurulunun üyeleri genel kurul tarafından üç yıllık süre ile seçilir. 

Yeniden seçilebilmek mümkündür. Genel kurul, üyelerden birini yönetim kurulunun 

baĢkanı olarak atamaktadır. Yönetim kurulunun baĢkanının yetki ve sorumluluklarını 

yönetim kurulunun tüzüğü189 belirlemektedir. Ancak Ticari Bankalar ve Banka 

Faaliyetleri Hakkında Kanun‟da çok ilginç bir husus düzenlenmiĢtir. Buna göre, 

yönetim kurulu baĢkanı, Türkmenistan CumhurbaĢkanı tarafından yönetim kurulu 

üyelerinin arasından atanabilmektedir. Bu husus, 16. maddede düzenlenmiĢtir. Bu 

madde kamu bankaları için geçerlidir, fakat Kanun‟da bununla ilgili bir husus 

geçmemektedir. Dolayısıyla 16. maddede sözü geçen yönetim kurulu baĢkanının 

CumhurbaĢkanı tarafından atanabilmesi için söz konusu bankanın, kamu bankası 

olması Ģarttır. 

Yönetim kurulu, genel kurul ve üst yönetim kurulu kararlarını uygulamak ve 

üst yönetim kuruluna hesap vermekle yükümlüdür190. 

                                                 
189

 Bankanın icra organlarının her birinin ayrı-ayrı faaliyetlerinin idare olunmaları usulleri,  her bir 

organın genel kurul tarafından tasdik olunmuş ilgili içtüzükleri ile belirlenir. Örneğin bunlar, genel 

kurul bakımından; “Genel Kurulun İçtüzüğü”, üst yönetim kurulu bakımından; “Üst Yönetim Kurulu 

Hakkında Tüzük”, yönetim kurulu bakımından; “Yönetim Kurulu  Hakkında Tüzük”tür.  

190
 ÖWEZOW, M.S., GANDYMOW, S.G., MURADALYÝEW , H., GARLYÝEWA, J.O., 

ÝAÝLANOWA, a.g.e., s. 53. 
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Yönetim kurulunun kararı adi oy çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulunun 

toplantı yetersayısı da, üyelerin yarısından bir fazladır. Oy kullanma zamanı üyeler 

çekimser kalamazlar. Oyların eĢitliği halinde, yönetim kurulu baĢkanının katıldığı 

tarafın teklifi kabul edilmiĢ sayılır 191. 

Yönetim kurulu üyesi genel kurul kararı ile aĢağıdaki durumlarda görevden 

alınabilmektedir. Buna göre, yönetim kurulu üyesi: 

 Gözetim kurulu üyesi olduğu veya Türkmenistan‟da kaydı yapılmıĢ 

herhangi bir teĢkilatın yönetim organında görev aldığı takdirde; 

 Devlet yönetimi ve belediye organlarında görev aldığı takdirde; 

 Her hangi bir yönetim kurulu üyesinin eĢi, birinci veya ikinci 

dereceden akrabası aynı yönetim kurulunun üyesi olduğu takdirde 192; 

 Yönetim kurulu üyeliğinin kanunda sayılan diğer hallerce 

kaybedildiği takdirde. 

 

 
1.3. Bankaların Görev ve Fonksiyonları 

Bankaların kuruluĢlarını düzenleyen Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri 

Hakkında Kanun, modern anlamda tüm bankacılık iĢlemlerini kapsayan bir 

bankacılık sistemini tam anlamıyla öngörememiĢtir. Dolayısıyla bu kanunla, geliĢmiĢ 

ülke bankalarının tüm iĢlevleri Türkmenistan bankacılık sistemi için yasal düzenleme 

                                                 
191

 ÖWEZOW, M.S., GANDYMOW, S.G., MURADALYÝEW , H., GARLYÝEWA, J.O., 

ÝAÝLANOWA, a.g.e., s. 55. 
192

 ÖWEZOW, M.S., GANDYMOW, S.G., MURADALYÝEW , H., GARLYÝEWA, J.O., 

ÝAÝLANOWA, a.g.e., s. 46. 
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altına alınamamıĢtır. Ancak daha sonradan yapılan yönetmelik ve tüzükler le modern 

anlamdaki bankacılığa yaklaĢılmıĢtır. Mevzuata göre bankalar için müsaade edilen 

iĢlemler Ģunlardır: 

 Mevduat toplamak ve kredi açmak,  

 MüĢterilerine ve muhabir bankalara kasa hizmeti vermek,  

 Kıymetli kâğıtları ve ödeme belgelerini (çekler, akreditifler, bonolar 

v.b) alıp satmak,  

 Teminat mektupları vermek,  

 Forfeyting ve faktoring iĢlemlerine aracılık etmek,  

 Döviz alıp satmak,  

 Kıymetli metalleri ve onların mamullerinin alım satımını yapmak,  

 Kıymetli metalleri esas alan mevduatlar kabul etmek ve onlara bağlı 

olarak uluslararası iĢlemler yapmak,  

 Kıymetli kâğıtların alım satımı konusunda birimler oluĢturmak,  

 Devlet bütçesinin kasası veya veznesi gibi iĢlemler görmek,  

 Broker ve danıĢmanlık hizmetleri görmek, leasing iĢlemleri yapmak,  

 Merkez Bankası‟nca izin verilen diğer görevleri yapmak.  
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Görüldüğü gibi, Türkmenistan bankacılık kanunu modern anlamdaki 

bankacılık iĢlemlerini tam olmamakla birlikte kapsamına almaktadır. AĢağıda, bu 

iĢlemler hakkında genel bilgiler verilecektir.  

 

 

1.4. Bankaların ĠĢlemleri 

 

 

a. Bankaların Mevdu at İşlemleri  

Bankaların tasarruf mevduatı toplamaları ve bunlar karĢılığında en az 

enflasyon oranında faiz vermeleri esastır. Türkmenistan‟da kurulmuĢ olan bankalar 

da tasarruf sahiplerinin milli para veya dövizle olan tasarruflarını toplamakta ve 

bunlara vadelerine göre belirli oranda faiz ödemektedirler193.  

 

 

b. Bankaların B ankacıl ık İşlemleri  

Türkmenistan‟da bulunan bankalar çeĢitli bankacılık iĢlemleri 

yapmaktadırlar. Bunlar, döviz transferleri yapmak, akreditif açmak gibi 

iĢlemlerdir194.  

 

 

 

 

                                                 
193

 ÖWEZOW, M.S., GANDYMOW, S.G., MURADALYÝEW , H., GARLYÝEWA, J.O., 

ÝAÝLANOWA, a.g.e., s. 74. 
194

 ÖWEZOW, M.S., GANDYMOW, S.G., MURADALYÝEW , H., GARLYÝEWA, J.O., 

ÝAÝLANOWA, a.g.e., s. 73. 
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c. Bankaların D övizl i  İşl em Yapmaları  

Bankaların dövizli iĢlem yapabilmeleri Merkez Bankası‟nın iznine bağlı 

bulunmaktadır. Bu izni almıĢ olan bankalar, yurtdıĢındaki diğer bankalarla muhabir 

hesaplar tesis etmek ve döviz transferleri yapmak konusunda yetkilidirler195.   

 

d. Bankaların A kredit i f A çmaları  

Bankalar, yurtdıĢı ithalat ve ihracat faaliyetinde bulunan firmaların ödeme 

iĢlemlerini, yurtdıĢı bankalarda açmıĢ oldukları akreditif hesapları sayesinde 

gerçekleĢtirmektedirler196. 

 

e. Bankaların Havale İşlemleri 

Türkmenistan içindeki firmaların birbirlerine olan alacak ve verecekleri 

bankalararası havale iĢlemleri ile gerçekleĢtirilmektedir. Ticari Ģirketlerin bankadan 

nakit çekmeleri konusuna kısıtlamalar getirilmekte ve havale yolu teĢvik 

edilmektedir. Ancak, havaleyi alacak olan firma açısından da aynı kısıtlamalar söz 

konusu olduğu için, ticari piyasada nakit para ile havale edilecek ödemeler arasında 

% 20 likidite farkı bulunmaktadır. Yani, nakit yapılacak bir alıĢveriĢ için istenecek 

bedel 100 birim ise, havale yolu ile yapılacak ödemelerde bu bedel 120 birim 

olmaktadır. O nedenle, yurtiçi ve bankalararası havale iĢlemlerinin fazla bir çekiciliği 

bulunmamaktadır197.  

                                                 
195

 ÖWEZOW, M.S., GANDYMOW, S.G., MURADALYÝEW , H., GARLYÝEWA, J.O., 

ÝAÝLANOWA, a.g.e., s. 75. 
196

 ÖWEZOW, M.S., GANDYMOW, S.G., MURADALYÝEW , H., GARLYÝEWA, J.O., 

ÝAÝLANOWA, a.g.e., s. 76. 
197

 ÖWEZOW, M.S., GANDYMOW, S.G., MURADALYÝEW , H., GARLYÝEWA, J.O., 

ÝAÝLANOWA, a.g.e., s. 80. 
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f. B ankaların  Diğer İşlemleri  

Türkmenistan mali sistemi, bankaları çok önemli kuruluĢlar olarak kabul 

etmektedir. Böylelikle piyasaların ve ticari hayatın bir nevi mali denetimi de 

bankalar kanalıyla yapılmaya çalıĢılmaktadır.  

Çünkü getirilen düzenlemelerle, tüzel kiĢilerin kasalarında asgari ücretin 

belirli bir nispetinin üzerinde nakit bulundurmaları yasaklanmakta, fazla nakitlerin 

bankaya yatırılması istenmektedir. Tüzel kiĢiler bankaya yatırdıkları nakit parayı da 

ancak gerekçe göstererek ve birkaç gün önceden haber vermek Ģartıyla 

çekebilmektedirler. Böylelikle, ticari firmaların tüm nakit hareketleri, gelirleri ve 

harcamaları bankalarca takip edilmektedir. Ancak ticari firmaların kendi paralarını 

kullanmalarına getirilen bu kısıtlamalar banka açmanın çok kolay, banka denetiminin 

çok eksik olduğu bir sistemde yasadıĢılığı teĢvik etmekte, hem bankaları hem de 

firmaları kayıt dıĢı ekonomiye itmektedir.  

 

g. Bankaların Topladıkla rı  Mevduatların Gü ven cesi  ve Ban ka  

Sırrı  

Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun‟da, ticari bankaların 

bankalararası fonlar tesis ederek tasarruf sahiplerinin mevduatlarını sigorta 

ettirmeleri prensip olarak benimsenmiĢtir. Bankaların özel s igorta kurmaları yasak 

olmakla birlikte, kredi ve döviz risklerini sigortalamaları kabul edilmektedir. 
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Bankalar, bu sigorta için tüzük sermayesinin198 %25‟inden fazla olmamak üzere, 

karın %3‟i miktarındaki bir meblağı böyle bir fona yatırabilmektedirler199. 

Bankada toplanmıĢ olan mevduatların, bu mevduatlarla ilgili bilgilerin 

üçüncü Ģahıslara verilmesi Türkmenistan‟da yasaktır. Ancak, mahkemelerin, 

savcılıkların, denetleme organlarının ve vergi müfettiĢliklerinin herhangi bir 

soruĢturma ile ilgili taleplerine cevap verilmesi benimsenmiĢtir. Mahkemelerin veya 

savcılıkların banka mevduatları üzerine icra ve haciz koyma hakları da 

bulunmaktadır200.  

Bankaların, Merkez Bankası‟nın gerekli direktiflerini yerine getirmemesi, 

kanuni düzenlemelere uyulmadığının tespiti sonucunda kendisine verilen sürede bu 

eksiklikleri düzeltmemesi, Merkez Bankası‟nca istenilen bilgileri vermemesi veya 

eksik vermesi, sürekli zarar etmesi veya Merkez Bankası‟nca ödeme güçlüğü içine 

düĢtüğünün tespit edilmesi, banka faaliyetlerinin banka mudileri ve kredi alıcılarının 

menfaatlerine zarar verecek Ģekilde geliĢtiğinin tespit edilmesi gibi hallerde Merkez 

Bankası, banka için belirli düzenleyici önlemler alır ve cezai müeyyideler uygular201.  

Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun‟un 36. – 38. 

maddelerine göre, aĢağıda belirtilen hallerden herhangi birinin tespit edilmesi 

durumunda Merkez Bankası‟nca banka için düzeltici önlemler, iyileĢtirici önlemler 

ve kısıtlayıcı önlemlerin alınması öngörülmüĢtür202: 

                                                 
198

 Esas asgari sermaye.  
199

 ÖWEZOW, M.S., GANDYMOW, S.G., MURADALYÝEW , H., GARLYÝEWA, J.O., 

ÝAÝLANOWA, a.g.e., s. 88. 
200

 GANDYMOW, S.G., (Bank Ulgamy), s.129. 
201

 GANDYMOW, S.G., (Bank Ulgamy), s.125. 
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 Bu Kanun ve Merkez Bankası‟nca tanımlanmıĢ risklerin önemli 

ölçüde artması veya mali bünyeyi zayıflatacak Ģekilde yoğunlaĢması;  

 Aktiflerin vade itibari ile yükümlülüklerini karĢılayamama tehlikesiyle 

karĢı karĢıya gelmesi; 

 Gelir ve giderler arasındaki dengenin bozulması nedeniyle karlılığın 

faaliyetleri yürütecek yeterlilikte olmaması; 

 Aktiflerin mali bünyeyi zayıflatabilecek Ģekilde bozulması;  

 Özkaynakların sermaye yeterliliğine iliĢkin Merkez Bankası‟nın 

düzenlemelerine göre yetersiz olması; 

 Bu Kanun‟a, ilgili düzenlemelere ve Merkez Bankası‟nca alınan 

kararlara aykırı nitelikte karar, iĢlem ve uygulamaların bulunması;  

 Ġç denetim sisteminin yeterli bir Ģekilde uygulanmaması;  

 Merkez Bankası‟nca verilen lisans ve faaliyet izninde öngörülmüĢ 

sınırlamaların bozulması.  

Merkez Bankası söz konusu maddelerde belirtilen hallerden herhangi birinin 

tespit edilmesi durumunda Kanun‟un 36. maddesinde belirtilen tedbirleri 

uygulamaktadır. Bunları Ģöyle özetleyebiliriz: 

Banka faaliyetlerinin sınırlandırılması veya durdurulması, banka 

depozitlerinin kabulünün sınırlandırılması, kredi verilmesinin durdurulması, yeni 

yatırımların durdurulması veya sınırlandırılması, ücret veya diğer ödemelerin 
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sınırlandırılması, riskli iĢlemlerin durdurulması, banka içi denetim sisteminin 

uygulanmasında değiĢiklikler yapılması gibi düzeltici tedbirler203. 

Ayrıca Kanun‟a göre genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılarak yönetim 

kurulu üyelerinden bir veya birkaçının veya tamamının değiĢtirilmesi öngörülmüĢtür.  

