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ALTERNATİFBANK A.Ş. 

2013 YILI 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 

 

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı  

 

Alternatifbank A.Ş. (Abank, Banka), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Sermaye 

Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

(Seri:IV, No:56)” ve 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak söz 

konusu Tebliğ’in yerini alan “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)”ne uyum konusunda 

çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun 01.11.2006 tarih ve 

26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamış olduğu “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine 

İlişkin Yönetmelik” gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun yapılar ve prensipler 

geliştirmeye özen gösterilmekte ve bu alanda gelişime odaklanmaktadır.  

 

ABank yöneticilerinin hedefi Banka değerinin yükseltilmesidir. Bu hedef doğrultusunda 

izlenen yönetim anlayışı şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerine 

kurulmuştur. 

 

Ticari sır niteliğinde ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere Banka ile 

ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, 

yorumlanabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması esastır. Bilgilendirme 

faaliyetlerimiz bu şeffaflık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kamuyu aydınlatma 

ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Banka’nın internet sitesi Yatırımcı İlişkileri başlığı 

altında, tüm menfaat sahiplerine kolay erişilebilir bilgi yaratmak hedefi ile yapılandırılmıştır. 

Bu başlık altında Banka'nın faaliyet raporları, özel durum açıklamaları, finansal tabloları, 

genel kurul bilgileri, etik ilkeleri, kurumsal yapıya ilişkin bilgiler ile yatırımcı iletişim 

bilgileri yer almaktadır. Bankamız Yönetim Kurulu hissedarlarımızla ilişkilerin yürütülmesi 

için ileride gerekebilecek ek düzenlemeleri yapmakta kararlıdır.  
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Bankamız, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu 

üyeliklerinin bulundurulmasının Banka’nın faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha 

profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağına inanmaktadır. Banka 

Yönetim Kurulu’nda 3 üye bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliklerine haizdir. 

 

Banka’da Denetimden Sorumlu Komite 17 Mayıs 2004 tarihinde, Kurumsal Yönetim 

Komitesi 30 Mart 2005 tarihinde, Ücretlendirme Komitesi ise 19 Eylül 2011 tarihinde 

kurulmuştur. 2012 yılı içinde, ayrıca, Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi Komitesi kurulmuş; 

“Aday Gösterme Komitesi”nin ise Yönetim Kurulu’nun yapılanması ve bağımsız 

üyelerimizin mevcutta görev yaptıkları komitelerde üstlendikleri görevler dikkate alınarak 

ayrı bir şekilde oluşturulmamasına ve bu komitenin görevlerinin “Kurumsal Yönetim 

Komitesi” tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Bu komitelerin başkanları 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasından seçilmiştir.  

 

Bankamızın 01 Ağustos 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, 

Bankamız Esas Sözleşmesi’nde gerçekleştirilen değişiklikle Esas Sözleşme’ye “Kurumsal 

Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı aşağıdaki 75 inci madde eklenmiştir.  

 

“Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim 

İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu 

kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme’ye aykırı sayılır.” 

 

Ayrıca, söz konusu ilkelere uyum için Yönetim Kurulu yapılanması dahil gerekli 

yapılanmalar sağlanmıştır.  

 

Dolayısıyla, Bankamız 01.01.2013 – 31.12.2013 faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen ve 

uygulanması zorunlu tutulmayan bazı ilkeler hariç SPK tarafından yayımlanan “Kurumsal 

Yönetim İlkeleri”ne uymuştur. Aşağıda özetlenen uygulanmayan hususlardan kaynaklanan bir 

çıkar çatışması ise bulunmamaktadır.  

 

 “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 4.6.6 numaralı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu 

üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer menfaatlar yıllık 

faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak, yapılan açıklama kişi 
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bazında değil Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ayrımına yer verilecek 

şekildedir.  

 Bankamızda “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 1.1.2 numaralı maddesi uyarınca 

oluşturulan ayrı bir “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” bulunmamaktadır. Banka’nın 

dönem içinde pay sahiplerinden aldığı ortalama başvuru adedi gözönünde 

bulundurularak Banka’nın diğer birimlerinden ayrı bir pay sahipleri ile ilişkiler birimi 

kurulması gerekli görülmemiştir. 

 Bankamız esas sözleşmesine “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 1.2.2 numaralı maddesi 

uyarınca belirli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için her 

pay sahibinin bireysel olarak Genel Kuruldan gündemde yer almasa dahi özel denetim 

talep edebilmesi yönünde özel bir hüküm konulmamıştır. Ancak, Bankamız Esas 

Sözleşmesi’nde özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı herhangi bir hüküm de 

bulunmamakta olup, Bankamız Yönetimi pay sahiplerinin şüphelendikleri ve 

incelenmesini istedikleri konuları Denetim Komitesi’ne iletmelerini ve bu kanalla 

konunun incelenmesini ilke olarak benimsemiş ve Denetim Komitesi’nin çalışma 

esaslarının bu yönde geliştirilmesine karar verilmiştir. 

 Bankamızda “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 1.3.11 numaralı maddesi uyarınca bağış 

ve yardımlara ilişkin bir şirket politikası oluşturulmamıştır. Ancak, bağış ve 

yardımlarda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 59 uncu maddesinde verilen 

sınırlamalara ve bu madde uyarınca yapılan düzenlemelere uyulmakta olup, dönem 

içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili Yıllık Faaliyet Raporu aracılığıyla ve Olağan 

Genel Kurul’da ayrı bir gündem maddesiyle bilgi verilmektedir.  

 Bankamızda “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 1.6.1 numaralı maddesi uyarınca bir kâr 

dağıtım politikası oluşturularak Genel Kurul onayına sunulmamıştır. Ancak, Yönetim 

Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi faaliyet raporunda yer almakta ve her yıl 

Genel Kurul onayına sunulmaktadır. Ayrıca, bu konuda BDDK tarafından verilen 

tavsiyelere uygun hareket edilmektedir.   

 Bankamızın “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 3.1.2 numaralı maddesi uyarınca 

oluşturulması gereken çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası 

bulunmamaktadır. 
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BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ 

 

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 

 

Banka’nın dönem içinde pay sahiplerinden aldığı ortalama başvuru adedi gözönünde 

bulundurularak Banka’nın diğer birimlerinden ayrı bir pay sahipleri ile ilişkiler birimi 

kurulması gerekli görülmemiştir. Banka hissedarları ile ilişkilerin yürütülmesi, hakların 

kullanılmasının sağlanması ve sorularının doğru ve zamanında cevaplanması faaliyetleri 

Genel Muhasebe, Mali Kontrol ve Mevzuat ve Uyum Bölümleri tarafından yürütülmektedir.  

 

Pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında Bankamız bünyesinde görev alanlar aşağıda 

belirtilmiştir: 

 

Cem ŞİPAL – Mali Kontrol Grubu 

Genel Müdür Yardımcısı 

Tel  : 0.212.315 70 30 

Faks: 0.212.225 76 15  

e-posta: cem.sipal@abank.com.tr  

Serkan ERMİŞ – Mali Kontrol Bölümü  

Müdürü 

Tel  : 0212 315 70 37 

Faks: 0.212.225 76 15  

e-posta: serkan.ermis@abank.com.tr  

Emrullah ALTUN – Muhasebe Bölümü 

Müdürü 

Tel  : 0.212.314 29 70 

Faks: 0.212.314 29 85  

e-posta: emrullah.altun@abank.com.tr  

Hamdi İlkay GİRGİN – Mevzuat ve Uyum 

Bölümü Müdürü 

Tel  : 0.212.315 70 69 

Faks: 0.212.315 70 83  

e-posta: hamdi.girgin@abank.com.tr  

 

Banka’nın pay sahiplerine ilişkin kayıtlar Muhasebe Bölümü’nde güvenli bir şekilde 

saklanmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir. Genel Kurul toplantısına ilişkin 

çalışmalar bu birim tarafından gerçekleştirilmektedir. Banka bilgilendirme politikası dahilinde 

bildirim yapma görevi Mali Kontrol Bölümü’nün sorumluluğundadır. 

 

2013 yılı içinde pay sahipleri tarafından Bankamıza 6 adet bilgi talebi ulaşmıştır. Söz konusu 

bilgi talepleri Bankamızın kamuya açıklanan ara dönem ve yıl sonu finansal raporlarına 

ilişkin sorular, akademik çalışmalar ve hisse senedi analizleri için bilgi taleplerinden meydana 

gelmektedir. Pay sahiplerince sorulan ve ticari sır niteliği taşımayan tüm sorular eşitlik ilkesi 

gözetilerek cevaplanmıştır. 

mailto:cem.sipal@abank.com.tr
mailto:serkan.ermis@abank.com.tr
mailto:emrullah.altun@abank.com.tr
mailto:hamdi.girgin@abank.com.tr
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3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

 

Pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Bankamızın 

bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce 

kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir. Bankacılık mevzuatı, Sermaye 

Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde 

belirlenen tüm konularda, Bankamıza pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından 

yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin 

açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, konu Kurumsal Yönetim Komitesi ile işbirliği içerisinde 

Mali Kontrol Grubu Genel Müdür Yardımcısı, Mali Kontrol ve Muhasebe Müdürleri ile 

Mevzuat ve Uyum Müdürü’nden oluşan bir çalışma grubunca ele alınarak bilgilendirme 

politikamız kapsamında değerlendirilmektedir. Bankamıza bu kapsamda yöneltilen sorular ve 

tüm açıklamalar adı geçen çalışma grubunun onayından geçtikten sonra kamuya 

açıklanmaktadır. 

 

yatirimciiliskileri@abank.com.tr e-posta adresine yöneltilen yazılı sorular, halka açık olan 

bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, 2 işgünü içinde yazılı olarak cevaplanmakta ve bu 

adrese gelen tüm yazışmalar kayıt altında tutulmaktadır. 

 

Pay sahiplerince sorulan ve ticari sır niteliği taşımayan tüm sorular eşitlik ilkesi gözetilerek 

cevaplanmakla birlikte, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde özel durum arzeden tüm konular 

ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda yapılan özel durum açıklamaları yolu ile 

de kamuya duyurulmaktadır. 

 

Bankamız mali tablo ve dipnotları, “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin 

Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, “Türkiye Muhasebe 

Standartları”, “Türkiye Finansal Raporlama Standartları”, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile 

Banka’nın kayıtlarına ve ilgili tebliğlere uygun olarak hazırlanmakta ve kamuya 

duyurulmaktadır. 

 

Bankamız internet sitesi üzerinden yapılan bilgilendirmeye ilişkin olarak ilgili bölümde 

açıklama yapılmıştır (Bölüm II/9). 

