
KURUMSAL YÖNET�M �LKELER� 
 
 
Bankamız Kurumsal Yönetim �lkeleri 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan ‘Bankaların Kurumsal Yönetim �lkelerine �li�kin Yönetmelik’te yer alan 
ilkeler do�rultusunda hazırlanmı� olup a�a�ıda sıralanmı�tır.   
 
I. Kurumsal De�erler  
 
- Banka yönetim kurulu bankanın misyonu ile vizyonunu belirler ve bunu  kamuya 

açıklar. 
 
- Yönetim kurulu, kendisi, üst yönetim ve di�er personel adına kurumsal de�erlerin ve 

etik kuralların olu�turulmasında öncülük eder.  
 
- Kurumsal de�erlere ve etik kurallara uygun olmayan eylem ve i�lemlerin personel 

tarafından banka içerisinde ilgili mercilere güvenli bir �ekilde iletilmesini sa�layacak 
uygun ileti�im kanalları olu�turur. 

 
- Yönetim kurulu, üst düzey yönetimin bankanın faaliyetleri veya dahil oldu�u grup 

içerisindeki rolü dolayısıyla olu�abilecek muhtemel çıkar çatı�malarının 
belirlenmesine, bunların önlenmesine ya da yönetilmesine yönelik gerekli 
politikaların uygulanmasını sa�lar. 

 
- Yönetim kurulu, banka içerisinde belirlenen politikalara uygunlu�un izlemesine ve 

ilgili yönetim seviyelerinde muhtemel sapmaların rapor edilmesine imkan verecek 
sistemleri olu�turur. 

 
- Yönetim kurulu, sürekli ve etkin bir �ekilde, bankanın hedeflerine ula�ma derecesini, 

faaliyetlerini ve performansını de�erlendirir. Yönetim kurulu, banka faaliyetlerinin 
Kanuna, Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemeler ile ilgili di�er mevzuata, ana 
sözle�meye ve banka içi düzenlemeler ile olu�turulan politikalara uygunlu�unu izler. 
Gereken durumlarda gecikmeden ve mümkün ise sorun ortaya çıkmadan önlemler 
alır. 

 
- Üst düzey yönetim, politikaların uygulanması, uyumun temin edilmesi amacıyla 

kaynakları planlar ve bu yolla söz konusu kaynakların operasyonların içerisine dahil 
edilmelerini, operasyonların bir parçası olmalarını sa�lar. 

 
- Üst düzey yönetim, politikaların zamanında uygulandı�ını izler, politikalar faaliyet 

alanında meydana gelen önemli de�i�iklikleri takiben, yeterlilik ve uygunluklarının 
tespit edilebilmesi için yeniden de�erlendirir ve gerekti�i takdirde iyile�tirmeler 
yapar.   

 
 
 
 



 
 
II. Banka �çinde Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi  
 
- Yönetim kurulu, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yönetimin yetki ve 

sorumluluklarını belirler, üst düzey yönetimin faaliyetlerini ve yönetim kurulu 
tarafından belirlenen politikalara üst düzey yönetim tarafından uyulup uyulmadı�ını 
izler. 

 
- Üst düzey yönetim, personel için yetki ve sorumlulukları, politika ve uygulama 

usullerine, etik kurallara ve profesyonel uygulamalara ba�lılı�ı da içerecek �ekilde 
açıkça belirler, belirlenmi� yetki ve sorumlulukların yerine getirilip getirilmedi�ini 
izler. 

 
- Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyile�tirme 

çalı�malarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurumsal 
yönetim komitesi olu�turulur.  

 
- Yönetim kurulu, üst düzey yöneticilerin pozisyonlarına uygun gerekli nitelikleri 

ta�ımalarını gözetir, nitelikli personelin uzun süre bankaya hizmet etmesini sa�lamayı 
te�vik eder ve buna yönelik önlemler alır. 

 
- Banka personelinin görev tanımları ve da�ılımı ile performans ve ödüllendirme 

kriterleri üst düzey yöneticiler tarafından belirlenir ve personele duyurulur. 
 
III. Yönetim Kurulu  
 
Yönetim kurulu üyeleri, 
 
- Banka ve hissedarlara kar�ı sadakatle görevlerini yürütür. 
 
- Banka gözetimindeki görevlerini anlar ve Banka i�leri için yeterli zaman ayırarak 

yönetim kurulu toplantılarına katılırlar. Üyeler görevlerini basiretli bir biçimde ve iyi 
niyet kuralları çerçevesinde yerine getirir.  

 
- Bankanın tabi oldu�u mevzuatı bilir ve bankanın düzenleyici ve denetleyici otoriteleri 

ile ili�kilerinin etkin olmasını sa�lar. 
 
- Banka aleyhine sonuç do�urabilecek baskılara boyun e�mez ve bu amaçla maddi 

menfaat kabul etmez. 
 
- Faaliyetlerini e�itlikçi, �effaf, hesap verebilir ve sorumlu bir �ekilde yürütür,  Düzenli 

aralıklarla, üyelerin atama ve seçimleri dahil olmak üzere kendi yönetim 
uygulamalarının etkinli�ini de�erlendirir, eksikliklerin veya zayıflıkların tespiti 
halinde gerekli de�i�iklikleri yapar. 

 



 
 
- Banka üst yönetimini gözetler ve  yönetimden yeterli açıklama alır, tarafsız 

tavsiyelerde bulunur. 
 