Ayrıca Merkez Bankası bankaya geçici temsilci atayabilmektedir. Geçici 

temsilci Merkez Bankası uzmanları arasından 12 ay süreyle atanmaktadır. Bu süre 

Merkez Bankası tarafından 6 aydan fazla olmayan süreyle uzatılabilmektedir. 

Mevzuata göre bankanın yönetilmesi ile ilgili yönetim organlarının yetkisi geçici 

temsilciye verilmektedir. Geçici temsilcisinin, bankanın durumunun normal düzeye 

dönüĢtürülmesi amacı ile her türlü tedbirleri almak, banka Ģubelerini kapatmak, 

gereksiz iĢçi gücü oluĢturan veya kendi görevlerini yerine getirmeyen banka 

çalıĢanlarını yasaya uygun olarak görevden almak gibi yetkileri vardır204. 

Bu düzenlemelerden de netice alınmaması durumunda bankanın faaliyetine 

Merkez Bankası‟nca son verilir. Merkez Bankası‟nın zorunlu olarak yaptığı 

uygulamadan ayrı olarak banka hissedarlar genel kurulu da bankanın faaliyetini 

sonlandırabilir205. 

Banka kendi faaliyetini kendi kararı ile sonlandırmak istediğinde resmi yayın 

organlarında bunu iki defa ilan etmelidir. Ancak, Merkez Bankası kararı ile son 

verilen faaliyetler için böyle bir Ģart bulunmamaktadır206.  
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2. Türkmenistan Bankacılığının GeliĢtirilmesi Ġçin Alınması 

Gereken Tedbirler 

Daha önce de değinildiği gibi serbest piyasa sistemine geçiĢ azmi içinde 

bulunan ve bu konudaki düzenlemeleri ve yapılanmaları adım adım 

gerçekleĢtirmekte olan Türkmenistan‟ın, serbest piyasa sisteminin yerleĢmesinin de 

temellerini oluĢturacak olan bankacılık alanında yapması gereken bir takım 

düzenlemeler vardır. Bu düzenlemeleri Ģöyle sıralayabiliriz.  

 ÖzelleĢtirme ile ilgili çalıĢmalar hızlandırılmalı, devlet, iĢletmeleri ve 

bankaları özel sektörün rekabetine terk etmeli,  

 Serbest piyasa sisteminin kurum ve kuralları öğretilmeli ve bu 

kurumlarda çalıĢacak nitelikli elemanların yetiĢtirilmesine ağırlık 

verilmeli, 

 Piyasa sisteminin iyi iĢlemesi konusundaki idari ve yasal 

düzenlemeler tamamlanmalı, kıymetli evraklar hukuku, ipotek-rehin 

hukuku, icra- iflas hukuku eksiksiz olarak iĢlerlik kazanmalı,  

 Bankaların sağlam bir mali yapıda kurulmaları ve güvenilirlik içinde 

faaliyet göstermeleri sağlanmalı, banka mevduatlarına devlet garantisi 

getirilmeli, bu garantiye bankaların katılımı temin edilmeli, 

 Bankaların bankacılık dıĢındaki faaliyetlerine müsaade edilmemeli,  

 Merkez Bankası‟nın özerk yapısını ve yönetimini güçlendirici 

düzenlemeler yapılmalı.  
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Elbette, planlı ekonomiden serbest bir sisteme geçen ekonomilerin yapacağı 

daha baĢka düzenlemeler de bulunabilecektir. Ancak, önemli olanların öncelikle 

yürürlüğe konulması gerekmektedir.  

 

 

 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKMENĠSTAN HUKUKUNDA BANKALARIN 

DENETĠMĠ 

 

 

I. KAVRAM OLARAK DENETĠM 

Uluslararası ticaretin artması sonucu hesap ve iĢlemlerin esaslara bağlanma 

ihtiyacı denetim kavramını da beraberinde getirmiĢtir. Bu dönemde hesap ve 

iĢlemlerin kontrolünü yapan ve sonucunda görüĢ bildiren, Latince “dinleme” 

anlamına gelen audit kelimesinden türetilen auditor (denetçi) denilen kiĢiler ortaya 

çıkmıĢtır. Modern anlamda denetim kavramı sanayi devrimi sonrasında geliĢmiĢ ve 

bugünkü niteliğine kavuĢmuĢtur207. 

Genel olarak denetleme, bir iĢin doğru ve yönetime uygun olarak yapılıp 

yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiĢ etmek, kontrol etmek Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. KonuĢma dilinde denetim anlamını taĢıyan ve/veya aynı anlamda 

kullanılan “araştırma”, “kovuşturma”, “soruşturma”, “inceleme”, “revizyon”, 

“kontrol”, “teftiş”, “murakabe” vb. birçok sözcük vardır. Denetleme kavramı, daha 

çok revizyon, kontrol, murakabe ve teftiĢ sözcüklerinde kendisini bulmaktadır. Bu 

kavramlar terminolojide birbirleri ile yakın olmakla birlikte farklıdırlar. Genel 
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 КРУПЧЕНКО , Е.А., ЗАМЫЦКОВА, О.И., ст. 12. 
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anlamda gözetim, denetim, nezaret, mali ve hukuki yönden tüm bankacılık 

iĢlemlerinin kontrolünden ibarettir. TeftiĢ, tahkikat ise özel bir durumun incelenmesi 

ve kontrol edilmesinden ibarettir208. 

Teftiş, Arapça “fetş” kökünden gelen bir sözcük olup, bir Ģeyin aslını, 

doğrusunu veya iĢlerin iyi yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan inceleme 

anlamında kullanılmaktadır. Resmi bir otoriteyi içeren teftiĢ, Latince “specere” = 

bakmak, “in-specere” = içine bakmak anlamında olmak üzere yakından incelemek, 

resmen araĢtırmak ve soruĢturmak anlamlarına gelmektedir. TeftiĢ iĢini yapan k iĢiye 

müfettiĢ denilmektedir. TeftiĢ kavramı daha çok iç denetime denk gelmektedir.  

Revizyon (auditing), Latince “revidere” kökünden gelmekte olup, gözden 

geçirmek, tekrar bakmak, tekrar incelemek, teĢhis e tmek gibi anlamlar taĢır. 

Uyguluma alanında revizyon kavramı daha çok muhasebe ile ilgili incelemelerde 

kullanılmakta, iĢletme faaliyet ve sonuçlarının (hesaplarının) incelenmesini ve 

denetlenmesini kapsamaktadır. Revizyon kontrol, teftiĢ ve denetleme için zorunlu bir 

gözden geçirme ve araĢtırmadır. Revizyon, daha önce yapılmıĢ olan iĢlemleri; 

nitelikleri, oluĢumları ve sağlıkları bakımından defter kayıtlarına, kanıtlayıcı 

belgelere dayandırılmak yoluyla, sonradan eleĢtirel bir görüĢle yeniden ele alıp analiz 

etmeyi hedefler. Revizyon iĢini yapan kiĢiye “revizör” denilmektedir.  

Kontrol,  Latince “contra” ve “rotulus” kelimelerinden türemiĢ olup, karĢıt 

veya diğer bir kayıt ve/veya belge aracılığıyla bir Ģeyin doğruluğunu incelemek, 

araĢtırmak ve soruĢturmaktır. Kontrol en geniĢ anlamıyla “arzulanan bir amaca 

varılıp varılmadığını veya hangi ölçüde varılmış olduğunu inceleyip araştırmaktır”. 
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Kontrol kavramı çok geniĢ ve kapsamlı bir terim olup,  bakıp gözetme, gözaltında 

bulundurma anlamını da taĢımaktadır. ĠĢletmecilik anlamında kontrol ise, önceden 

belirlenmiĢ normlar olması koĢuluyla, meydana gelen ile öngörüler arasında  sürekli 

olarak yapılan karĢılaĢtırmaların sonuçlarını ifade eder209.  

Denetim, bir iĢletmenin ekonomik faaliyetlerine ve olaylarına iliĢkin 

açıklanan bilgilerin, önceden belirlenmiĢ kriterlere uygunluk derecesini belirlemek 

ve raporlamak amacıyla bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara iliĢkin bilgilerle ilgili 

kanıtların tarafsızca toplanması, değerlendirilmesi ve sonucun bilgi kullanıcılarına 

raporlanması Ģeklinde tanımlanmaktadır210. 

“Türkmenistan Medeni Kanunu”nda, “Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri 

Hakkında Kanun”da, “Türkmenistan Merkez Bankası Hakkında Kanun”da, “Anonim 

ġirketler Kanunu”nda en çok kullanılan terim, audit (denetim) terimidir.  “Denetim 

ĠĢi Hakkında Kanun”da da audit terimi kullanılmaktadır.  

Denetim, yapılan hukuki bir olayı kontrol etmektir. Fakat bu kontrolün uygun 

mevzuatlara göre yapılması gerekmektedir. Denetim, bir hukuki vakanın kurallara 

bağlılığının teyit edilmesi prosedürüdür. Bir baĢka anlatımla denetim, bir hukuki 

vakanın yanlıĢlık, tutarsızlık, çeliĢki ve eksiklik olup olmadığının yazılı veya sözlü 

olarak araĢtırılmasıdır211. 

Bankaların denetimi, bankanın ve bankacılık iĢlemlerinin önceden 

oluĢturulmuĢ kriteriler arasındaki uygunluk derecesini Bankacılık Hukuku kuralları, 

ekonomi kuralları ve ilgili kanunlarla doğrulama olayıdır212. 
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II. BANKA DENETĠMĠNĠN ÖNEMĠ 

Toplumun nüfusunun artması, banka iĢlemlerinin çok çeĢitlenmiĢ olması, özel 

sektörün hızla geliĢmesi, yabancı sermayenin artıĢı, hukuki yaĢamın geliĢip 

karmaĢıklaĢması  güvenilir bilgi elde etme gereksinimini daha da artırmaktadır. Her 

toplumda alınacak iktisadi kararlar, doğrudan doğruya karar iĢlemi sırasında mevcut 

geçerli bilgilere dayandırılır. Örneğin, bankadan borç (kredi) isteyen bir iĢletmeye bu 

borcun (kredinin) verilip verilmemesi kararı, banka ile iĢletme arasında geçmiĢ 

yıllardaki iliĢkilere, iĢletmenin finansal raporlarına yansıyan finansal yapısına ve 

diğer etkenlere bağlı olmaktadır213. 

Bankaları denetleme gereksinimi, bankaların topluma ait kaynakları 

bünyelerinde toplayabilme imkânından dolayı kazandıkları önemden, özel ve tüzel 

kiĢilerin, devletin ve iĢletmelerin para ve kredi konusunda her türlü ihtiyaçlarını 

karĢılayan kuruluĢ olmasından ve kaydi paranın azalıp çoğalmasına, tedavülüne aracı 

olmaları ve kredi hacmine etki yapma fonksiyonundan kaynaklanmaktadır214. 

Sağlıklı bir bankacılık sektörü için en önemli unsurlardan birisi etkin gözetim 

ve denetimdir. Gözetim ve denetim iĢlevinin bankalar açısından temel amacı 

bankaların taĢıdıkları risklere  karĢılık yeterli sermayeleri tutabilmelerini sağlamak ve 

güvenilir düzenlemelerin yapıldığı bir ortamda faaliyette bulunmalarını temin 

etmektir. Bankacılıkta etkin gözetim ve denetim, her ülkenin mali sistemindeki 

istikrarın sağlanmasında kritik rol oynayan ve serbest piyasa koĢullarında doğruluğu 
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 СОКОЛОВА, Я. В., Основы Аудита, Москва 2000, ст. 35.  
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teyit eden bir kamu hizmetidir. Bankalarda gözetim ve denetim özellikle bireylerin 

tasarruflarını koruyan, yani koruyucu nitelik taĢıyan bir kamu hizmetidir215. 

Kamu düzeninin korunması, ekonomideki istikrarın sağlanması, kredilerin 

ekonomik kalkınmanın gereklerine göre yönlendirilmesi ve tekelciliği engellemek 

için her ülkede bankalar sıkı bir denetime tabi tutulmaktadır. Ülke ekonomisinin, 

tasarruf sahiplerinin korunması için banka denetiminin yerinde ve zamanında  

yapılması gerekmektedir216. 

Bankalar, bireylerden mevduat temin eder ve temin ettikleri mevduatları 

kendi veya kaynak sahipleri adına kullanmaktadırlar. Bu nedenle, kanun koyucu 

tasarrufların korunması, bunların etkin ve verimli bir Ģekilde kullanılması, mali 

sektörde yaĢanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için bankalara iliĢkin mevzuatlar 

ile tasarrufları koruyucu önlemler getirmekte ve güvenilir iktisadi kuruluĢ olan 

bankaların etkin Ģekilde denetlenmelerini sağlayacak düzenlemeler yapmaktadır 217. 

 

 

III. DENETĠM ÇEġĠTLERĠ 

Klasik anlamda denetim, konu ve amacına göre finansal denetim, uygunluk  

denetimi ve performans denetimi olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Ancak, bu üç 

denetim türünün bir arada yürütülmesi halinde ekonomik denetim adı altında  

dördüncü bir denetim türünün ortaya çıktığı da görülmektedir. Denetim, statüsüne 
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göre ise iç denetim ve dıĢ denetim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. DıĢ denetim, 

bağımsız denetim ve idari denetim olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır218. 

 

 

            1. Amacına Göre Denetim ÇeĢitleri 

         

1.1. Finansal Denetim  

Finansal denetim, bir iĢletmenin finansal tablolarının önceden belirlenmiĢ 

kriterlere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir görüĢ belirlemek 

amacıyla bu finansal tabloların incelenmesini kapsamaktadır. Bu kriterler genel 

kabul görmüĢ muhasebe ilkeleri veya vergi mevzuatı hükümleridir. Bu denetim 

bağımsız denetçiler ve kamu denetçileri tarafından yürütülür. Denetimin konusu, 

ortaklara veya ilgili kamu kuruluĢlarına verilen finansal tablolardır219. 

 

1.2. Uygunluk Denetimi  

Uygunluk denetimi, bir iĢletmenin mali iĢlemlerinin ve faaliyetlerinin 

belirlenmiĢ yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek 

amacıyla incelenmesidir. Bu denetim türünde belirlenmiĢ kriterler farklı kaynaklar  

tarafından oluĢturulur. Uygunluk denetimi, iç denetçiler ve dıĢ denetçiler ile kamu 

denetçileri tarafından yürütülür. Denetimin konusu, örgütün mali iĢlemleri ve 

faaliyetleridir220.  
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Uygunluk denetimi üst yönetim ve yasal mevzuat tarafından önceden 

saptanmıĢ kurallara uyulup uyulmadığının araĢtırılmasıdır. Bu üst yönetim iĢletme 

içinden ve iĢletme dıĢından da olabilir. Yasal düzenlemelere, yazılı sözleĢmelere 

uygunluk incelemesi, soruĢturma ve araĢtırmalar, denetçiler tarafından yapılan bir 

denetim türüdür. Uygunluk denetiminde ulaĢılan sonuçlar geniĢ bir kitleye değil, 

sınırlı olarak ilgili ve yetkili kiĢi ve kuruluĢlara raporlanır. Bu nedenle genellikle 

uygunluk denetimi iç denetçiler, gerekli durumlarda ise dıĢ denetçiler tarafından 

yapılır 221.  