 

mailto:yatirimciiliskileri@abank.com.tr
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Pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme 

hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel 

denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi, her pay sahibinin bireysel olarak Genel 

Kurul’dan talep edebileceği yönünde bir hüküm Esas Sözleşmemizde bulunmamakla birlikte, 

özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı herhangi bir hükme de yer verilmemiştir. Bankamız 

yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmaktadır. Bankamız özel 

denetim isteme hakkının kullanımı konusunda TTK’nın ilgili hükümlerine uygun şekilde 

hareket etmektedir. Pay sahiplerinin şüphelendikleri ve incelenmesini istedikleri konuları 

Denetim Komitesi’ne iletmeleri ve bu kanalla konunun incelenmesi ilke olarak benimsemiş ve 

Denetim Komitesi’nin çalışma esaslarının bu yönde geliştirilmesine karar verilmiştir. 

 

2013 yılı içinde pay sahiplerinden özel denetçi atanması talebi alınmamıştır. 

 

4. Genel Kurul Bilgileri 

 

Genel Kurul toplantıları Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Olağan Genel Kurul toplantısından asgari üç hafta önce (ilan ve toplantı günleri hariç olmak 

üzere) Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin I. Bölümü’nün 1.3 maddesinde yer alan bilgiler ve 

dokümanlar Banka Genel Müdürlüğü’nde ve şubelerde hazır bulundurulmakta ve Bankamız 

internet sitesinde yayımlanmaktadır.  

 

Genel Kurul ilanı, toplantıdan en az üç hafta önce (ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere) 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gazete ilanı ile de bildirilmekte 

ve özel durum açıklaması yapılmaktadır. Nama yazılı hisse senetleri pay sahiplerini davette 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29 uncu maddesi hükümleri uygulanmaktadır. 

 

Pay sahiplerine vekaleten oy kullanma hakkı tanınmıştır. Oy hakkı pay sahibi tarafından 

kullanılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs tarafından vekaleten oy 

kullanma esasları doğrultusunda kullanılabilecektir.  
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Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu'nda aksine hüküm bulunan haller saklı kalmak kaydı ile 

Banka sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten 

iştiraki ile toplanır ve mevcut oyların çoğunluğu ile karar alırlar. 

 

Bankamız Esas Sözleşmesi uyarınca, Banka’nın ödenmiş sermayesinin en az yirmide birine 

sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri bildirerek, yazılı talepte bulunmaları halinde, 

Yönetim Kurulu’nun; Genel Kurul'u Toplantıya çağırması ve Genel Kurul esasen 

toplanacaksa pay sahipleri tarafından görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaları 

zorunludur.  

 

Genel Kurul toplantılarında iştirake ilişkin merasim Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. 

Toplantılar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hem fiziksel hem elektronik ortamda 

katılım ile yapılmaktadır. Oylama el kaldırmak veya kullanılan oy sayılarının sağlıklı tespiti 

bakımından yazılı biçimde ve açık olarak veya elektronik ortamda yapılır. Ancak toplantıda 

hazır bulunanların temsil ettikleri payların en az onda birine sahip olan ortakların isteği 

üzerine yazılı oya başvurulması mecburidir. Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda 

katılanların, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan 

tanıyacak elektronik genel kurul sistemi Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından 

sağlanmaktadır. Oy verme prosedürü Bankamız internet sitesinde yer almaktadır. 

 

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Esas Sözleşme’ye uyulması ve bu hakların 

kullanılmasını sağlayacak görevler Bankamız Muhasebe Bölümü tarafından yerine 

getirilmektedir. 

 

Genel Kurul toplantılarında azınlık ve yabancı pay sahipleri de dahil olmak üzere, tüm pay 

sahiplerine eşit muamele edilir. 

 

Genel Kurul’da ortakların yönelttiği her türlü soru, Genel Kurul sırasında veya sonrasında 

Banka sırrı kapsamına girmemesi şartıyla ayrıntılı olarak cevaplanır. 

 

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bu konudaki politika 

değişiklikleri (varsa) hakkında Genel Kurul toplantılarında ayrı bir gündem maddesi ile 

ortaklara bilgi verilmektedir.  
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Banka Genel Kurul toplantı tutanakları özel durum açıklaması yolu ile kamuya duyurulmakta 

ve ayrıca Bankamız internet sitesinde yayımlanmaktadır. 

 

Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin kararlar Genel Kurul’da alınmaktadır. 

 

2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2013 tarihinde yapılmıştır. İlgili Genel 

Kurul’a pay sahipleri asaleten ve vekalet verdikleri kişiler aracılığıyla fiziksel ve elektronik 

ortamda katılmışlardır. Yazılı ve görsel medyadan toplantıya katılım olmamıştır. Pay sahipleri 

soru sorma hakkını kullanmış ve ilgili sorulara cevaplar verilmiştir. Toplantıya ait davet, 

kanun ve Ana Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye 

Ticaret Sicil Gazetesi’nin 06 Mart 2013 tarih ve 8272 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle 

ve ayrıca Hürses ve Akşam Gazeteleri’nin 05 Mart 2013 tarihli nüshalarında yayımlanmış, 

ayrıca, nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline 

yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin belirlenmesi suretiyle 

süresi içinde bildirim yapılmıştır. Hazır Bulunan Listesi’nin tetkikinde, Bankamızın toplam 

420.000.000,00 TL’lik sermayesine tekabül eden 420.000.000 adet paydan 402.522.225,086 

TL’lik sermayeye karşılık 402.522.224,086 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüştür. 

 

Ayrıca, 01.08.2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. İlgili Genel 

Kurul’a pay sahipleri asaleten ve vekalet verdikleri kişiler aracılığıyla fiziksel ve elektronik 

ortamda katılmışlardır. Yazılı ve görsel medyadan toplantıya katılım olmamıştır. Toplantıya 

ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 10.07.2013 tarih ve 8360 sayılı nüshasında ilan edilmek 

suretiyle ve ayrıca Hürses ve Akşam Gazeteleri’nin 10.07.2013 tarihli nüshalarında 

yayımlanmış, ayrıca, nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini 

bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin 

belirlenmesi suretiyle süresi içinde bildirim yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi’nin 

tetkikinden, Bankamızın toplam 420.000.000,00 TL’lik sermayesine tekabül eden şirket 

paylarının, toplam itibari değeri 402.522.224,100 TL olan 402.522.224,10 adet payın asaleten, 

toplam itibari değeri 56,368 TL olan 56.368 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda 

temsil edildiği tespit edilmiştir.  

 

Dönem içinde yapılan Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri tarafından gündem önerisi 

verilmemiştir.  
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5. Oy Hakları ve Azlık Hakları 

 

Bankamız payları imtiyaz taşımamaktadır. Bankamızla hakimiyet ilişkisini de getirecek 

şekilde, karşılıklı iştirak içinde olunan şirket bulunmamaktadır.  

 

Yönetim Kurulu’nda bağımsız üyeliklerin tesis edilmiş olması ile birlikte azlık haklarının 

temsili de Yönetim Kurulu nezdinde sağlanmış bulunmaktadır. 

 

6. Kâr Payı Hakkı 

 

Kâr dağıtımı esaslarına Bankamız Esas Sözleşmesi’nde ayrıntılı olarak yer verilmiş olup, kâr 

dağıtım politikası bu şekilde pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Kâr dağıtımı mevzuatta 

öngörülen yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.  

 

Bankamızda “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 1.6.1 numaralı maddesi uyarınca bir kâr dağıtım 

politikası oluşturularak Genel Kurul onayına sunulmamıştır. Ancak, Yönetim Kurulu’nun kâr 

dağıtımına ilişkin önerisi her yıl Olağan Genel Kurul toplantılarından önce pay sahiplerinin 

bilgisine sunulan faaliyet raporu içeriğinde yer almakta ve her yıl Genel Kurul’da görüşülen 

gündem konuları arasında bulunmaktadır. Kâr dağıtımı pay sahiplerinin onayına sunulmakta 

ve Genel Kurul tarafından onaylanarak uygulanmaktadır. Ayrıca, bu konuda BDDK 

tarafından verilen talimatlara uygun hareket edilmektedir. 

 

Bankamızın kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.  

 

7. Payların Devri 

 

Bankamız esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. 

Payların edinim ve devirleri için 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18 inci maddesinin 

getirdiği düzenlemeler ve kısıtlamalar hariç payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştırıcı 

bir uygulamamız bulunmamaktadır.  
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BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

 

8. Bilgilendirme Politikası 

 

Bankamızın bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından 

onaylanarak yürürlüğe girmiş ve Bankamız internet sitesi “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında 

kamuya açıklanmıştır. 

 

Bankamızda kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve 

geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonu, 

Yönetim Kurulu’nun belirlemiş olduğu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Genel Müdür 

tarafından yürütülür. Buna ilişkin olarak yapılan faaliyetler, doğrudan Genel Müdüre 

raporlayan Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı koordinasyonu altında Mali 

Kontrol, Muhasebe ve Mevzuat ve Uyum Müdürleri tarafından yerine getirilmektedir. Söz 

konusu yetkililer Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu 

sorumluluklarını ifa etmektedirler. Bankamızda bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile 

sorumlu olan kişilerin isimleri ve görevlerine ilişkin bilgiler “2. Pay Sahipleri ile İlişkiler 

Birimi” başlığı altında sunulmuştur.  

 

Pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Bankamızın 

bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce 

kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir. Bankacılık Mevzuatı, Sermaye 

Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tüm 

konularda, Bankamıza pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara 

cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç 

duyulduğunda, konu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Mali Kontrol ve 

Muhasebe Müdürleri ile Mevzuat ve Uyum Müdürü’nden oluşan bir çalışma grubunca ele 

alınarak bilgilendirme politikamız kapsamında değerlendirilir. Bankamıza bu kapsamda 

yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar adı geçen çalışma grubunun onayından geçtikten sonra 

kamuya açıklanır. 

 

Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili 

mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve 

yöntemlere aşağıda yer verilmiştir. 
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1) Üçer aylık dönemlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 

yayımlanan mevzuata uygun olarak solo ve konsolide bazda hazırlanan mali tablolar ve ilgili 

mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal 

süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na iletilerek Bankamız internet sitesinde 

“Hakkımızda Bölümü - Yatırımcı İlişkileri” kısmında yayımlanır. İlgili mali tablolar Denetim 

Komitesi üyeleri ile Banka’nın finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri tarafından 

doğruluk beyanı ile imzalanır. 

 

2) Ara dönemlerde ve yıl sonlarında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun 

olarak solo ve konsolide bazda hazırlanan mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot 

ve açıklamalar ile bağımsız denetim raporu, Bankamız internet sitesinde yayımlanır. 

 

3) Sermaye Piyasası Kurumu mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum 

açıklamaları, süresi içinde KAP’a iletilir. Özel durum açıklamaları, Mali İşlerden Sorumlu 

Genel Müdür Yardımcısı ve Mali Kontrol Bölümü Müdürü tarafından elektronik imza 

aracılığıyla imzalanır ve Bankamız internet sitesi  “Hakkımızda Bölümü - Yatırımcı İlişkileri” 

kısmında yayımlanır. 

 

4) Esas Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımı gibi durumlarda 

Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılır. 

Ayrıca, KAP kapsamında bilgilendirme usulüne uygun olarak yapılır. 

