Yönetim ve
Kurumsal Yönetim

KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE
UYUM RAPORU
1-

Kurumsal Yönetim
‹lkelerine Uyum Beyan›

Bankam›z, 01.01.2010–31.12.2010
faaliyet döneminde, Sermaye Piyasas›
Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal
Yönetim ‹lkelerinde yer alan prensiplere
aşa€›da yer alan aç›klamalarda belirtildi€i
şekilde tam bir uyum sa€lam›şt›r.
Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulan›p
uygulanmad›€›n›n izlenmesi, bu ilkelere
tam olarak uymama dolay›s›yla meydana
gelen sorunlar›n tespit edilmesi ve
Yönetim Kurulu’na uygulamalar› iyileştirici
önerilerde bulunulmas› amac›yla kurulan
Kurumsal Yönetim Komitesi; Mustafa
Ayd›n Aysan, Agis Leopoulos, Mustafa
Hamdi Gürtin ve Paul Mylonas’dan
oluşmaktad›r. Komite, Yat›r›mc› ‹lişkileri
Birimi’nin çal›şmalar›n› da koordine
etmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2-

Pay Sahipleri ile ‹lişkiler
Birimi

Bankam›z bünyesinde, Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun Temmuz 2003 tarihinde
yay›mlad›€› Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin
Bölüm l madde 1.1.2’de belirtilen
hükümlerine paralel olarak faaliyet
göstermek üzere pay sahiplerinin haklar›n›
gözetmek, yönetim kurulu ve pay
sahipleri aras›nda iletişimi sa€lamak amac›
ile Yat›r›mc› ‹lişkileri Birimi kurulmuştur.
Kurumsal Yönetim Komitesi’ne ba€l›
olarak faaliyet gösteren birimin baş›na
Esra Karaman Aydo€du atanm›şt›r.
Birimin elektronik posta adresi investor.
relations@finansbank.com.tr telefon
numaras› ise +902123185000’d›r.
Dönem içerisinde birime yaklaş›k
olarak 150 adet başvuru ve bilgi talebi
yap›lm›şt›r.
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Pay Sahiplerinin
Bilgi Edinme Haklar›n›n
Kullan›m›

Bankam›z, sermaye art›ş› gibi pay sahipli€i
haklar›n›n kullan›m›yla ilgili gelişmeler

hakk›nda, gerek görsel bas›n gerekse
‹MKB’ye yapt›€› özel durum aç›klamalar›
ile kamuoyunu bilgilendirmektedir.
Dönem içinde pay sahiplerince yaklaş›k 75
adet bilgi talebinde bulunulmuştur.
Ana sözleşmede özel denetçi atanmas›yla
ilgili bir düzenleme bulunmamaktad›r.
Bankam›z, Genel Kurul taraf›ndan
atanan denetçiler ve Bankac›l›k Kanunu
hükümleri çerçevesinde Bankac›l›k
Düzenleme Denetleme Kurumu
taraf›ndan denetlenmektedir.
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Genel Kurul Bilgileri

16.04.2010 tarihinde Genel Kurul
gerçekleşmiş olup, %95 oran›nda
kat›l›m olmuştur. Genel Kurul daveti pay
sahiplerine Türk Ticaret Sicil Gazetesi,
Güneş ve Hürses Gazeteleri ve Kamuyu
Ayd›nlatma Platfomu’na gönderilen Özel
Durum Aç›klamas› ile bildirilmiştir. Bunun
yan› s›ra nama yaz›l› pay sahiplerine
taahhütlü davet mektubu gönderilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanl›€›’ndan ça€r›,
gündem ve vekaletname örne€i Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesinde ve iki adet yerel
gazetede duyurulmuştur.
Dönem içerisinde gerçekleştirilen başka
genel kurul olmam›şt›r.
Nama yaz›l› hisse senetlerinin pay
defterinde yaz›l› miktarlar›na göre,
pay sahiplerinin adlar›na düzenlenen
giriş kartlar›n› toplant› gününden en
geç bir hafta önce bankam›z genel
müdürlü€ünden almalar› öngörülmüştür.
Genel Kurul’da pay sahipleri soru sorma
haklar›n› kullanmakta olup, sorular›na
cevap verilmektedir. Genel Kurul’da pay
sahipleri taraf›ndan öneri verilmemiştir.
Genel Kurul tutanaklar› internet sitemizde
sürekli olarak pay sahiplerine aç›k
tutulmaktad›r.
2011’da yap›lacak ilk Genel Kurul
öncesinde gerekli bilgiler ve Genel Kurul
davet ilanlar› Türk Ticaret Sicil Gazetesi
ve iki adet ulusal çapta yay›m yapan