 

1.3. Performans Denetimi  

Performans denetimi, bir iĢletmenin faaliyetlerinin verimlilik ve etkinliğini 

değerlendirmek amacıyla bu faaliyetlerle iliĢkili usul ve yöntemlerin uygulanıĢının 

incelenmesini kapsamaktadır. Performans denetiminde, denetçilerden tarafsız 

gözlemlerde bulunması ve belirli faaliyetlerin ayrıntılı analizini yapması 

beklenmektedir. Performans denetiminde faaliyet sonuçları verimlilik standartlarıyla 

karĢılaĢtırılır ve iĢletmenin önceden belirlenmiĢ amaç ve hedeflere ulaĢıp ulaĢmadığı 

ölçülür. Denetimin kapsamı iĢletmenin tamamı veya bir bölümü, bir Ģubesi ya da 

üretim, finans, pazarlama gibi bir fonksiyonu olabilir 222.  

Performans denetiminde, finansal ve finansal olmayan bilgileri toplamak 

amacıyla kriterleri belirleme son derece sübjektif bir konu olduğundan, performans 
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denetimi,  yönetim danıĢmanlığına benzemektedir. Denetimin sonunda faaliyetlerde 

etkinlik ve verimliliğin artırılmasına iliĢkin önerilerde bulunulmaktadır223. 

          

1.4. Ekonomik Denetim 

Ekonomik denetim, finansal, uygunluk ve performans denetimlerinin birlikte 

yürütüldüğü ve raporlandığı bir denetim türüdür. Ekonomik denetim kapsamında bir 

taraftan iĢletmenin faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılıp 

yapılmadığı, diğer taraftan finansal tablolarının yürürlükteki ma li mevzuat ve genel 

kabul görmüĢ muhasebe standartlarına uygunluğu ayrıntılı bir inceleme ile 

yapılmaktadır224. 

 

 

            2. Statüsüne Göre Denetim ÇeĢitleri 

             

2.1. Ġç Denetim 

Ġç denetim, iĢletme faaliyetlerinin  ve uygulayıcılarının yaptıkları iĢlem ve 

iĢlerin uygunluk ve etkinliğinin, üretilmiĢ her  türlü bilginin güvenirliğinin mevzuat, 

finansal, muhasebe ve diğer tüm yönlerden bu amaçla çalıĢan iç denetçi adı verilen 

kiĢilerce araĢtırılıp, incelenip üst yönetime rapor edilmesidir. Ġç denetim,  iĢletmenin 

tüm faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek için iĢletme içi bağımsız bir 

değerlendirme iĢlemidir225. Kısaca iç denetim, finansal, uygunluk ve performans 

denetimini kapsamaktadır.  
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 СОКОЛОВА, Я. В., ст. 45. 
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 СОКОЛОВА, Я. В., ст. 50. 
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 ПОЛИСЮК, Г.Б., КУЗЬМИНА, Ю.Д., СУХАЧЕВА, Г.И.,  ст. 93. 
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            2.2. DıĢ Denetim 

DıĢ denetim, bir iĢletmenin kendi personeli olmayan denetçilerden oluĢan, bu 

iĢletme ile doğrudan ilgili, bağlı vb. herhangi bir Ģekilde bağı olmayan bağımsız ve 

farklı bir tüzel kiĢiliği olan denetim grubu veya uzman kiĢi tarafından 

denetlenmesidir226. 

 

            a. Bağımsız Denetim 

Bağımsız denetim tarafından yapılan finansal denetim,  muhasebe ve diğer 

iĢlemlerin sonuçlarına ve verilere dayanan bağımsız bir disiplin olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bağımsız denetim, yönetimin finansal iĢlemleri değerlendirmesindeki 

ve yorumlamasındaki olumlu ve olumsuz yönleri belirler ve bir yerde iĢletmenin 

finansal tabloları üzerinde onay fonksiyonu üstlenmiĢ durumdadır227. 

Bağımsız denetimi gerçekleĢtiren süjeler kar amaçlı iĢletmelere, kar amacı 

olmayan iĢletmelere ve kamu kurum ve kuruluĢlarına hizmet vermektedirler. 

Bağımsız denetimi gerçekleĢtiren süjeler faaliyetlerinde bağımsız olarak çalıĢırlar ve 

hizmetleri karĢılığında denetledikleri iĢletmelerden ücret alırlar228.  

 

b. Kamu Denetimi 

Kamu denetimi, görev ve yetkilerini yasalardan alan ve kamu adına, kamunun 

ihtiyaçlarını karĢılamak üzere denetim yapan kiĢi ve kurumlarca gerçekleĢtirilen 
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 СОКОЛОВА, Я. В., ст. 57. 
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 БЕЛОГЛАЗОВА, Г.Н., Аудит Банков, Москва 2001, ст. 20. 
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 БЕЛОГЛАЗОВА, Г.Н., ст. 21. 
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finansal, uygunluk ve performans denetimini ifade eden kamusal bir kontrol 

Ģeklidir229. 

Kamu denetim kuruluĢları, çeĢitli devlet kurumları içinde örgütlenmiĢ olup; 

iĢletmelerin faaliyetlerinin yasal mevzuata, devletin ekonomi politikasına, kamu 

yararına uygunluk düzeyini araĢtırır ve denetler. Kamu denetim kuruluĢları bağlı 

oldukları kamu birimlerine denetledikleri iĢletme ve olaylarla ilgili olarak rapor 

vermektedirler230. 

Banka, diğer iĢletmelerden farklı olarak hem kendi yapısı içinde hem de 

kamu yönetimi tarafından iki kademeli bir denetime tabi tutulmaktadır: 

1.İç Denetim 

2.Dış Denetim 

Banka iĢlemlerinin kendi yapısı içinde ve kendi üst yönetimine bilgi vermek 

amacıyla yapılan denetimine  “iç denetim” denilmektedir. Bankaların kamusal 

kuruluĢlar ve bağımsız denetim süjeleri tarafından yapılan denetimine ise  “dış 

denetim” denilmektedir231. 

Ġç ve dıĢ denetim olarak adlandırılan bu iki kontrol Ģekli yaptırım yönünden 

olduğu gibi muhatabı yönünden de farklılık gösterir. Ġç denetim sonunda tespit edilen 

usulsüzlüklerin müeyyidesi disiplin cezalarıdır. DıĢ denetim sonunda tespit edilen 

usulsüzlüklerin yaptırımı ise mahkemelerce hükmedilmiĢ para ve hapis cezaları ve 

tüzelkiĢiliğin faaliyetine son verilmesidir232. 
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IV. ĠÇ DENETĠM  

 

1. Ġç Denetimimin Gerekliliği ve Yararları 

Herhangi bir alanda yapılan iç denetim faaliyetlerinin sonunda elde edilen 

bilgiler yeterince sağlıklı, üst yönetim tarafından arzu edilen seviyede nitelikli ve 

güncel ise, iĢletmelerin daha verimli bir Ģekilde yönetilmesinde, hataların asgari 

düzeye indirilmesinde katkısı önemli rol oynamaktadır.233. 

Önemli iktisadi kuruluĢlar olan bankalarda üst düzey yönetiminin iç denetim 

alanına iliĢkin bağımsız, gerçekçi ve sağlam temellere dayalı bir denetim politikası 

yürütmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte bu politikanın yürütülmesinin asli 

sorumluluğu daha çok denetim biriminin yönetimine ait olacaktır234. 

Ġç denetim sürecinde sırasıyla denetim konusu, denetlenecek alanın özellikleri 

ve iç denetim sistemini etkinliği, kullanılan denetim teknikleri, denetim in yapılacağı 

yer, süresi, mali portresi, denetim elemanının niteliği ve çalıĢma tarzının belirlenmesi 

denetimin yararlılığı açısından önemli rol oynamaktadır235.  

Denetimin alanında yeterince baĢarılı ve etkin olması, iĢletmelerin baĢarısına 

da doğal olarak katkıda bulunmaktadır. Ġç denetim süreci iyi planlandığı ve 

uygulandığı takdirde, denetim elemanlarının denetledikleri konuda kısa zamanda 

güvenilir ve sağlıklı bir sonuca  varmaları mümkün olacaktır. Denetim sürecinde, 

denetimi yapılan kuruluĢların tüm birimleri tarafından daha önce oluĢturulmuĢ hazır 

bilgilerle yapılacak analizler bir veri tabanı olarak kullanılmaktadır. Bu konuda diğer 
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 ТЕРЕХОВ, А.А., Аудит, Москва 1998., ст.  91. 
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yönetim birimleri ile yapılacak iĢbirliği, yardımlaĢma gibi bir denetim yönetimi hem 

zaman ve hem de iĢ gücünün daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır236. 

Ġç denetim sürecinden istenen yararın elde edilebilmesi için bu sürecin 

önceden tasarlanması gerekir. Ġncelemesini baĢlıca hangi noktalara yönelteceğini 

bilerek, önceden bir inceleme düzeni hazırlayan denetçi, çalıĢmasına büyük bir 

etkinlik kazandıracak ve muhtemel olumsuz durumlar olumlu duruma 

dönüĢecektir237. 

       

 

2. Ġç Denetimin Genel Esasları  

Banka içi denetim, bankanın günlük faaliyetlerinden bağımsız olarak 

yapılmaktadır. Ġç kontrol iĢlevinin banka bünyesinde nasıl gerçekleĢtirildiği 

hususunun, banka denetçileri tarafından bağımsız bir Ģekilde kontrolü zorunludur. Ġç 

denetim faaliyetleri kapsamındaki teftiĢ ve incelemelerin niteliği ve sıklığı, banka 

faaliyetlerinin niteliğine, karmaĢıklığına ve risk profiline uygun bir biçimde 

belirlenmektedir. Bu çerçevede, bankanın iç kontrol sistemi ile risk yönetimi 

sisteminin denetçilerce risk odaklı olarak tetkik edilmesinin zamanlaması ve süresi 

de bankanın faaliyet süreçlerinde taĢınan risklerin niteliğine, düzeyine ve zarara 

dönüĢme potansiyeline uygun olmalıdır238.  

Denetim kurulu baĢkanı, denetçilerin (müfettiĢlerin), öncelikle denetim 

kurulu yönetmeliğinde belirlenen ilkelere ve kurallara, iç denetim standartlarına 
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 КРУПЧЕНКО Е. А. / ЗАМЫЦКОВА О. И., Аудит, Москва 2005. ст.  96.  



123 

 

riayet etmelerini ve denetim kuruluna verilen tüm görevlerin yerine getirilmesini 

sağlamakla sorumludur239. 

 Denetim kurulu ve denetçiler, görevlerinde müdahaleye uğramaksızın, 

objektif ve önyargısız olarak yapabilecek bir konumda bulundurulmalıdır. 

Denetçilerin talep ve önerilerinin üst düzey yönetim ve diğer personel tarafından tam 

anlamıyla dikkate alınması bakımından teftiĢ faaliyetinin, banka içinde saygın bir 

statüsünün bulunması yönetim kurulunca sağlanır. Bankanın faaliyetlerinin icrasıyla 

görevli üst düzey yönetim kademesi ile diğer personelin, denetim bulgularını ve 

sonuçlarını zayıflatabilecek veya etkisiz hale getirebilecek eylemlerde bulunmaması 

hususunda banka bünyesinde tüm tedbirler alınır. Denetim kurulu baĢkanının, banka 

bünyesinde, yönetim kurulu, iç kontrol sistemi, üst düzey risk komitesi ve banka üst 

düzey yönetimi ile doğrudan ve sürekli temas imkânı temin edilir. Ġç denetçilerin 

banka yönetim organlarından, birimlerden ve tüm personelden talep edeceği hususlar 

ve tedbirler zorunlu mahiyet taĢımaktadır240. 

 Denetçilerin niteliklerinin bankacılık faaliyetlerinin ve iĢlemlerinin 

büyüklüğüne ve karmaĢıklığına, ortaya çıkan ileri tekniklere ve bilimsel 

uygulamalara, bankacılık faaliyetlerinin coğrafi konumuna uygun bir biçimde 

geliĢtirilmesi, bu çerçevede banka denetçilerinin yeterli eğitime ve teknik kabiliyete 

sahip olmaları sağlanmaktadır241. 

Denetim faaliyetleri süreci kapsamında, banka bünyesine ve faaliyetlerine 

uygun bir denetim planının hazırlanması, elde edilen b ilgilerin etkin bir biçimde 
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incelenmesi ve değerlendirilmesi, denetim neticelerinin tebliğ edilmesi ve yapılan 

önerilerin ve sorunların izlenmesi sağlanmaktadır242. 

 Denetim kurulu tarafından yapılan incelemeler genelde aĢağıda belirtilen 

denetim türleri çerçevesinde gerçekleĢtirilir 243: 

 Muhasebe ve iç raporlama sistemlerinin, finansal bilgilerin, mali 

tabloların ve gözetim raporlamalarının güvenilirliğini ve tutarlılığını 

incelemeye yönelik finansal denetim;  

 Kanunlara, düzenlemelere, politikalara ve usullere uygunluğunu 

incelemeye yönelik uygunluk denetimi;  

 Banka bünyesinde tesis edilen görevler ve yürütülen faaliyetlerle ilgili 

olarak, bankada kullanılan sistemlerin ve usullerin kalitesini ve 

uygunluğunu incelemeye, organizasyon yapılarını, iĢ süreçlerini analiz 

etmeye ve kaynakların ve yöntemlerin yeterliliğini değerlendirme 

amacına yönelik performans (faaliyet) denetimi; 

 Bankanın planlanmıĢ amaç ve hedefleri çerçevesinde, yönetim 

fonksiyonunun kalitesini değerlendirme amacına yönelik yönetim 

denetimi. 

 

Bankanın faaliyeti sürecinde uyması gereken temel unsurlara ve bunlara 

iliĢkin uygulanma esaslarına uyum denetçiler tarafından uygun aralıklarla ve etkin 

bir biçimde denetlenmektedir. Söz konusu faaliyet sürecinde belirlenen temel 
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 СИДЕЛЬНИКОВА Л. Б., ст. 62. 
243

 КРУПЧЕНКО Е. А.  / ЗАМЫЦКОВА О.И., ст. 164. 
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denetim alanları, risk odaklı denetim tarzı uygulanarak denetime tabi 

tutulmaktadır244.  

Denetim kurulu, iç kontrol sistemi ve risk yönetimi sistemine göre banka 

genel kuruluna karĢı sorumlu olup, banka genel kurulunca onaylanan denetim kurulu 

yönetmeliğinde ve iç kontrol sisteminin çalıĢma esas ve usullerini ve risk 

politikalarını ve buna iliĢkin uygulama esaslarını içeren belgelerde belirtilen yetki ve 

sorumluluklar çerçevesinde üst yönetim kuruluna karĢı da ayrıca sorumludur. Söz 

konusu yetkili organlar, görevlerine iliĢkin olarak yapacakları raporlamalarını bu 

sorumluluk kapsamı içinde yerine getirmektedirler245.  