 

5) Yıllık faaliyet raporu, BDDK, TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak her yıl Genel 

Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay 

sahiplerinin incelemesine sunulur ve internet sitesi “Hakkımızda Bölümü - Yatırımcı 

İlişkileri” kısmında yayımlanır (www.abank.com.tr). 

 

6) Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerektiğinde basın açıklamaları yapılır. Yazılı ve görsel 

medyaya basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel 

Müdür veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir. İlgili süreçte 

şirket içi ve şirket dışı uzmanların görüşlerinden faydalanılabilinir. Öte yandan, Bankamız 

hakkında, TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası 

basın-yayın organlarında yer alan ve görevlendirilebilecek medya izleme şirketlerince takip 

http://www.abank.com.tr/
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edilen tüm haber ve söylentiler Mali İşler Grubu tarafından değerlendirilerek ABank ile ilgili 

gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanılırsa, durum değerlendirilir, Borsa İstanbul (BİST) 

veya SPK tarafından açıklama isteğini takiben veya gerekli hallerde açıklama isteği 

beklenmeksizin ABank Bilgilendirme Politikası’na uygun olarak ilgili bildirimler yapılır. 

 

7) Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfalarında (www.abank.com.tr) Abank’a 

ait ayrıntılı bilgi ve veriler, kurumsal yönetim profiline uygun bir formatta yer alır. İlgili 

internet sitesi Mali İşler Grubu tarafından takip edilerek güncel tutulur. Pay sahipleri ve ilgili 

diğer taraflar tarafından e-posta, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü soru 

usulüne uygun olarak cevaplandırılır. Bankamız internet sitesi herkese açıktır ve kullanımında 

herhangi bir sınırlama yoktur. Internet sitesi ziyaretçileri yasal zorunluluklar hariç 

Bankamızca gizli tutulur. Bankamız Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından internet sitesinin 

güvenliğini sağlamak için tüm tedbirler alınmıştır.  

 

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 

 

ABank internet sitesi www.abank.com.tr adresinde hizmet vermektedir. Bankamız internet 

sitesinin İngilizce versiyonu da bulunmaktadır.  

 

Kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Bankamız internet sitesi 

Yatırımcı İlişkileri başlığı altında, tüm menfaat sahiplerine kolay erişilebilir bilgi yaratmak 

hedefi ile yeniden yapılandırılmıştır. Bu başlık altında Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.2.2 

numaralı maddesinde belirtilen ticaret sicil bilgilerine, son durum itibarıyla ortaklık ve 

yönetim yapısına, değişikliklerin yayımlandığı ticaret sicil gazetelerinin tarih sayısı ile birlikte 

esas sözleşmenin son haline, özel durum açıklamalarına, finansal raporlara, faaliyet 

raporlarına, izahnameler ve halka arz sirkülerlerine, genel kurul toplantılarının gündemleri, 

hazır bulunanlar listeleri ve toplantı tutanaklarına, vekaleten oy kullanma formuna, Bankamız 

etik ilkeleri ve bilgilendirme politikasına, yatırımcıların Bankamızla iletişim kurabilmesine 

yönelik bilgilere yer verilmektedir. İnternet sitemizde Bankamızın misyon ve vizyonuna dair 

bilgiler de mevcuttur.  

 

İnternet sitesinde yayımlanan bilgilerde değişiklik yapılamamasına yönelik gerekli güvenlik 

önlemleri alınmıştır. 

 

http://www.abank.com.tr/
http://www.abank.com.tr/
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10. Faaliyet Raporu 

 

Bankamız faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer 

verilmektedir.  

 

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ 

 

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

 

Menfaat sahipleri, Bankamızın hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan pay 

sahipleri, müşteriler, çalışanlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi kişi, kurum veya 

çıkar gruplarıdır.  

 

Menfaat sahiplerinin Bankamızla ilgili tüm soru ve isteklerini iletebilmeleri için 

yatirimciiliskileri@abank.com.tr e-posta adresi oluşturulmuş, Bankamız internet sitesinde 

Genel Müdürlük iletişim bilgilerine, internet sitesi üzerinden doldurulabilinen iletişim 

formuna yer verilmiştir. 

 

Pay Sahipleri 

 

Bankamız “Bilgilendirme Politikası”nda belirtilen hususlar çerçevesinde pay sahipleri yasal 

bildirimler ve internet sitemiz aracılığıyla bilgilendirilmektedir. 

 

Müşteriler 

 

Bankamız ile ilgili olarak müşterileri ilgilendirebilecek hususlarda gerekli bilgilendirme 

yapılmaktadır. Şubelerimizde müşterilerimiz ile doğrudan irtibat kurularak gereken 

durumlarda bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır. Ayrıca, İnternet sitemizde Bankamız 

ile ilgili tüm bilgiler, haber ve duyurular yayımlanmaktadır. 

 

Çalışanlar 

 

Çalışanlarımız ile ilgili tüm uygulamalar İş Kanunu’na ve diğer mevzuata uygun olarak 

yürütülmektedir. İş akitleri yazılı olarak düzenlenmiştir. 

mailto:yatirimciiliskileri@abank.com.tr
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Çalışanlara yönelik işe alım, terfi ve işten çıkarma politikaları ve diğer hususlar yazılı olarak 

“Bankamız Etik İlkeleri ve Çalışma Kuralları Talimatı”nda belirtilmiştir. 

 

Şubelerimizde gerçekleştirilen tüm işlemlerin iş akışı dokümanları, tüm şube ve genel 

müdürlük personelinin unvan bazında ayrıntılı görev tanımı dokümanları hazırlanmıştır. 

Bankamız uygulamalarına yönelik prosedürler ve uygulama talimatları hazırlanmıştır. Görev 

tanımları, iş akışları, prosedürler, uygulama talimatları ve diğer dokümantasyon 

çalışanlarımızın kolay erişiminin sağlanması amacıyla Aportal ve NotesPortal isimli Banka 

dahili internet ortamlarında yayımlanmıştır. Ayrıca Aportal ve NotesPortal ortamlarında 

Banka ile ilgili genel mektup, duyuru ve haberler çalışanlarımızla paylaşılmaktadır. 

 

Katılımcı bir yönetim oluşturmak ve bilgi akışını sağlamak amacıyla periyodik olarak 

toplantılar yapılmaktadır. 

 

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 

 

Bankamız, BDDK, SPK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Borsa İstanbul 

A.Ş. (BİST) başta olmak üzere tüm düzenleyici ve denetleyici kurumlarca talep edilmekte 

olan bilgileri zamanında ve hatasız sunmak konusunda büyük hassasiyet göstermektedir.  

 

Menfaat sahiplerinin Bankamızın mevzuata aykırı ve etik açıdan olmayan işlemlerini Denetim 

Komitesi’ne iletebilmeleri için gerek Banka içinde dahili iletişim kanalları, gerekse de Banka 

dışında internet sitesi ve şubelerimiz aracılığıyla iletişim mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu 

çerçevede, yatirimciiliskileri@abank.com.tr adresine gelen yazışmaların Denetim 

Komitesi’ne bağlı olarak çalışan Mevzuat ve Uyum Bölümü Müdürü’ne yönlendirilmesi 

sağlanmıştır. Ayrıca, Banka Muhaberat Birimi’ne ulaşan yazışmaların Banka içi dağıtımı 

Mevzuat ve Uyum Bölümü tarafından yapılmaktadır.  

 

Diğer taraftan, Bankamız internet sitesi ve şubelerinde Türkiye Bankalar Birliği Müşteri 

Şikayetleri Hakem Heyeti Başvuru formuna da yer verilmektedir.  

 

 

 

mailto:yatirimciiliskileri@abank.com.tr
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12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

 

ABank çalışanlarının, hissedarlarının ve müşterilerinin yüksek düzeyde tatminini sağlamayı 

hedeflemektedir. Bu doğrultuda tüm bu menfaat sahiplerinin bu beklentileri belirlenmekte ve 

bu beklentilerin yerine getirilmesi doğrultusunda operasyonel sistemler ve politikalar 

geliştirilmektedir. 

 

Tüm çalışanlarımız, Bankamız intranet sistemi Aportal ve NotesPortal aracılığıyla öneri ve 

yorumlarını iletebilmektedirler. Bu öneri ve yorumlar İnsan Kaynakları birimi tarafından konu 

ile ilgili yönetim kademelerine iletilmekte uygun bulunanlar hayata geçirilmektedir. 

 

Menfaat sahipleri çeşitli komite toplantıları, genel kurul toplantıları, öneri sistemi ve yönetim 

kurulunu toplantıya çağırma haklarını kullanarak yönetime katılabilmektedirler. Aşağıda, 

çalışanlar, müşteriler ve hissedarların yönetime katılımını sağlayan sistemler tanımlanmıştır. 

 

Çalışanlar         Müşteriler     Hissedarlar 

- Komiteler     -   Müşteri Öneri Sistemi             -  Genel Kurul       

- Öneri Sistemi                (web üzerinden veya şubelerden             -  Yönetim Kurulu 

- Yönetici Toplantıları      iletilen her türlü öneri değerlendirilmektedir.)  

 

13. İnsan Kaynakları Politikası  

 

İnsan Kaynakları politikamız, Bankamızın hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanlarımızın 

sürekli gelişimini, performans değerleme, iç müşteri değerleme ve kariyer planlama 

sistemlerini  kullanarak desteklenmektir.  

 

Çalışma prensiplerimiz; 

 

 Müşteriye ekonomi mantığı içinde mükemmeli sunmak, 

 Dürüstlük ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmak, 

 Bankacılık disiplinini hiçbir zaman elden bırakmamak, 

 Çalışanların başarılarının ödüllendirildiği bir ortam yaratmak, 

 Yaratıcılığı desteklemek, 

 Toplumsal yükümlülüklerimiz konusunda taviz vermemek, 
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ABank’ta insan kaynakları stratejik bir rol üstlenir. ABank’ın hedefleri doğrultusunda diğer 

birimlerle koordinasyon içinde başarıyı temel alan, çağdaş insan kaynakları programlarını 

yürütür.  

 

Performans Yönetimi 

 

Performans Yönetim Sistemimiz sürekli gelişimi sağlamak amacıyla somut ve ölçülebilir 

hedeflere dayalı açık bir sistemdir. Her yıl başında verilen hedefler izlenerek yıl sonunda 

yetkinliklerle birlikte değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları kişilerle paylaşılarak eğitim ve 

kariyer planlama çalışmalarında veri olarak kullanılmaktadır.   

 

Kariyer Yönetimi 

 

Banka’nın ihtiyaçları ile personelin istek ve hedefleri doğrultusunda, değişik unvan 

kademelerindeki hareketin yönlendirilme süreci olarak algıladığımız kariyer geliştirme ve 

planlama, eğitim ve performans yönetim sistemimiz ile birlikte ele alınmaktadır. Kariyer 

yönetimi çalışmaları “Kariyer Eğitimleri” ile desteklenmektedir. Nitelikli insan kaynağının 

sürekliliğini sağlamak için yönetici adayı yetiştirme programları düzenlenmektedir.  Yönetici 

seviyesinde atama gerektiğinde Bankamızda uygun olan adaylara öncelik verilmektedir.    

