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DENİZBANK KURUMSAL YÖNETİM BEYANI
DenizBank A.ﬁ. Kurumsal Yönetim Beyan›, Sermaye
Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan yay›nlanan Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri çerçevesinde, uluslararas› ilkeler ve
sektör uygulamalar› da dikkate al›narak haz›rlanm›ﬂt›r.
DenizBank A.ﬁ. Kurumsal Yönetim Beyan›, saydaml›k,
eﬂitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerinde
kurulmuﬂ yönetim anlay›ﬂ› ile pay sahipleri ve menfaat
sahipleri ile iliﬂkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu
ve ona ba¤l› olarak çal›ﬂan alt yönetim basamaklar›n›n
görev, yetki ve sorumluluklar›n›n belirlenmesi
konular›nda Bankam›z›n taahhütlerini ifade etmektedir.
1997 y›l›nda kurulan DenizBank A.ﬁ.’nin k›sa bir
zaman dilimine s›¤d›rd›¤› büyüme, bu beyanda yer
alan ilkelere sadakati ve yönetim mekanizmalar›n› ayn›
do¤rultuda güçlendirerek sürdürmesiyle mümkün
olmuﬂtur. ‹lkeler, DenizBank A.ﬁ.’nin dinamik büyüme
süreci içinde devam eden yap›lanmas›n›n omurgas›n›
oluﬂturmaktad›r. Bu çerçevede Basel II olarak bilinen
Risk Yönetimi Kurallar› da Banka’n›n kurumsal yönetim
anlay›ﬂ›nda bir yol gösterici olarak esas al›nm›ﬂt›r.
Kurucu sermayedarlar ile profesyonel yönetimin,
saydam uygulamas› yan›nda kat›l›mc›l›¤› ve eﬂitli¤i ön
plana ç›karan üslubu Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin
benimsenmesinde ve h›zla uygulamaya
geçirilmesinde önemli bir etken olmuﬂtur.
Yat›mc›lar›n korunmas› ve güvenlerinin tesisi esas
olmak üzere temel amaçlar› aﬂa¤›da an›lan Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri’ne uygun mekanizmalar›n kurulmas› ve
geliﬂtirilmesi konusuna Bankam›zda özel bir
hassasiyet gösterilmektedir.
• Sorumluluk ve de¤er yaratmay› hedefleyen bir
yönetim anlay›ﬂ›n› oluﬂturmak ve etkin kontrol
mekanizmalar› ile mevcut ve olas› riskleri en aza
indirmek,
• Mevcut ve potansiyel ortaklar›m›z›n, müﬂterilerimizin,
çal›ﬂanlar›m›z›n ulusal ve uluslararas› piyasalardaki
güveni pekiﬂtirmek,
• Yönetim Kurulu, Üst Kurul ve çal›ﬂanlar›m›z›n
kat›l›m›yla DenizBank’›n piyasa de¤erini sürekli
olarak art›rmak,

• Müﬂterilerin memnuniyetini art›racak olan hizmetlerin
sunulabilmesi için çaba göstermek ve bu çerçevede
çal›ﬂanlar›m›z›n motivasyonunu yüksek tutmak,
• Belirlenen ilkeler do¤rultusunda oluﬂturulan iç ve d›ﬂ
kontrol sistemi ile Yönetim Kurulu’nun Bankam›z›n
faaliyetlerini etkin bir ﬂekilde izlemesini sa¤lamak,
• Menfaat sahiplerinin, Banka’n›n durumu hakk›nda
sa¤l›kl› ve sürekli bilgi sahibi olmalar›n› sa¤lay›c› her
türlü platformun oluﬂmas›n› teﬂvik etmek,
• Menfaat sahiplerinin, mevzuat ve sözleﬂmeden
kaynaklanan haklar›n›n kullan›m› ve korunmas›nda
azami özeni göstermek.
23-24 Eylül 2004 tarihinde DenizBank A.ﬁ. hisse
senetleri halka arz edilmiﬂtir. Bu tarih itibariyle Banka,
‹MKB kotasyon kurallar› ve Sermaye Piyasas› Kurulu
düzenlemelerine de tabidir. Bankam›z halka arz
dönemi öncesinde Kurumsal Yönetim ‹lkeleri,
uluslararas› ilkeler ve sektör uygulamalar›n› dikkate
alarak gönüllü olarak SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
uyum çal›ﬂmas› yapm›ﬂ ve 16 Eylül 2004 tarihli
DenizBank Yönetim Kurulu’nda görüﬂülerek onaylanan
"Kurumsal Yönetim Raporu"nu yay›nlam›ﬂt›r.
DenizBank, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uyum
çal›ﬂmalar›n› halka arz sonras› da ara vermeksizin
sürdürmüﬂtür. Ana Sözleﬂmesinde ilkelere uygun
de¤iﬂiklikleri gerçekleﬂtirmiﬂ ve ard›ndan "Kurumsal
Yönetim Uyum Raporu"nu güncelleyerek 23 ﬁubat
2005 tarihinde yeniden yay›nlam›ﬂt›r. 2005 y›l›
içerisinde gerçekleﬂtirilen faaliyetler ve geliﬂmeler
do¤rultusunda ilgili döneme iliﬂkin "DenizBank
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" 2005 Faaliyet
Raporu’nda yay›nlanmak ve ‹nternet sitesinde de
güncellenmek üzere haz›rlanm›ﬂt›r. Söz konusu rapor
dönem içinde Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin
uygulamalar›na iliﬂkin bilgiler ve ilkelerle Bankam›z
aras›nda ortaya ç›kan farkl›l›klar›n gerekçelerini de
içermektedir.
DenizBank, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ni, dinamik ve
sürekli iyileﬂtirme gerektiren bir olgu olarak kabul
etmektedir. Bu amaçla, ulusal ve uluslararas› kurumsal
yönetim uygulamalar› ve bu alandaki geliﬂmeler
Bankam›zca periyodik olarak takip edilmektedir.
‹lkelere iliﬂkin uygulamalar›n izlenmesi ve geliﬂtirilmesi
Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyesi baﬂkanl›¤›nda kurulan
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi taraf›ndan
yürütülmektedir.

SPK taraf›ndan Temmuz 2003 tarihinde yay›nlanm›ﬂ
olan ve ﬁubat 2005 tarihinde güncellenen Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri ile Bankam›z aras›nda do¤an
farkl›l›klar aﬂa¤›da iki madde halinde özetlenmiﬂ ve
ilgili konu baﬂl›klar› alt›nda da belirtilmiﬂtir.
1- Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Bölüm 1 Madde 3.6’da
belirtilen ve Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu
Madde 4. Genel Kurul Bilgileri baﬂl›¤› alt›nda da
de¤inilen "Bölünme, önemli tutarda malvarl›¤› sat›m›,
al›m›, kiralanmas› gibi önemli nitelikteki kararlar›n
genel kurul taraf›ndan al›nmas› konusunda ana
sözleﬂmeye hüküm konulmas›" konusunda
DenizBank Ana Sözleﬂmesi 19. Maddesi’nde
"Banka ad›na Bankalar Kanunu’nun cevaz› dahilinde
sat›n al›nacak ya da iktisap edilecek ve sat›lacak
veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakk›nda karar
vermek" Yönetim Kurulu görevleri içinde hükme
ba¤lanm›ﬂt›r.
Söz konusu karar›n Yönetim Kurulu görevleri içerisinde
tan›mlanmas›n›n gerekçesi h›zl› karar almak amac›n›
taﬂ›maktad›r. Pay sahiplerinin konu hakk›nda bilgi
edinmesini ve görüﬂ bildirmesini sa¤layabilmek
amac›yla ilgili konuda al›nan kararlar, Bankam›z
‹nternet sitesi arac›l›¤›yla duyurulmaktad›r. Ayr›ca pay
sahipleri ve menfaat sahipleri Ana Sözleﬂme’nin 20.
Maddesi uyar›nca öneride bulunarak belli konular›n
yönetim kurulunda görüﬂülmesini talep hakk›na da
sahiptirler. Bunun yan›nda azl›¤› oluﬂturan
hissedarlar›n yine Ana Sözleﬂme’nin 11. Maddesi
çerçevesinde Genel Kurul gündemine madde
ekletmek ve %1’i oluﬂturan hissedarlar›n belirli bir
durumun araﬂt›r›lmas›n› isteyebilmek haklar›
oldu¤undan bu konuda ileri sürülebilecek sak›ncalar›n
giderildi¤i düﬂünülmektedir.
2- Ba¤›ms›z üye olarak atanan iki Yönetim Kurulu
Üyemiz SPK ve uluslararas› ilkelerle belirlenmiﬂ
ba¤›ms›zl›k kriterlerinin büyük bir k›sm›n› taﬂ›makla
beraber "SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri - Bölüm IV Madde 3.3.4 "ﬁirketin yönetim kurulunda toplam
yedi y›l süre ile yönetim kurulu üyeli¤i yapan bir kiﬂi,
yönetim kuruluna ba¤›ms›z üye olarak atanamaz"
ilkesi ile farkl›l›k göstermektedir.
Di¤er ülke uygulamalar›nda süre koﬂulunu ba¤›ms›zl›k
kriteri olarak almayan veya 9-12 y›l olarak kabul eden
uygulamalar›n da bulundu¤u bir gerçektir. Özellikle

ülkemiz finans sektörünün mevcut durumu da dikkate
al›nd›¤›nda söz konusu kiﬂilerin bu konuda sahip
olduklar› bilgi ve birikimlerden faydalanman›n
gereklili¤i de göz önünde bulundurularak, Bankam›z
süre k›s›t›n› ﬂimdilik ba¤›ms›zl›¤› engelleyen bir faktör
olarak ele almam›ﬂt›r.