Denetçiler iç denetim sisteminin yeterliliğini gözden geçirerek, bankanın 

amaçlarına, hedeflerine ekonomik ve verimli bir Ģekilde ulaĢıp ulaĢmayacağı 

konusunda iç kontrol sisteminin yeterli olup olmadığını belirlemektedir. Banka 

tarafından belirlenen risk yönetimi politikalarına, uygulama usullerine, risk 

bütçelemesine ve risk limitlerine uygunluk da dahil olmak üzere, bankanın risk 

yönetim sisteminin yeterliliğinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi 

yerine getirilmektedir246. 

 Banka denetçileri, iç kontrol sisteminin ve risk yönetimi sisteminin düzgün 

bir Ģekilde çalıĢmasını temin etmek amacıyla, bankanın faaliyet alanlarının iç 

kontroller ve risk yönetimi kapsamında iĢlevsel olarak bölümlenmesini sağlamak 

suretiyle banka faaliyetlerini gözden geçirerek, iç kontrol sistemini ve risk yönetimi 

sistemini denetime tabi tutar ve sorunlara karĢı uygun çözümler geliĢtirerek iç 
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kontrol merkezine, risk yönetimi grubuna ve banka üst düzey yönetimine yardımcı 

olurlar247. 

Denetçiler, bankanın bünye içi özkaynak değerlendirme sürecinde, bankanın 

karĢı karĢıya olduğu çeĢitli riskleri ölçme yöntemlerini, bu çerçevede, bankanın 

riskleri ile yasal ve ekonomik özkaynak düzeyini iliĢkilendirmek için geliĢtirdiği 

sistemi ve bu sisteme bağlı olarak performans ölçümü kapsamında, risklere karĢılık 

ayırma mekanizmasını ve kurumsal özkaynak politikasına uygunluğunu izlemek için 

tesis edilen yöntemi düzenli olarak ve bağımsız bir biçimde inceler ve  

değerlendirirler. Denetçiler, yaptıkları denetimlerde bankanın risk stratejisi hakkında 

açık bir kanaate sahip olmak zorundadırlar248. 

Ġç denetim faaliyetlerinde bulunan denetçiler saptadıkları sorun ve 

aksaklıkları uygun yönetim kademesine derhal bildirmekle yükümlüdürler. 

Denetlenen alandan sorumlu yöneticinin, denetim raporunda yer verilen eksiklikler 

ve önerilerle ilgili yazılı görüĢünü vermesi sağlanır. Hazırlanan denetim raporlarında, 

bankanın değiĢik faaliyet alanlarındaki iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerine iliĢkin 

sorunlar ve zayıflıklar detaylı bir biçimde açıklanır ve bu zayıflıkları giderici 

tedbirlerin de belirtileceği, üzerinde anlaĢılan bir takvime bağlı tedbirler planına yer 

verilir. Ġcracı birimlerce, saptanan sorunların çözümüne ve aykırılıkların 

düzeltilmesine iliĢkin olarak hazırlanan raporlar doğrudan denetim kuruluna 

gönderilmektedir249. 
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3.  Ġç Denetim Kuralları 

Sağlıklı bir sektör yaratmak açısından yapılan denetim için iĢletmelerde 

önceden tasarlanmıĢ bir iç denetim kuralları oluĢturulmaktadır250. Temel iç denetim 

kuralları genel olarak aĢağıda sıralanmıĢtır.  

Ġç denetim, iĢlevsel olarak iĢletmelerin daha verimli çalıĢan ve yönetilen bir 

iĢletme haline gelmesine katkıda bulunan bir araç niteliğindedir. Ġç denetim, hiçbir 

zaman amaç olarak görülmemeli ve bu hale getirilmemelidir. Bu bakıĢ açısından 

hareketle hangi unvan sahibi tarafından yapılırsa yapılsın ve biçimsel görünüĢü ne 

olursa olsun, iç denetim için yapılan bir yıllık harcama sonucunda elde edilecek 

faaliyet etkinliğinin ön planda tutulmasının yararlı olacağı düĢünülmektedir251.  

ĠĢletmelerin diğer birimleri tarafından kullanılıp değerlendirilebilecek olanlar 

dıĢında önceden yetkililerce varlıkları bilinen gereksiz ve fazla miktarda bilgi 

sağlayıcı nitelikteki iç denetim mekanizmalarının hızlı bir Ģekilde gözden geçirilerek 

elimine edilmeleri yararlı olacaktır. Bilginin azı gibi fazlasının da hiçbir yarar 

sağlamayacağı, hatta konuları dağıtarak konsantrasyonu bozacağı, iĢin özünü 

gözlerden saklayacağı ve global bakıĢ açısına ulaĢmayı zorlaĢtıracağı için zararlı 

olabileceği unutulmamalıdır252. 

Dolayısıyla diğer birimlerin denetim birimi tarafından sunulan bilgileri ne 

ölçüde geçerli ve doğru veriler olarak kullanabildikleri her zaman sorgulanması 

gereken bir noktadır. Diğer taraftan bu hususa paralel olarak denetim elemanlarının, 

denetlenen personel tarafından sunulan doğruyu yansıtmayan bilgileri hızlı bir 

Ģekilde ayırma konusunda yetenekli olmaları ve denetim biriminin güncelliğini ve 
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geçerliliğini yitirmiĢ eski bilgilere karĢı gereken uyanıklık ve hassasiyeti göstermesi 

gerekmektedir253. 

ĠĢletmelerin iç denetim birimi,  kendisini sürekli olarak yenileyen, mesleki 

tutuculuğu alt etmiĢ bir birim olarak var olmak zorundadır. Bu özelliklere sahip 

olunmaması durumunda, bir kere kurulmuĢ ve sürekli iĢletilen sıradan bir iç denetim 

mekanizması olacak, vardığı sonuçlar çerçevesinde yeterince ciddiye alınmayacak ve 

dolayısıyla “yaptırım” fonksiyonunu yerine getirmeyeceğinden “yaptırımsız 

denetim” yakıĢtırmasını doğal olarak hak edecek ve sonuçta denetimin etkinliği sıfıra 

yakın olacaktır254. 

Ġç denetimde banka denetçilerinin, bankanın Ģubelerini ve bağlı kuruluĢlarını 

denetlerken personelin eksiklerini ve hatalarını aramaktan kaçınarak, yol gösterici ve 

eğitici bir yol izlemesi yararlı olacaktır255. 

Banka Ģubeleri ve bağlı kuruluĢlarda iyi niyetle yapılan hatalı iĢlemlerin 

doğrusu, “hizmet içi eğitim” anlayıĢı ile banka elemanlarına anlatılmalıdır.  

Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun‟a göre, bankaların 

iç denetimi,  Denetim Kurulu, denetim kurulunun bir alt organı olan İç Denetim 

Departmanı ve İç denetçiler tarafından yapılmaktadır.  
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4. Denetim Kurulu 

Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun‟un 18. maddesine 

göre, her bir bankada Denetim Kurulu  (Audit Komitesi) ve Ġç Denetim Departmanı 

faaliyet göstermek zorundadır. Denetim kurulu, bankaların yönetim kurullarınca 

yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı 

olmak üzere oluĢturulmaktadır. Denetim Kurulu asgari üç kiĢi olmak üzere tek 

sayıda üyeden oluĢmaktadır. Kurulun üyeleri genel kurul tarafından 3 yıl süreyle 

tayin edilmektedirler. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilmektedirler. Genel kurul 

tarafından denetim kurulu üyelerinden biri baĢkan seçilmektedir. Kurul üyelerinin 

aylık ücretleri genel kurul tarafından belirlenmektedir256. 

Denetim kurulu üyelerinin, Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında 

Kanun‟un 18. maddesi ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere 

sahip olmaları Ģarttır. Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun‟a göre 

denetim kurulu üyeleri, bu kanunun 18. Maddesinde belirtilen Ģartlara sahip değilse 

genel kurul kararı ile görevden alınmalıdır.  

Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik 

çerçevesinde denetim kurulunun görev ve sorumlulukları aĢağıdaki gibidir: 

 Bankanın denetim politikasını ve stratejisini belirlemek,  

 Ġç denetim planlarını tasdik etmek ve iç denetim departmanının 

faaliyetlerini izlemek, 
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 Bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģirketlerinin yönetim kurulu 

tarafından seçilmesinde gerekli önerilerde bulunmak,  

 Bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģirketleri ile bilgi iĢbirliği 

yapmak ve onların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek,  

 Bankanın icra organları, gözetim organları ile bağımsız denetçi veya 

bağımsız denetim Ģirketleri arasında bağlantılar kurmak,  

 Bankanın kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini 

ve yeterliliğini temin etmek için gözetim kuruluna önerilerde 

bulunmak, 

 Merkez Bankası‟nca belirlenen diğer görevleri yapmaktır. 

AnlaĢıldığı gibi denetim kurulu, bankanın iç kontrol, risk yönetimi ve iç 

denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve 

raporlama sistemlerinin Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun ve 

ilgili düzenlemeler kapsamında iĢleyiĢini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü 

gözetmek, bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģirketlerinin yönetim kurulu 

tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, bağımsız denetim 

kuruluĢlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemekle görevli ve sorumludur257. 

Denetim kurulu, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamında 

oluĢturulan birimlerden ve bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģirketlerinden 

görevlerinin ifasıyla ilgili olarak düzenli raporlar almak ve bankanın faaliyetlerinin 

sürekliliği ve güven içinde yürütülmesini olumsuz e tkileyebilecek hususları ve 
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mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıkları yönetim kuruluna bildirmekle 

yükümlüdür258. 

Denetim kurulu,  3 aylık dönemleri aĢmamak kaydıyla icra ettiği iĢlemlerin 

sonuçları ile bankada alınması gereken önlemlere, yapılması gereken uygulamalara, 

bankanın faaliyetlerini güven içinde sürdürülmesi için önemli gördüğü hususlara 

iliĢkin görüĢlerini yönetim kuruluna bildirmelidir259. 

Denetim kurulu ile yönetim kurulu arasındaki iliĢkilerin belirlenmesi,  

denetim kurulunun faaliyetinin izlenebilmesi ve yönetim kurulu tarafından denetim 

ve gözetim fonksiyonu çerçevesinde tespit edilen hususlara iliĢkin zamanında karar 

almalıdır. Denetim kurulunun, icra ettiği faaliyetlerin sonuçlarını 3 aylık dönemleri 

aĢmamak kaydıyla raporlaması gerekmektedir.  Denetim faaliyetlerinin icrasında 

tespit edilen sorunlar ile bankanın verimliliği, denetim ve gözetimin etkinliği, 

faaliyetlerinin emin ve güvenilir bir Ģekilde icra edilmesi bakımından önemli 

hususları yönetim kuruluna zamanında bildirilmesi önem arz etmektedir260.  

Denetim kurulu, faaliyetlerini icra ettiğinde uluslararası uygulamaları göz 

önünde bulundurarak, bankanın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu 

sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Ticari Bankalar ve Banka 

Faaliyetleri Hakkında Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde iĢleyiĢini ve 

üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetçi veya bağımsız denetim 

Ģirketlerinin seçilmesinde onların yeterliliği konusunda ön değerlendirmeleri yapmak 

ve bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģirketlerinin faaliyet leri süresince 
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bağımsızlıklarını ve yeterliliklerini düzenli olarak izlemek gibi görevleri 

üstlenmektedir261. 

Denetim kurulunun faaliyetlerinin gereği gibi yerine getirilebilmesi, bankanın 

iç sistemler kapsamında oluĢturulan birimleri ile bağımsız denetçi veya bağımsız 

denetim Ģirketlerinden gerekli bilgileri almasına bağlıdır. Bundan dolayı denetim 

komitesi, iç sistemler kapsamında oluĢturulan birimlerden ve bağımsız denetçi veya 

bağımsız denetim Ģirketlerinden düzenli raporlar almalıdır ve bankanın faaliyetinin 

sürekli ve güven içinde sürdürülmesi bakımından, tespit ettikleri mevzuata aykırı 

veya önemli hususları yönetim kuruluna bildirmelidir262. 

Denetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile faaliyetlerinin usul ve 

esasları Merkez Bankası tarafından düzenlenmektedir.  

 

 

5. Ġç Denetim Departmanı 

Ġç Denetim Departmanı, denetim kurulunun bir alt organ olarak onun 

kontrolünde faaliyet göstermektedir.  Ġç denetim departmanı, bankanın icra organı ile 

karĢılıklı olarak bankada iç denetimi ve risk yöntemleri sistemlerinin faaliyetine 

kesintisiz nezaret etmektedir263. 
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Ġç denetim departmanı banka dâhilinde iç denetim iĢlevini yapmaktadır. Ġç 

denetim departmanı iç denetim planlarını düzenlemek, onları uygulamak ve denetim 

sonuçları ile ilgili bilgiler vermekle yükümlüdür264. 

Ġç denetim departmanı banka çalıĢanlarının ve banka yetkililerinin 

faaliyetlerine nezaret etmek, değerlendirmek ve bununla ilgili bilgiler vermekle 

yükümlüdür265. 

Ġç denetim departmanının direktörü ve üyeleri denetim kurulunun önerisi 

üzerine Gözetim Kurulu tarafından göreve atanmakta ve görevden alınmaktadır 266. 

Bankalarda denetim kurulunun ve iç denetim departmanının faaliyetinin usul 

ve esasları Merkez Bankası tarafından düzenlenmektedir. 

 

 

 6. Ġç Denetçiler  

Genel kurul tarafından ortaklar arasından veya dıĢarıdan seçilebilen iç 

denetçiler iç denetimin yetkili organlarındandır. Gerektiğinde yürütme organını ikaz 

etme ve oy kullanmamak kaydıyla yürütme organının toplantılarına katılma yetkileri 

vardır267.  

Ġç denetçilerin faaliyetlerinin usul ve esasları 1996 tarihli Denetim ĠĢi 

Hakkında Kanun‟la belirlenmektedir. 
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Ġç denetçiler yüksek öğrenim görmüĢ, bankacılık, hukuk, muhasebe 

konularında bilgi ve deneyim sahibi olan kiĢilerdir.  

Ġç denetçiler yönetim kurulunun kanun ve ana sözleĢme hükümlerine 

uymalarına nezaret etmek, bütçe ve bilançoyu denetlemek, tasfiye iĢlemlerine nezaret 

etmek, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak, ortakların yönetim kurulu 

üyeleri ve müdürler aleyhine yaptıkları Ģikâyetleri incelemek gibi görevleri 

üstlenmektedirler268. 

Ġç denetçiler, denetim kurulu ile birlikte bankaların uygun ve verimli biçimde 

faaliyet göstermelerine yardımcı olmaktadırlar. Ġç denetimin faydalı olabilmesi için 

yönetim kurulunun ve genel kurulun denetim sonuçlarını sağlıklı değerlendirerek 

gerektiğinde yönetim anlayıĢını ve hatta yöneticileri değiĢtirmeli ya da diğer 

tedbirleri almalıdır269. 