 

Eğitim  

ABank, eğitim ve gelişim faaliyetlerini "Gelişime Dair Her şey" konseptiyle 3 Temmuz 2013 

itibariyle ABank Gelişim Merkezi çatısı altında yürütmeye başladı. 

 "Çalışanlarının gelişimini en üst seviyede destekleyen yenilikçi ve çözüm odaklı gelişim 

merkezi olmak" vizyonunu benimseyen ABank Gelişim Merkezi, klasik eğitim yaklaşımından 

farklı olarak dünyadaki trendlere uygun yenilikçi gelişim çözümleri sunmaktadır. 

Banka’nın hedefleri, stratejileri ve çalışma prensipleri ile eğitim ve gelişim faaliyetleri 

arasında paralellik sağlamak, çalışanların gelişimine yatırım yaparak müşterilerinin tercih 

ettiği ilk banka olma vizyonunu desteklemek, değerlerimizi ve liderlik yetkinliklerini 

güçlendirmek ABank Gelişim Merkezi’nin ana hedefleri arasında yer almaktadır. 
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 ABank çalışanlarının, bölümlere özel gelişim programlarından gelişim uygulamalarına, 

uzaktan eğitimlerden üniversite iş birliği ile hazırlanan özel programlara kadar uzanan tüm 

eğitim ihtiyaçlarını tek çatı altında birleştiren ABank Gelişim Merkezi’nde, toplam çalışan 

sayısının % 10'una aynı anda eğitim hizmeti verilebilmektedir. 

Çalışma Ortamı  

 

Yaşamımızın önemli bir bölümünü işyerinde geçirdiğimiz dikkate alındığında çalışma 

ortamının kişinin çalışma verimini ne kadar etkilediği net olarak gözükmektedir.  Abank, bu 

bilinçle hareket ederek, çalışanlarına en iyi ortamı sağlamaya özen göstermektedir.  

Abank’ta insana önem veren, çalışana kapısını her zaman açık tutan yönetim tarzı 

bulunmaktadır. Her ABank’lı, Bankamızın en tepe noktalarındaki yöneticilerine bile rahatlıkla 

ulaşabileceğini bilir. Katı bir hiyerarşik yapı içinde çalışmak yerine, görevin en iyi şekilde 

yapılmasını bekleyen ve elemanlarıyla ekip halinde çalışmayı  prensip edinen bir yönetici 

kadrosu ile çalışmaktadır.  

 

Çalışanlarımızı ilgilendiren tüm uygulamalar hakkında bilgilendirme Aportal ve NotesPortal 

aracılığıyla intranet üzerinden yapılır. Tüm çalışanlar NotesPortal’den faydalanarak prosedür 

ve talimatlara ulaşabilir, önerilerini İnsan Kaynakları ve Organizasyon, İş Geliştirme ve 

Hizmet Kalitesi Bölümlerine iletebilirler. Çalışan önerileri incelenerek uygun olanlar 

uygulamaya alınmaktadır.  

 

Bankamızda çalışan tüm personel taleplerini tüm açıklığıyla yönetime iletebilmektedir. Bunun 

için geliştirilen öneri/ödül sistemi ile tüm talepler Organizasyon, İş Geliştirme ve Hizmet 

Kalitesi Bölümü’ne iletilmekte, bu bölümde kayıt altına alınarak sonuçları takip edilmekte ve 

altı aylık periyotlarda gelen öneriler değerlendirilerek ödüllendirilmektedir. Bu nedenle ayrıca 

işçi temsilcisi seçimine gerek duyulmamıştır.  

 

İnsan Kaynakları Bölümü’ne herhangi bir sebeple ayrımcılık yapıldığı konusunda gelen 

şikayet bulunmamaktadır. 
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14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk    

 

Abank yönetimi, sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde, Banka’nın değerini yükseltmek 

hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürürken toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek 

amacıyla, ekonomik gelişmeye destek vermekte; çalışmalarında ülkenin kanunlarına, ilgili 

tüm iş kollarına ve çevreye karşı saygılı politikalar izlemektedir. Bankacılık sektörünün 

geliştirilmesi ve sektöre olan güvenin arttırılması yolunda çalışılmaktadır.  

 

Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir bankacılık, ancak tahrip edilmemiş bir doğa ile 

gerçekleşebilir gerçeğinden hareketle 2011 yılı içinde “Sosyal ve Çevresel Risk Yönetim 

Prosedürü” oluşturulmuş, personelimize bu yönde gerekli eğitimler verilmiş ve kredi karar 

verme süreçleri içerisine dahil edilmiştir. 

 

2011 yılında kurulan bu sistemle Bankamızın kullandıracağı krediler çerçevesinde sağlanan 

finansmanın sosyal ve çevresel risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ilkeleri 

düzenlenmiştir. Sistemin amacı, kredilendirilecek kişi veya projelerin sosyal ve çevresel 

etkilerinin değerlendirilmesi ilkelerini ve kriterlerini düzenlemek, bu kriterlere uyumsuz 

haller ortaya çıkması durumunda alınması gereken aksiyonları belirlemek, bu düzenlemeler 

çerçevesinde Bankamız personelinin yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve Bankamızım 

Sosyal ve Çevresel Risk Yönetimi sisteminin etkinliğinin izlenmesi ve raporlamasına ilişkin 

kuralları belirlemektir.  

 

ABank olarak kredi ilişkisi içinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinin sosyal 

ve çevresel etkilerinin yanısıra kamu sağlığı ve güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerinin de 

asgari seviyede olması Bankamızın önem verdiği bir husustur. 

 

Bankamız faaliyetleri yönünde çevre mevzuatına herhangi bir aykırılık bulunmamakta olup 

bu konuda Bankamız herhangi bir yasal yaptırıma maruz kalmamıştır.  

 

Bankamız etik kurallarının özet bir hali internet sitemiz aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.  
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BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU 

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri esas sözleşmenin 32 nci maddesi uyarınca en çok üç yıl için 

seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket 

dışında alacakları görevler için Bankacılık Kanunu’nun getirdiği sınırlar içerisinde hareket 

edilmekte olup, üyelere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ncı maddeleri 

uyarınca işlem yapabilmeleri için gerekli izin 28 Mart 2013 tarihli Genel Kurul ile verilmiştir.   

 

Banka Genel Müdürü Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir.  

 

Bankamız, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu 

üyeliklerinin bulundurulmasının Banka’nın faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha 

profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağına inanmaktadır. 

Bankamız Yönetim Kurulu’nda üç üye bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliklerine haizdir. 13 

üyeden oluşan Abank Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.  

 

ÜYE GÖREVİ GÖREV 

SÜRESİ 

(YIL) 

EĞİTİM 

DURUMU 

Tuncay Özilhan Başkan 17 Yüksek Lisans 

Andrew Charles 

Stevens 

Başkan Vekili 5 Ay Yüksek Lisans 

Robert Sharpe Üye 5 Ay Lise 

İzzat Dajani Üye 5 Ay Yüksek Lisans 

Mehmet Hurşit 

Zorlu 

Üye 5 Lisans 

Fahad 

Abdulrahman 

Badar 

Üye 5 Ay Yüksek Lisans 

Abdulaziz 

Abdulla Al 

Goharairi 

Üye 5 Ay Doktora 

İpek Nezahat 

Özkan 

Üye 5 Ay Yüksek Lisans 

Nicholas Charles 

Coleman 

Üye 5 Ay Lisans 

Kemal Semerciler Bağımsız Üye 4 Lisans 

Bahattin Gürbüz Bağımsız Üye 3 Lisans 

Didem Çerçi Bağımsız Üye 3 Lisans 

Hamit Aydoğan Üye ve Genel Müdür 4 Lisans 
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Yönetim Kurulu, Genel Müdür dışında icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin Bankamız dışında başka görevler alması konusunda Bankamız 

tarafından oluşturulmuş kurallar bulunmamakta, ancak, bu konuda Kurumsal Yönetim İlkeleri 

ve Bankacılık Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere uyulmaktadır.  

 

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 2013 yılı içinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul 

Toplantısı’na üç bağımsız üye adayı gösterilmiş, adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp 

taşımadığına ilişkin 05 Mart 2013 Kurumsal Yönetim Komitesi Raporu, aynı tarihli Yönetim 

Kurulu Toplantısı’nda sunulmuştur. 28 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 

Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Sn. Bahattin Gürbüz, Sn. Didem Çerçi ve Sn. Adnan 

Aykol’un bağımsızlık beyanları 04 Mart 2013 tarihinde alınmıştır. Yönetim Kurulumuzun 

bağımsız üyelerinden Sn. Adnan Aykol, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 18 Temmuz 

2013 tarihinde kendi iradesi ile istifa etmiştir.  

 

Yönetim kurulu üyelerinin Bankamız dışındaki görevlerine (grup içi grup dışı ayrımı 

yapılarak) ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.  

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TARAFINDAN 

ORTAKLIK DIŞINDA ÜSTLENİLEN GÖREVLER 

Tuncay ÖZİLHAN Anadolu Etap Tarım ve Gıda Ürün San. T.A.Ş., Yönetim Kurulu 

Başkanı 
Antek Teknoloji Ürünleri Paz. Ve T.A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı 

Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları A.Ş.,Yönetim Kurulu Başkanı 

AES Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.,Yönetim Kurulu Başkanı 

Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.,Yönetim Kurulu 

Başkanı 

Anadolu Araçlar Tic.A.Ş.,Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Eğitim ve Sos.Yardım Vakfı Sağlık Tes. İktisadi 

İşlet.,Yönetim Kurulu Başkanı 

Anadolu Taşıt Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı 

Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic.A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı 

Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı 

Anadolu Restoran İşletmeleri A.Ş., Genel Koordinasyon Md.  