BÖLÜM 1 : PAY SAHİPLERİ
1.1. YATIRIMCI ‹L‹ﬁK‹LER‹ BÖLÜMÜ
Pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›lmas›nda mevzuata, Ana
Sözleﬂme’ye ve di¤er ﬂirket içi düzenlemelere
uyulmas› ve bu haklar›n kullan›lmas›n› sa¤layacak
önlemlerin al›nmas› amac›yla DenizBank A.ﬁ. Yönetim
Kurulu 9 Eylül 2004 tarihinde Yat›r›mc› ‹liﬂkileri
Bölümü’nü kurmuﬂtur. Bölüm, Üst Yönetim ile pay
sahipleri aras›ndaki iletiﬂimi sa¤lamakta ve bu
çerçevede Yönetim Kurulu’na raporlama yapmaktad›r.
Ayn› zamanda, Banka içi ve Banka d›ﬂ› bilgilendirme
faaliyetleri ile stratejik pazarlama fonksiyonlar›n›
gerçekleﬂtirmektedir. Bölüm’ün faaliyetleri, görev ve
sorumluluklar›na iliﬂkin bilgi ile Bölüm çal›ﬂanlar›n›n
isimleri ve irtibat bilgileri Bankam›z ‹nternet sitesinde
yay›nlanm›ﬂt›r.
Dönem ‹çi Gerçekleﬂtirilen Faaliyetler
• Yat›r›mc› ve analist toplant›lar› (bire bir ve toplu)
• Yurtd›ﬂ› konferanslara kat›l›m
• Telefon konferanslar›
• Özel Durum Aç›klamalar›
• Mali tablolar›n ‹nternet sitesinde aç›klanmas›
• ‹nternet sitesinin güncellenmesi
• Y›ll›k faaliyet raporu çal›ﬂmalar›na katk› sa¤lanmas›
• Ola¤an Genel Kurul organizasyonu
• Mail ve telefon yoluyla gelen sorular›n cevaplanmas›
• Analist raporlar›n›n incelenmesi ve de¤erlendirilmesi
• Di¤er banka raporlar›n›n incelenmesi ve
karﬂ›laﬂt›rmal› analizlerinin yap›lmas›
• Sektör bilgilerinin incelenerek pazar pay›
raporlar›n›n haz›rlanmas›
• Analiz ve inceleme raporlar›n›n önerilerle birlikte üst
yönetime sunulmas›
Dönem ‹çi Baﬂvuru Say›s›
2005 y›l›nda Bölüm’e 200’ü aﬂk›n yaz›l› ve sözlü
baﬂvuruda bulunulmuﬂtur. Taleplere iliﬂkin bilgi "1.2.
Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›"
baﬂl›¤› alt›nda yer almaktad›r.

59>

BÖLÜM IV. YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM RAPORU

DenizBank
Kurumsal Yönetim Raporu

1.2. PAY SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹ ED‹NME
HAKLARININ KULLANIMI
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Bölümü’ne 2005 y›l› içinde 200’ü
aﬂk›n yaz›l› ve sözlü talep ulaﬂm›ﬂt›r. Tüm sorular ticari
s›r kapsam›na girip girmedi¤i de¤erlendirmesi
yap›larak, ticari s›r kapsam›na girmeyenlerin tamam›
yaz›l›/sözlü olarak cevaplanm›ﬂt›r.
Dönem içinde Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Bölümü’ne ulaﬂan bilgi
talepleri aﬂa¤›daki konular› kapsamaktad›r.
• Aç›klanan finansal tablolar›n kalemlerine iliﬂkin
bilgiler,
• Sermaye art›r›m› bilgileri,
• ‹ﬂ kollar›na ait bilgiler,
• Ülke ekonomisi, Bankam›z ve sektör hakk›ndaki
tahminlerimize yönelik sorular,
• Genel Kurul Toplant›s›’na iliﬂkin bilgiler,
• Finans sektöründeki geliﬂmelere yönelik sorular,
• Bankalar›n birleﬂme, stratejik ortakl›k ve sat›ﬂlar›na
yönelik bilgi ve görüﬂler.
Bankam›z hakk›nda kamuya aç›klanan bilgilerin en
h›zl› ve etkin yolla pay sahiplerine duyurulmas› esast›r.
Bankam›z etkin iletiﬂim yolu olarak ‹nternet sitesini
kullanmakta ve aç›klanan tüm bilgiler eﬂ zamanl›
olarak ‹nternet sitesinde duyurulmaktad›r. ‹nternet
sitemiz üzerinden yat›r›mc›lara aktar›lan di¤er bilgiler
"Bölüm II/2.3 ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i" baﬂl›¤› alt›nda
detayl› olarak aç›klanmaktad›r.
Özel Denetçi Atanmas› Talebi
Pay sahiplerinin özel denetçi atanmas› yönündeki
taleplerine iliﬂkin düzenleme Ana Sözleﬂme’nin 14.
Madde’sinde bireysel bir hak olarak yer almakta olup
aﬂa¤›daki ﬂekildedir:
"Banka’n›n mevcut hisselerinin asgari %1’ine sahip
hissedarlar›n belli bir maddi durumun özel olarak
incelenmesi ve ayd›nlat›lmas› için Genel Kurul’dan
özel denetçi atanmas›n› talep edebilir. Bu talebin
reddi halinde az›nl›k hissedarlar› mahkemeden

durumun incelenmesi ve ayd›nlat›lmas› için özel
denetçi atanmas›n› talep edebilir."
Dönem içinde pay sahiplerimizden özel denetçi
tayinine iliﬂkin bir talep gelmemiﬂtir.
1.3. GENEL KURUL B‹LG‹LER‹
Pay sahiplerinin hissedarl›klar›n›n pay defterine
kaydedilmesi için herhangi bir süre k›s›tlamas›
öngörülmemektedir. Asgari bir pay›n› Bankam›za
tevdii etmiﬂ pay sahiplerinin kay›tlar› pay sahipleri
defterine yap›lmaktad›r.
Genel Kurul’a Davet
Genel Kurul’a davet ilanlar› Ticaret Sicil Gazetesi,
Hürriyet ve Sabah gazeteleri ve ‹nternet sitesinde ilan
edilerek pay sahipleri bilgisine sunulmuﬂtur.
Genel Kurul Hakk›nda Bilgilendirme
Pay sahiplerinin Genel Kurul toplant›lar›na kat›l›m›n›n
kolaylaﬂt›r›lmas› ve istenen bilgilerin temininde zorluk
yaﬂanmamas› amac›yla Bankam›z ‹nternet sitesi aktif
iletiﬂim arac› olarak kullan›lmaktad›r.
Ana Sözleﬂmemizin 11. ve 36. Maddeleri uyar›nca
Genel Kurul toplant›lar›na iliﬂkin ilanlar, ilan ve toplant›
günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce
yap›lmaktad›r. Gündem maddeleri ve vekaletname
formu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi yan›nda Hürriyet
ve Sabah gazetelerinde ilan edilmekte ve Banka’n›n
‹nternet sitesinde yay›nlanmaktad›r. Ayr›ca, ilan
tarihinden itibaren gündem maddeleri, Faaliyet
Raporu, Bankam›z Ana Sözleﬂmesi, mali tablo ve
raporlar, vekaletname formu ve gündeme iliﬂkin di¤er
dokümanlar Bankam›z genel müdürlü¤ünde pay
sahiplerinin incelemesine sunulmaktad›r.
Genel Kurul’a kat›l›m› kolaylaﬂt›rmak için toplant›
konusunu oluﬂturan tüm bilgilere ve vekaletname
formuna ‹nternet sitesinden ulaﬂ›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
Vekaleten oy kullanmalar aç›s›ndan vekalet eden

Dönem İçi Gerçekleştirilen Genel Kurullar
Tarih
28.03.2005

Genel Kurul
Olağan

Katılımcılar
• Pay Sahipleri
• Menfaat Sahipleri
• Basın

Katılım Oranı
%78,28

Davet Şekli
Ticaret Sicil Gazetesi,
Hürriyet ve Sabah gazeteleri
ve İnternet sitesinde ilan

kiﬂinin pay sahibi olmas› ﬂart› yoktur. Genel Kurul
tutanaklar› ve kat›l›m› gösteren hazirun cetvelleri
sürekli olarak ‹nternet sitemizde pay sahiplerinin
bilgisine sunulmaktad›r.
Pay Sahiplerinin Soru Sorma Hakk›
Pay sahiplerinin Genel Kurullarda soru sorma
haklar›n›n bulundu¤u yönünde Bankam›z Ana
Sözleﬂmesi’nde yer alan hüküm "Genel Kurul
toplant›s›na kat›lan her hisse sahibinin gündem
konular›nda eﬂit ﬂartlar alt›nda ve toplant›n›n
yürütülmesine iliﬂkin esaslar çerçevesinde
düﬂüncelerini aç›klama ve soru sorma imkân› vard›r.
Yönetim Kurulu’na hitaben sorulan sorular mümkünse
derhal ve sözlü olarak, imkân olmamas› durumunda
Genel Kurul’u izleyen 15 (onbeﬂ) gün içinde yaz›l›
olarak cevapland›r›l›r." ﬂeklindedir.
Genel Kurullarda yöneltilen, toplant› esnas›nda
cevaplanmam›ﬂ soru ve öneriler Yat›r›mc› ‹liﬂkileri
Bölümü taraf›ndan kayda al›nmakta ve
cevapland›r›lmas› sa¤lanmaktad›r. 2005 y›l›nda
gerçekleﬂtirilen 2004 y›l› Ola¤an Genel Kurulunda bir
kiﬂi söz alm›ﬂ ve 2004 faaliyetlerinden ötürü
yöneticilere teﬂekkür etmiﬂtir.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri ile Bankam›z
Uygulamalar› Aras›nda Do¤an Farkl›l›k
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Bölüm 1 Madde 3.6’da
belirtilen ve Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu
Madde 4. Genel Kurul Bilgileri baﬂl›¤› alt›nda da
de¤inilen "Bölünme, önemli tutarda malvarl›¤› sat›m›,
al›m›, kiralanmas› gibi önemli nitelikteki kararlar›n
genel kurul taraf›ndan al›nmas› konusunda ana
sözleﬂmeye hüküm konulmas›" konusunda DenizBank
Ana Sözleﬂmesi 19. Maddesi’nde "Banka ad›na
Bankalar Kanunu’nun cevaz› dahilinde sat›n al›nacak
ya da iktisap edilecek ve sat›lacak veya kiralanacak
gayrimenkul mallar hakk›nda karar vermek" Yönetim
Kurulu görevleri içinde hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Söz konusu karar›n Yönetim Kurulu görevleri içerisinde
tan›mlanmas› h›zl› karar alma amac›n› taﬂ›maktad›r.
Pay sahiplerinin konu hakk›nda bilgi edinmesini ve
görüﬂ bildirmesini sa¤layabilmek amac›yla ilgili
konuda al›nan kararlar, Bankam›z ‹nternet sitesi
arac›l›¤›yla duyurulmaktad›r. Ayr›ca pay sahipleri ve
menfaat sahipleri Ana Sözleﬂme’nin 20. Maddesi
uyar›nca öneride bulunarak belli konular›n