Ġç denetçiler, Ticari Bankalar ve Bankacılık Faaliyetleri Hakkında Kanun‟a 

ve ilgili mevzuata göre bankacılık iĢlemlerinin bankacılık ilkelerine ve bankacılık 

mevzuatına uygunluğunu denetlemekte,  bankacılık iĢlemlerini ve banka personelinin 

çalıĢma biçimini daha yakından ve düzenli olarak denetim altında tutmaktadırlar. Bu 

tür denetim genel teftiĢ,  teftiĢ veya belirli bir vakanın çıkmasına bağlı olarak 

denetim faaliyetleri Ģeklinde yapılmaktadır. Bankalar için bu tür denetimin yapılması 

çok önemli ve yararlıdır. Bu denetim rakamsal bilgilerin denetimi ve teyidi ile sınırlı 

bir mali denetim değildir. ĠĢlem denetimi de denilebilecek olan bu denetimde, 

öncelikle iĢlemlerin kanuna ve bankacılık kurallarına uygunluğu denetlenmektedir. 

Böylece banka çalıĢanlarının kötü niyetli ya da kusurlu davranıĢlarıyla hukuka aykırı 
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olarak müĢterilere zarar vermesinin önüne geçilmiĢ olacaktır. Denetim, ayrıca ana 

sözleĢmeye ve özellikle banka üst yönetiminin belirlediği iç düzenlemelere uyulup 

uyulmadığını da kapsamaktadır. Böylece personelin iĢlem riskine karĢı bankanın 

hukuki ve ekonomik yararı korunmuĢ olacaktır. Ġç denetçiler genel kurul ve gözetim 

kuruluna denetim sonuçlarını raporla bildirmekle yükümlüdürler270. 

 

 

V. DIġ DENETĠM  

DıĢ denetim banka dıĢından yapılan denetim türüdür. Banka denetimi gerek 

tasarrufların korunması ve bunların etkin ve verimli bir Ģekilde kullanılması, gerekse 

mali sektörde doğabilecek olumsuzlukların önlenmesi için gereken bir durumdur. DıĢ 

denetimin amacı bir bankayı korumak değil, ekonomik kamu düzenini koruyarak 

sistemin sağlıklı ve doğru bir Ģekilde geliĢmesini sağlamaktır271. 

Bankaların dıĢ denetimi Merkez Bankası ve Bağımsız Denetçiler (Auditor) 

veya Bağımsız Denetim ġirketleri (External Auditing) tarafından yapılmaktadır.  

Merkez Bankası Hakkında Kanun‟un 4. maddesi ile Merkez Bankası‟na 

verilmiĢ bazı yetkiler vardır. Merkez Bankası, bu yetkilerin kullanılması ve 

sonuçlarının izlenmesi için denetleme yapmak durumundadır. Bu faaliyeti için 

Merkez Bankası‟nda Banka ve Kredi Denetim Komitesi oluĢturulmuĢtur272.  
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1. Merkez Bankası’nın Denetimi  

Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun‟un 2. maddesine göre 

bankaların ve yabancı banka Ģubelerinin mali durumlarının Merkez Bankası‟nca 

değerlendirilmesi bakımından Merkez Bankası müfettiĢleri tarafından yılda bir kez 

denetimi yapılmaktadır273. Ayrıca mali yapısında sarsıntı veya mevzuata aykırı 

iĢlemler durumu mevcut olursa Merkez Bankası‟nın bankalarda ve yabancı banka 

Ģubelerinde teftiĢ yapma yetkisi vardır. Yapılan bu denetimin prosedür, usul ve 

esasları Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. 

 

 

2. Bağımsız DıĢ Denetim  

Bağımsız denetim kavramını, denetleme ile ilgili konulan kurallara uygun 

olarak yürütülen inceleme sonuçlarına dayanarak düzenlenmiĢ mali tabloların Ticari 

Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun çerçevesinde yapılan iĢlemlerin 

tespiti ve rapora bağlanması olarak açıklayabiliriz.  

Bankacılık sektörünün en önemli unsurlarından b iri de banka denetimini 

yapan süjelerdir. Diğer gözetim ve denetim organları gibi bu süjeler, yani bağımsız 

denetçiler ve bağımsız denetim Ģirketleri de ülkede bankacılık sisteminin etkin bir 

Ģekilde çalıĢmasını, yeterli mali güce sahip olmasını, uluslararası bankacılık 

sistemine entegre olmasını sağlamaktadır274. 

Bankalar, ekonominin diğer iĢletmelerinden yaptığı iĢlemler açısından büyük 

farklılıklar gösterdiği için denetimi de kendine özgü özelliklere sahiptir. Tüm 
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ülkelerde banka denetiminin büyük farklılıklar içermekle birlikte kendine özgü 

özellikleri vardır275. 

Denetim mesleğinin kökeni hakkında tarihi kaynaklarda farklı yorumlar 

yapılmaktadır. ġöyle ki tarihi kaynaklardaki yorumlardan birine göre M.Ö. 200 

yılında Roma Ġmparatorluğunda,  imparatorluğun mali ve mahkeme iĢlemlerini yapan 

özel izinli yetkili kiĢiler olan “kvestorlar”, muhasebecilerin faaliyetini 

denetlemekteydiler. Yapılan denetimin sonucu raporlara bağlanarak kvestorlar 

tarafından imparatorluğun merkezine gönderilmekteydi. Merkezde raporlar 

bilirkiĢiler tarafından incelenmekteydi. Bu mekanizmanın uygulanması sonucunda 

denetim mesleği oluĢmaya baĢlamıĢtır276.   

Profesyonel denetimin yapılması ile ilgili ilk yasa olan “Zorunlu Denetim 

Hakkında Kanun”, 1862 yılında Büyük Britanya‟da kabul edilmiĢtir. Bu kanunda 

denetimin stratejileri, onun zorunluluğu, oluĢma ilkeleri ve mekanizmaları, 

uygulamaya iliĢkin usul ve esaslar düzenlenmiĢtir. Daha sonra 1867 yılında 

Fransa‟da, 1937 yılında ise ABD‟de denetime iliĢkin kanunlar kabul edilmiĢtir277.  

Benzer sistem Rusya‟da I. Petr zamanında uygulanmaya baĢlanmıĢtır. SSCB 

zamanında 1928 yılında denetim hizmetlerinin yapılması ile ilgili kararlar alınmıĢ, 

fakat pek geliĢmemiĢ ve uygulanması sona ermiĢtir278. 

1991 yılında Sovyetler Birliğine dâhil olan ülkeler bağımsızlıklarını 

kazandıktan sonra planlı ekonomiden serbest pazar ekonomisine doğru yönelmeye 
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baĢladılar. Rekabet ortamının artması ve mali sektörün geliĢmeye baĢlamasıyla mali 

kuruluĢların da denetiminin yapılması önem arz etmeye baĢlamıĢtır279. 

Ülkelerin kalkınmasında önemli fonksiyonlar yüklenen bankalar finans 

sektöründe önemli yere sahiptir. Bu kadar önemli olan bu kuruluĢların faaliyetlerinin 

Bağımsız Denetçi veya Bağımsız Denetim ġirketleri tarafından denetlenmesi 

bankacılık sektörünü ve mali piyasaları korumak ve güçlendirmek için zorunlu hale 

gelmiĢtir280.  

Türkmenistan‟da Bağımsız Denetim ġirketleri 1990‟lı yıllarda ortaya 

çıkmıĢtır. 1990‟lı yılların baĢlarında ayrı ayrı bakanlıklarda, komitelerde denetim 

hizmetini yapan kuruluĢlar faaliyet göstermekteydi. Fakat profesyonel denetim yapan 

kuruluĢlar tam olarak 1996 yılında faaliyete baĢlamıĢtır281. 1996 tarihinde “Denetim 

ĠĢi Hakkında Kanun”  kabul edildi. Bu kanun, VI Fasıl, 25 maddeden oluĢmaktadır. 

I. Fasıl Genel Hükümler olup 6 maddeden oluĢmaktadır. II. Fasıl Türkmenistan‟da 

denetim faaliyetinin yapılıĢ prosedürü ve tanzimi ile ilgili olup 7 maddeden, III. Fasıl 

denetçilerin meslek üst kuruluĢu olan Denetçiler Palatası282 ile ilgili olup 3 

maddeden, IV. Fasıl Türkmenistan‟da denetim hizmetinin yapılabilmesi için gerekli 

olan sınav ve alınması gereken ruhsatnameler  ile ilgili olup 5 maddeden, V. Fasıl 

Denetçi ve Denetim Ģirketlerinin görevlerinden dolayı Ģahsi ve cezai 

sorumluluklarıyla ilgili olup 2 maddeden, VI Fasıl ise son ve genel hükümler olup 2 

maddeden ibarettir.  
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 “Denetim ĠĢi Hakkında Kanun”da Türkmenistan‟da faaliyet göstermekte olan 

Bağımsız Denetçiler ve Bağımsız Denetim ġirketlerinin çalıĢmalarına iliĢkin usul ve 

esaslar düzenlenmiĢtir. Denetim hizmeti ile ilgili hususlar  “Denetim ĠĢi Hakkında 

Kanun”la, diğer ilgili mevzuatlar ve uluslararası anlaĢmalarla düzenlenmektedir. 

Türkmenistan‟da bankaların mali durumunun her takvim yılı Bağımsız Denetçiler ve 

Bağımsız Denetim ġirketlerince denetiminin yapılması Ticari Bankalar ve Banka 

Faaliyetleri Hakkında Kanun‟un 33. maddesine göre zorunlu hale gelmiĢtir.  

Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun‟un 33. maddesine 

göre, bankaların yönetim kurulu kararıyla her takvim yılı baĢında mali durumlarının 

Merkez Bankası‟nın gözetim ve denetimini sağlamak amacıyla Bağımsız 

Denetçilerden ve Bağımsız Denetim ġirketlerinden birini görevlendirme 

zorunlulukları vardır. Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkında Kanun‟un 33. 

maddesinde belirtildiği gibi, bağımsız denetim Ģ irketi denetimini en geç yılsonunu 

izleyen 5 ay içinde tamamlayarak denetim raporlarını Merkez Bankası‟na göndermek 

zorundadır. Bankaların genel kurula sunacağı yıllık bilançoları ile kar ve zarar 

cetvellerini bağımsız denetim kuruluĢunun onaylaması Ģarttır. Banka, TBBFK. m. 

33‟de belirtildiği gibi, bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģirketi tarafından 

onaylanmıĢ mali tablosunu hissedarlarının ve müĢterilerinin talebi üzerine onlara 

teslim etmek zorundadır283. 

Banka denetleme sırasında bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģ irketinin 

istediği tüm belgeleri onlara vermekle yükümlüdür. Bağımsız denetçi veya bağımsız 

denetim Ģirketi denetim sırasında banka yöneticisi veya banka personelinin bankaya 

zarar verebilecek yasadıĢı davranıĢlarını veya bankanın mali bünyesinde önemli bir 
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olumsuz geliĢme tespit ettiğinde durumu Merkez Bankası‟na bildirmek le 

yükümlüdür. Merkez Bankası, bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģ irketi eliyle 

bankaların iç denetim organlarının denetim raporlarını denetlemektedir. Merkez 

Bankası gerekli gördüğü bazı konularda bağımsız denetçi veya bağımsız denetim 

Ģirketlerinden ek denetleme yapmalarını veya baĢka bir denetçinin veya denetim 

Ģirketinin denetimini isteyebilmektedir. 

 

 

3. Bağımsız Denetçiler ve Bağımsız Denetim ġirketleri  

Türkmenistan‟ın Denetim ĠĢi Hakkında Kanunu‟na göre denetim faaliyeti 

hem tüzel kiĢiler, yani Bağımsız Denetim ġirketleri hem de gerçek kiĢiler, yani 

Bağımsız Denetçiler tarafından yapılmaktadır284.  

Denetim ĠĢi Hakkında Kanun‟un 4. maddesine göre, bağımsız denetçiler 

“Türkmenistan Denetçiler Palatası” (Chamber of Auditors of Turkmenistan)  

tarafından verilen lisans esasında bağımsız denetim hizmeti göstermek hakkı elde 

etmiĢ gerçek kiĢilerdir. 

Denetim ĠĢi Hakkında Kanun‟un 5. maddesine göre, denetim Ģirketleri 

“Türkmenistan Denetçiler Palatası” tarafından verilen lisansa dayalı olarak 

Türkmenistan sınırları dâhilinde denetim hizmeti göstermek hakkı elde etmiĢ ve 

faaliyet alanı yalnız denetim olan tüzel kiĢilerdir285.  

Bağımsız denetim Ģirketi kurmak için en az üç bağımsız denetçinin olması 

Ģarttır. 
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Denetim ĠĢi Hakkında Kanun‟un 3. maddesine göre bağımsız denetçi olma 

Ģartları Ģu Ģekildedir: 

 Türkmenistan vatandaĢı olmak, 

 Mali ve finansal kuruluĢlardaki görevinden mahkeme kararı ile 

alınmamıĢ olmak,  

 Hukuk, iktisat, muhasebe, maliye dallarda lisans düzeyinde öğrenim 

görmüĢ ve bu alanlarda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olmak,  

 Bağımsız denetçilik sınavını baĢarıyla vermiĢ olmak, 

 Hırsızlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan hüküm 

giymemiĢ olmak286. 

Daha sonradan yapılan düzenlemeyle, kendi ülkesinde denetim hizmeti 

faaliyeti yapma hakkı olan yabancı ülke vatandaĢı, Denetçiler Palatası‟ndan resmi 

izin almak kaydıyla Türkmenistan devleti sınırlarında denetim hizmeti yapabilir. 

Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim Ģirketleri, kanun uyarınca yaptıkları 

faaliyetler dolayısıyla üçüncü kiĢilere verdikleri zararlardan sorumludurlar. Bağımsız 

denetçiler ve bağımsız denetim Ģirketleri, denetim esnasında, bankanın varlığını 

tehlikeye sokabilecek veya yöneticilerin kanun veya esas sözleĢmeyi ihlal etmiĢ 

olduklarını gösteren hususları tespit ederse, durumu derhal yetkilendirilen organa287 

bildirmek zorundadır. Bu bildirim, denetçilerin mesleki prensiplerine ve bağımsız dıĢ 
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denetim anlaĢmalarına veya bankacılık sırlarına iliĢkin kurallara aykırı 

olmayacaktır288. 

 

 
        3.1.  Bağımsız Denetçiler 

Denetim hizmeti yapmak isteyen her bir gerçek kiĢi, Türkmenistan Denetçiler 

Palatası‟nın “Denetim faaliyetinde bulunmak için sınavların yapılma Kuralları”nda 

öngörülmüĢ prosedürlerden geçmelidir289. 