Hamburger Restoran İşletmeleri A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Elektronik Aletler Paz. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu 

Başkanı 

Anadolu Otomotiv Dış Tic. ve San. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Isuzu Dış Tic. ve San.A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Ana Gıda Otomotiv ve İhtiyaç Mad. San. ve Tic. A.Ş., Yönetim 

Kurulu Başkanı 

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., Yönetim Kurulu 

Başkanı 
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Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Coca-Cola İçecek A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı 

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Yönetim Kurulu Üyesi 

Adel Kalemcilik Tic.ve San.A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Ülkü Kırtasiye Tic.ve San.A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Ant Sınai ve Tic.Ürünler Paz.A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı 

Anadolu Endüstri Holding, Yönetim Kurulu Başkanı 

Anadolu Isuzu Otomotiv San.ve Tic.A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Özilhan Sınai Yatırım A.Ş., Ortak-Başkan Vekili 

Tarbes Tarım Ürünleri ve Besicilik A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı 

Çelik Motor Tic.A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

AEH Sigorta Acenteliği A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı 

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı 

Alternatif Yatırım A.Ş.,Yönetim Kurulu Başkanı 

Anadolu Eğitim Ve Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 

AEH Anadolu Gayrimenkul Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı 

Anadolu Efes Spor Klubü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

Andrew Charles STEVENS Commercial Bank Of Qatar , Grup CEO'su 

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.,  Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Mehmet Hurşit ZORLU Polinas Plastik ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 
Georgian Urban Energy / Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi 

Georgian Urban Energy / Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Kafkasya A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Etap Tarım A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Tarbes Tarım Ürünleri ve Besicilik A.Ş.,  Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Taşı Ticaret A.Ş.,  Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Termik Santral A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

AEH Sigorta Acenteliği A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

AES Toptan Elektrik Tic.A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Elektronik Aletler Pazarlama A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Ana Gıda Otomotiv ve İhtiyaç Maddeleri San.ve Tic.A.Ş., Yönetim 

Kurulu Üyesi 

Hamburger Restoran İşletmeleri A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Coca Cola İçecek A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Efes Sınai Dış Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Efes Dış Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Efes Technical Management Consultancy, Yönetim Kurulu 

Üyesi 

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş.,  Yönetim Kurulu Üyesi 

Anelsan Anadolu Elektronik ve Tic. A.Ş.,  Yönetim Kurulu Üyesi 

Efestur Turizm İşletmecilik A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Efes Spor Kulübü Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Sağlık Merkezi İktisadi İşletmesi, Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Gayrimenkul Yatırımlar A.Ş.,  Yönetim Kurulu Üyesi 

Polipack Hollanda, Yönetim Kurulu Üyesi 

Nuroll Spa Italy, Yönetim Kurulu Üyesi 

Faber Castell Anadolu, Yönetim Kurulu Üyesi 

Aslancık Elektrik Üretim A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Antek Teknoloji Ürünleri Pazarlama ve Tic. A.Ş.,  Yönetim Kurulu 
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Üyesi 

Moscow Efes Brewery CJSC / Rusya,  Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.,  Yönetici 

Alternatif Portföy A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş.,  Yönetim Kurulu Üyesi 

Alternatif Yatırım A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Abdulaziz Abdulla AL 

GHORAİRİ 

Commercial Bank Of Qatar, Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş 

Ekonomist 

Nicholas Charles 

COLEMAN 

United Arab Bank (UAE), Yönetim Kurulu Üyesi  

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Alternatif Yatırım A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Fahad Abdulrahman 

BADAR 

Commercial Bank Of Qatar, Kurumsal Ticari Bankacılık Başkanı 

İzzat DAJANİ FEBC International Yönetim Kurulu Üyesi (Grup Dışı) 

Robert SHARPE Commercial Bank Of Qatar, Genel Müdür Yardımcılığı 

United Arab Bank (UAE), Yönetim Kurulu Üyesi 

National Bank of Oman, Yönetim Kurulu Üyesi 

Orient 1 Başkan Vekili 

Diners Club International Oman CEO (Grup Dışı) 

Bahattin GÜRBÜZ D Commerce Bank, Yönetim Kurulu Üyesi (Grup Dışı)  

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Didem ÇERÇİ Aras Holding, Grup Koordinatörü (Grup Dışı) 

Alternatif Yatırım A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Kemal SEMERCİLER Alternatif Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Alternatif Yatırım A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Alternatif Finansal Kiralama  A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

İpek Nezahat ÖZKAN - 

Hamit AYDOĞAN Alternatif Yatırım A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı  

Alternatif Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 

 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürün özgeçmişlerine aşağıda yer verilmiştir.  

 

Tuncay Özilhan, Yönetim Kurulu Başkanı 

1947 yılında Kayseri’de doğan Tuncay Özilhan, orta öğrenimini İstanbul Saint Joseph 

Lisesi’nde, Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde, yüksek lisansını ise 

ABD’de,  Long Island Üniversitesi’nde tamamladı. Erciyas Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. 

Genel Müdürlüğü’nden sonra Anadolu Grubu’nda önce Bira Grubu Koordinatörlüğü ardından 

Genel Koordinatörlük görevlerini üstlenen Özilhan, 1984 yılında Anadolu Grubu İcra 

Başkanlığı’na atandı. 2007 yılında grubun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilen Tuncay 

Özilhan, 1996 yılında Grup bünyesine katılan Alternatifbank’ın yanı sıra birçok Grup 

şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. 2001-2003 yılları arasında TÜSİAD 

(Türk Sanayici ve İşadamları Derneği) Başkanlığı yapan Özilhan, halen TÜSİAD Yüksek 
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İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığı, DEIK Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türk-Rus İş 

Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor 

Kulübü Başkanlığını yürütmektedir.   

 

Andrew Charles Stevens, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

1980 yılında Birmingham Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nden yüksek ticaret 

lisansı alarak mezun oldu. İlk olarak 1989 yılında Commercial Bank’a katılan Andrew 

Stevens, 2001 yılında Bankanın CEO’su oldu, 2008 yılından bu yana da Grup CEO’luğu 

görevini devam ettiriyor. Uluslararası Bankacılık alanında, 30 yılın üzerinde, iş geliştirme, iş 

süreçlerinin yeniden mühendisliği ve değişim yönetimi dahil olmak üzere geniş deneyime 

sahiptir. National Bank of Oman, United Arab Bank and CBQ Finance Limited şirketlerinde 

direktörlük ve Orient 1 Limited şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde 

bulunmuştur. Aynı zamanda Qatar Insurance Group International LLC Direktörü olarak ve 

Visa Uluslararası Kıdemli Müşteri Konseyi’nde hizmet vermektedir. 

 

Robert Sharpe, Yönetim Kurulu Üyesi 

Bankacılık sektöründe 35 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Robert Sharpe, İngiltere’nin bir dizi 

finansal kurumlarında CEO olarak görev almıştır. İngiltere’nin düzenleyici kurumları ile de 

çalışan Sharpe; 2008-2011 finansal krizi esnasında başka bir İngiliz finans kurumunun 

kurtarma çalışmasında Bank of England ve finansal hizmetler otoritesinde görev almıştır. 

Daha önce İngiltere ve Avrupa’ya kote şirketlerde murahhas üye olarak, Barclays Emeklilik 

Kurulu’nda bağımsız direktör olarak, HSBC / Barclays JV’de bağımsız Yönetim Kurulu 

Başkanı olarak görev almıştır. Halen National Bank of Oman ve United Arab Bank’ın 

yönetim kurulunda görev almaktadır. IMEDE İsviçre ve Harvard Business School ile 

çalışmalarını tamamlamıştır. Temmuz 2013 itibariyle yönetim kurulu üyesi olarak Abank’a 

katılmıştır. 

 

İzzat Dajani, Yönetim Kurulu Üyesi 

1990 yılında Harvard Üniversitesi’nden MPA ile mezun olduktan sonra 1993 yılında Stanford 

Üniversitesi’nde Yönetici Kadro programını tamamlamıştır. 2008 yılından beri İngiltere’de 

finans endüstrisinin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu bağımsız kamu kuruluşu 

FSA’ya kayıtlıdır. Ayrıca Liverpool Eczacılık Okulu mezunudur. Sayın Dajani 2003 yılında 

Birleşik Arap Emirlikleri Ras Al Khaimah (RAK) Hükümeti’nin fonlarının çoğu yatırım 

faaliyetlerini yürüten Yatırım ve Geliştirme Ofisi İcra Kurulu Başkanı olmuştur. İzzat Dajani, 
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gayrimenkul, otelcilik, petrol & gaz, eğitim ve sağlık alanlarında çok sayıda büyük şirketlerin 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. 2007 yılında Goldman 

Sachs Yatırım Yönetimi Bölümü’ne öncelikli/önemli müşteriler müdürü olarak katılmıştır. 

2011 yılında Citibank Katar’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olmuştur ve 

Bankanın Genel Müdürlüğünü de yapmıştır. Temmuz 2013 itibariyle yönetim kurulu üyesi 

olarak Abank’a katılmıştır. 

 

Mehmet Hurşit Zorlu, Yönetim Kurulu Üyesi 

1959 yılında doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. 

Toz Metal ve Türk Hava Yollarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1984 yılında 

Anadolu Grubuna bağlı Efes İçecek Grubunda Pazarlama uzmanı göreve başladı. Efes İçecek 

Grubunudaki kariyeri boyunca sırası ile Pazarlama şefi, Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, 

Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü gibi çeşitli 

görevler üstlendi. 2000-2008 yılları arasında Efes İçecek Grubu Mali İşler ve Yatırımcı 

İlişkileri Direktörlüğü, 2008-2013 yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı 

görevlerini yürüttü. Ocak 2013 tarihinde Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı görevine 

atanan Mehmet Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu’nun çeşitli şirketlerinde de Yönetim Kurulu 

üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca TKYD, TÜYİD, TEİD ve KOTEDER gibi 

derneklerde de yönetim kurulu üyesi olarak görev üstenmiştir.   

 

Fahad Abdulrahman Badar, Yönetim Kurulu Üyesi 

Commercial Bank of Qatar’a 2000 yılında katılmıştır ve halen bankada Kurumsal Ticari 

Bankacılık Grubu Başkanı olarak hizmet vermektedir. Bireysel, kurumsal bankacılık ve 

operasyon gibi çeşitli alanlarda 11 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır. Wales 

Üniversitesi’nden Bankacılık ve Finans lisansı, Durham Üniversitesi'nden MBA derecesi 

vardır. 

 

Abdulaziz Abdulla Al Goharairi, Yönetim Kurulu Üyesi 

Dr.Abdulaziz Abdulla Al-Ghorairi Puget Sound Üniversite İşletme&İktisat bölümünden 

mezun olduktan sonra iş idaresi üzerine Embry-Riddle University, USA’de yüksek lisans 

yapmıştır. Daha sonra Durham Üniversitesi’nden Bankacılık ve Finans doktorasını almıştır. 

Kariyerine 1985 yılında Katar Petrol’de başlayan Goharairi, daha sonra Katar Savunma 

Bakanlığı’nda satınalma müdürü olarak görev almıştır. 1996 yılında, 12 yıl için finans 

profesörü olarak Katar Üniversitesi’ne katılmıştır. 2010 yılından bu yana CBQ’da SVP ve Baş 
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Ekonomist görevini sürdürmektedir. Temmuz 2013 itibariyle yönetim kurulu üyesi olarak 

Abank’a katılmıştır. 

  

İpek Nezahat Özkan, Yönetim Kurulu Üyesi 

Oglethorpe Üniversitesi Ekonomi & Muhasebe bölümü mezunudur. Yüksek lisansını New 

York Üniversitesi’nde yapmıştır. Kariyerine ilk olarak 1997 yılında Global Menkul Değerler 

A.Ş. de uzman yardımcısı olarak başlamıştır. Daha sonra Merrill Lynch London’da aynı 

pozisyonda görev almıştır. 2001 yılında AIG Blue Voyage Fund Ltd. İstanbul’a uzman olarak 

katılmıştır. 2005 yılında Efes İçecek Grubu’na yönetici olarak geçmiş ve üç yıl boyunca 

grupta kalmıştır. Nisan 2008-Mayıs 2013 arasında Pine Bridge Investments’da Genel Müdür 

Yardımcısı olarak kariyerine devam etmiştir. Temmuz 2013 itibariyle yönetim kurulu üyesi 

olarak Abank’a katılmıştır. 