- Her türlü etkiden ve çıkar çatı�malarından ba�ımsız olarak karar verilebilmesini 

teminen yeterli sayı ve kompozisyonda üyeden olu�ur. Üye sayısı, üyelerin verimli ve 
yapıcı çalı�malar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve gerekli 
komitelerin olu�umuna ve çalı�malarını etkin bir �ekilde organize etmelerine olanak 
sa�layacak �ekilde belirler. 

 
- Banka politikaları ve kurum içi ileti�im kanallarının olu�turulması, kurumsal 

amaçların gerçekle�mesinde kaydedilen ilerlemelerin izlenmesi için üst düzey 
yönetim ile düzenli olarak toplanır.  

 
IV. Üst Düzey Yönetim 
 
- Üst düzey yönetim görevlerini etkin bir �ekilde yerine getirecek nitelikleri haiz ve 

kurumsal yönetimde üstlenmi� oldukları rolün bilincindedir.  
 
- Üst düzey yönetim görevlerini adil, �effaf, hesap verebilir ve sorumlu bir �ekilde 

yürütür. Üst yönetim banka i�lerinin; misyon, vizyon, hedefler, politikalar 
çerçevesinde yürütülmesini sa�lar, yönetim kurulunun onayladı�ı finansal ve 
operasyonel planlara uygun olarak hareket eder, görevlerini yerine getirirken Kanuna, 
Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemeler ile ilgili di�er mevzuata, ana sözle�meye ve 
banka içi düzenlemelere uyar. 

 
- Üst düzey yönetim, banka i�leri ile ilgili olarak do�rudan ya da dolaylı olarak hediye 

kabul etmez, haksız menfaat sa�lamaz 
 
- Üst düzey yönetim, banka ürün ve hizmetlerinin pazarlamasında ve hizmet ili�kisi 

süresince mü�teri haklarını gözetir. 
 
- Üst düzey yönetim, banka ile mü�terileri arasında haksız menfaatten uzak iyi ili�kiler 

kurulması ve taraflar arasında yapılan anla�ma ko�ullarına uygun hareket edilmesi 
amacıyla gerekli önlemleri alır. 

 
V. �ç Sistemler 
 
- Bankanın risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemlerindeki problemlerin tespit 

edilebilmesi ve bankanın finansal raporlarının bankanın mali durumunu ve 
performansını do�ru yansıtmasını sa�lamak için, üst yönetim risk yönetimi, iç kontrol 
ve iç denetim sistemlerinin önemini kavranması konusunda gerekli tedbirler alınır. 

  
- Yönetim kurulu, banka müfetti�leri ile ba�ımsız denetim elemanlarının bulgularını, 

üst düzey yönetimden aldı�ı banka faaliyetlerine ve performansına ili�kin bilgilerin 



do�rulu�unun kontrolünde kullanır. Denetçilerin ba�ımsızlıkları ile itibarlarına katkı 
sa�layacak önlemleri alır.  

 
- Üst yönetim, banka müfetti�leri ile iç kontrol elemanlarının tüm bulgularını 

zamanında ve etkin bir �ekilde kullanır ve saptanmı� problemlerin üst düzey yönetim 
tarafından zamanında düzeltilmesini sa�lanır.  

 
VI. �nsan Kaynakları Politikaları 
 
- Yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yönetime ve di�er yetkili 

personele verilecek ücretlerin bankanın etik de�erleri, iç dengeleri ve stratejik 
hedefleri ile uyumlu olmasını sa�lanır.  

 
- Üst düzey yönetim, personel alım ve terfi uygulamalarının nesnel kriterlere 

dayandırıldı�ından emin olmak, e�itim, tecrübe ve sorumlulukları göz önüne almak 
amacıyla gerekli süreçleri uygular ve bunları denetler.  Bu süreçler organizasyonun 
genel politika ve i�e alım, e�itim, ölçme, danı�manlık, terfi, tazminat ve disiplin gibi 
prosedürleriyle uyumlu olması için gerekli tedbirler alınır.  

 
- Üst düzey yönetim, personelin teknik ve yönetim becerilerini verimli bir �ekilde 

artırmak amacıyla hazırlanan ö�renim ve e�itim programları düzenli olarak gözden 
geçirir. 

 
- Çalı�anların görev tanımları ve da�ılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri üst 

düzey yönetim tarafından belirlenir ve çalı�anlara duyurulur. 
  
VII. Kurumsal Yönetimde �effaflık 
 
- Banka tarafından, pay sahipleri, mudiler, piyasa katılımcıları ve kamuoyunun 

bankanın yapısı ve amaçları hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaları sa�lanır. 
 
- Bilgiler ilgili ki�i ve kurumların karar vermelerine yardımcı olacak �ekilde, 

zamanında, do�ru, tam, anla�ılır, tarafsız, kolay eri�ilebilir ve e�it bir �ekilde 
kamuoyunun kullanımına sunulur.  

 
- Ana ortaklık bankalar, yıl sonları ile Mart, Haziran ve Eylül ayları itibarıyla kredi 

kurulu�u veya finansal kurulu� niteli�inde olan ya da olmayan ba�lı ortaklık, birlikte 
kontrol edilen ortaklık ve i�tiraklerinin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe 
Standartlarını esas olarak konsolide etmek suretiyle kamuoyunu bilgilendirmeye 
yönelik gerekli uygulamalarda bulunulur.  