gazete ile internet sitemiz arac›l›€› ile pay
sahiplerine duyurulacakt›r. Genel Kurul
tutanaklar›, hazirun cetveli, gündemler ve
ilanlar Genel Kurul toplant›s›ndan sonra
internet sitemizde pay sahiplerine aç›k
olacakt›r.
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Oy Haklar› ve Az›nl›k
Haklar›

Oy haklar› üzerinde imtiyaz yoktur.
Birikimli oy kullanma yöntemine yer
verilmemektedir.
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Kâr Da€›t›m Politikas› ve
Kâr Da€›t›m Zaman›

Ana sözleşmemiz uyar›nca da€›t›labilir
kâr›n kanuni ihtiyat ve ilk temettü
düşüldükten sonra kalan miktar›n›n
%10’u kurucu senedi sahiplerine
ödenmek üzere tefrik olunur.
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 18.01.2007
tarih, ve 2/53 say›l› Karar› uyar›nca,
16.04.2010 tarihli Ola€an Genel Kurul’da
kar da€›t›m politikas› hakk›nda bilgi
verilmiştir. Şöyle ki; Bankam›z›n kar
da€›t›m›, geçerli olan yasal düzenlemeler
ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde
hesaplan›r. Buna göre, Bankan›n kanuni
ve mali yükümlülükler indirildikten sonra
kalan safi kar›ndan yüzde beş oran›nda bir
mebla€ kanuni yedek akçeye, sermayenin
yüzde beşi oran›nda bir mebla€ birinci kar
pay› olarak hissedarlara ayr›l›r.
Kanuni yedek akçeler, ortaklar birinci kar
pay›, ve ayr›ca yasal zorunluluk gere€i
bünyede tutulmas› gereken iştirak ve
gayrimenkul sat›ş karlar› indirildikten
sonra kalan da€›t›labilir kar›n tamam›,
Yönetim Kurulu’nun önerisiyle, Genel
Kurul taraf›ndan ayr›labilir.
Genel Kurul sonras›, Yönetim
Kurulu’nun, Bankan›n büyüme hedefleri
do€rultusunda, Banka ana sözleşmesi
gere€ince da€›t›lmas› zorunlu %5
oran›ndaki birinci kar pay›n› da dikkate
alarak, kay›tl› sermaye tavan›n› aşmamak
kayd›yla, bedelsiz hisse ihrac› şeklinde
sermaye art›ş karar› almakta oldu€u
ortaklara aç›klanm›şt›r.
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Yönetim ve
Kurumsal Yönetim
7- Paylar›n Devri
Bankam›z›n esas sözleşmesinde pay
devrini k›s›tlayan herhangi bir hüküm
bulunmamaktad›r. Ancak, Bankac›l›k
Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde,
hisse devirleri Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nun iznine tabidir.

BÖLÜM II - KAMUYU
AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8-

Şirket Bilgilendirme
Politikas›

Bankam›z taraf›ndan oluşturulmuş
Bilgilendirme Politikas› çerçevesinde,
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK) Özel
Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na
‹lişkin Esaslar Tebli€ine (Seri VIII, No 54)
uygun olarak SPK , IMKB ve Kamuyu
Ayd›nlatma Platformu (KAP) arac›l›€› ile
kamuya bilgi aktar›lmakta, buna ek olarak
medya kuruluşlar›na bülten gönderimi
yap›lmaktad›r.
Bu bilgilendirmelerin yan› s›ra Yat›r›mc›
‹lişkileri Birimi üç ayl›k kâr aç›klamas› ve
bilanço aç›klama tarihlerini takiben, bu
bilgileri bankay› ziyaret eden yerli, yabanc›
yat›r›mc›larla yüzyüze veya telefon/e-mail
yolu ile paylaşmaktad›r.
Zorunlu aç›klamalar d›ş›nda kalan ve
bankam›z›n ürün, hizmet ve stratejileri ile
ilgili genel bilgi aktar›m› ise ilgili birimlerin
yapt›€› çal›şmalar ile koordineli olarak
‹letişim Birimi taraf›ndan yürütülmektedir.
Bankam›za medya kuruluşlar› taraf›ndan
yöneltilen sorular ‹letişim Birimi
süzgecinden geçirilerek, soru içeri€ine
göre ilgili birimler ile koordinasyon
içerisinde ya o birimler ya da ‹letişim
Birimi taraf›ndan cevapland›r›lmaktad›r.