 

Nicholas Charles Coleman, Yönetim Kurulu Üyesi 

Londra Guildhall Üniversitesi'nden yüksek ekonomi lisansı ile mezun olmuştur. 2008 yılında 

EGM ve Grup finans direktörü olarak CBQ’ya katılmıştır. Bank of New York, Londra 

National Westminster Bank ve Morgan Stanley’de görev almış bir bankacı olarak 22 yılı 

aşkın tecrübeye sahiptir. Daha önce Arthur Young Kuveyt’te görev almıştır. İngiltere ve 

Galler Yeminli Muhasebeciler Enstitüsü Üyesi’dir. United Arab Bank, Orient 1 Limited, 

Commercial Bank Yatırım Hizmetleri, Gekko LLC ve CBQ Finance Limited’te yönetici 

olarak görev yapmıştır. 

 

Kemal Semerciler, Yönetim Kurulu Üyesi 

1958 yılında doğdu. Yüksek öğrenimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Farkültesi’nde tamamladı. Kariyerine 1981 yılında Yapı Kredi Bankası’nda müfettiş 

yardımcısı olarak başlayan Semerciler, 1990-2003 yılları arasında Mali Kontrol ve Bütçe, 

Genel muhasebe ve Mali işler bölümünde müdür olarak görev yaptı. 2004 -2006 yılları 

arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptı. 2006-2008 yılları arasında Mevzuat departmanında 

Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 2008-2009 yılları arasında Yapı Kredi 

Bankası’nda Genel Müdür Danışmanı olarak görev yaptı. Yapı Kredi Bankası’ndaki görevi 

süresince bankanın birçok iştirakinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetçilik görevlerini 

sürdürdü. Kemal Semerciler Mart 2010’dan beri ABank Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 

yürütmektedir. 
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Bahattin Gürbüz, Yönetim Kurulu Üyesi 

1954 yılında doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Bölümü’nden mezun oldu. Kavrakoğlu İşletme Enstitüsü’nde Executive MBA eğitimi alan 

Gürbüz, profesyonel kariyerine Kayseri Türkiye İş Bankası, İthalat-İhracat ve Dış İşlemler 

departmanında başladı. 1983’te Dışbank’ta müfettiş olarak göreve başlayan Gürbüz, 1983-

2004 yılları arasında burada çeşitli görevlerde bulundu. 1997-2004 yılları arasında Dış 

Faktoring, Dış Leasing ve Dışbank Malta’da yönetim kurulu üyeliği yaptı. Aynı zamanda 

Poliport Kimya Sanayi Yönetim Kurulu’nda murahhas aza görevini sürdürdü. 2004-2005 

yılları arasında Dış Bank’a danışmanlık yaptı. 2006 yılında D Commerce Bank AD, 

Bulgaristan’ın Denetim Kurulu üyeliğine getirildi, bir yandan da Alfa Group’a danışmanlık 

yapmaya devam etti. Bahattin Gürbüz Nisan 2011’den beri ABank Yönetim Kurulu Üyeliği 

görevini sürdürmektedir. 

 

Didem Çerçi, Yönetim Kurulu Üyesi 

1966 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 

Kariyerine 1990 yılında Bekoteknik Sanayi/Koç Holding’de Ürün Müdürü olarak başladı. 

1991-1994 yılları arasında İktisat Bankası Kurumsal Bankacılık bölümünde Pazarlama 

Sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra sırasıyla WestLB, Demirbank, Ulusal Bank ve İktisat 

Bankası Kurumsal Bankacılık bölümlerinde yöneticilik görevleri sürdürdü. Aynı zamanda 

Bankalararası Kart Merkezi, İktisat Yatırım Menkul Değerler ve Kablonet İletişim 

Sistemleri’nde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 2002 yılında INGBank A.Ş. 

Ticari Bankacılık Departmanı’nda Bölge Müdürlüğü, Grup Yöneticiliği ve Genel Müdür 

Yardımcılığı görevleriyle birlikte ING Faktoring ve ING Leasing’de Yönetim Kurulu Üyeliği 

görevini üstlendi. Ocak 2011’de Aras Holding Finans Direktörü olarak atanan Çerçi, Nisan 

2011’den beri ABank Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. 

 

Hamit Aydoğan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 

1958 yılında doğdu. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 

1981 yılında Müfettiş olarak başladığı Yapı Kredi Bankası’nda 1986-1993 yılları arasında 

farklı bölgelerde şube yöneticiliği yaptı. 1993 – 1997 yıllarında Yapı Kredi Bankası’nda 

Kurumsal Kredi Pazarlama Bölümünden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve aynı 

dönemde Yapı Kredi Leasing ve Faktoring şirketlerinde görevli Yönetim Kurulu Üyeliği 

yaptı. 1997 – 2003 yılları arasında Yapı Kredi Leasing ve Koç Leasing şirketleri Genel 

Müdürlüğü yaptıktan sonra 2003 – 2009 yılları arası Koçbank ve Yapı Kredi Bankasında 
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Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Baş Yardımcılığı görevini üstlendi. 

Ağustos 2009’da ABank Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi Üyeliklerine getirilen Hamit 

Aydoğan Şubat 2010’dan itibaren ABank Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 

 

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

 

Yönetim Kurulu, ayda bir defadan az olmamak kaydı ile Banka’nın işleri gerektirdikçe 

toplanır. Fiili durumda ayda bir defa toplantı yapılmaktadır. 2013 yılında gerçekleştirilen 

toplantı sayısı 27’dir. 2013 yılındaki toplantıların 13’üne üyeler tam sayı ile katılmış olup, 10 

toplantıya birer üye, 3 toplantıya üçer üye, 1 toplantıya ise altı üye katılamamışlardır. 

Toplantılar Banka merkezinde, şubelerinde veya Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği bir 

başka yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini 

hazırlamak görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların tatbikini sağlamak Yönetim Kurulu 

Başkanı’nın ve yokluğunda Başkan Vekili’nin görevidir. Toplantılar daha önceden üyelere 

dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır. Üyelerden her birinin başkandan Yönetim 

Kurulu’nun toplantıya çağrılmasını ve görüşülmesini istedikleri hususların gündeme dahil 

edilmesini istemek hakları vardır. Gündeme alınması istenen tekliflerden başkan tarafından 

uygun görülenler o toplantı gündemine, diğerleri ise müteakip toplantı gündemine dahil 

edilerek görüşülür. 

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçim sırasında verilecek karara göre en az yedi ve 

en çok onüç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır 

bulunması halinde toplanabilir ve katılan üyelerin çoğunluğu ile karar verebilir. Yönetim 

Kurulu, herhangi bir teklif hakkında, diğer üyelerin tamamının yazılı muvafakatı alınması 

halinde görüşme yapmadan karar alabilir. 

 

Yönetim Kurulu toplantıları Başkan veya yokluğu halinde Başkan Vekili tarafından açılır. 

Toplantıları kanuna, esas sözleşmeye ve usulüne uygun bir biçimde yönetmek, toplantı 

düzenini sağlamak ve görüşmelerle kararların tutanağa yazılmasını temin etmek Başkan’ın 

görevidir. Yönetim Kurulu toplantılarımızda Bankamızın sadece geçmiş dönem performansı 

veya cari dönem gelişmeleri değil aynı zamanda geleceğe yönelik büyüme planları, rakiplere 

karşı geliştirilen stratejiler, insan kaynakları organizasyon yapısına yönelik alınacak kararlar 

gibi konular görüşülmektedir. Görüşülen tüm konular karara bağlanmazken karar alınan 

konulara ilişkin tutanakların açıklanması çeşitli spekülasyonlara yol açabilir. Bu sebeple, 
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tutanaklar kamuya açıklanmamaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulu’nda karara bağlanan 

önemli konuların tümü Özel Durum Açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Yönetim 

Kurulu tutanakları ve ilgili belgeler Yönetim Kurulu Sekreteryasında düzenli olarak 

arşivlenmektedir. Banka toplantı kayıtlarının mevzuata uygunluğu Yönetim Kurulu 

Sekreteryası tarafından sağlanır ve talep edilmesi halinde yetkili kişilere sunulur.  

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Toplantılara uzaktan erişim 

sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de katılınabilinir. Yönetim Kurulu Üyelerinin oyları 

eşit olup, herhangi bir üyeye veya başkana ağırlıklı oy veya veto hakkı tanınmamıştır. 

 

Bankamızın her türlü ilişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu kararları Kurumsal 

Yönetim İlkelerine ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemelerine uygun olarak 

bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı alınarak ve işlemle ilişkili Yönetim Kurulu üyesi oy 

kullanamayacak şekilde alınmaktadır.  

 

2013 yılında önemli nitelikte işlem kapsamına giren bir işlem bulunmamaktadır.  

 

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

 

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. 

 

Denetim Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi  

Sn. Kemal Semerciler – Başkan 

Sn. Nicholas Charles Coleman – Üye 

Sn. Mehmet Hurşit Zorlu - Üye 

Sn. Kemal Semerciler – Başkan 

Sn. Mehmet Hurşit Zorlu - Üye 

Ücretlendirme Komitesi Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi 

Komitesi 

Sn. Didem Çerçi – Başkan 

Sn. Mehmet Hurşit Zorlu - Üye 

Sn. Didem Çerçi – Başkan 

Sn. Nicholas Charles Coleman – Üye 

Sn. Mehmet Hurşit Zorlu - Üye 

Kredi Komitesi İcra Komitesi 

Sn. Bahattin Gürbüz – Başkan 

Sn. Didem Çerçi – Üye 

Sn. Hamit Aydoğan – Üye 

Sn. Mehmet Hurşit Zorlu – Yedek Üye 

Sn. İpek Nezahat Özkan – Yedek Üye 

İpek Nezahat ÖZKAN - Başkan 

Andrew Charles STEVENS -Üye 

Mehmet Hurşit ZORLU - Üye 

Hamit AYDOĞAN - Üye 

 

 

 

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Denetim Komitesi üyelerinin tamamı, İcra Komitesi 

hariç diğer komitelerin ise başkanları bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmiştir. 
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Yine ilkelere uygun olarak Genel Müdür, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde 

oluşturulan Kredi Komitesi ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde oluşturulan İcra Komitesi 

hariç diğer komitelerde yer almamaktadır. Sahip oldukları bilgi birikimleri ve tecrübeleri 

sebebiyle Sn. Kemal Semerciler, Sn. Didem Çerçi ve Sn. Mehmet Hurşit Zorlu birden fazla 

komitede yer almaktadır. 

 

Komitelere ilişkin detay bilgiler aşağıda verilmiştir.   