görüﬂülmesini yönetim kurulundan talep hakk›na da
sahiptirler. Bunun yan›nda azl›¤› oluﬂturan
hissedarlar›n yine Ana Sözleﬂme’nin 11. Maddesi
çerçevesinde Genel Kurul gündemine madde
ekletmek ve %1’i oluﬂturan hissedarlar›n belirli bir
durumun araﬂt›r›lmas›n› isteyebilme haklar›
oldu¤undan bu konuda ileri sürülebilecek sak›ncalar›n
giderildi¤i düﬂünülmektedir.
1.4. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI
• Hisse senetleri imtiyaz taﬂ›mamaktad›r. Ana
Sözleﬂme’nin 12. Maddesine göre her hissenin bir
oy hakk› vard›r.
• Bankam›z›n, karﬂ›l›kl› iﬂtirak içinde oldu¤u bir ﬂirket
bulunmamaktad›r.
• Sermaye Piyasas› Kanunu’nun 4487 Say›l› Kanunla
de¤iﬂik 11. Maddesine göre, az›nl›k haklar›n›n
ödenmiﬂ sermayenin en az 1/20’sini temsil eden
pay sahipleri taraf›ndan kullan›lacak oldu¤u hususu
Ana Sözleﬂme’nin 11. Maddesi ile de teyid edilmiﬂtir.
• Yönetim Kurulu karar› ile Kurumsal Yönetim ve
Atama Komitesi üyesi M. T›nas Titiz küçük
hissedarlar› temsil eden Yönetim Kurulu Üyesi
olarak atanm›ﬂt›r. Bu sebeple birikimli oy kullanma
yöntemi uygulanmamaktad›r.
Pay Sahiplerinin Yönetime Kat›l›mlar›na
‹liﬂkin Tan›nan Di¤er Haklar
Ana Sözleﬂme Madde 11
• Az›nl›¤› oluﬂturan pay sahiplerinin Genel Kurul
gündemi haz›rlanmadan önce gündeme madde
ekletmek üzere yaz›l› olarak baﬂvurmalar› halinde,
Yönetim Kurulu taraf›ndan bu öneriler dikkate
al›nabilir.
• Az›nl›¤› oluﬂturan pay sahiplerinin gerekçeli olarak
haz›rlanm›ﬂ yaz›l› talepleri üzerine Yönetim Kurulu,
Genel Kurulu ola¤anüstü toplant›ya davet eder ve
müzakeresi istenen maddeler gündeme konulur.
Ana Sözleﬂme Madde 13
• ﬁirket Ana Sözleﬂmesi’nde de¤iﬂiklik yap›lmas›na
iliﬂkin kararlar Genel Kurul’da al›n›r. ﬁirket
hisselerinin en az yar›s›na sahip olan pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin kat›lmas› gerekir ve
kararlar toplant›ya kat›lan pay sahiplerinin ekseriyeti
ile al›n›r. Ana Sözleﬂme de¤iﬂikli¤ine iliﬂkin
kararlarda her hisse için bir oy hakk› korunur.
Ana Sözleﬂme Madde 14
• Banka’n›n mevcut hisslerinin asgari %1’ine sahip
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hissedarlar belli bir maddi durumun özel olarak
izlenmesi ve ayd›nlat›lmas› için Genel Kurul’dan özel
denetçi atanmas›n› talep edebilir. Bu talebin reddi
halinde az›nl›k hissedarlar› mahkemeden durumun
incelenmesi ve ayd›nlat›lmas› için özel denetçi
atanmas›n› talep edebilir.
Ana Sözleﬂme Madde 20
• Az›nl›¤› oluﬂturan pay sahipleri ve menfaat sahipleri
belli bir konunun Yönetim Kurulu gündemine
al›nmas›n› Yönetim Kurulu Baﬂkan›’ndan yaz›l› olarak
talep edebilirler. Böyle bir talep üzerine Yönetim
Kurulu Baﬂkan› konuyu bir sonraki Yönetim Kurulu
toplant›s› gündemine alabilir.
1.5. KÂR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI VE
KÂR DA⁄ITIM ZAMANI
Bankam›z kâr da¤›t›m politikas› Ana Sözleﬂmede
(Madde 33) hükme ba¤lanm›ﬂ olup, y›ll›k da¤›t›lacak
kâr miktar› Genel Kurul karar› akabinde ‹nternet
sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktad›r. Kâr
pay› almak veya kâr pay›ndan faydalanmak
konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktad›r.
2004 y›l› kâr› 2005 y›l› içinde hissedarlara bedelsiz
hisse verilmesi suretiyle da¤›t›lm›ﬂt›r.
1.6. PAYLARIN DEVR‹
Bankam›z Ana Sözleﬂmesi’nde, hisse senetlerinin
devrini k›s›tlay›c› bir hüküm bulunmamaktad›r. Ana
Sözleﬂme Madde 8’e göre hisse senetlerinin devri
Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu, Sermaye
Piyasas› Mevzuat› ve Ana Sözleﬂme hükümlerinin sakl›
tutulmas› kayd›yla serbesttir. ‹lgili mevzuatta yer alan
hükümler sakl› kalmak kayd›yla hisse senedinin ciro
edilmesi ve devir alana teslimi ile devir iﬂlemi
tekemmül etmiﬂ olur. Ancak, hisse senetlerimizin
nama yaz›l› olmas› dolay›s›yla bu devrin Banka’ya
karﬂ› hüküm ifade edebilmesi için Yönetim Kurulu
karar›yla söz konusu devrin pay defterine kaydedilmiﬂ
olmas› gerekti¤ine iliﬂkin hüküm bulunmaktad›r.
Bankam›z hisse senetlerinin halka aç›k k›sm› için
Yönetim Kurulu 11 May›s 2004 tarihli ve 2004/29 say›l›
toplant›s›nda ald›¤› karar do¤rultusunda bu hisselerin
beyaz ciro ile devredilebilmesine imkân tan›makla
an›lan hisselerin devrine baﬂtan icazet verilmiﬂtir.

BÖLÜM 2: KAMUYU AYDINLATMA VE
ŞEFFAFLIK
2.1. B‹LG‹LEND‹RME POL‹T‹KASI
Bankam›z kamuya aç›klanmas› gereken ve mevzuat ile
belirlenmiﬂ konulara ek olarak ticari s›r kapsam›na
girmeyen tüm bilgilerin aç›klanmas› konusunda
hassasiyet göstermektedir. Kamuya duyurulacak
konular, duyuru kanallar› ve öngörülen süreler
"Bilgilendirme Politikas›" baﬂl›¤› ile tan›mlanm›ﬂ ve
Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanarak Bankam›z
‹nternet sitesinde yay›nlanm›ﬂt›r. Bilgilendirme
politikas›n›n yürütülmesinden sorumlu Grup/Bölüm’ler
aﬂa¤›da yer almakla beraber isim ve görev detay›
Bankam›z ‹nternet sitesinde kamuya duyurulmuﬂtur.
Ayr›ca özel durum aç›klamas›na giren konular
kapsam›nda bütün iﬂ kollar›n›n ilgili yöneticileri
bilgilendirme politikas›n›n yürütülmesinden sorumludur.
-

Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Bölümü
Risk Yönetimi ve Mali ‹ﬂler Grubu
Genel Müdürlük Operasyonlar› Grubu
Yönetim Hizmetleri Grubu
Kurumsal Yönetim ve Organizasyon Bölümü

2.2. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
SPK’n›n Seri: VIII, No: 39 Say›l› Tebli¤i’ne istinaden
dönem içinde toplam 95 adet özel durum aç›klamas›
mevzuatta öngörülen sürelerde yap›lm›ﬂt›r ve tamam›
‹nternet sitemizde yay›nlanm›ﬂt›r. Bas›nda ç›kan bir
haber için SPK taraf›ndan aç›klama talep edilmiﬂ ve
gerekli özel durum aç›klamas› yap›lm›ﬂt›r. Hisselerimiz
yurtd›ﬂ› borsalara kote olmad›¤› için ‹MKB d›ﬂ›nda bir
borsada özel durum aç›klamas› yap›lmam›ﬂt›r.
2.3. ‹NTERNET S‹TES‹ VE ‹ÇER‹⁄‹
DenizBank, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri, kamuyu
ayd›nlatma ve ﬂeffafl›k ilkesi do¤rultusunda
zaman›nda, do¤ru, eksiksiz, anlaﬂ›labilir, analiz
edilebilir, düﬂük maliyetli ve kolay eriﬂilebilir bilgi
sunumunu sa¤lamak amac›yla etkin ve periyodik
olarak güncellenen bir ‹nternet sitesi oluﬂturmuﬂtur.
Bankam›z ‹nternet sitesinin adresi
www.denizbank.com’dur. ‹nternet sitemizde SPK

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II. Bölüm Madde 1.11.5’deki
tüm bilgilere yer verilmiﬂtir. Aﬂa¤›da ‹nternet sitesinde
yer alan bilgilerin bir k›sm› bulunmaktad›r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ticari sicil bilgileri
Son durum itibariyle ortakl›k ve yönetim yap›s›
‹mtiyazl› pay olmad›¤›na dair bilgi
Ana Sözleﬂme de¤iﬂikliklerinin yay›nland›¤› Türkiye
Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve say›s›
Banka Ana Sözleﬂmesi’nin son hali
Özel durum aç›klamalar›
Y›ll›k faaliyet raporlar›
Periyodik mali tablolar, ba¤›ms›z denetim raporlar›
ve dipnotlar› (konsolide/solo)
Genel Kurul toplant› gündemi, tutana¤› ve hazirun
cetveli
Vekaleten oy kullanma formu
‹ç kontrol sistemine ve risk yönetimine iliﬂkin bilgi
Banka’n›n iﬂtirak ve ba¤l› ortakl›klar›na iliﬂkin bilgi
Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmiﬂleri
Genel Müdür ve Üst Yönetim üyelerinin özgeçmiﬂleri
‹nsan kaynaklar› politikas›
Kâr pay› da¤›t›m politikas›
Bilgilendirme politikas›

•
•
•
•
•

Risk politikas›
Etik kurallar
Bankam›z›n hisse senetleri hakk›nda bilgi
Yönetim Kurulu toplant› tutanaklar›
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2.4. DEN‹ZBANK ORTAKLIK YAPISI (GERÇEK K‹ﬁ‹
N‹HA‹ HAK‹M PAY SAH‹B‹/SAH‹PLER‹)
DenizBank ortakl›k yap›s› ile gerçek kiﬂi nihai hakim
pay sahibi/sahiplerinin ortakl›k yap›s› aﬂa¤›daki
tablolarla gösterilmektedir. DenizBank’›n ortakl›k
yap›s›nda karﬂ›l›kl› iﬂtirak iliﬂkisi bulunmamaktad›r.
2.5. ‹ÇERDEN Ö⁄RENEB‹LECEK DURUMDA OLAN
K‹ﬁ‹LER‹N KAMUYA DUYURULMASI
DenizBank A.ﬁ. içerden ö¤renenlerin ticaretine iliﬂkin
oluﬂturulmuﬂ yasal düzenlemelere tam olarak uyulmas›
için gerekli bütün tedbirleri almay› ve bu konuda
politika geliﬂtirmeyi Banka kültürünün bir amac› olarak
görmektedir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve
Üyeleri, denetçileri ve tüm personeli ve bunlar›n
d›ﬂ›nda meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri
s›ras›nda bilgi sahibi olabilecek durumunda olanlar ile
bunlarla temaslar› nedeniyle do¤rudan ve dolayl›

DenizBank Ortaklık Yapısı
Pay Sahipleri
Zorlu Holding A.Ş.
Diğer
Halka Açık
TOPLAM

Pay Adedi
237.063.940.440
11.059.560
79.025.000.000
316.100.000.000

Toplam
Nominal Değer-YTL
237.063.940
11.060
79.025.000
316.100.000

Pay Yüzdesi

Toplam
Nominal Değer-YTL
12.000.000
800.000
8.000.000
800.000
58.400.000
80.000.000