9-

Özel Durum Aç›klamalar›

Bankam›z ‹MKB’nin yan› s›ra Londra
Borsas›’na da kotedir. 2010 y›l› içerisinde
‹MKB’ye ve KAP’a 63 adet özel durum
aç›klamas› yap›l›rken, Londra Borsas›’na
ayn› konularda 20 adet aç›klama
yap›lm›şt›r.
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Özel durum aç›klamalar›n›n zaman›nda
yap›lmamas› nedeniyle yapt›r›m
uygulanmam›şt›r.

-

‹ç bilgiye sahip olan personelin, bu
bilgiler kamuya aç›klanmadan önce,
borsa içi veya borsa d›ş› ticarette
kendisi veya bir başkas› için
kullanarak menfaat
sa€layamayacaklar›,

-

Görevleri gere€i banka veya
bankam›z müşterisi olan halka aç›k
anonim şirketlere ait henüz kamuya
aç›klanmam›ş ve aç›kland›€›nda
hisselerin / k›ymetlerin piyasa
de€erinin de€işecebilece€i türde
bilgiye sahip olan personelin,
kamuya aç›klama yap›lana kadar
bu tür hisseleri / k›ymetleri al›p –
satamayacaklar›, bunlarla ilgili
herhangi bir ticari ilişkiye
giremeyecekleri, bu bilgileri
kullanarak aile yak›nlar› veya
üçüncü şah›slar üzerinden de işlem
yapt›rmalar›n›n yasak oldu€u,

10- Şirket ‹nternet Sitesi ve
‹çeri€i
Bankam›z›n internet sitesi www.
finansbank.com.tr adresinde olup
sitede; güncel ortakl›k ve yönetim yap›s›,
esas sözleşme, y›ll›k faaliyet raporlar›,
periyodik mali tablo ve raporlar, özel
durum aç›klamalar›, Genel Kurul toplant›
gündemi, hazirun cetveli ve toplant›
tutana€›, vekaleten oy kullanma formu
ve s›kça sorulan sorular başl›€› alt›nda
bankam›za ulaşan bilgi talepleri ile
bunlara verilen cevaplar bulunmaktad›r.

11- Gerçek Kişi Nihai Hâkim
Pay Sahibi/Sahiplerinin
Aç›klanmas›
Bankam›z›n gerçek kişi nihai hakim pay
sahibi bulunmamaktad›r.

12- ‹çeriden Ö€renebilecek
Durumda Olan Kişilerin
Kamuya Duyurulmas›
Bankac›l›k Kanunu’nun 73. maddesi
gere€i, bankalar›n ortaklar›, yönetim
kurulu üyeleri, mensuplar›, bunlar ad›na
hareket eden kişiler ile görevlileri, s›fat
ve görevleri dolay›s›yla ö€rendikleri
bankalara veya müşterilerine ait s›rlar›,
bu konuda kanunen aç›kça yetkili k›l›nan
mercilerden başkas›na aç›klayamazlar.
Bankalar›n destek hizmeti ald›€› kuruluş
ve çal›şanlar› hakk›nda da bu hüküm
uygulan›r. Bu yükümlülük görevden
ayr›ld›ktan sonra da devam eder.
Bankac›l›k Kanunu ile getirilen bu
geniş düzenleme nedeniyle içeriden
ö€renebilecek durumda olan kişilerin
kamuya duyurulmas›na gerek
görülmemiştir.
Ayr›ca Yönetim Kurulumuz taraf›ndan
onaylanan ve personelimize duyurulan
Finansbank Personeli Davran›ş Kurallar›
Talimat› mevcut olup bu talimatta iç
bilginin tan›m› yap›larak,