Sınavlar, Denetçiler Palatası tarafından belirlenen sınav komisyonu tarafından 

yapılmaktadır290. Sınav Komisyonu, mevcut kurallara uygun olarak denetçi unvanını 

kazanmak için yapılan sınavların objektifliğini temin etmek ve sınava katılacak 

adayların bilgi düzeylerini doğru bir Ģekilde değerlendirmek için Denetçiler Palatası 

baĢkanının kararı ile belirlenmektedir291.  

Sınav komisyonunun üyeleri, komisyonun amacı ve görevi Denetçiler 

Palatası tarafından onaylanmıĢ “Denetim Hizmetinde Bulunmak için Sınav 

Komisyonu Hakkında Esasnamesi” ile belirlenmektedir.  

 Sınav komisyonu faaliyetini “Denetim ĠĢleri Hakkında Kanun”, “Denetçiler 

Palatası Hakkında Esasname”, yürürlükte olan ilgili diğer kanunlar, “Sınavların 

Geçirilme Kuralları”, Palata baĢkanının kararları ve “Sınav Komisyonu Hakkında 

Esasname” kapsamında yürütmektedir292. 
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 Denetim ĠĢi Hakkında Kanun m. 22. 
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Sınavların yapılma kuralları, sınav komisyonu üyeleri ve Denetçiler Palatası 

baĢkanı tarafından belirlenmektedir293. Sınav komisyonunu, Denetçiler Palatası‟ndan, 

Maliye Bakanlığı‟ndan, BaĢ Vergi Ġdaresi‟nden, Merkez Bankası‟ndan, bağımsız 

denetçi ve bağımsız denetim Ģirketinden uzmanlar oluĢturmaktadır. Sınav komisyonu 

üyelerinin en az %50‟si bağımsız denetçi ve bağımsız denetim Ģirketi uzmanlarından 

oluĢmak zorundadır294. 

Aday kiĢilerin sınav komisyonuna aĢağıdaki be lgeleri vermeleri 

gerekmektedir: 

 Sınav komisyonu baĢkanı adına yazılmıĢ dilekçe,  

 Hukuk, iktisat, muhasebe veya maliye eğitimi aldığına dair 

diplomanın aslı veya noterce onaylanmıĢ sureti, 

 Sınav ücretinin ödendiğine dair makbuz. 

BaĢvuranlar için Denetçiler Palatası tarafından ücretli hazırlık kursları 

düzenlenmektedir. Ücret her sene Denetçiler Palatası tarafından belirlenmektedir. 

Sınavlara 15 gün kala sınava girme hakkı kazanmıĢ kiĢilerin listesi sınav komisyonu 

tarafından açıklanır. Listede sınava girme hakkı kazanmıĢ kiĢiler hakkında aĢağıdaki 

bilgiler belirtilmektedir: 

 Adı, soyadı, babasının adı,  

 Pasaport bilgileri, posta adresi, çalıĢtığı yer hakkında bilgi,  

 Muhasebe, maliye, iktisat veya hukuk dallarında mesleki deneyim yılı,  
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 Mezun olduğu üniversite, diploma numarası, verilme tarihi ve 

mesleği. 

Sınav komisyonu, sınavdan 10 gün önce sınava girecek kiĢilere sınav tarihi ve 

yeri ile ilgili bilgileri vermek zorundadır. Sınavlar yazılı ya da sözlü 

yapılabilmektedir. Sınav sonuçları 5 gün içinde açıklanmaktadır. En az 20 puan almıĢ 

adaylar sınavda baĢarılı sayılmaktadır295.  

 

 

3.2. Bağımsız Denetim ġirketleri 

Türkmenistan‟da denetim faaliyetinde bulunmak için bağımsız denetim 

Ģirketlerinin kurulması Türkmenistan Devleti‟nin ilgili kanunları ile 

düzenlenmektedir. Bağımsız denetim Ģirketleri, ĠĢletmeler Hakkında Kanun‟a göre 

en az üç kurucu tarafından kurulur. Ayrıca Denetim ĠĢi Hakkında Kanun‟a göre 

sadece bağımsız denetçiler kurucu olabilmektedirler296. 

Denetim ĠĢi Hakkında Kanun‟un 4. maddesine göre, bağımsız denetim Ģirketi 

halka açık anonim Ģirket hariç her türlü ortaklık olarak kurulabilmektedirler. 

Mevzuata göre bazı alanlarda faaliyette bulunmak için uygun icra 

organlarından özel izin (lisans) almak gerekmektedir. Nitekim bağımsız denetçilerin 

ve bağımsız denetim Ģirketlerinin de denetim faaliyetinde bulunabilmeleri için 

Denetçiler Palatası‟ndan lisans almaları gerekmektedir. Denetim ġirketlerinin lisans 

almaya iliĢkin usul ve esasları Denetim ĠĢi Hakkında Kanun ile belirlenmektedir. 

Buna göre denetim hizmeti yapmak için bağımsız denetim Ģirketlerinin faaliyeti için 

lisans alma prosedürü aĢağıdaki gibidir: 
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ĠĢletmeler Hakkında Kanun‟a göre devlet kaydı yapılmıĢ denetim Ģirketinin, 

denetim faaliyetinde bulunmak için Denetçiler Palatası‟na baĢvuru yapması 

gerekmektedir297. BaĢvurularda aĢağıdaki belgeler istenilmektedir:  

 Lisans almak için dilekçe,  

 ġirketin kuruluĢ senetlerinin sureti,  

 ġirketin devlet kaydı hakkında Tasdiknamenin sureti,  

 Türkmenistan‟da Ģubesini açmak isteyen yurt dıĢında kurulmuĢ 

Ģirketin kendi ülkesinde denetim yapmak hakkını elde etmiĢ olduğuna 

dair belgenin onaylı sureti ve bu Ģubede faaliyet gösterecek olan 

denetçilerin lisanslarının onaylı sureti,  

 Lisans almak için devlet rüsumunun ödenildiğine dair belge.  

Teslim olunan belgelerin Denetçiler Palatası tarafından özel defterde kaydı 

yapılır. Belgelerin kaydının yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde lisans verilmesi 

hakkında karar kabul edilir. Belgelerde eksiklik bulunması halinde, istenilen bilgi ve 

belgelerin tamamlanması ilgili tarafa yazılı Ģekilde bildirilir. Belgelerdeki eksiklikler 

giderildikten sonra tekrar teslim olunduğu tarihten itibaren 5 gün içinde yeniden 

incelenir ve uygun karar kabul edilir.  

Bazı durumlarda Denetçiler Palatası lisans vermekten imtina ede 

edebilmektedir. Denetçiler Palatası lisans vermekten aĢağıdaki hallerde imtina 

edebilir: 
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 Lisans alınması için sunulan belgelerde eksiklikler olduğunda,  

 Belgelerde yanlıĢ bilgiler bulunduğunda, 

 Belgelerde Denetim ĠĢleri Hakkında Kanun‟a, Türkmenistan 

Kanunlarına aykırı haller olduğunda,  

 Dilekçe sahibine daha önce denetim hizmetinde bulunmak için verilen 

lisansın Denetçiler Palatası tarafından iptal edilmesinden itibaren 2 yıl 

geçmemiĢse,  

 Dilekçe sahibine daha önce denetim hizmetinde bulunmak için verilen 

lisansın Denetçiler Palatası tarafından faaliyetinin durdurulduğu 

sürecinde baĢvuru yapılmıĢsa,  

 Denetim hizmetinde bulunmak için Denetim ĠĢleri Hakkında 

Kanun‟da öngörülmüĢ Ģartlara uyulmamıĢsa ( meslek hazırlığı, eğitim, 

staj vb.), 

 Kanunda öngörülmüĢ diğer hallerde.  

        Dilekçe sahibi tarafından sunulan belgeler ilgili mevzuatın taleplerine uygun 

ise,  Denetçiler Palatası lisans verilmesi hakkında olumlu karar kabul eder. Lisansta 

aĢağıdaki bilgiler yer almaktadır: 

 Denetim ġirketinin adı ve hukuki unvanı (yabancı denetim Ģirketi ise  

Ģube ve temsilciliğinin adı ve hukuki unvanı), 

 Denetim faaliyetinin yapılma kuralları,  
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 Lisans verilen faaliyet alanı,  

 Lisansın faaliyet süresi,  

 Lisansın kayıt numarası ve verilme tarihi.  

Bağımsız denetçilere ve bağımsız denetim Ģ irketlerine verilen lisans 

Denetçiler Palatası baĢkanı tarafından imzalanır ve Palata‟nın mührü ile onaylanır.  

Faaliyet izni (lisans) 5 yıl süreyle verilmektedir. Bağımsız denetçiler, 

bağımsız denetim Ģirketleri, yabancı denetim Ģirketlerinin Ģubeleri denetim hizmetleri 

ile ilgili öngörülmüĢ kurallar çerçevesinde faaliyet yapmaktadırlar. ġirketlerin 

faaliyetlerinin gözetimi Denetçiler Palatası tarafından yapılmaktadır298. 

Denetim ĠĢleri Hakkında Kanun‟un 20. maddesine göre Denetçiler Palatası 

tarafından, mevzuata aykırılık hallerinde denetçilerin ve denetim Ģirketlerinin 

faaliyeti durdurulabilmekte veya faaliyet izni iptal edilebilmektedir. Ayrıca lisans 

almıĢ olan bağımsız dıĢ denetim Ģirketi, 2 yıl içinde faaliyete baĢlamazsa veya 

denetim iĢi yapmazsa, söz konusu denetim Ģirketinin denetim lisansı geçersiz hale 

gelmektedir299. 

 

 

4. Bağımsız DıĢ Denetim SözleĢmesi  

         Bağımsız dıĢ denetim, müĢteri ile denetçi veya denetim Ģirketi arasında 

yapılan sözleĢme çerçevesinde yürütülmektedir. Bağımsız dıĢ denetim sözleĢmesi, 

“Bağımsız denetçi veya bağımsız denetim şirketi ile müşteri arasında imzalanan, 
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denetçi tarafından müşteriye ait mali tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ve 

muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığının tespit edilmesini ve elde edilen 

sonuçların rapora bağlanmasını gerektiren, buna karşılık müşteri tarafından ücret 

ödeme yükümlülüğü içeren bir sözleşmedir”300.  

Bağımsız dıĢ denetim sözleĢmesi karĢılıklı ve birbirine uygun irade beyanları 

ile oluĢturulmaktadır. Bankanın yönetim kurulunca bağımsız denetçi veya bağımsız 

denetim Ģirketi seçilmekte ve seçilen bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģirke ti 

genel kurulun onayına sunulmaktadır. Bankanın yönetim kurulu birden fazla 

bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģirketinin adını genel kurula 

sunabilmektedir. Bu durumda genel kurul, yönetim kurulu tarafından önerilenin 

birini onaylar. Birden fazla bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģirketlerinin 

önerilmesi halinde genel kurulun bunlardan birini seçerek onaylamak gibi bir 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Genel kurul önerilen bağımsız denetçi veya bağımsız 

denetim Ģirketlerinin hiçbirini onaylamayabilmektedir301. 

         Bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģirketinin seçiminin belirli bir 

zaman zarfında yapılması zorunlu kılınmıĢtır. Buna göre en geç ilgili hesap 

döneminin ilk üç ayında ve genel kurul toplantısından önce seçim gerçekleĢtirilerek  

genel kurulun onayına sunulmalıdır. Bağımsız denetim sözleĢmesi bankanın yönetim 

kurulu ve bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģirketi tarafından birlikte 

imzalanmaktadır302. 
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        4.1. Bağımsız Dış Denetim Sözleşmesinin Tarafları  

Bağımsız dıĢ denetim sözleĢmesi, bir tarafta bağımsız denetçi veya bağımsız 

denetim Ģirketi, diğer tarafta ise müĢterinin (ilgili banka) yer aldığı bir 

sözleĢmedir303.  

Müşteri, bağımsız denetim yaptırmak üzere bağımsız denetçi veya bağımsız 

denetim Ģirketi ile sözleĢme imzalamıĢ iĢletmelerdir (bankalardır)304. Bağımsız 

denetim kanuni bir zorunluluğa dayanarak yapılabileceği gibi isteğe bağlı olarak da 

yapılabilecektir305. 

 

 

4.2. Bağımsız Dış Denetim Sözleşmesinin Unsurları 

            Bağımsız denetim sözleĢmesinin oluĢturulmasına iliĢkin herhangi bir engel 

yoksa düzenlenen bağımsız denetim sözleĢmesi taraflarca imzalanır. Uluslararası 

denetim standartlarına göre de dıĢ denetim faaliyeti bir sözleĢmeye bağlanmalıdır.  

Bağımsız denetim sözleĢmelerinde aĢağıdaki unsurlara yer verilmesi 

zorunludur306: 

 Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı ve bağımsız denetim 

dönemi; 

 Banka yönetiminin finansal tablolara iliĢkin sorumluluğu;  
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 Finansal tablolar düzenlenirken esas alınan finansal raporlama 

standartları; 

 Bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģirketinin uymakla yükümlü 

olduğu bağımsız denetim standartları ve bağımsız denetimin kapsamı;  

 Bağımsız denetimden sorumlu bağımsız denetçi veya bağımsız 

denetim Ģirketinin unvanı, çalıĢma süreleri ve bağımsız denetim 

ücreti; 

 Bağımsız denetimle ilgili olarak istenen her türlü kayıt, belge ve diğer  

bilgilere eriĢimin gerekliliği; 

 Bağımsız denetimle ilgili olarak yaptırılacak mesleki sorumluluk 

sigortası. 

 

 

5. Bağımsız Denetçi veya Bağımsız Denetim ġirketi 

Tarafından Yapılan Denetimin Kapsamı 

 “Denetim ĠĢi Hakkında Kanun” ve ilgili mevzuat göz önünde 

bulundurularak, “Bağımsız Denetçi” ve  “Bağımsız Denetim ġirketi”nin faaliyet 

sahalarını Ģöyle sıralayabiliriz: 

 Yetkili kuruluĢlardan izin almak kaydıyla, banka ve finans 

kuruluĢlarının, özel finans kurumlarının faaliyetlerinin ve mali 

tablolarının yasalara, yetkili organlarca belirlenmiĢ standartlara veya 
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genel kabul görmüĢ muhasebe prensiplerine uygunluğunun denetimini 

yapmak, halka açık Ģirketlerin periyodik denetimini yapmak ve rapora 

bağlamak307.  

 Sanayi, ticari ve tarımsal kuruluĢların mali tablolarının ve iĢlemlerinin 

yasalara ve yetkili organlarca belirlenmiĢ standartlara veya genel 

kabul görmüĢ muhasebe prensiplerine uygunluğunun denetimini 

yapmak.  

 Sanayi, ticari ve tarımsal kuruluĢların yetkili organlarının veya kamu 

otoritesinin talebi üzerine, mali ve ekonomik iĢlemlerin hepsini veya 

belirli bir kısmı üzerinde denetim uygulayarak görüĢ bildirmek.  

 BirleĢme, devir, tasfiye, kamulaĢtırma iĢlemlerinde yetkili organlarca 

görevlendirildiği takdirde bu iĢlemleri yetkili denetçiler vasıtasıyla 

yapmak308. 