Pay Yüzdesi

%74,997
%0,003
%25,000
%100

Zorlu Holding Ortaklık Yapısı
Pay Sahipleri

Pay Adedi

Ahmet Nazif ZORLU
Zülal ZORLU
Zeki ZORLU
Türkan ZORLU
Olgun ZORLU
TOPLAM

12.000.000
800.000
8.000.000
800.000
58.400.000
80.000.000

%15
%1
%10
%1
%73
%100
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olarak bilgi sahibi olabilecek olanlar›n bu bilgileri
kendilerine veya üçüncü kiﬂilere menfaat sa¤lamak
amac›yla kullanmalar›n› Disiplin Yönetmeli¤i ve Etik
Kurallar› kapsam›nda yasaklam›ﬂt›r.
Ticari s›r kapsam›na girebilecek, Bankam›z için önem
arz eden bilgiler aﬂa¤›da yer alan unvan ve göreve
sahip çal›ﬂanlard›r. Söz konusu çal›ﬂanlar›n isim listesi
Bankam›z ‹nternet sitesinde yay›nlanm›ﬂt›r.
-

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Sekretaryas›
Banka Genel Müdür Yard›mc›lar›
‹ﬂtirak Genel Müdürleri
‹ﬂtirak Genel Müdür Yard›mc›lar›
Genel Muhasebe Bölümü
Krediler Grubu
Teknoloji Bölümü
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Bölümü
‹ç Kontrol ve Risk Yönetimi Gruplar›
Yönetim Hizmetleri Grubu
Kurumsal Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Grup, Bölüm, ﬁube Müdürleri

BÖLÜM 3: MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹LEND‹R‹LMES‹
Menfaat sahipleri (pay sahipleri, çal›ﬂanlar, müﬂteriler,
muhabir bankalar, sendikasyona kat›lan kurumlar,
kamu kurumlar›, kredi verilen kurumlar,
tedarikçilerimiz, sosyal çevremiz, iliﬂkide oldu¤umuz
di¤er kesimler) genel kurul toplant› tutanaklar›, özel
durum aç›klamalar›, bas›n bültenleri, "Deniz’den
Haberler" bültenleri, ﬂirket içi duyurular ve faaliyet
raporlar› ile düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Ayr›ca
talepler do¤rultusunda düzenlenen bilgilendirme
toplant›lar› ve yaz›l› aç›klamalar arac›l›¤› ile bilgi
edinilmektedir. Söz konusu bilgilere ‹nternet
sayfam›zda yer verilmesi ile güncel bilgiye kolay
eriﬂim sa¤lanmaktad›r.
Büyüyen organizasyon yap›s› çerçevesinde, Bankam›z
ile menfaat sahipleri aras›ndaki iletiﬂim ve her türlü
iliﬂkinin daha düzenli ve koordineli yürütülmesi ve
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri kapsam›nda
gerçekleﬂtirilmesi gereken altyap› ve sistemlerin
kurulmas› amac› ile 2005 y›l› ﬁubat ay›nda Kurumsal
Yönetim ve Organizasyon Bölümü kurulmuﬂtur.

3.2. MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N YÖNET‹ME KATILIMI
Banka, müﬂterilerini, çal›ﬂanlar›n›, hissedarlar›n› ve
di¤er menfaat sahiplerini aralar›ndaki dengeyi
gözeterek optimum düzeyde tatmin sa¤lamak
amac›yla, ürün ve hizmet kalitesini geliﬂtirerek, iç ve
d›ﬂ müﬂteri beklentilerini karﬂ›lamay› öngörmektedir.
Bunlar› gerçekleﬂtirmek için "ortak ak›l" prensibiyle
hareket etmekte ve sistemlerini sürekli geliﬂime yönelik
olarak tasarlamaya önem vermektedir.
Menfaat sahipleri çeﬂitli komite toplant›lar›, Genel
Kurul toplant›lar›, öneri sistemi ve Yönetim Kurulu’nu
toplant›ya ça¤›rma haklar›n› kullanarak yönetime
kat›labilmektedirler. Aﬂa¤›da çal›ﬂanlar, müﬂteriler ve
hissedarlar›n yönetime kat›l›m›n› sa¤layan sistemler
tan›mlanm›ﬂt›r. Sistemlerden elde edilen ç›kt›lar
Kurumsal Yönetim ve Organizasyon Bölümü
taraf›ndan çeﬂitli analizler yap›larak Üst Yönetim’e
sunulmaktad›r.
Çal›ﬂanlar
- Komiteler
- Öneri Sistemi
- Üst Kurul
Müﬂteriler
- Müﬂteri Memnuniyeti Sistemi
- Öneri Sistemi
- Genel Kurul
Hissedarlar
- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Yönetici Toplant›lar›
3.3. ‹NSAN KAYNAKLARI POL‹T‹KASI
Bankam›z bir insan kaynaklar› politikas› oluﬂturmuﬂtur.
Söz konusu politika ve ilgili prosedürler tüm
çal›ﬂanlar›m›z›n ulaﬂabildi¤i intranet ortam› olan
"DenizPortal"de ve ‹nternet sitemizde duyurulmuﬂtur.
Banka’n›n ve iﬂtiraklerinin iﬂlevlerini en iyi ﬂekilde
yerine getirebilmesi amac›yla uygulanan genel insan
kaynaklar› politikalar›, aﬂa¤›da özetlenen ilkelere
dayan›r:
• Baﬂar›n›n ilk ﬂart›n›n kiﬂiye ve insan onuruna sayg›
oldu¤u ilkesini benimsemek, insan kayna¤›n›n ve
bunun geliﬂtirilmesinin kal›c› bir kurumun en de¤erli
faktörü oldu¤una inanmak
• Kiﬂiler aras›nda hiçbir ayr›m gözetmeksizin tüm
çal›ﬂanlar›na, yeteneklerini ve becerilerini

•
•

•

•

kullanabilecekleri, geliﬂtirebilecekleri mesleki ortam
ve ﬂartlar› sa¤lamak
Piyasa ve günün koﬂullar›na uygun yeterli ücret ve
di¤er ek olanaklar› sunmak
Çal›ﬂanlara görevleri ile ilgili geliﬂmelerini
sa¤layacak ve baﬂar›lar›n› art›racak e¤itim ve staj
imkânlar› yaratmak
Karﬂ›l›kl› güven, anlay›ﬂ ve iletiﬂim içerisinde yeni
fikirlere zemin haz›rlamak ve sorunlara çözüm
bulmak
Baﬂar›y› ve mükemmelli¤i teﬂvik eden ve
ödüllendiren bir sistem kurmak

Çal›ﬂanlar›m›z› ilgilendiren uygulamalara iliﬂkin
bilgilendirmeler, intranet (DenizPortal) ortam›nda ve
mail yolu ile yap›lmaktad›r. Çal›ﬂanlar›n her türlü öneri
ve görüﬂlerini iletebilecekleri "Öneri Sistemi" Kurumsal
Yönetim ve Organizasyon Bölümü taraf›ndan koordine
edilmektedir. Ayr›ca, çal›ﬂanlar›n s›k›nt› ve problemleri
birim yöneticileri taraf›ndan de¤erlendirilerek gerekli
hallerde üst yönetimin gündemine taﬂ›nmaktad›r.
Çal›ﬂanlar taraf›ndan özellikle ayr›mc›l›k konusunda
gelen bir ﬂikayet bulunmamaktad›r.
3.4. MÜﬁTER‹ VE TEDAR‹KÇ‹LERLE ‹L‹ﬁK‹LER
Müﬂteriler
DenizBank taraf›ndan sunulan ürün ve hizmetlerin
müﬂteri memnuniyetini sa¤lamas› için tüm hizmetlerin
standart bir ﬂekilde uygulanabilmesini sa¤lamak
amac›yla süreçlere yönelik proses talimatlar›
haz›rlanm›ﬂ ve DenizPortal (Intranet) arac›l›¤› ile
çal›ﬂanlar›m›z›n bilgisine sunulmuﬂtur. DenizBank’ta
sunulan ürün ve hizmetlerin tümü, müﬂteriye
imzalat›lan bir çerçeve anlaﬂmas› ve ekinde özel
ﬂartlar› (varsa) tan›mlayan sözleﬂmeler ile sunulur.
2005 y›l› A¤ustos ay›nda, temel amac› müﬂterilerimize
sundu¤umuz hizmetin kalitesini art›rmak ve daha iyi
bir çal›ﬂma ortam› yaratmak olan, bölümler aras›
hizmet al›ﬂ veriﬂini düzenleyen "Dahili Garanti Sistemi"
uygulamaya al›nm›ﬂt›r. Sistemin iç iletiﬂime katk›s› ve
konuya iliﬂkin bölüm performanslar› üç ayda bir
yap›lan anketler ile takip edilmektedir.
Ayr›ca yine 2005 y›l› A¤ustos ay›nda, müﬂteri
memnuniyetini sa¤lamak ve sonuçlar›n›n ek gelir
getirecek ﬂekilde çal›ﬂanlarla paylaﬂ›lmas› ile çal›ﬂan
memnuniyetini de sa¤lamay› amaçlayan "PUPA"
performans sistemi devreye al›nm›ﬂt›r.

Müﬂterilerimiz, ürün ve hizmetlerimiz hakk›nda bilgileri,
bunlarla ilgili baﬂvurular›n› ve gerekirse de¤iﬂiklik
taleplerini ve varsa ﬂikayetlerini ﬂubeler, ‹nternet sitesi
ve iletiﬂim merkezi arac›l›¤›yla Bankam›za
ulaﬂt›rabilmektedir. Müﬂterilerin Banka’ya iletti¤i
ﬂikayetlerin takibi Müﬂteri Memnuniyeti Bölümü
taraf›ndan yürütülmektedir. Bölüm’e ulaﬂan ﬂikayet ve
öneriler ilgili bölümlere iletilerek ﬂikayet konular›n›n
çözüme ulaﬂmas›, önerilerin de¤erlendirilmesi
sa¤lanmaktad›r. Her konuya yönelik olarak sonuç
bilgileri müﬂterilere mutlaka aktar›lmaktad›r.
Müﬂteri memnuniyetini ölçmek amac›yla ﬂubelerde
"Gizli Müﬂteri Anketleri" yap›lmakta, bulgular› Üst Kurul
ile paylaﬂ›lmakta ve al›nmas› gereken aksiyonlar
belirlenmektedir. An›lan anketlerin genel sonuçlar›
hakk›nda ise çal›ﬂanlara mutlaka bilgi verilmektedir.
Tedarikçiler
Bankam›zda her türlü sat›nalma iﬂlemi Sat›nalma
Komitesi arac›l›¤›yla "Onayl› Tedarikçiler" listesinde yer
alan kuruluﬂlardan merkezi olarak gerçekleﬂtirilir.
Bankam›z taraf›ndan sat›n al›nan ürün ve hizmetlerin
temin edilece¤i tedarikçi firman›n seçimi s›ras›nda
aﬂa¤›daki faktörler göz önünde bulundurulur:
•
•
•
•
•
•