belirtilmiştir.
Bununla birlikte 06.02.2009 tarihli
Resmi Gazete’de yay›mlanan
“Özel Durumlar›n Kamuya
Aç›klanmas›na ‹lişkin Esaslar Tebli€i
(Seri:VIII,No:54)” çerçevesinde “‹çsel
bilgilere erişimi olanlar›n listesi”’
haz›rlanm›ş ve içsel bilgilere erişimi
olanlar›n, sorumluluklar› hakk›nda imzalar›
al›nmak suretiyle bilgilendirilmeleri
sa€lanm›şt›r. Bu kişilere ait listeler sürekli
güncellenmekte ve saklanmaktad›r. Yine
bu Tebli€ çerçevesinde bankam›zda
“Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›
Prosedürü” haz›rlanm›ş ve 08.07.2009
tarihinde yay›mlanm›şt›r.

BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13- Menfaat Sahiplerinin
Bilgilendirilmesi
Bankam›z›n menfaat sahipleri Genel Kurul
toplant›lar›, SPK, ‹MKB ve KAP’a yap›lan
özel durum aç›klamalar›, internet sitemiz
ve bas›n arac›l›€› ile kendilerini ilgilendiren
hususlarda bilgilendirilmektedir.

Yönetim ve
Kurumsal Yönetim
14- Menfaat Sahiplerinin
Yönetime Kat›l›m›

Bankam›zda ayr›mc›l›k konusunda
herhangi bir şikayet olmam›şt›r.

Menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m›
konusunda bir model oluşturulmam›şt›r.

16- Müşteri ve Tedarikçilerle
‹lişkiler Hakk›nda Bilgiler

15- ‹nsan Kaynaklar› Politikas›

Bankam›z müşterilerine en iyi şekilde
hizmet vermek üzere müşteri odakl›
faaliyetlerini kurumsal bankac›l›k, ticari
bankac›l›k, işletme bankac›l›€› ve bireysel
bankac›l›k olmak üzere dört ayr› bölümde
gruplam›şt›r.

Bankan›n stratejisi do€rultusunda, nitelikli
insan gücünü bankaya çekerek do€ru
pozisyona yerleştirmek ve çal›şanlar›n
mesleki, yönetsel, kişisel ve sosyal
gelişimlerini ve kurumun kültürünü
destekleyip ba€l›l›k ve motivasyon düzeyi
yüksek, banka de€erleri ile uyumlu
kadrolar oluşturmak ve bu sayede
bankam›z›n hedeflerine ulaşmas›n›
sa€layacak ve fark yaratacak insan
kayna€›na sahip olmakt›r.
Finansbank ‹nsan Kaynaklar› politikas›,
bankan›n stratejik hedefleriyle ve iş
plan›yla uyumlu bir şekilde geliştirilmiş ve
onaylanm›şt›r. ‹nsan Kaynaklar› politikas›,
banka performans›n› art›rmaya yönelik
destek sa€lamakta ve yeni yeteneklerin
bankaya kat›lmas›n›, geliştirilmesini ve
banka bünyesinde tutulmas›n› sa€layarak
bankan›n sürdürülebilir bir gelişim içinde
olmas›na katk›da bulunmaktad›r. ‹nsan
Kaynaklar› politikas› dört ana alanda
toplanm›şt›r:
‹nsan kaynaklar› planlama ve işe al›m:
tercih edilen bir işveren olma amac›yla
yetenekli kişileri bankaya çekmek ve
bankan›n ihtiyaçlar› do€rultusunda en
uygun pozisyonlara yerleştirmek,
Performans yönetimi: çal›şanlar›n
hedeflerini bankan›n hedefleriyle uyumlu
k›larak performanslar›n› yönetmek,
Yetenek ve gelişim yönetimi: çal›şanlar›n
teknik ve yönetsel bilgi ve becerilerini
art›rmak, potansiyel sahibi çal›şanlar›
bankada tutmak ve çal›şanlar›n
gelişimlerine katk› sa€lamak,
Ba€l›l›k ve ödül: çal›şanlar›n kuruma olan
ba€l›l›klar›n› art›rmaya yönelik politikalar
geliştirmek ve Finansbank’›n hedeflerine
ulaşmas›nda kat›l›mlar›n› daha da art›rmak.