 

Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler 

 

Kredi Komitesi 

 

Banka Kredi Komitesi’nin görevi mevzuata göre kendisine tanınan yetki sınırları içinde kredi 

tahsisi kararlarını almaktır. Bu tür krediler Genel Müdürlüğün teklifi üzerine komite kararı ile 

açılır. Kredi komitesinin oy birliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya çoğunlukla verdiği 

kararlar ise Yönetim Kurulu’nun onayından sonra uygulanır. Kredi Komitesi başkanı Sn. 

Bahattin Gürbüz (bağımsız üye), üyeleri Sn. Didem Çerçi (bağımsız üye), Sn. Hamit Aydoğan 

(Genel Müdür - Üye); yedek üyeleri ise Sn. Mehmet Hurşit Zorlu ve Sn. İpek Nezahat 

Özkan’dır.   Kredi Komitesi üyelerinden Sn. Didem Çerçi aynı zamanda Ücretlendirme 

Komitesi’nde, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Denetim, Kurumsal Yönetim, Ücretlendirme ve 

Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi Komitelerinde görevlidir. Komitenin diğer üyelerinin kredi 

komitesi dışında diğer komitelerde üyelikleri bulunmamaktadır.  

 

Kredi Komitesi haftada bir kez toplanır. Kredi Komitesi’nin faaliyet ve kararları Yönetim 

Kurulu’nun denetimine tabidir. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri bu amaçla kredi 

komitesinden faaliyetleri hakkında her türlü bilgileri isteyip almaya ve her çeşit kontrolü 

yapmaya yetkilidir.  

 

Denetim Komitesi 

 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 24 üncü maddesi uyarınca oluşturulan Denetim 

Komitesi’nin başkanı, bağımsız üye Sn. Kemal Semerciler, diğer üyeleri ise Sn. Nicholas 

Charles Coleman ve Sn. Mehmet Hurşit Zorlu’dur. Denetim Komitesi 2013 yılı içinde dört 

defa toplanmış ve toplam sekiz adet karar almıştır. Denetim Komitesi Başkanı, aynı zamanda 
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iç sistemlerden sorumlu üyedir. Denetim Komitesi Üyeleri icrada görevli olmayan yönetim 

kurulu üyeleri arasından seçilmiş olup, komite faaliyetlerini Denetim Komitesi prosedürüne 

göre sürdürmektedir. Denetim Komitesi Başkanı Sn. Kemal Semerciler aynı zamanda 

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığını yürütmektedir.  

 

Kurumsal Yönetim Komitesi 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi 30 Mart 2005 tarihinde kurulmuştur. 01.04.2013 tarih ve 9/D 

sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşan yeni komite yapısında Kurumsal Yönetim 

Komitesi’nin başkanı Sn. Kemal Semerciler (bağımsız üye), üyesi Sn. Mehmet Hurşit Zorlu 

olarak belirlenmiştir. Komite Başkanı Sn. Kemal Semerciler aynı zamanda Denetim Komitesi 

Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2013 yılı içinde iki defa 

toplanmıştır. Komite, faaliyetlerini BDDK’nın 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlamış olduğu ”Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” ve SPK 

tarafından 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kurumsal 

Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri:IV, 

No:56)”çerçevesinde sürdürmektedir.   

 

Aday Gösterme Komitesi  

 

Yönetim Kurulu’nun 01.04.2013 tarih ve 9/G sayılı kararı ile “Aday Gösterme Komitesi”nin 

Yönetim Kurulu’nun yapılanması ve bağımsız üyelerin mevcutta görev yaptıkları komitelerde 

üstlendikleri görevler dikkate alınarak ayrı bir şekilde oluşturulmamasına ve bu komitenin 

görevlerinin “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir 

 

Ücretlendirme Komitesi 

 

Ücretlendirme uygulamalarının yönetim kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla 

19.09.2011 tarihinde kurulan ve 01.04.2013 tarih ve 9/F sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üye 

seçimi yenilenen komitenin başkanı Sn. Didem Çerçi (Bağımsız üye), üyesi Sn. Mehmet 

Hurşit Zorlu’dur. Komite üyelerinden Sn. Didem Çerçi, aynı zamanda Kredi Komitesi 

üyesidir. Komite 2013 yılında eksiksiz katılımla bir defa toplanmıştır. Komite, faaliyetlerini 

BDDK’nın 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamış olduğu 

”Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” ve SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarih ve 
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28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri:IV, No:56)”çerçevesinde sürdürmektedir.   

 

Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi Komitesi 

 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378 inci maddesi 

ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 22.10.2012 tarih ve 22/H sayılı Yönetim Kurulu 

Kararı ile “Banka’nın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin 

erken teşhisi, tespit edilen risklere ilişkin gerekli önlemlerin alınması, Banka’nın risk 

yönetimi konusunda izleyeceği politika ve stratejilerin hazırlanması” amacıyla “Riskin Erken 

Teşhisi ve Yönetimi Komitesi”nin kurulmasına karar verilmiştir. 18.07.2013 tarih ve 18/E 

sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikleri yenilenen komitede halen Sn. Didem Çerçi 

(bağımsız üye) başkan, Sn. Nicholas Charles Coleman ve Sn. Mehmet Hurşit Zorlu üye olarak 

görev yapmaktadırlar. 

 

Komite faaliyetlerini “Riskin Erken Teşhisi Komitesi Çalışma Esasları Prosedürü” 

çerçevesinde sürdürmektedir.  

 

Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi Komitesi, Banka’nın maruz kaldığı risklerin 

değerlendirilmesi, alınacak önlem ve izlenecek yöntemler konusunda önerilerin oluşturulması 

amacıyla Bankanın İç Sistemleri birimleriyle icrai fonksiyonlarının ortak iletişim ve 

koordinasyon platformudur. Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan Komite, üç ayda bir 

periyodik olarak toplanarak, Yönetim Kurulu’nun konsolide grup için oluşturduğu risk 

politika ve kararları doğrultusunda, Banka’nın risk iştahını, risk profilini ve tolerans 

seviyelerine uyumunu izleyerek, gerekli görülen uygulamaların alt komiteler ve ilgili 

departmanlar tarafından yürütülmesini ve denetlenmesini sağlamakla yükümlüdür. 

 

2013 yılında Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi Komitesi dört defa toplanmıştır.  

 

İcra Komitesi 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 366 ncı maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu’na bağlı olarak 

görev yapmak üzere 04.11.2013 tarihinde kurulan komiteye, yasal hükümler ve Banka Esas 

Sözleşmesi uyarınca yalnızca Yönetim Kurulu’nun yetki alanına giren yetkiler ve işlemler 
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dışında, yönetişimle ilgili konularla ilgilenme, Banka’nın tüm stratejileri, planları, bütçeleri, 

hedefleri, politikaları, prosedürleri, sistemleri ve performansını gözden geçirme yetki ve 

sorumlulukları verilmiştir.  

 

İcra Komitesi’nde Sn. İpek Nezahat ÖZKAN başkan olarak görev yapmakta, Sn. Andrew 

Charles STEVENS, Sn. Mehmet Hurşit ZORLU ve Sn. Hamit AYDOĞAN da komite 

üyeliklerini üstlenmektedir.  

 

Komite faaliyetlerini, İcra Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Prosedürü çerçevesinde 

sürdürmektedir. Komite 2013 yılı içerisinde 2 defa tam katılımla toplanmıştır. 

 

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 

 

Risk Yönetimi 

 

Risk yönetimi organizasyonu; Banka’nın karşılaşabileceği muhtemel risklerin Banka 

genelinde etkin bir koordinasyonla merkezi olarak yönetilmesinden sorumludur. Risk 

yönetiminin temel amacı, iş kollarına taşıdıkları risklerle uyumlu sermaye (ekonomik 

sermaye) tahsisi sağlamak ve riske göre sermaye getirisini en üst düzeye çıkartarak yaratılan 

katma değeri arttırmaktır. Bankamız, kurumsal yapısının oluşturulmasında önemli yol 

göstericilerden biri olarak “Uluslararası Risk Yönetimi Prensipleri”ni kabul etmiş, Basel II 

Uzlaşısı ile çerçevesi çizilen risk yönetimi prensiplerine uyumu ilke olarak benimsemiştir. 

 

Bankamız bünyesinde risk yönetimine ilişkin tüm strateji, politika ve süreçler “Risk Yönetimi 

Çerçevesi” başlığı altında tanımlanmıştır. Banka’nın maruz kaldığı risklerin etkin bir şekilde 

tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi ve yönetilmesi faaliyetlerini içeren Risk Yönetimi Süreci 

Bankamızda Yönetim Kurulu ile başlar. Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi Komitesi, Aktif 

Pasif Komitesi (APKO), münferit risk komiteleri ve Risk Yönetimi Bölümü, risk yönetimi 

yapısının diğer önemli organlarıdır. Yönetim Kurulu, Banka’nın genel risk politikasını ve risk 

iştahını belirler. Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi Komitesi, Banka’nın izleyeceği risk 

yönetimi stratejileri ve politikalarının hazırlanmasından, Yönetim Kurulu’nun onayına 

sunulmasından ve uygulamanın izlenmesinden sorumludur. Ayrıca ticari birimlerin risk/getiri 

dengesi konusunda temel kararları alması ve alınan risklerin Yönetim Kurulu’nca belirlenen 

limitlere uygun olarak yönetilmesi de Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi Komitesi’nin görev 
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ve sorumlulukları arasında yer alır. APKO, genel piyasa riski, likidite ve kur riskinin kontrolü 

ve izlenmesinin yanısıra, Banka’nın yapısal aktif-pasif vade uyumsuzluğunu izler ve yönetir. 

Münferit risk komiteleri, sorumlu oldukları risk alanlarına ilişkin tüm risklerin ölçüm 

metodolojilerinin geliştirilmesi, izlenmesi ve değerlenmesinden sorumludur. Ayrıca, risk 

yönetim süreçleri ile ilişkili olarak tüm prensip ve politikaların belirlenmesinden ve taşınan 

risklerin minimuma indirilmesini teminen gerekli aksiyon planlarının oluşturulması ve 

uygulamasının takibinden sorumludur. 

 

İcrai fonksiyonlardan bağımsız bir şekilde çalışan ve Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi 

Komitesi’ne bağlı olan Risk Yönetim Bölümü, risklerin Piyasa, Kredi ve Operasyonel Risk 

Komiteleri’nce önerilmiş ve Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi Komitesi’nce onaylanmış 

modeller ve uygun görülen varsayım ve parametreler çerçevesinde periyodik olarak takip 

edilmesi, ölçülmesi ve bu kapsamda konulmuş limitlere uyumun izlenmesi ve 

raporlanmasından sorumludur. Yönetim Kurulu’nun Banka’nın finansal risklere maruz kalan 

alım-satım, aktif-pasif yönetimi ve kredi portföyleri için belirlediği özkaynak büyüklüğü ve 

risk sınırları kullanılarak ilgili kar merkezleri için uygulanacak risk-bazlı limitler bu bölüm 

tarafından belirlenir. Aynı süreç dahilinde limit ihlallerinin izlenmesi ve Riskin Erken Teşhisi 

ve Yönetimi Komitesi ile üst yönetime gerekli bildirimlerin yapılması da bu bölüm tarafından 

gerçekleştirilir. 