Bankac›l›k sektöründeki referanslar
Yapm›ﬂ olduklar› iﬂlerle ilgili örnekler
Referans teyidi
Teknik yeterlilik durumu
Konuyla ilgili spesifik bilgisi
Optimum maliyet

3.5. SOSYAL SORUMLULUK
DenizBank, ekonomi ve finans alan›ndaki
çal›ﬂmalar›n›n yan› s›ra benimsemiﬂ oldu¤u sosyal
sorumluluk politikas›yla çevreye, sosyal, kültürel ve
sanatsal yaﬂama katk› sa¤lamay› hedeflemektedir.
Bankam›z›n mevzuat çerçevesinde yapm›ﬂ oldu¤u
ba¤›ﬂlar ve sponsorluklar, gerçekleﬂtirilen kültürel
etkinlikler ve yay›nlanan eserler sosyal sorumluluk
kapsam›ndaki faaliyetlerdendir. Dönem içi
gerçekleﬂtirilen faaliyetlerin bir k›sm› aﬂa¤›da yer
almaktad›r. Dönem içi ve geçmiﬂ dönemlerde
gerçekleﬂtirilen faaliyetlere iliﬂkin detaylar ‹nternet
sitemizde yer almaktad›r.
• Cumhurbaﬂkanl›¤› Senfoni Orkestras› "Yeni Y›l
Konserleri"ne sponsorluk
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• Alpay Kabacal›’n›n haz›rlad›¤› "Tanzimat’tan 2.
Meﬂrutiyet’e ‹mparatorluk ve Nesnel Tarihin
Prizmas›’ndan Abdülhamid" adl› kitab›n
yay›nlanmas›
• Cevahir Al›ﬂveriﬂ Merkezi’ndeki sinema salonuna
sponsorluk
• Lütfü K›rdar’da gerçekleﬂen 30. ‹ktisatç›lar Haftas›
etkinliklerine sponsorluk
• "Kobiler ve Verimlilik Kongresi"ne ana sponsorluk,
• Lütfü K›rdar’da gerçekleﬂen 3. Finans Zirvesi’ne
sponsorluk
• Göztepe Kültür Derne¤i’ne ba¤›ﬂ
• Toplum Gönüllüleri Vakf›’n›n "Anadolu’da Gençlik
‹çin Giriﬂimcilik Projesi"ne sponsorluk
• Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf›’n›n 10. Kuruluﬂ Y›l›
Balosu’na destek verilmesi
• Atlantik Okyanusu’nu geçmek için yap›lan ARC
yar›ﬂ›na Türkiye’den kat›lan tek ekip olan "Atlantik
K›zlar’a" ana sponsorluk
• ﬁirinevler ﬁubemiz’in müﬂterileri için seminer,
• Ceylan Intercontinental Otel’de DenizBank ‹ﬂletme
Bankac›l›¤› müﬂterilerine yönelik olarak "‹ﬂletme
Notlar›" adl› seminer
• Ticari Bankac›l›k müﬂterileri için iftar yeme¤i ve
seminer
• Kad›köy ﬁubesi arac›l›¤›yla Moda Deniz Klübü
üyeleri için seminer
• ‹zmir Atl› Spor Klübü Cumhuriyet Kupas› Binicilik
Yar›ﬂmalar›’na ana sponsorluk
• ‹stanbul Devlet Senfoni Orkestras›’n›n 2005-2006
sezonu konserlerine sponsorluk
• Samsun Yelken Klübü’ne sponsorluk
• Ankara Laila’ya sponsorluk

BÖLÜM 4: YÖNETİM KURULU
4.1. YÖNET‹M KURULU’NUN YAPISI, OLUﬁUMU VE
BA⁄IMSIZ ÜYELER
Etkin ve sa¤l›kl› bir yönetim sistemi çerçevesinde
Yönetim Kurulu Ba¤›ms›z Üyeleri’nin, Banka’n›n
de¤erinin yükselmesi için gereken önerileri
yapabilecek, Yönetim Kurulu taraf›ndan al›nan
kararlar›n amaçlanan hedefe yönelik olarak
uygulanmas›n› izleyecek ve bu hedefe ulaﬂ›lmas›nda
herhangi bir kiﬂisel ç›kar› bulunmayan kimselerden
oluﬂmas›na özen gösterilmektedir.
Yönetim Kurulumuz yedi üyeden oluﬂmaktad›r. Dört
üye icrada görev almamakta ve bu üyelerin üçü
ba¤›ms›z yönetim kurulu üyesi olarak görev
yapmaktad›r. Yönetim Kurulu Baﬂkan› ba¤›ms›z
üyedir. Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤› ile Genel Müdürlük
görevleri farkl› kiﬂiler taraf›ndan icra edilmektedir.
Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyelerimizin ‘ba¤›ms›zl›k
beyanlar›’ al›nm›ﬂt›r. Faaliyet dönemi içerisinde
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ba¤›ms›zl›¤›n› ortadan
kald›r›c› bir durum ortaya ç›kmam›ﬂt›r.
Yönetim Kurulu Üyeleri Bankam›z d›ﬂ›nda da görevler
üstlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri Banka’n›n
finansal kuruluﬂlar› aras›nda oluﬂan iﬂbirli¤inin sa¤l›kl›
yürümesinin, mevcut ve olas› risklerin konsolide bazda
takibinin sa¤lanmas› amac›yla "DenizBank Finansal
Hizmetler Grubu" alt›nda yer alan iﬂtiraklerde Yönetim
Kurulu Üyeli¤i yapmaktad›r. Yönetim Kurulu
Üyelerimizin iﬂtiraklerde görev alma konusunda say›
k›s›tlamas›na gidilmemiﬂ olup, etkin yönetimden taviz
verilmemesi amac›yla, Bankam›z iﬂtirakleri d›ﬂ›nda
al›nacak görevlerin üçten fazla olmamas› prensip
karar› olarak Yönetim Kurulu Üyeleri’ne bildirilmiﬂtir.

Üye

Görevi

Görev
Süresi
(Yıl)

Atanma
Süresi
(Yıl)

Yaşı

Eğitim
Durumu

Önceki
Görevi

Diğer Görevleri

Dr. İ. Veysi SEVİĞ

Başkan

İcrada Görevli
Değil
(Bağımsız)

8

3
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Doktora T.C.
Dünya gazetesi köşe yazarı
Başbakanlık
Royal Academy of Belgium Öğretim Üyesi
Başdanışmanı Yapı Merkez İnşaat Yön. Kurulu üyesi

M. Cem BODUR

Başkan Yrd. İcrada Görevli
Değil

8

3

44

Lisans

Ekinciler
Holding

Deniz Yatırım Menkul Kıy. A.Ş. Yön. Kurulu üyesi
Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Yön. Kurulu üyesi
DenizFaktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Ekspres Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yön. Kurulu üyesi
DenizBank Wien AG. Yön. Kurulu üyesi
CJSC DenizBank Moscow Yön. Kurulu üyesi
DenizBank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.

M. Tınaz TİTİZ

Üye

İcrada Görevli
Değil
(Bağımsız)

8

3

63

Lisans

T.B.M.M.

Danışmanlık firması sahibi
Beyaz Nokta Vakfı üyesi

Can TAŞPULAT

Murahhas
Üye

İcrada Görevli

8

3

52

Lisans

Interbank

Deniz Yatırım Menkul Kıy. A.Ş. Yön. Kurulu üyesi
Intertech Bilgi İşlem Yön. Kurulu üyesi
Ekspres Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yön. Kurulu üyesi
Deniz Türev A.Ş. Yön. Kurulu üyesi
CJSC DenizBank Moscow Yön. Kurulu üyesi
DenizBank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Hakan ATEŞ

Üye

İcrada Görevli
(Genel Müdür)

8

3

46

Lisans

Garanti
Bankası
Moskova

Deniz Yatırım Menkul Kıy. A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı
İntertech Bilgi İşlem Yön. Kurulu Başkanı
Expres Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yön. Krl. Başkanı
Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı
DenizBank Wien AG. Yön. Kurulu Başkanı
Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı
Deniz Türev A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı
CJSC DenizBank Moscow Yön. Kurulu Başkanı
DenizBank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Deniz Factoring A.Ş. Yön. Kurulu üyesi

Fikret ARABACI

Üye

İcrada Görevli

1

2

52

Lisans

Dışbank

Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Yön. Kurulu üyesi
Deniz Factoring A.Ş. Yön. Kurulu üyesi
Eurodeniz Offshore Bank LTD. Yön. Kurulu üyesi
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yön. Kurulu üyesi
KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.

Cemalettin HASDEMİR Üye

İcrada Görevli
Değil
(Bağımsız)

1

2

70

Lisans

Toprak OffShore

Sörmaş Refrakter San. A.Ş. Yön. Kurulu Üyesi
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Ba¤›ms›zl›k Kriterleri
Uluslararas› ilkeler ve SPK düzenlemeleri
do¤rultusunda oluﬂturulmuﬂ ba¤›ms›zl›k kriterleri
gere¤ince M. T›nas Titiz ve Dr. ‹. Veysi Sevi¤ 9 Eylül
2004 tarihinde gerçekleﬂtirilen Yönetim Kurulu
toplant›s›nda, Cemalettin Hasdemir ise 30 Aral›k 2004
tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›s›nda Ba¤›ms›z
Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanm›ﬂlard›r.
Bankam›z, Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyeleri’nin
objektif bak›ﬂ aç›s› ile stratejik karar alma, uygulama
ve izleme fonksiyonlar›na önemli katk›lar yapaca¤›na
ve böylelikle firma de¤erinin art›r›lmas›na önemli etkisi
olaca¤›na inanmaktad›r. Yönetim Kurulu, ba¤›ms›zl›¤›
etkileyecek geliﬂmeleri sürekli olarak gözden
geçirmekte ve y›lsonlar› itibariyle "Yönetim Kurulu
Analizi" çerçevesinde ba¤›ms›zl›k analizini Kurumsal
Yönetim ve Atama Komitesi raporu do¤rultusunda
yapmaktad›r. Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi
ba¤›ms›zl›k analizi çal›ﬂmas›nda d›ﬂar›dan ba¤›ms›z
dan›ﬂman hizmetine baﬂvurabilir.
Yönetim Kurulu Üyesi’nin ba¤›ms›z olarak
seçilebilmesi için;
• Son iki y›l içerisinde Banka’da görev almam›ﬂ olmas›
veya Bankada yönetici olarak görev yapmam›ﬂ
olmas›,
• Yönetim Kurulu’na belli bir pay grubunu temsilen
seçilmemiﬂ olmas›,
• Banka, iﬂtiraki, ba¤l› kuruluﬂu ve grup içi
ﬂirketlerden biri ile kendisi, eﬂi ve 3. dereceye kadar
kan ba¤› olan akrabalar› aras›nda son iki y›l içinde;
istihdam, sermaye veya ticaret anlam›nda do¤rudan
veya dolayl› bir menfaat iliﬂkisinin bulunmam›ﬂ
olmas›,
• Yöneticilerin veya Yönetim Kurulu Üyeleri’nin
herhangi biri ile aile ba¤› olmamas›,
• Banka’n›n ba¤›ms›z denetimini veya dan›ﬂmanl›¤›n›
yapan ﬂirketlerde son iki y›ld›r görev almam›ﬂ
olmas›,
• Banka’n›n faaliyet ve organizasyonunun tamam›
veya belli bir bölümünü yürüten ﬂirketlerde
çal›ﬂm›yor olmas› ve son iki y›ld›r yönetici olarak
görev alm›yor olmas›,