Kurumsal bankac›l›k ve ticari bankac›l›k
bölümleri her türlü ekonomik koşulda
müşterilerinin nakit ak›ş ve işletme
sermayesi ihtiyaçlar›na uygun; müşterinin
geçmiş ticari performans› kadar, gelece€e
yönelik projeksiyonlar›n› da dikkate alarak
haz›rlanan finansal çözümler ile hizmet
vermektedirler.
‹şletme Bankac›l›€›, müşterilerin her türlü
finansal kaynak ihtiyac›na geniş ürün
ve hizmet yelpazesi ile uygun çözümler
sunman›n yan› s›ra müşterilerinin bilgi
kayna€› ihtiyac›na yönelik destek ve
çözümleriyle de hizmet vermeye devam
etmektedir.
Bireysel Bankac›l›k Bölümü, müşterilerin
ihtiyaç ve beklentilerini müşteri odakl› bir
anlay›ş›yla karş›layarak bankam›z› Bireysel
Bankac›l›k alan›nda sektörün en iyi ürünhizmet kalitesine sahip bankalar›ndan biri
konumuna getirmiştir.
Bunlar›n yan› s›ra Bankam›zda
müşteri şikayetleri ile ilgili özel bir
birim kurulmuştur. Ayr›ca Servis
Mükemmelli€i ve Müşteri ‹letişimi Grubu
arac›l›€›yla gizli denetimler yap›lmakta
ve müşterilere verilen hizmetin kalitesi
denetlenmektedir. Buna ilaveten,
Bankam›z›n internet sitesinde kurulan
ve herkese aç›k olan “ihbar hatt›”
marifetiyle Bankam›zda meydana geldi€i
ileri sürülen ihbarlar›n d›şar›dan yap›lan
bildirimler de dahil olmak üzere bir
merkezde toplanmas› mümkün k›l›nm›şt›r.
Bu uygulama Bankam›z›n kendi ürün ve
hizmetleri ile yasalara uyum konusunda
gösterdi€i hassasiyetle yak›ndan ilgilidir.

Ayr›ca sözkonusu ihbar hatt›, bankam›z›n
çal›şanlar›na ve kendi kurumsal kimili€ine
olan güvenini de yans›tmaktad›r.

17- Sosyal Sorumluluk
‹şte ve iş d›ş›nda, gelece€imizi sa€l›kl›
ve sa€lam bir şekilde güvence alt›na
alabilmek için çevremize iyi bakmak
hepimizin ortak amaç ve inanc› olmuştur.
Bankac›l›kta sürdürülebilirlik kavram›n›;
çevresel, ekonomik ve toplumsal yönleri
ile politika ve süreçlerimize dahil etmeyi
hedeflemekteyiz. Her türlü işlemde, kredi
kulland›r›m›nda veya yat›r›mda bulunan
ç›kar sahipleri ile olan ilişkilerimizde
sürdürülebilir kalk›nma modelini
destekleyerek, iş stratejilerimizde ve
karar alma mekanizmalar›m›zda gelecek
nesillere yaşanabilir bir dünya b›rakmaya
yönelik bir zihniyet oluşturmaya
çal›şmaktay›z.
Bu do€rultuda Bankam›zda bir Sosyal
Sorumluluk Komitesi oluşturulmuştur.
Komite’nin çal›şmalar›na paralel olarak,
Yasal Uyum Başkanl›€›’nca yerel ve
uluslararas› mevzuata uyum kapsam›nda
faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu
ba€lamda Sosyal ve Çevresel Yönetim
Sistemi politikam›z oluşturulmuştur.
Hissedarlar›m›zdan International Finance
Corporation (IFC)’n›n çevre, iş sa€l›€›
ve güvenli€i konular›n› içeren k›lavuzu
çerçevesinde, yerel çevre kanunlar›na ve
düzenlemelerine uygun olarak, yat›r›m
projelerinin kredilendirme aktiviteleri
yürütülmektedir. Kredilendirme
çal›şmalar›nda yat›r›m yapan firmalardan
di€er izin ve belgelerle birlikte çevresel
etki de€erlendirme (ÇED) raporu talep
edilmektedir. Bu kapsamda 2010 y›l›nda
bankam›zca 19 adet yat›r›m projesi için
rapor düzenlenmiştir.
Sosyal sorumluluk her zaman bankam›z›n
öncelikli önem verdi€i konular aras›nda
yer almaktad›r. E€itim ve sa€l›k alanlar›
başta olmak üzere birçok vak›f ve
organizasyonun sponsoru olmam›z bunun
bir göstergesidir.
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BÖLÜM IV- YÖNETiM KURULU
18- Yönetim Kurulunun Yap›s›,
Oluşumu ve Ba€›ms›z Üyeler
Bankam›z Yönetim Kurulu’nun yap›s› şu
şekildedir:
Ömer A. ARAS
Yönetim Kurulu Başkan› ve Grup CEO
Sinan ŞAH‹NBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yard›mc›s›
Prof. Dr. Mustafa Ayd›n AYSAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim
Komitesi Başkan›
*Yener D‹NÇMEN
Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi
Anthimos THOMOPOULOS
Yönetim Kurulu Üyesi
**Demetrios LEFAKIS
Yönetim Kurulu Üyesi
Dimitrios ANAGNOSTOPOULOS
Yönetim Kurulu ve Risk Komitesi Üyesi
Paul MYLONAS
Yönetim Kurulu Üyesi
Agis LEOPOULOS
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Hamdi GÜRT‹N
Yönetim Kurulu Üyesi
Edward NASSIM
Yönetim Kurulu Üyesi
Temel GÜZELO⁄LU
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
*

