
EK-1 İç Sistemlerden Sorumlu Üye Olarak Atanacaklara İlişkin Beyanname

ADI-SOYADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

UYRUĞU :

ANA ADI :

BABA ADI :

İKAMETGAH ADRESİ :

İç sistemlerden sorumlu üye için belirlenmiş olan niteliklere haiz olduğumu;

Görev yaptıkları sürece, bankada iç sistem birimleri dışında herhangi bir komitede veya birimde sorumluluk almamaları,

Bankada, bağlı ortaklıklarında ve iştiraklerinde nitelikli pay sahibi olmamaları veya nitelikli pay sahibi olanlarla doğrudan

ve/veya dolaylı ilişki içerisinde olmamaları,

Üst yönetimdekilerin eşi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya sıhrî hısımı olmamaları,

Dokuz yıldan fazla bir süreyle aynı bankanın iç sistemlerden sorumlu üyesi olarak görev yapmamış olmaları,

Ana sözleşme/tüzük hükmüne ve/veya genel kurul kararına dayalı olarak tüm personele kârdan yapılan ödemeler hariç

olmak üzere, bankadan ve/veya ana ortaklıklardan, bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad altında ücret veya

benzeri bir gelir sağlamamaları,

Yasanın 20’nci maddesinin (3)’üncü fıkrası kapsamında asgari genel müdür yardımcılarında aranan koşulları sağlamaları,

Son iki yılda söz konusu bankada veya bankanın dâhil olduğu risk grubunda icrai mahiyette faaliyet gösteren birimlerde

görev yapmamış olmaları,

Göreve atandıkları tarihten önceki iki yıl da dâhil olmak üzere, bankaya veya bankanın dâhil olduğu risk grubuna münferiden

danışmanlık veya destek hizmeti vermemeleri, bağımsız denetim, danışmanlık ya da destek hizmeti veren kuruluşların ortağı

veya personeli olmamaları,

Banka risk grubu hariç, kendileri ve/veya dâhil oldukları risk grubunda bulunan kişilerin bankadaki toplam teminatsız riskinin

bankadan aldıkları aylık net ücretin 12 (oniki) katını aşmaması, ancak bu fıkranın uygulanmasında kefalet, teminat olarak

sayılmaz.

Yasanın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrası kapsamında kurucularda aranan nitelikleri taşımaları,

Bankanın dâhil olduğu risk grubu haricinde başka bir bankada ve/veya Uluslararası Bankacılık Biriminde (UBB) çalışmıyor 

olmaları veya Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıyor olmaları,

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

(Banka yetkillerinin açık isim ve imzası ile)

TARİH : ....../....../......

NOT: Her bölümde Evet/Hayır ibareleri ile yanıt verilmesi zorunludur.

           Ek açıklamaya ihtiyaç duyulması halinde ek form kullanılabilir.