• Banka’ya önemli ölçüde hizmet ve ürün sa¤layan
firmalar›n herhangi birisinde çal›ﬂmam›ﬂ, son iki
y›ld›r yönetici olarak görev almam›ﬂ olmas› gerekir.
Ba¤›ms›zl›k ﬂartlar›n› yerine getiremeyen üyelerin,
ba¤›ms›z üye olabilmeleri için, ﬂartlar›n yerine
getirilmesinden sonraki iki y›l boyunca kendileri ve
ailelerinin bu ﬂartlara uygun olarak davranmalar›
gerekmektedir.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri ile Bankam›z Uygulamalar›
Aras›nda Do¤an Farkl›l›k
Ba¤›ms›z üye olarak atanan iki Yönetim Kurulu Üyemiz
SPK ve uluslararas› ilkelerle belirlenmiﬂ ba¤›ms›zl›k
kriterlerinin büyük bir k›sm›n› taﬂ›makla beraber "SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri - Bölüm IV - Madde 3.3.4
"ﬁirketin yönetim kurulunda toplam yedi y›l süre ile
yönetim kurulu üyeli¤i yapan bir kiﬂi, yönetim kuruluna
ba¤›ms›z üye olarak atanamaz" ilkesi ilkesi ile farkl›l›k
göstermektedir.
Di¤er ülke uygulamalar›nda süre koﬂulunu ba¤›ms›zl›k
kriteri olarak almayan veya 9-12 y›l olarak kabul eden
uygulamalar›n da bulundu¤u bir gerçektir. Özellikle
ülkemiz finans sektörünün mevcut durumu da dikkate
al›nd›¤›nda söz konusu kiﬂilerin bu konuda sahip
olduklar› bilgi ve birikimlerden faydalanman›n
gereklili¤i de gözönünde bulundurularak, Bankam›z
süre k›s›t›n› ﬂimdilik ba¤›ms›zl›¤› engelleyen bir faktör
olarak ele almam›ﬂt›r.
4.2. YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹’N‹N N‹TEL‹KLER‹
Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler
SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölüm’ün 3.1.1,
3.1.2 ve 3.1.5 Maddelerinde yer alan niteliklerle
örtüﬂmektedir.
Genel Müdür d›ﬂ›ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri
hissedarlar taraf›ndan gösterilen ve Bankalar
Kanunu’nun arad›¤› ﬂartlara sahip adaylar aras›ndan
Genel Kurul taraf›ndan seçilir. Yönetim Kurulu
Üyeleri’nin taﬂ›mas› gereken nitelikler, görev süreleri,
seçilmeleri ve görevden al›nmalar›na iliﬂkin ﬂartlara
Bankam›z Ana Sözleﬂmesi’nde yer verilmiﬂtir.

Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim ve Atama
Komitesi’nin analizleri sonras› önermiﬂ oldu¤u adaylar
aras›ndan seçildi¤inden, görevlerine uygun nitelikte
kiﬂiler olup, e¤itim ve uyum program› uygulanmam›ﬂt›r.
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi üyelerin ve
Yönetim Kurulu’nun Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
do¤rultusunda performans›n›, ba¤›ms›zl›¤›n›,
uygunlu¤unu ve yeterlili¤ini her y›l en az bir kez olmak
üzere ölçer.
4.3. ﬁ‹RKET M‹SYONU, V‹ZYONU VE
STRATEJ‹K HEDEFLER‹
Bankam›z misyonu/vizyonu Yönetim Kurulu taraf›ndan
oluﬂturulmuﬂ olup, ‹nternet sitemizde kamuoyuna
duyurulmuﬂtur.
DenizBank’›n Vizyonu
Sürdürülebilir ve kârl› büyümeyi sa¤layarak
Türkiyedeki ilk beﬂ banka aras›nda yer al›p
uluslararas› finansal ortam›n bölgemizdeki en güçlü
orta¤› olmakt›r. Söz konusu bölge Orta Do¤u,
Kafkaslar, Balkanlar ve CIS ülkeleridir.
DenizBank’›n Misyonu
Sektördeki pozisyonu, imaj› ve kurumsal nitelikleri ile
çal›ﬂan›n, müﬂterisinin ve hissedar›n›n memnuniyetini
maksimize eden bir banka olmak.
Üst Kurul taraf›ndan oluﬂturulan Bankam›z›n stratejik
hedefleri Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r.
Ayda bir kez Genel Müdür taraf›ndan Yönetim Kurulu
Üyeleri’ne stratejik hedeflerin durumu, Banka’n›n genel
finansal ve finansal olmayan vaziyeti konusunda bilgi
aktar›l›r.
4.4. R‹SK YÖNET‹M‹ VE ‹Ç KONTROL MEKAN‹ZMASI
Yönetim Kurulumuz taraf›ndan risk yönetimi ve iç
kontrol mekanizmas› oluﬂturulmuﬂ olup, sistemin
iﬂleyiﬂi, yönetimi, yetki ve sorumluluklar› ile etkinli¤i
hakk›nda detayl› bilgi internet sitemizde ve faaliyet
raporumuzda mevcuttur. Bankam›z ‹ç Kontrol
mekanizmas›, ‹ç Kontrol Merkezi Baﬂkanl›¤› ve Teftiﬂ
Kurulu Baﬂkanl›¤›’nca yönetilmektedir.

‹ç Kontrol Merkezi Baﬂkanl›¤›
Güncel denetimler ile iç ve d›ﬂ zorunluluklara
uygunlu¤u sa¤lamak, operasyonel risk oluﬂturacak
alanlar› s›n›rlamak, müﬂteri memnuniyetini sa¤lanmak
için gerekli önlemleri almak ve bununla ilgili sistemler
geliﬂtirerek verimlili¤i art›rmak ve Banka varl›klar›n›n
korunmas›n› güvenceye almak gerçekleﬂtirdi¤i temel
fonksiyonlard›r. Bu fonksiyonlar›n› Banka içinde
aﬂa¤›daki bölümlerde yerine getirmektedir.
•
•
•
•
•

‹ç Kontrol - Bilgi Teknolojisi Bölümü
‹ç Kontrol - Mali Kontrol Bölümü
‹ç Kontrol - ﬁubeler Bölümü
‹ç Kontrol - Fon Yönetimi Bölümü
‹ç Kontrol - Bireysel Bankac›l›k, Kredi Kontrol ve
Takip Bölümü
• ‹ç Kontrol - Kurumsal Kredi Takip ve Kontrol Bölümü
• ‹ç Kontrol - Merkezi Operasyon Bölümü
• ‹ç Kontrol - Mutabakat Bölümü
‹ç Kontrol Merkezi 2005’te de operasyonel riski
azaltmaya, kredi risklerinin yönetiminde kullan›lacak
araçlar› geliﬂtirmeye ve genel müdürlük ve
ﬂubelerdeki süreçleri iyileﬂtirmeye yönelik faaliyetlerine
devam etmiﬂtir. 2004’te 55 olan personel say›s›n›
2005’te 76’ya ç›karm›ﬂt›r.
Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤›
Teftiﬂ Kurulu, iç kontrol sistemi kapsam›nda Banka’n›n
günlük faaliyetlerinden ba¤›ms›z olarak, yönetimin
ihtiyaçlar› ve Banka’n›n yap›s›na göre iç kontrol sistemi
ve risk yönetim sisteminin iﬂleyiﬂi baﬂta olmak üzere
finansal faaliyet ve uygunluk denetimleri ile Banka’n›n
tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan sistematik
denetim sürecini yürütmektir.
Teftiﬂ Kurulu, faaliyetlerini ‹ç Denetim ve Risk
Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine ba¤l›
olarak, uluslararas› denetim standartlar› ile ülke içi
mevzuat› esas alarak, Banka’n›n ihtiyaçlar›
do¤rultusunda yerine getirmektedir.
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‹ç denetim faaliyetleri müfettiﬂler arac›l›¤›yla
yürütülmektedir. 2005 sonu itibar› ile müfettiﬂ say›s›
64’tür. Teftiﬂ Kurulu’nun eleman say›s› belirlenirken bu
say›n›n denetlenecek alanlarda yer alan personelin
%1’i kadar olmas›na dikkat edilmektedir. 2005 y›l›nda,
iç denetimler planland›¤› ﬂekilde %100 oran›nda
yerine getirilmiﬂ, ihtiyaç görülen alanlarda ise esnek
ve özel denetimler ile yasal ve idari soruﬂturmalar
yap›lm›ﬂt›r.
Risk Yönetimi Grubu
Risk Yönetim Grubu’nun fonksiyonu, Banka’n›n
faaliyetlerini her türlü piyasa ve kriz koﬂullar›nda
sürdürmesi için gerekli finansal güce sahip olmas›n›
sa¤lamakt›r. Temel hedefi risk yönetim standartlar›n›n,
modellerinin ve parametrelerinin yerel ve uluslararas›
risk yönetim uygulamalar›na göre uygulanmas› ve
iyileﬂtirilmesidir.
Risk Yönetimi Grubu bünyesindeki bölümler, risk
yönetim komiteleri ile birlikte tüm yeni ürünleri, iﬂ
süreçlerini ve önemli performans göstergelerini risk
aç›s›ndan analiz etmektedir.
Yönetim Raporlama Bölümü
Banka’da risk yönetimi bilgilendirme sisteminin
kurulmas›ndan ve geliﬂtirilmesinden sorumludur.
Yönetim Raporlama Bölümü, günlük, haftal›k, ayl›k, üç
ayl›k ve y›ll›k raporlar›na ek olarak, de¤iﬂen ekonomik
e¤ilimlerin gerektirdi¤i özel çal›ﬂma ve analizleri de
yürütmektedir.
ﬁube Raporlama Bölümü
Her ﬂube ve bölge için günlük olarak maliyet ve getiri
analizi yapmakta ve günlük hareketleri izlemektedir.
Haz›rlad›¤› raporlar ile ﬂube performans›n›n
de¤erlendirilmesinde önemli rol oynamaktad›r.
Risk Yönetimi Bölümü
Banka’n›n Risk Yönetimi stratejisi, hedef kârl›l›k
seviyesinde minimum risk seviyesinin yakalanmas›d›r.
Risk Yönetimi Bölümü’nde, piyasa riskini ölçmek
üzere, riske maruz de¤er (VaR) analizleri ve ürün risk
getiri iliﬂkisini analiz etmek amac›yla RAROC (Risk
Adjusted Return on Capital) analizi yap›lmaktad›r.
Bölüm, BIS taraf›ndan aç›klanan Basel II kriterleri
uyum sürecinde gerekli çal›ﬂmalar› da yapmaktad›r.

