
EK - 1
 BANKA ÜST YÖNETİMİNE ATANACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME

ADI SOYADI:

KİMLİK NUMARASI:

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

UYRUĞU :

ANA ADI :

BABA ADI :

İKAMETGAH ADRESİ :

HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN

ÜNVANI VE ADRESİ :

MESLEĞİ VE GÖREV ÜNVANI:

Yurt içi ve/veya yurt dışında affa uğramış ve/veya sabıka kaydı silinmiş olsa bile; Herhangi bir yasa kuralına aykırılıktan bir yıldan fazla 

hapis cezasına çarptırılmış olmadığını;

Yurt içi ve/veya yurt dışında affa uğramış ve/veya sabıka kaydı silinmiş olsa bile; Ceza Yasası veya diğer yasalar uyarınca

Devletin egemenlik, güvenlik ve saygınlığına, Anayasal düzene karşı işlenen suçlar, taammüden katillik, taammüden katilliğe

teşebbüs, adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs etme, cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel tecavüz ve bu suçlara teşebbüs

etme, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, Resmî

ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, vergi kaçırma suçlarından, bu suçlara iştirakten suçlu bulunmamak, itibarı iade

edilmemiş müflis, hilekârlık gerekçesiyle şirket yönetmekten men edilmiş olmamak, Şans Oyunları Yasası, Uyuşturucu

Maddeler Yasası, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası veya bu Yasalar altında çıkarılan mevzuat kurallarına

ve/veya yurt dışında bu yasaların ve/veya mevzuatın muadili olan yasalara ve/veya mevzuata aykırılıktan yargılanıp mahkum

edilmiş olmadığını;

Yurt içi ve/veya yurt dışında affa uğramış ve/veya sabıka kaydı silinmiş olsa bile; Finansal kuruluşlara ilişkin mevzuata

aykırılıktan yargılanıp mahkum edilmiş olmadığını;

Yukarıda belirtilen suçlar nedeni ile yurt içi ve/veya yurt dışında halen süren bir soruşturma, kovuşturma veya devam eden

bir davası olup olmadığını; (Herhangi bir konuda süren davası bulunması durumunda konusu açıklanmalıdır)

Yurt içi ve/veya yurt dışında yönetimi ve denetimi Tasarruf Mevduat Sigortası ve Finansal İstikrar Fonuna (yurt dışında bu kuruma

muadil) devredilen bankalarda Fona devredildiğinde veya faaliyet izni kaldırılan finansal kuruluşlarda faaliyet izni kaldırıldığında,

nitelikli paya sahip olup olmadığı veya kontrolü elinde bulundurup bulundurmadığını;

Yurt içi ve/veya yurt dışında pay sahiplerinin gönüllü tasfiyesi hariç, tasfiye edilmiş, konkordato ilân etmiş veya müflis ilan edilmiş olup

olmadığını;

İşin gerektirdiği mali güç,  itibar ve yeterliliğe sahip olması; 

Beyan eder; 62/2017 Sayılı Bankacılık Yasası ve bu Yasaya ilişkin çıkmış ve çıkacak tebliğlere göre talep edilecek diğer beyan ve evrakları

temin edeceğime, işbu beyan ve daha sonra vereceğim beyanlarımın aksini ispatlar hususlar ortaya çıkması durumunda 62/2017 Sayılı

Bankacılık Yasası ve diğer Yasa ve mevzuatlara göre uygulanabilecek tüm yaptırım ve cezaları peşinen kabul ederim.

                                                                                                                                                                          AÇIK İSİM:                          

                                                                                                                       İMZA:

BANKA MÜHRÜ:                                                           

TARİH : ....../....../......

NOT: Ek açıklamaya ihtiyaç duyulması halinde ek form kullanılabilir.