**

Yener Dinçmen 21.12.2010
tarihinde Yönetim Kurulu
üyeli€inden ayr›lm›ş, yerine Christos
Alexis Komninos atanm›şt›r.
Demetrios Lefakis 21.12.2010
tarihinde Yönetim Kurulu
üyeli€inden ayr›lm›ş, yerine Michail
Oratis atanm›şt›r.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin özgeçmişleri
Faaliyet Raporu’nda yeralmaktad›r.
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Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Bankac›l›k
Kanunu kapsam›ndaki s›n›rlamalar
dahilinde bankadaki sorumluluklar›n›
aksatmayacak ve menfaat çelişkisi
yaratmayacak şekilde banka d›ş›nda görev
alabilecekleri öngörülmüştür.

19- Yönetim Kurulu
Üyelerinin Nitelikleri
Bankam›z›n Yönetim Kurulu Üyeleri’nin
nitelikleri Bankac›l›k Kanunu’nun ilgili
hükümlerine uygun olup, ayr›ca SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV Bölümünün
3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer
alan niteliklerle örtüşmektedir.

20- Şirketin Misyon ve Vizyonu
ile Stratejik Hedefleri
Vizyonumuz:
Türkiye’yi başar›ya taş›yacak her bireysel
ve ticari finansal plan›n mimar› olmak.
Misyonumuz:
Finansbank’a dokunan herkesle, ihtiyaçlar›
anlamaya, do€ru çözümler üretmeye ve
memnuniyete dayal›, mutlaka başarmay›
hedefleyen yaşam boyu sürecek bir
ortakl›k kurmak.
Bankam›z›n vizyon ve misyonu internet
sitesi arac›l›€› ile kamuya aç›klanm›şt›r.
Yönetim Kurulu, yöneticiler taraf›ndan
oluşturulan stratejik hedefleri
onaylamakta, hedeflere ulaşma
derecesini, faaliyetleri ve performans›n›
takip etmektedir.

21- Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol
Mekanizmas›
Bankalar›n ‹ç Sistemleri Hakk›nda
Yönetmelik esaslar› çerçevesinde Yönetim
Kurulu taraf›ndan Denetim Komitesi
oluşturulmuş ve üyeliklerine Prof. Dr.
Mustafa Ayd›n Aysan ve Paul Mylonas
atanm›şt›r. Denetim Komitesine ‹ç Kontrol
Merkezi, Teftiş Kurulu Başkanl›€› ile Yasal
Uyum Başkanl›€› ba€l› bulunmaktad›r.
Risk Yönetimi Başkanl›€› 2001 y›l›