Ayr›ca Yönetim Kurulu’na ve ‹cra Komitesi’ne risk
limitlerinin tespit edilmesi ve risk yönetim stratejilerinin
geliﬂtirilmesine yönelik risk analizi raporlar›n›n sunumu
yap›lmaktad›r. Yönetim Kurulu’nun ‹ç Denetim ve Risk
Yönetiminden Sorumlu Üyesi, risk yönetimi ile ilgili
konularda Risk Yönetim Bölümü’nden her gün rapor
almaktad›r.
4.5. YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹ ‹LE
YÖNET‹C‹LER‹N YETK‹ VE SORUMLULUKLARI
Bankam›z Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev ve
yetkilerine Ana Sözleﬂmemizin 19. Maddesinde,
yöneticilerin görev ve yetkilerine ise Ana Sözleﬂme’nin
28. Maddesinde yer verilmektedir.
4.6. YÖNET‹M KURULU’NUN FAAL‹YET ESASLARI
Yönetim Kurulu toplant› esaslar› Ana Sözleﬂme ile
belirlenmiﬂtir. Ana Sözleﬂme’nin 19. Maddesinde
belirtilen Yönetim Kurulu görev ve yetkileri ve üyelerin
talepleri do¤rultusunda oluﬂan gündem maddelerine
ek olarak, haftal›k yap›lan Üst Kurul toplant›lar›nda
görüﬂülen konular ile Komite kararlar› Yönetim Kurulu
toplant›lar›n›n gündemine kaynak teﬂkil etmektedir.
Pay sahiplerine tan›nan hak do¤rultusunda toplant›
gündemine pay sahipleri taraf›ndan madde
eklenmesini talep etmek mümkündür. Ayr›ca
denetçiler taraf›ndan gündem belirlenerek Yönetim
Kurulu toplant›ya davet edilebilir. Yönetim Kurulu en
az ayda bir kez toplanmaktad›r. 2005 faaliyet dönemi
içerisinde 60 tane Yönetim Kurulu toplant›s›
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin toplant›ya bizzat kat›lmalar›
esast›r. Toplant›lara uzaktan eriﬂim sa¤layan her türlü
teknolojik yöntemle de kat›labilinir. Kurumsal Yönetim
‹lkeleri 2.17.4 Maddesinde belirtilen konularda
Yönetim Kurulu toplant›lar›na fiili kat›l›m
sa¤lanmaktad›r. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin oylar› eﬂit
olup, herhangi bir üyeye veya baﬂkana a¤›rl›kl› oy
yahut veto hakk› tan›nmam›ﬂt›r.
Yönetim Kurulu Baﬂkan›, Yönetim Kurulu toplant›lar›
ça¤r› ve görüﬂmelerinin düzenli ﬂekilde yap›lmas› ve
al›nan kararlar›n tutana¤a geçirilmesini sa¤lamakla
yükümlüdür. Yönetim Kurulu karar› ile bu görev
Yönetim Kurulu Sekretaryas›’na verilmiﬂtir.
Sekretarya’n›n di¤er görev ve yetkilerine iliﬂkin bilgiler
‹nternet sitemizde mevcuttur.

Yönetim Kurulu toplant›lar›nda farkl› görüﬂ aç›klanan
konulara iliﬂkin olumsuz oy kullanan üyelerin
gerekçelerini de belirterek tutana¤› imzalamalar›
gerekir. Toplant› tutanaklar› ve ilgili belgeler ile
bunlara iliﬂkin yaz›ﬂmalar düzenli olarak arﬂivlenir.
ﬁirket toplant› kay›tlar›n›n mevzuata uygunlu¤u
yönetimin sekretaryas› taraf›ndan sa¤lan›r ve talep
edilmesi halinde yetkili kiﬂilere sunulur. Ayr›ca menfaat
sahiplerinin bilgi edinmesini gerektiren önemli
nitelikteki Yönetim Kurulu toplant› kararlar› Banka
‹nternet sitesinde yay›nlanmaktad›r.
4.7. ﬁ‹RKETLE MUAMELE YAPMA VE
REKABET YASA⁄I
4389 Bankalar Kanunu’nun yasaklad›¤› hususlar
d›ﬂ›nda olmak ﬂart›yla, TTK’n›n ﬂirketle muamele
yapma yasa¤› ve rekabet yasa¤› hakk›ndaki 334. ve
335. Maddelerinde yaz›l› müsaadeler Genel Kurul
taraf›ndan Yönetim Kurulu Üyelerimize verilmiﬂtir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile yöneticilerin gerçekleﬂtirdi¤i
iﬂlemler Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤› taraf›ndan y›lda en az
bir defa gerçekleﬂtirilen denetimlerle incelenmektedir.
Ayr›ca, 2005 y›l› içinde Denetim Komitesi taraf›ndan iki
kez genel denetim çerçevesinde gerekli kontroller
yap›larak Yönetim Kurulu’na bilgi verilmiﬂtir. Mevzuat›n
belirledi¤i çerçeve d›ﬂ›nda bir durumla
karﬂ›laﬂ›lmam›ﬂt›r.
4.8. ET‹K KURALLAR
Bankam›z etik kurallar çerçevesinde Bankac›l›k Etik
‹lkeleri’ni benimsemiﬂtir. DenizBank Üst Yönetimi
benimsenen ilkeler do¤rultusunda Banka çal›ﬂanlar›n›n
ve yöneticilerinin Banka etik kurallar›na uygun
davranmas›n›, tüm çal›ﬂanlar taraf›ndan
benimsenmesini ve Banka’n›n bu kurallar bütünü
çerçevesinde faaliyetlerini yerine getirmesini sa¤lar.
Bu kurallar bütünü aﬂa¤›da yer alan baﬂl›klar
çerçevesinde düzenlenmiﬂtir:
DenizBank;
• Haz›rlad›¤›, kamuya aç›klad›¤› ve düzenleyici
otoritelere sundu¤u her tür belgenin do¤ru, eksiksiz
ve anlaﬂ›labilir olmas›na azami özen gösterir.
• Yasalara, mevzuata ve düzenleyici otoritelerin
kurallar›na uyar.
• Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uyumu titizlikle gözetir.
• Ç›kar çat›ﬂmalar›na engel olacak her türlü önlemi
al›r.

• Adil ve güvenli bir çal›ﬂma ortam› yarat›r.
• Kamuya aç›klanan bilgilerde ﬂeffafl›k ilkesini gözetir.
• Rakip bankalarla iliﬂkilerinde adil rekabet koﬂullar›n›
gözetir.
Tüm DenizBank çal›ﬂanlar›;
• Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki de¤erlere özen
gösteren kiﬂiler aras›ndan seçilirler.
• Yasalara ve Banka içi düzenlemelere uygun
davran›rlar.
• Titiz, düzenli, disiplinli ve özverili çal›ﬂ›rlar.
• Müﬂteri memnuniyetini sa¤lama bilincine sahiptirler.
• Mesleki becerilerini geliﬂtirmek ve deneyimlerini
art›rmak için çaba harcarlar.
• S›r saklama yükümlülü¤ünün bilincinde davran›rlar.
• Ç›kar çat›ﬂmalar›n›n engellenmesi için gayret
gösterirler.
• ‹çerden ö¤renenlerin ticareti konusunda Banka’n›n
haz›rlad›¤› prosedüre uyarlar.
• Rüﬂvet kapsam›na girecek hiçbir hediyeyi kabul
etmezler.
• DenizBank malvarl›¤›n›n ve kaynaklar›n›n do¤ru
kullan›m› için çaba gösterirler.
• Banka d›ﬂ›nda baﬂka bir faaliyet alan›nda
bulunmazlar.
• Maddi aç›dan titiz olup, ﬂahsi harcamalar›nda gelir
ve gider dengesini gözetirler.
• Müﬂterilerle iliﬂkilerine özen gösterir, müﬂterilere en
iyi hizmeti sunmak için gayret gösterirler.
• Birbirleriyle olan iliﬂkilerinde ölçülü ve dikkatli
davran›rlar.
• Denetimden sorumlu kiﬂilerin çal›ﬂmalar›n›
sürdürebilmeleri için destek olur, ihtiyaç duyulan
hallerde gereken imkânlar› ve yard›m› sa¤larlar.
Tüm çal›ﬂanlar ve yöneticiler yaz›l› Etik Kurallar›’n›
Kas›m 2001 itibariyle imzalam›ﬂ olup, etik kurallar›n
prensiplerini tüm iﬂlerinde uygulamaktad›rlar. Söz
konusu etik kurallar DenizPortal’de ve ‹nternet
sayfam›zda menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuﬂtur.
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4.9. YÖNET‹M KURULU’NDA OLUﬁTURULAN
KOM‹TELER‹N SAYI, YAPI VE BA⁄IMSIZLI⁄I
Ba¤›ms›z Üyeler baﬂkanl›¤›nda Denetim Komitesi ile
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi oluﬂturulmuﬂtur.
Komitelerin çal›ﬂma esaslar› belirlenerek ‹nternet
sitesinde kamuya aç›klanm›ﬂt›r. Yönetim Kurulu’na
ba¤l› komiteler ile yönetime bilgi ak›ﬂ›n› sa¤layan icra
komitelerine iliﬂkin bilgiler aﬂa¤›da yer almaktad›r.

Yönetim Kurulu’na sunulan öneriler do¤rultusunda
aday gösterilen kiﬂilerin atamalar› yap›lm›ﬂ, Kurumsal
Yönetim ve Organizasyon Bölümü kurulmuﬂ ve
büyüyen organizasyona uygun olarak bölge say›s›
art›r›lm›ﬂt›r. Komite, toplant›lar esnas›nda gözden
geçirdi¤i çal›ﬂma esaslar›n›, Yönetim Kurulu’na
sundu¤u öneriler ile geliﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi
Komite, Banka’n›n Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne
uyumunu izlemekle sorumludur. Komite üç üyeden
oluﬂmaktad›r. Komite Baﬂkan› ve Üyeleri’nin nitelikleri
aﬂa¤›da gösterilmektedir.

Denetim Komitesi
Denetim Komitesi, Banka’n›n muhasebe sisteminin,
finansal bilgilerinin denetimi ile kamuya aç›klanmas›n›n
ve iç kontrol sisteminin iﬂleyiﬂ ve etkinli¤inin gözetimini
sa¤lamak için gerekli tüm tedbirlerin al›nmas›ndan
sorumludur. Komite üç üyeden oluﬂmaktad›r. Komite
Baﬂkan› ve Üyeleri’nin nitelikleri aﬂa¤›da
gösterilmektedir.