 Kar amacı olmayan tüzel kiĢilerin hesaplarının ve mali tablolarının 

incelenmesi kaydıyla, bu konuda yetkili organlara görüĢ bildirmek 309. 

 Denetim standartlarının geliĢtirilmesi ve muhasebe prensiplerinin 

belirlenmesi yönünde yetkili kuruluĢlardan kaynaklanabilecek 

talepleri, gerekli araĢtırmalar yaparak yerine getirmek 310.  

 

 

                                                 
307

 Denetim ĠĢi Hakkında Kanun m. 3. 
308

 Devlet Müessesesini Özelleştirme Komisyonunun Faaliyeti Hakkında Esasname m. 4.1. 
309

 Denetim ĠĢi Hakkında Kanun m. 12. 
310

 Denetim ĠĢi Hakkında Kanun m. 13. 
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6.  Bağımsız Denetçi veya Bağımsız Denetim ġirketinin 

Raporu, Raporun Temel Bölümleri, Ġçeriği ve ÇeĢitleri 

 

6.1. Bağımsız DıĢ Denetim Raporu 

Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri Hakkındaki Kanun‟un 33. maddesinde, 

bankanın mali durumunun, denetim sonunda bağımsız denetçiler tarafından rapora 

bağlanması öngörülmüĢtür. Bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģirketlerinin 

raporlarında; rapora etkisi olabilecek her türlü mevzuata aykırılıklar ve mali 

tabloların hazırlanıĢında genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine ne oranda 

uyulduğu, bir önceki yıla göre muhasebe standartlarında değiĢiklik olup olmadığı ve 

gerçekleri yansıtıp yansıtmadıklarının gösterilmesi gerekmektedir311.  

Denetim sürecinin son aĢaması, denetçinin veya denetim Ģirketinin yargısının 

belirtildiği denetim raporudur. Denetim raporu denetçinin veya denetim Ģirketinin 

neyi denetlediğini ve hangi sonuçlara ulaĢtığını bildirmektedir. Kısaca denetim 

raporu, denetçinin veya denetim Ģirketinin görüĢünü bildirme aracıdır. Bağımsız dıĢ 

denetimin konusu, mali tabloların denetimi olduğu için mali tabloların ayrılmaz 

parçası olan raporları da kapsamaktadır. Denetim raporu, mali tabloların 

kullanıcılarının denetim süreci ile ilgili olarak gördük leri tek belgedir312.  

Denetlenen banka ile tablo kullanıcıları arasında iletiĢim iĢlevini denetim 

raporu sağlamaktadır. Bağımsız denetim raporu, ekinde mali tablolar ve açıklayıcı 

notların yer aldığı bağımsız denetim sonucunda denetçi veya denetim Ģirketinin 

görüĢünün açıklandığı metindir. Denetçi veya denetim Ģirketi genel kabul görmüĢ 

                                                 
311

 TBBFK. m. 34. 
312

 ОВСИЙЧУК, М.Ф., Аудит, Организация. Методика Проведения, Москва 1996,ст.116.  
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denetim standartlarına göre görüĢ bildirmek zorundadır. Fakat görüĢ bildirmeme 

halinde bile aslında denetçi veya denetim Ģirketi, raporunda bir anlamda görüĢ 

bildirmektedir. Bağımsız denetimin son aĢaması olan raporlama, ağırlıklı olarak 

denetçinin veya denetim Ģirketi denetçilerinin mesleki yargılarına dayanan sübjektif 

bir değerlendirmedir313. Raporlama zamanı mali tablolara iliĢkin hesapların her biri 

hakkında tek tek görüĢ b ildirilemez. Mali tablolar hakkında bir bütün halinde görüĢ 

bildirilerek rapor düzenlenmektedir. Bağımsız denetim raporu, mali tablolar 

hakkında denetçi veya denetim Ģirketi görüĢünün doğruluk ve dürüstlük içerisinde 

ifade edilmesidir. Denetim raporuna göre ilgili merciler, denetlenmekte olan 

bankanın geleceğine iliĢkin tahminlerde bulunabilmektedirler. Fakat bu denetim 

raporunun asıl amacı değildir ve dolayısıyla denetçinin veya denetim Ģirketinin 

bankanın gelecekteki durumunu garanti etme gibi bir sorumluluğu yoktur. Bağımsız 

dıĢ denetim raporlarının baĢlıca iki amacı vardır; 

 Denetçinin veya denetim Ģirketinin ne yaptığını açıklamak;  

 Tespit edilen önem arz eden hususları bildirmek314. 

Denetim ĠĢi Hakkında Kanunun 8.  maddesine göre bağımsız denetçi veya 

bağımsız denetim Ģirketlerinin raporları denetçiler tarafından imzalanmalı ve 

kaĢelenmelidir. 

 

 

 

                                                 
313

 ОВСИЙЧУК, М.Ф., ст. 121. 
314

 ОВСИЙЧУК, М.Ф., ст. 128  
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6.2. Bağımsız DıĢ Denetim Raporunun Temel Bölümleri 

Bağımsız denetçi veya denetim Ģirketinin raporunun temel bölümlerini 

aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz315: 

 Denetim yapan bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģirketi 

hakkında bilgiler,  

 Denetim raporunun sunulacağı gerçek ve tüzel kiĢiler hakkında 

bilgiler, 

 GiriĢ, 

 Denetimin içeriği,  

 Denetçilere sunulan raporlara dair denetçinin görüĢü, 

 Denetim raporun tarihi,  

 Denetim yapan bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģ irketlerinin 

unvanları, 

 Denetim raporunun onaylanması.  

Denetim ĠĢi Hakkında Kanun‟un 8. maddesinde raporlarda Ģu konulara da yer 

verilmesi gerektiği belirtilmiĢtir316: 

 Banka hakkında genel bilgiler,  

 Finansal yapının tanımlanması,  

                                                 
315

 Türkmenistan Denetçiler Palatası’nın 1996 tarihli kararı ile onaylanmış “Denetim Raporları” 

kuralları kapsamında düzenlenmektedir. 
316

 Denetim ĠĢi Hakkında Kanun m.8. 
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 Likidite durumunun açıklanması,  

 Kredi politikası ve kredilendirme iĢlemlerine iliĢkin değerlendirme,  

 Sorumlu kurum ve kuruluĢlara düzenli olarak yollanan belge ve 

bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı,  

 Yabancı para iĢlemlerinin muhasebeleĢtirme biçimi ve yabancı para 

pozisyonlarının yöntemi, garanti ve teminat mektuplarının risk 

durumları, yasal düzenlemelere uygunluk derecesi, portföydeki taĢınır 

değerler, yedek akçeler, borçlu – alacaklı iliĢkileri gibi konulardaki 

değerlendirmeler.  

Bir denetleme sözleĢmesi çerçevesinde yürütülecek denetleme faaliyeti 

sonunda düzenlenen rapor “olumlu”, “olumsuz” ya da “şartlı” görüĢ 

içerebilmektedir.  Bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģirketi, raporunu bu üç 

sonuçtan biriyle bağlayamama durumunda ise, nedenlerini açıklayarak “görüş 

bildirmekten kaçınma” yetkisini de elinde bulundurmaktadır317.  

Bağımsız denetçi veya bağımsız denetim Ģirketi kanun uyarınca yaptıkları 

faaliyetler dolayısıyla üçüncü kiĢilere verdikleri zarar lardan sorumludurlar. Bağımsız 

denetçi veya bağımsız denetim Ģirketi denetim esnasında, bankanın varlığını 

tehlikeye sokabilecek veya yöneticilerin kanun veya esas sözleĢmeyi ihlal etmiĢ 

olduklarını gösteren hususları tespit ederse, durumu derhal yetkilendirilen organa318 

bildirmek zorundadır. Bu bildirim, denetçilerin mesleki prensiplerine ve bağımsız dıĢ 

                                                 
317

 Bkz. s. 133. 
318

 Merkez Bankası‟nın Banka ve Kredi Denetim Komitesi.  
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denetim anlaĢmalarına veya bankacılık sırlarına iliĢkin kurallara aykırı 

olmayacaktır319. 

 

6.3. Bağımsız DıĢ Denetim Raporunun Ġçeriği 

Bağımsız denetim raporu düzenlenirken belirli hususların özellikle 

belirtilmesi gerekmektedir. Raporda önemli kayıtların bulunması ile amaçlanan, 

raporların belirli standartlara göre hazırlanmasını sağlamaktır. Böylelikle bağımsız 

denetim raporunda yer alan bilgiler sayesinde tekdüzen320  sağlanmıĢ olacaktır321. 

Bağımsız denetim raporlarında aĢağıdaki bilgiler yer almaktadır: 

 Mali tablolar üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olan veya olması 

muhtemel her hangi bir mevzuata aykırılığın bulunup bulunmadığı;  

 Mali tabloların genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığı; (genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerinden 

uzaklaĢma tespit edilmiĢ ise, tespit edilen vakanın neler olduğunun 

raporlarda belirtilmesi zorunludur) 

 Muhasebe yöntemlerinin bir önceki yıla göre verimli bir Ģekilde  

uygulanıp uygulanmadığı, muhasebe yöntemlerinde bir değiĢiklik 

varsa bu değiĢikliklerin neler olduğu; 

 Banka yönetiminin finansal tablolara iliĢkin sorumluluğu;  

                                                 
319

 Denetim ĠĢi Hakkında Kanun m. 22. 
320

 Muhasebede tek düzenlik, aynı yöntemleri, ilkeleri ve raporlama şeklini kullanan farklı işletmelerin 

benzer mali raporlar sunmasıdır. Bağımsız dış denetim raporlarında tekdüzenin amacı farklı 

işletmelere ait denetim raporlarını arasında kıyaslama yapabilme imkânı sağlamaktadır. 
321

 ТЕРЕХОВ, А.А / ТЕРЕХОВ,М.А., ст. 143. 
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 Denetçinin veya denetim Ģirketinin sorumluluğu.  

Denetçi veya denetim Ģirketi tarafından mali tabloların genel kabul görmüĢ 

muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı incelenmeli ve raporda 

açıkça belirtilmelidir. Denetçilerin genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerini 

denetimin gerektirdiği çerçevede çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Raporda mali 

tabloların gerçek mali durumunu ve gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir 

önceki hesap dönemi ile doğru bir Ģekilde uygulanan genel kabul görmüĢ muhasebe 

ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda görüĢ 

bildirilmektedir322. 

 

 
         6.4. Bağımsız DıĢ Denetim Raporunun ÇeĢitleri 

         Denetçi veya denetim Ģirketi denetim sonucunda raporu “olumlu”, 

“olumsuz”, “şartlı”, “görüş bildirmekten kaçınma” Ģeklinde olmak üzere dört 

Ģekilde düzenlemektedir323. 

 

a. Olumlu  Görüş  Bildiren Rapor  

         Olumlu rapor, denetlenen bankanın mali durumu ve faaliyet sonuçlarının 

gerçeği yansıttığı anlamındadır. Bağımsız denetçi veya denetim Ģirketi finansa l 

raporlama standartları çerçevesinde, mali tabloların tüm önemli yönleriyle gerçeği 

doğru ve dürüst bir Ģekilde yansıttığına veya dürüstçe sunulduğuna kanaat 

getirdiğinde olumlu görüĢ bildirmektedir. Olumlu görüĢ içeren raporda, bu görüĢü 

                                                 
322

 БЕЛОГЛАЗОВА, Г.Н. ,ст. 95. 
323

 ТЕРЕХОВ, А.А. / ТЕРЕХОВ, М.А., ст. 146. 
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etkilemeyen fakat ilgili mercilerin dikkatine sunulması gerekli görülen önemli 

hususlar varsa, bunlar da denetim raporunun açıklama bölümünde belirtilmektedir324. 

 

b. Olu msuz G örü ş Bildi ren  Rapor  

       Olumsuz rapor, denetlenen bankanın mali durum ve faaliyet sonuçlarının 

gerçeği yansıtmadığı anlamındadır. Olumsuz görüĢ içeren raporda, olumsuz görüĢe 

yol açan sebepler ile bunların mali tablolar üzerindeki etkiler i açık ve net bir Ģekilde 

bağımsız denetim raporunun açıklama bölümünde belirtilmelidir325. 

 

c. Ş art l ı  Görü ş Bildiren Rapor  

         ġartlı rapor, bir bütün olarak mali tabloların güvenirliliğini bozmayacak 

aykırılıkların var olmasını ifade eder. ġartlı görüĢ içeren raporda, görüĢün dayanağını 

oluĢturan aykırılıkların belirtilmesi gerekmektedir326.   

 

d. Görü ş Bildirmeme Halinde Rapor  

Denetçi veya denetim Ģirketinin ve bankanın iradesi dıĢında oluĢan, çalıĢma 

alanını sınırlayan önemli bir hususun var olması nedeniyle mali tablolara iliĢkin bilgi 

ve belgelerin elde edilmemesi halinde “olumlu”, “olumsuz” veya  “Ģartlı” 

görüĢlerden birine ulaĢılamıyor ise görüĢ bildirmekten kaçınılır. Raporda görüĢ 

bildirmekten kaçınmaya yol açan sebeplerin neler olduğunun açıklama bölümünde 

yer alması zorunludur327. 

                                                 
324

 ТЕРЕХОВ, А.А. / ТЕРЕХОВ, М.А., ст. 146. 
325

 ТЕРЕХОВ, А.А. / ТЕРЕХОВ, М.А., ст. 154. 
326

 ТЕРЕХОВ, А.А. / ТЕРЕХОВ, М.А., ст.183. 
327

 БАВДЕЙ А.Л. / БЕЛЫЙ И.Н. /ДРОБЫШЕВСКИЙ Н.Г.,  ст. 97. 



SONUÇ 

Bu çalıĢmada, 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Türkmenistan 

Cumhuriyeti‟nde genel olarak banka iĢletmeciliği, banka organizasyonlarının 

durumu, merkez bankacılığı ayrıntısıyla ele alınmıĢtır.  Türkmenistan Hukukunda 

bankaların yönetim tarafından tabi tutulduğu denetimin analizi yapılmıĢtır.  

ÇalıĢmamızda denetimin kavramsal açıklamasından baĢlanıp, bankalarda iç ve dıĢ 

denetim tüm ayrıntıları ile ele alınmıĢtır.  

Bağımsızlığını elde etmesiyle birlikte Türkmenistan‟da serbest pazar 

ekonomisi prensiplerini uygulamak ve dünya ile entegre olma çalıĢmaları 

baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmalar, bir dizi yasal ve idari düzenlemeler ve uluslararası 

kuruluĢlara üyeliklerle devam etmiĢtir. Yapılan idari ve yasal düzenlemelerin en 

önemlilerini bankacılık ve merkez bankacılığı alanında ortaya konulanlar 

oluĢturmaktadır. 

         Türkmenistan, öncelikle kendi milli parası olan Manat‟ı piyasaya sürmüĢtür. 