 

İç Denetim Sistemi 

 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

 

Teftiş Kurulu Başkanlığı, denetim faaliyetlerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 24 üncü 

maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Komitesi’ne bağlı olarak yürütmektedir. Kurul, bir 

Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bankacılık denetimi ve bilgi sistemleri denetiminde uzman 

yeterli sayıda Müfettiş ile Teftiş Kurulu Sekreterinden oluşur. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

Bankamız şubelerinde, Genel Müdürlük Birimlerinde, İç Kontrol ve Risk Yönetimi 

fonksiyonlarını yerine getiren birimlerde, Banka’nın denetimi altındaki kuruluşlarda, bağlı 

olduğu makam adına teftiş, soruşturma ve inceleme yapmak yetkisine sahiptir. Teftiş Kurulu 

Başkanı görevlerini, müfettişler de teftiş, inceleme ve soruşturmalarını Yönetim Kurulu adına 

yaparlar. 
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Pro-aktif denetim, önleyici yaklaşım; sorun çıktıktan sonra düzeltmek yerine, işlerin sorun 

çıkarmayacak şekilde planlanması için yönetimin partneri olmak, planlama aşamasında 

yönetimle birlikte hareket etmek, Risk odaklı denetim, Uluslararası İç Denetim Standartlarına 

uygun denetim, Kuruma güvence ve danışmanlık hizmetleri yoluyla değer katmak Teftiş 

Kurulu Başkanlığı’nın denetim anlayışının temel ilkeleridir.  

 

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca iç denetimden beklenen amacın sağlanabilmesi için iç denetim 

faaliyetleriyle Banka içi herhangi bir kısıtlama olmaksızın tüm faaliyetler, şube ve genel 

müdürlük birimleri dahil dönemsel ve riske dayalı olarak incelenir, eksiklik, hata veya 

suistimaller ortaya çıkarılır. Bunların yeniden ortaya çıkmasının önlenmesini ve kaynakların 

etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasını teminen görüş ve önerilerde bulunur. Kuruma ve 

üst yönetime gönderilen bilgi ve raporların doğruluğunu, güvenilirliğini denetler. Dönemsel 

ve riske dayalı denetimlerle; iç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin yeterliliği, elektronik 

bilgi sistemlerinin ve elektronik bankacılık hizmetlerinin sağlığı, muhasebe kayıtları ve 

finansal raporların doğruluğu ve güvenilirliği, operasyonel faaliyetlerin usüllere uygunluğu ve 

bunlara ilişkin iç kontrol uygulama usüllerinin işleyişi, işlemlerin kanuna, ilgili mevzuata, 

Banka içi strateji ve politikalara ve diğer düzenlemelere uygunluğu, Yönetim Kurulu ve 

Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi Komitesi’ne yapılan raporlamaların ve yasal raporlamaların 

doğruluğu, güvenilirliği, konsolidasyona tabi ortaklıkların faaliyetleri denetlenir.  

 

İç Kontrol Sistemi 

 

İç Kontrol Koordinatörlüğü  

 

İç Kontrol Koordinatörlüğü faaliyetlerini Denetim Komitesi’ne bağlı olarak yürütür ve 

Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Koordinatörlük, Yönetim Kurulu’na karşı olan 

sorumluluklarını Denetim Komitesi aracılığı ile yerine getirir.  

 

İç Kontrol Koordinatörü’ne bağlı olarak, koordinatörlük bünyesinde Genel Müdürlük Kontrol 

Birimi, Şubeler Kontrol Birimi ve Temel Kontroller ve Destek Birimleri faaliyet 

göstermektedir. İç Kontrol Personeli görevlerini merkezde veya ilgili bölüm veya şubelerde 

yerine getirirler.  
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İç Kontrol Koordinatörlüğü fonksiyonel olarak Banka’nın günlük faaliyetlerinin bir parçası 

olarak tasarlanmıştır. İç Kontrol Koordinatörlüğü personeli faaliyetlerini kanunlar, tüzükler, 

resmi tebliğler ile Banka içi mevzuat, duyuru ve Banka usul ve prensiplerine uygun olarak 

yürütürler. İç kontrol faaliyetleri kapsamındaki kontroller aşağıda verilmiştir. 

 

 Faaliyetlerin icrasına yönelik operasyonel işlemlerin kontrolü, 

 İletişim kanallarının ve bilgi sistemlerinin kontrolü, 

 Finansal raporlama sistemlerinin kontrolü, 

 Banka’nın gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı tüm faaliyetlerin ve yeni 

işlemler ile ürünlerin Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, Banka içi politika ve kurallar 

ile bankacılık teamüllerine uyumunun kontrolü.  

 

Koordinatörlüğün temel görevi; Banka’nın varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkin ve 

verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, Banka içi politika ve kurallara ve 

bankacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama 

sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamaya 

yönelik kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Koordinatörlük iç kontrol sistemi ile iç 

kontrol faaliyetleri ve bunların nasıl icra edileceğini, Banka’nın gerçekleştirdiği tüm 

faaliyetlerin niteliklerini dikkate alarak ilgili birimlerin üst düzey yöneticileri ile birlikte 

tasarlar. 

 

Koordinatörlük, Banka’daki işlem ve faaliyetlere ilişkin kontrollerin, öncelikle bunları 

uygulamaktan sorumlu personel, daha sonra görevli iç kontrol personeli tarafından kontrol 

edilmesine yönelik yapıyı kurar ve işletir. Bunu yaparken değişik bölüm ve çalışanların 

gerçekleştirdiği kontrol faaliyetlerinin koordinasyonu ile bütünlüğünü sağlar ve Banka 

faaliyetlerinin yasal mevzuata, iç mevzuata ve bankacılık etik kurallarına uyumunun sürekli 

olarak kontrol edilmesini temin eder. 

 

Koordinatörlük, Banka’nın tüm şubelerinin, Genel Müdürlük bölümlerinin ve Banka’nın 

konsolidasyona tabi iştiraklerinin faaliyetlerini kapsayacak günlük / haftalık / aylık / periyodik 

/ spot izleme, inceleme ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisine haizdir. Ayrıca, 

Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi’nin inceleme taleplerini yerine getirir. 
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Koordinatörlük personeli Banka’nın tüm işlevlerinin güvenli bir biçimde icra edilmesini iç 

kontrol mekanizmaları vasıtasıyla izlemek, incelemek ve kontrol etmek amacıyla raporlamaya 

dayalı bilgi talebinde bulunur, çeşitli kontrol dökümanları ve araçları üzerinden genel veya 

özel gözlemlere ve izlemeye dayalı kontrol ya da inceleme yapar, tespitleri raporlara bağlar 

veya uyarı mesajları hazırlayarak ilgili birimlere tebliğ ederler. İç Kontrol personelinin 

izledikleri, inceledikleri ve kontrol ettikleri hususlara ilişkin olarak Banka personelinden ilave 

açıklama isteme ve fikirlerine başvurma yetkileri mevcuttur. 

 

Raporlanan eksikliklerin giderilmesinin takibi İç Kontrol Koordinatörlüğü’nce yerine getirilir. 

Tespiti yapılan bulgunun düzeltilmesine ilişkin çalışmalar hakkında ilgili birimden İç Kontrol 

Koordinatörlüğü’ne bilgi akışı sağlanır. 

 

Koordinatörlük personeli çalışma sonuçlarını İç Kontrol Koordinatörü’ne sunar. Koordinatör 

aylık bazda düzenleyeceği raporları değerlendirme ve önerileriyle birlikte Denetim Komitesi 

üyelerine, ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve ilgili üst düzey yönetime iletir. 

Ayrıca gerekli görmesi halinde ilgili birim ya da şube yöneticilerine de gönderir. Bu raporlar 

esas alınıp dönemsel değerlendirmeler yapılarak çeşitli kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, 

değiştirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanır. Bu hususlar üç ayda bir yapılan 

toplantılar esnasında Denetim Komitesi üyelerine sunulur. 

 

19. Şirketin Stratejik Hedefleri 

 

Yönetim Kurulu ABank’ın vizyonunu, misyonunu, stratejik hedeflerini ve çalışma 

prensiplerini belirleyerek bunları internet sitesi ve yıllık faaliyet raporları aracılığıyla kamuya 

açıklamıştır.  

 

Vizyon 

 

Bulunduğu coğrafyada dünya standartlarında çözüm odaklı hizmet anlayışı ile müşterilerinin 

tercih ettiği ilk banka olmaktır. 
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Misyon 

 

Müşteri, ortaklar ve çalışanların fayda ve mutluluğunu gözeterek, ekonomik değer yaratmak 

suretiyle önde gelen banka olmaktır. 

 

Ana Stratejiler 

 

 Gider yönetimini gözeterek kaliteli büyümek 

 Hedeflenen müşteri sınıflarına sunulan hizmetlerde ilk üç banka arasında olmak 

 Hedeflenen müşterilere özgü bankacılık çözüm paketlerini geliştirmek yoluyla 

ilişkilerin devamlılığını sağlamak 

 Bireysel, ticari ve kurumsal müşterilerle olan ilişkilerde çapraz satış ve sinerji 

imkanlarını değerlendirmek. 

 

Banka stratejik hedefleri ve bütçesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Stratejik  

hedeflerin gelişimi belirlenen Kritik Performans Kriterleri çerçevesinde düzenli olarak takip 

edilmektedir. Her yıl yıllık bütçe ve iş planları oluşturularak Yönetim Kurulu’na sunulmakta, 

yıl boyunca bu planlara uygun faaliyet gösterilmesi sonucunda gerçekleşen sonuçlar sürekli 

olarak Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haliyle bütçe ile karşılaştırılmakta ve 

sapmaların nedenleri araştırılmaktadır.  

 

20. Mali Haklar 

 

Banka Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri her yıl Genel Kurul toplantısında tayin ve tespit 

edilen huzur hakkı ücreti almaktadır.  

 

Diğer taraftan Yönetim Kurulu Üyelerine Bankamız tarafından kullandırılacak krediler, 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu’nun 50 nci maddesinde belirli bir çerçeve içerisinde 

kısıtlanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerine bu çerçeve dışında kredi kullandırılmamaktadır. 

 

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve 

ücretler Bankamızın Yıllık Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetim 

ayrımına yer verilecek şekilde kamuya açıklanmaktadır.  
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Ücretlendirme uygulamalarının yönetim kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla 

19.09.2011 tarihinde Ücretlendirme Komitesi kurulmuştur. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst 

düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmesi çerçevesinde Bankamız ücret 

politikasının yazımı konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir. Bu yönde hazırlanmakta 

olan politikanın nihai hali verildikten sonra Genel Kurul bilgisine sunularak Bankamız 

internet sitesinde yayımlanacaktır.  

 
 