Üye
Görevi
Üye Tan›m›
E¤itim Durumu

:
:
:
:

M. T›naz Titiz
Komite Baﬂkan›
Ba¤›ms›z Üye
Lisans

Üye
Görevi
Üye Tan›m›
E¤itim Durumu

:
:
:
:

Dr. ‹. Veysi Sevi¤
Komite Baﬂkan›
Ba¤›ms›z Üye
Doktora

Üye
Görevi
Üye Tan›m›
E¤itim Durumu

:
:
:
:

Cem Bodur
Üye
‹crada Görev Almayan Üye
Lisans

Üye
Görevi
Üye Tan›m›
E¤itim Durumu

:
:
:
:

Can Taﬂpulat
Murahhas Üye
‹crada Görev Alan Üye
Lisans

Üye
Görevi
Üye Tan›m›
E¤itim Durumu

:
:
:
:

Tanju Kaya
Üye
‹crada Görev Alan Üye
Lisans

Üye
Görevi
Üye Tan›m›
E¤itim Durumu

:
:
:
:

Cemalettin Hasdemir
Üye
Ba¤›ms›z Üye
Lisans

Yönetim Kurulu’na Bağlı Komiteler

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi y›lda en az üç
toplant› yapar. Komite görevini ifa etmek amac›yla
gerekti¤i hallerde toplant› düzenler. Kurumsal Yönetim
ve Atama Komitesi’nin yap›s›, görev, yetki ve
sorumluluklar›na iliﬂkin prosedürler tan›mlanm›ﬂ olup
baﬂl›ca faaliyetleri ‹nternet sitesinde yay›nlanm›ﬂt›r.
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi 2005 y›l› içinde;
• Banka’n›n Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ni
de¤erlendirmek,
• Yönetici atamalar› konusunda Yönetim Kurulu’na
aday önerisinde bulunmak,
• Banka’n›n organizasyon yap›s›n›n iyileﬂtirilmesine
yönelik önerilerde bulunmak, üzere alt› adet toplant›
gerçekleﬂtirmiﬂtir.

Denetim Komitesi en az üç ayda bir -y›lda en az dört
defa- Baﬂka’n›n daveti üzerine toplan›r. Ayr›ca,
Denetim Komitesi y›lda en az iki defa yönetim
birimlerinden ayr› olmak üzere ba¤›ms›z denetçilerle
toplanarak iç kontrol, finansal tablolar, iç denetim ve
özel olarak görüﬂülmesi gereken gündem maddeleri
üzerinde tart›ﬂ›rlar. Denetim Komitesi’nin yap›s›, görev,
yetki ve sorumluluklar›na iliﬂkin prosedürler
tan›mlanm›ﬂ olup baﬂl›ca faaliyetleri ‹nternet sitesinde
yay›nlanm›ﬂt›r.
Denetim Komitesi 2005 y›l› içinde;
• Banka’n›n 2004 y›l sonu ve 2005 y›l› ara
dönemlerine iliﬂkin mali tablolar› ve dipnotlar›n›n
Banka muhasebe ilkelerine, uluslararas› muhasebe

standartlar›na ve do¤ru bilgilere dayanarak
haz›rlan›p haz›rlanmad›¤›n› denetlemek, bu
bilgilerin, gerçe¤e uygunlu¤una ve do¤rulu¤una
iliﬂkin olarak Banka sorumlu yöneticileri ve ba¤›ms›z
denetçi görüﬂlerini alarak, kendi
de¤erlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na
bildirmek,
• ‹ç kontrol sisteminin çal›ﬂmalar›n› takip ederek, etkin
çal›ﬂmas›n› sa¤lamaya yönelik olarak geliﬂtirilen
sistemleri ve di¤er önerilerini Yönetim Kurulu’na
sunmak,
• Banka içinde yasal düzenlemelere ve Banka içi
yönetmeliklere uyumun sa¤lanmas›n› gözetmek
üzere Banka ile menfaat sahipleri aras›nda
gerçekleﬂtirilen iﬂlemleri incelemek ve bu konuda
Yönetim Kurulu’na bilgi vermek üzere dokuz adet
toplant› gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Bu toplant›larda al›nan kararlar do¤rultusunda, iç
kontrol sistemini geliﬂtirmek üzere çeﬂitli prosedürler
ve yönetmelikler, müﬂteri memnuniyetine yönelik
koordinasyonu sa¤lamak üzere prosedürler, içerden
ö¤renenlerin ticaretine iliﬂkin olarak "gizlilik
taahhütnamesi" maliyetlerin daha do¤ru
belirlenmesine yönelik prosedürler haz›rlanm›ﬂ ve
Yönetim Kurulu’na sunularak uygulamaya al›nm›ﬂt›r.
İcra Komiteleri
Aktif-Pasif Komitesi
Aktif Pasif Komitesi, her hafta Genel Müdür
baﬂkanl›¤›nda, bilançoya etki edebilecek faaliyetlerde
bulunan grup yöneticileri ve Banka Baﬂ Ekonomisti’nin
kat›l›m›yla toplan›r. Toplant›n›n gündemini Banka’n›n
bilançosu, iﬂ kollar› faaliyetleri, genel ekonomik veriler
ve mevcut siyasi ve ekonomik geliﬂmelerin
de¤erlendirilmesi ile haftal›k stratejinin belirlenmesi
oluﬂturmaktad›r.
Kredi Komitesi
Banka bünyesinde ticari, kurumsal ve iﬂletme
kredilerine iliﬂkin tekliflerin de¤erlendirildi¤i komitedir.
Komite her hafta toplanarak, önerileri de¤erlendirir,
kendi yetki s›n›rlar› içerisinde olanlar› onaylar veya
reddeder. Yetki s›n›r›n› aﬂan teklifleri ise Yönetim
Kurulu’nun onay›na sunar.

Disiplin Komitesi
Banka içi mevzuat›n ve disiplin yönetmeli¤inin disiplin
cezas› gerektirdi¤i iﬂlem ve hareketlerin
mevcudiyetini, faillerini, kusur derecelerini ve
muhtemel zararlar› saptamak amac›yla görev yapar.
Disiplin komitesi gerektikçe toplan›r ve gündemindeki
konular› karara ba¤lar.
Risk Komitesi
DenizBank’ta Üst Düzey Risk Komitesi ve Banka Risk
Komitesi olmak üzere iki farkl› risk komitesi yer
almaktad›r.
• Üst Düzey Risk Komitesi; Banka ve iﬂtiraklerinin risk
yönetim stratejilerini ve politikalar›n› oluﬂturmak, bu
risklere iliﬂkin özkaynak düzeyini saptamak,
maksimum risk seviyelerini belirlemek ve kontrol
etmek amac›yla görev yapar.
• Banka Risk Komitesi; Üst Düzey Risk Komitesi’nce
belirlenen maksimum riski, faaliyet gösterilen ürün
ve alanlar baz›nda ayr› ayr› belirlemek, bu limitleri
ilgili mercilere yaz›l› olarak iletmek, al›nan
pozisyonlar›n limitler dahilinde olup olmad›¤›n›
kontrol etmek ve risk limitlerini gözden geçirerek
gerekli önlemleri almak üzere kurulmuﬂtur.
Sat›nalma Komitesi
Sat›nalma prosedürü çerçevesinde, uygun kalite ve
fiyat kriterlerine göre Banka genelinde merkezi olarak
toplu ya da münferit al›mlar›n yap›lmas› amac›yla
oluﬂturulmuﬂtur. Komite ayda en az iki kez toplan›r.
‹letiﬂim Komitesi
DenizBank’›n imaj›n› güçlendirmenin ve desteklemenin
yan› s›ra, kurum kimli¤ini oluﬂturan özelliklerin do¤ru
mesaj, proje ve kitle iletiﬂim araçlar›yla, hedef kitlelere
ulaﬂt›r›lmas› amac›yla kurulmuﬂtur. ‹letiﬂim Komitesi en
az ayda bir defa toplan›r. Oluﬂan görüﬂ ve öneriler,
karar al›nmak üzere Üst Kurul’a sunulur.
Terfi Komitesi
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nda görev
yapmakta olan tüm çal›ﬂanlar›n dikey (hem unvan›n hem
de görev ve sorumlulu¤un artmas›) ve yatay (görev ve
sorumlulu¤un ayn› kalarak unvan›n de¤iﬂmesi)
ilerlemeleri ile ilgili de¤erlendirmelerin yap›ld›¤› ve nihai
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kararlar›n verildi¤i komitedir. Terfi Komitesi, tüm Üst
Kurul Üyeleri ve Genel Müdür baﬂkanl›¤›nda y›lda iki
kez Mart ve Eylül aylar›nda toplan›r.
Üst Kurul
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu (DFHG) Üst
Kurulu, Yönetim Kurulu taraf›ndan Genel Müdür ve Üst
Yönetim’e devredilmiﬂ olan yetkiler çerçevesinde
görev yapan istiﬂari nitelikte bir organd›r. Genel Müdür
baﬂkanl›¤›nda her hafta toplanan Üst Kurul’da,
Yönetim Kurulu’nun icrada yer alan üyeleri, Banka
Genel Müdür Yard›mc›lar›, iﬂtiraklerin Genel Müdürleri
ve/veya Yönetim Kurulu üyeleri yer al›r. Üst Kurul,
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu içerisinde "ortak
ak›l" prensibi do¤rultusunda h›zl› ve do¤ru kararlar
almay› hedefler.
4.10. YÖNET‹M KURULU’NA SA⁄LANAN
MAL‹ HAKLAR
Yönetim Kurulu Baﬂkan, Baﬂkan Yard›mc›s› ve
Üyeleri’ne Genel Kurul taraf›ndan saptanacak bir ücret
ödenir. Söz konusu ücretin saptanmas›nda kiﬂilerin

toplant›, toplant› öncesi ve sonras› haz›rl›k ve
görevlerini yerine getirmek için harcayacaklar› zaman
dikkate al›n›r. Ayr›ca her toplant› için kat›lanlara
ödenecek huzur hakk› da Genel Kurul taraf›ndan
belirlenir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin performanslar›na
ya da ﬂirketin performans›na dayal› ödüllendirme
sistemi uygulanmamaktad›r.
2004 Ocak ay›ndan itibaren sektör emsallerine uygun
olarak Genel Müdür hariç, Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne huzur hakk› olarak görev
sürelerinin sonuna kadar ayl›k brüt 3.500 YTL, Yönetim
Kurulu Baﬂkan Vekili ve Yönetim Kurulu Murahhas
Üyesi’ne ayl›k brüt 20.000 YTL ödenmiﬂtir. Yönetim
Kurulu Denetçileri’ne ise ayl›k brüt olarak 500 YTL
ücret ödenmiﬂtir.
Bankam›z ile Yönetim Kurulu Üyeleri ya da yöneticileri
aras›nda herhangi bir borç iliﬂkisi, kredi kulland›r›m› ve
teminat verilmesi iﬂlemi gerçekleﬂmemiﬂtir.
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