Manat belli bir süre eski Ruble banknotları ile birlikte tedavülde kalmıĢtır. Ancak bir 

süre sonra Manat Türkmenistan sınırları içinde yegâne yasal geçerli para olarak 

kabul edilmiĢtir. Milli paranın tedavülü, para konularındaki düzenlemeleri de 

gündeme getirmiĢtir. Bu düzenlemeler baĢlangıçta merkez bankacılığı ve özel 

bankacılık alanında yapılmıĢtır. Milli paranın yürürlüğe girmesi Merkez Bankası‟nın 

ve özel bankaların pazar ekonomisi prensiplerine göre Ģekillenmesini 

gerektirmektedir. Böylelikle, modern anlamda yeni bir Merkez Bankası kurulmuĢ, 

bankacılık alanında ise devlet bankalarının bir kısmı korunarak devlet ve özel sektör 

bankacılığı Ģeklinde iki kesimli bir bankacılık yapısı oluĢturulmuĢtur. 
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         Türkmenistan‟da bankacılık sistemi 8 Ekim 1993 tarihli “Türkmenistan 

Merkez Bankası Hakkında Kanun” ve “Ticari Bankalar ve Banka Faaliyetleri 

Hakkında Kanun” ile yürütülmektedir.  

Türkmenistan Devlet Merkez Bankası, eski sistem içerisinde yer alan iki 

bankanın aktif ve pasiflerinin birleĢtirilmesi ile meydana getirilmiĢtir. BaĢlangıçta 

dört bölümü bulunan Türkmenistan Devlet Merkez Bankası‟nda Ģu anda elli 

civarında bölüm faaliyet göstermektedir. Yeni kurulan bölümler ve yürürlüğe 

konulan uygulamalarla da para politikası, milli paranın değerinin korunması, döviz 

fiyatlarında istikrarın sağlanması, bankalar üzerindeki etkinliğin ve denetimin 

sıkılaĢtırılması yönünde sürekli yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Türkmenistan 

Devlet Merkez Bankası, hem kredi bankalarının üstlendiği görevi yürütmekte, hemde 

özel bankaların ve kredi kuruluĢlarının denetimini yapmaktadır.  

         Türkmenistan Hukukunda bankacılık alanında ikili yapı oluĢturulmuĢtur; 

devlet bankaları ve özel bankalar. Türkmenistan‟daki bankacılık sistemini 

düzenleyen Bankacılık mevzuatı modern anlamdaki tüm bankacılık iĢlemlerini 

kapsamına almaktadır. Türkmenistan‟da bankalar Türkmenistan Devlet Merkez  

Bankası‟nın  verdiği lisansla belirtilen yetkiler çerçevesinde ve Türkmenistan Devlet 

Merkez Bankası tarafından yayınlanan talimatlara uygun olarak faaliyet 

göstermektedirler. Bankaların kurulma izni, faaliyetlerinin denetlenmesi, 

gerektiğinde faaliyetlerine son verilmesi yetkisi “Ticari Bankalar ve Banka 

Faaliyetleri Hakkında Kanun” ile Türkmenistan Devlet Merkez Bankası‟na 

verilmiĢtir. 

             Ekonominin yeniden yapılanmasında ve iyileĢmesinde bankacılık sektörü 

hayati öneme sahiptir. Bankalar aracı mali kuruluĢlar olarak ekonominin üretim ve 
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tüketim fonksiyonunu yerine getirmesine önemli bir katkıda bulunmaktadırlar. 

Piyasa sisteminin önemli kuruluĢları olan bankalar, mevduatların toplanması ve 

dağıtılması fonksiyonları ile sermaye birikiminin sağlanması ve bunların ülke 

kalkınmasında kullanılmasında önemli görevler üstlenmektedirler. Ayrıca bankalar, 

gördükleri çeĢitli hizmetler ile serbest piyasa sisteminin hızlı iĢlemesi, uluslararası 

ticaretin güvenli yapılması ve para politikalarının etkin kullanılmasına da imkân 

vermektedirler. Bankalar Ģube sayıları ne olursa olsun yerine getirdikleri ekonomik 

fonksiyonları itibariyle karmaĢık ve büyük kuruluĢlardır. Dolayısıyla bu kuruluĢlarda 

zaman zaman sorunlar ortaya çıkmaktadır. Zira bankaların mevcut sorunlarını, ya da 

yeni sorunların ortaya çıkmasını önlemek için bu kuruluĢlar sıkı bir denetime tabi 

tutulmaktadır. Bu kuruluĢlar ve yaptıkları iĢlemler çok ciddi biçimde esaslara ve 

kurallara bağlanmıĢtır. Türkmenistan Hukuku diğer alanlarda olduğu gibi, bankalar 

konusunda da zamanının en iyi düzenlemelerine paralel düzenlemeler getirmeye 

çalıĢmıĢtır. Fakat Bankacılık mevzuatının getirmiĢ olduğu en çağdaĢ düzenlemeler 

konusunda toplum bilincinin gereken düzeyde olmaması Türkmenistan Hukuku 

açısından bazı sorunları da meydana getirmektedir.  

Bütün bunlarla birlikte, Türkmenistan Hukukunun bankaların denetimi  

konusunda daha ilerici ve modern düzenlemeleri getirmesi gereği de göz ardı 

edilmemelidir. 

Türkmenistan Hukukunda bankalar,  iç ve dıĢ denetime tabi tutulmaktadırlar. 

Bankacılık mevzuatına göre iç denetim, bankanın, faaliyetlerinin  ve 

uygulayıcılarının yaptıkları iĢlem ve iĢlerin uygunluk ve etkinliğinin, üretilmiĢ her  

türlü bilginin güvenirliğinin mevzuat, finansal, muhasebe ve diğer tüm yönlerden bu 

amaçla çalıĢan Denetim Kurulu  (Audit Komitesi), Denetim Kurulunun bir alt organı 
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olarak onun kontrolünde faaliyet gösteren Ġç Denetim Departmanı ve iç denetçiler 

tarafından araĢtırılıp, incelenip üst yönetime rapor edilmesidir. Ġç denetim sisteminin 

faaliyetlerinin usul ve esasları 8 Ekim 1993 tarihli “Ticari Bankalar ve Banka 

Faaliyetleri Hakkında Kanun”la belirlenmektedir. DıĢ denetim ise banka dıĢından 

yapılan denetim türüdür. DıĢ denetimin amacı, ekonomik kamu düzeninin korunarak 

sistemin sağlıklı ve doğru bir Ģekilde geliĢmesini sağlamaktır. Bankaların dıĢ 

denetimi Merkez Bankası ve Bağımsız Denetçiler (Auditor) veya Bağımsız Denetim 

KuruluĢları (External Auditıng) tarafından yapılmaktadır. Türkmenistan Devlet 

Merkez Bankası‟nın denetim faaliyeti Merkez Bankası içinde örgütlenmiĢ Banka ve 

Kredi Denetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Türkmenistan‟da 18. 06. 1996 

tarihli “Denetim ĠĢi Hakkında Kanun”a göre denetim faaliyeti hem tüzel kiĢiler; 

Bağımsız Denetim ġirketleri, hem de gerçek kiĢiler; Bağımsız Denetçiler tarafından 

yapılmaktadır. Türkmenistan Devletinde faaliyet göstermekte olan Bağımsız 

Denetçiler ve Bağımsız Denetim ġirketlerinin çalıĢmalarına iliĢkin usul ve esaslar 18. 

06. 1996 tarihli “Denetim ĠĢi Hakkında Kanun”la düzenlenmiĢtir. Ayrıca denetim 

hizmetinin tanzimi,  denetçilerin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları yine aynı 

Kanun‟la düzenlenmiĢtir. 

Daha önce de değinildiği gibi mali piyasa sektörünün önemli kuruluĢları olan 

bankalar, mevduatların toplanması ve dağıtılması fonksiyonları ile sermaye 

birikiminin sağlanması ve bunların ülke kalkınmasında kullanılmasında önemli 

görevler üstlenmektedirler. Ayrıca bankalar, gördükleri çeĢitli hizmetler ile serbest 

piyasa sisteminin hızlı iĢlemesi, uluslararası ticaretin güvenli bir Ģekilde yapılması ve 

para politikalarının etkin kullanılmasını sağlamaktadırlar. Bu nedenle de sağlıklı bir 

bankacılık sektörü için en önemli unsurlardan birisi denetimdir.  
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Bankalarda iç ve dıĢ denetim, tüm diğer geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi 

Türkmenistan‟da da önem kazanmıĢtır. Bu piyasalara yatırımcıları çekmenin 

yanında, mevcut yatırımcıların piyasada kalmalarını sağlamak da gerekmektedir. 

Bunun için mali tablolar hakkında doğru ve güvenilir bilgi çok önemlidir. Bunu 

sağlayacak en önemli uygulama ise bağımsız dıĢ denetimdir. Dolayısıyla bankaların 

dıĢ denetime tabi tutulması önem arz etmektedir. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖZET 

 Sovyetler Birliği döneminde merkezi planlama sistemi ile yönetilen 

Türkmenistan Devleti, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra dünya 

ekonomisine uyum sağlayabilmek amacıyla bir dizi ekonomik reformu hayata 

geçirmiştir. 

Kökeni ilk çağlara kadar uzanmakta olan bankacılık sektörü son 20 yıl 

içinde teknolojik ve finansal gelişmelere paralel olarak çok hızlı gelişme 

kaydetmiştir. Bankalar ülke ekonomisinin en önemli ve hassas kesimi olan ve 

kredi piyasalarında faaliyet gösteren mali kuruluşlardır. Bu nedenle, bankaların 

faaliyetinin çok sıkı bir denetime tabi tutulması önem arz etmektedir. 

Temel hukuki metotlar bakımından BDT ülkeleriyle aralarında önemli bir 

farklılık bulunmayan Türkmenistan Hukuku, getirmiş oldukları düzenlemeler 

bakımından zaman zaman farklılık gösterebilmektedir. 

         Bağımsızlığın ilk yıllarında bankaların kuruluş sermayesinin miktarının 

düşük tutulması sebebiyle bankaların sayısında bir artış meydana gelmiş, ancak 

daha sonra yaşanan banker faciasının ardından Türkmenistan Devlet Merkez 

Bankası banka sistemini sağlamlaştırma politikası doğrultusunda kuruluş 

sermayesi miktarını kademeli bir artışa tabi tutmuş ve bankaların sayısında bir 

düşüş yaşanmıştır. Daha sonraları Türkmenistan kendi bankacılık sistemini 

oluşturma konusunda ilerleme kaydetmiş olmakla birlikte, devlet bankalarında da 

yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Bankaların harici ve dâhili her 

türlü işlemleri Türkmenistan Merkez Bankası’nın denetim ve kontrolüne tabidir.  
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         Banka işletmeleri iç ve dış denetime tabi tutulmaktadırlar.  İç denetim, 

banka faaliyetlerinin  ve uygulayıcılarının yaptıkları işlem ve işlerin uygunluk ve 

etkinliğinin, üretilmiş her  türlü bilginin güvenirliğinin mevzuat, finansal, 

muhasebe ve diğer tüm yönlerden bu amaçla çalışan iç denetçi adı verilen kişilerce 

araştırılıp, incelenip üst yönetime rapor edilmesi prosedürüdür. Dış denetim ise 

bankanın kendi personeli olmayan denetçilerden oluşan, banka ile doğrudan ilgili, 

bağlı vb. şekilde organik bağı olmayan bağımsız ve farklı bir tüzel kişiliği olan 

denetim organı, grubu veya kişisi tarafından denetlenmesidir. İşletmelerin ve 

toplumların gelişmesi ve büyümesiyle güvenilir ve doğru bilgi elde etme ihtiyacı 

giderek artmaktadır.  Evrensel kural olarak,  bütünlüğü, doğruluğu ve tarafsızlığı 

denetlenip doğrulanmış bilgiler, artık karar işlemleri için güvenilir bilgiler olarak 

kabul edilmektedir. Hukuk devletinde bankaların faaliyetleri ve sorumlulukları 

tanımlanmış ve anayasa, yasa, yönetmelik, tüzük ve benzeri mevzuatla 

düzenlemelere bağlanmıştır. Bu tür işletmelerin faaliyetlerini hukuk düzenine 

uygun yürütüp yürütmediğini incelemek, açıkladıkları bilgilerin ve iddiaların 

doğru ve güvenilir olup olmadığını araştırmak ve yöneticilerin bu işletme ile çıkar 

ilişkisi içinde bulunan kişilere veya işletmelere, topluma ve devlete hesap verme 

yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak üzere tarafsız ve bağımsız denetçi 

veya bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmeleri hukuk devletinde zorunlu 

tutulmaktadır.   

 

 

 



ABSTRACT 

            Turkmenistan, which was governed by a central planning system during 

Soviet Union, has implemented a series of economical reforms in order to 

harmonize with the world economy after the disintegration of the Soviet Union.  

 The banking sector, whose origin goes back to old ages, has shown a very 

rapid development during the last 20 years in parallel with technological and 

financial developments. Banks are financial institutions which are the most 

important and sensitive section of the national economy and display activity in 

credit markets. Therefore, it presents a vital importance that the activities of the 

banks subject to a very strict audition.  

Turkmenistan and Commonwealth of Independent States’ Legal Systems 

which have no significant difference with respect to basic legal methods may show 

at times differences in the regulations in force. 

 During the first years of independence since the original capital amount 

was kept low there was an explosion in the number of banks, yet after the banker 

disaster that has occurred, in accordance with the Turkmenistan Republic’s 

Central Bank’s policy of consolidating the banking system, the original capital 

amount was subjected to a gradual increase and a decrease in the number of banks 

occurred. Later on, though Turkmenistan has shown improvements in the 

formation of their own banking systems, work has been done also for restructuring 

in state banks. All kinds of internal and external transactions of the banks are 

subject to the audition and control of Central Bank of Turkmenistan.  
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 Banking enterprises are subjected to internal and external audition. 

Internal audition is a procedure involving the inspection and examination of bank 

activities and the acts and transactions of administrators, the security of any kind 

of data generated with respect to legislation, financial, accounting and all other 

aspects by persons called internal auditor working for these purposes and 

reporting to the senior management. External audition is the audition of the bank 

by a supervisory body, group or person which has an independent and separate 

corporate legal personality which does not have a direct or any organic connection 

to the bank composed of auditors who are not staff of the bank. With the growth 

and development of institutions and the communities, the need for obtaining 

confidential and accurate information increases. As an universal rule, information 

that has been audited and confirmed as complete, correct and impartial are 

accepted as confidential information for decision acts. In a rule of law state the 

activities and responsibilities of banks are defined and tied to regulations such as 

constitution, laws, statutes, regulations and similar legislations. The audition of 

the banks by independent auditors or independent audition company in order to 

inspect whether such corporates implement their activities in accordance with the 

order of law, to inquire the correctness and confidentiality of the information they 

represent and to provide that the administrators are liable to render account to 

people and institutions having interest with that corporate, to the community and 

to the state is a must in a rule of law state.        
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