sonunda icrac› birimlerden ba€›ms›z bir
organizasyon olarak kurulmuştur. Bölüm,
Banka faaliyetlerinde karş›laş›lan risklerin
ölçülmesi, risk yönetim politikalar›n›n
oluşturulmas› ve risklerin bankan›n
stratejik hedefleri do€rultusunda risk alma
iste€i s›n›rlar› içinde kal›nmas›n› sa€lamak
üzere yönetilmesinden sorumludur.
Risk yönetimine ilişkin çal›şmalar, yasal
zorunluluktan kaynaklanan faaliyetlerin
ötesinde, Basel II gerekleri ile uyumlu
olma yolunda devam etmektedir.
Risk Yönetim Başkanl›€› 2007 y›l›nda
oluşturulan Risk Yönetimi Komitesi’ne
ba€l› olarak faaliyet göstermektedir.
Komite üyeliklerine Ömer Aras, Sinan
Şahinbaş, Dimitrios Anagnostopoulos
atanm›şt›r.

22- Yönetim Kurulu Üyeleri
ile Yöneticilerin Yetki ve
Sorumluluklar›
Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerinin
yetki ve sorumluluklar› Bankac›l›k
Kanunu’nda ve ilgili mevzuat›nda
belirlenmiş olup, yetki ve sorumluluklar›n
kullan›lmas›nda kanun ve ilgili mevzuata
uyum sa€lanmas›na büyük özen
gösterilmektedir.
Yöneticilere verilen ücretler, kişilerin
nitelikleriyle ve bankam›z›n başar›s›na
yapt›klar› katk›yla orant›l› olarak, piyasa
koşullar›na göre belirlenmektedir.
Yöneticiler görevlerini yerine getirirken
mevzuata, esas sözleşmeye, şirket içi
düzenlemelere ve politikalara uymakta;
yap›lan işlerin bunlara uygunlu€u ile ilgili
olarak gerekli denetim mekanizmalar›
çal›şt›r›lmaktad›r.
Yöneticiler görevlerini adil, şeffaf,
hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde
yürütmekte; banka işlerinin; misyon,
vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar
çerçevesinde yürütülmesini sa€lamaktad›r.

Yönetim ve
Kurumsal Yönetim
23- Yönetim Kurulunun Faaliyet
Esaslar›
2010 y›l›nda toplam 18 Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›lm›şt›r.
Yönetim Kurulu, her ay bir kere
olmak üzere y›lda en az 12 toplant›
yapmas›n›n yan› s›ra gerekli görüldü€ü
takdirde ola€anüstü toplanabilmektedir.
Toplant› gündemi Yönetim Kurulu
üyelerine toplant› tarihinden önce
gerekli bilgilendirme dokümanlar› ile
verilmektedir. Yap›lan toplant›larda fikir
ayr›l›€› yaşanmam›şt›r.
Gündem, Yönetim Kurulu üyelerinin ve
Genel Müdürlü€ün önerileri, teklifleri ile
belirlenmektedir. Risk ve ayl›k aktivite
raporlar›n›n görüşülmesi ile Kredi
Komitesi’nin yetkisini aşan ve Yönetim
Kurulu’nca karara ba€lanmas› gereken
kredilerin de€erlendirilmesi ve karara
ba€lanmas› tüm toplant›larda gündem
maddesi olarak yeralmaktad›r.
Üyelerin bilgilendirilmesi, iletişimi
sa€lamak,toplant› ve kararlar›n hukuka
ve mevzuata uygun olmas›n› sa€lamak
üzere bir sekreterya mevcuttur.
Yönetim Kurulu üyelerine a€›rl›kl› oy
hakk› tan›nmam›şt›r.

24- Şirketle Muamele Yapma
ve Rekabet Yasa€›
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nun
334 ve 335’inci maddelerinde Banka
ile muamele yapma ve rekabet yasa€›
hususlar›nda Yönetim Kurulu üyelerine
izin vermiştir.

25- Etik Kurallar
Bankac›l›k Kanunu ile belirlenmiş etik
kurallar› uygulamaktad›r. Yönetim
Kurulumuz taraf›ndan onaylanan
Finansbank Personeli Davran›ş Kurallar›
ile Finansbank Finans Profesyonelleri
için Etik Davran›ş Kurallar› elektronik
ortamda ve bas›l› kitapç›k olarak
bankam›z personeline duyurulmuştur.

26- Yönetim Kurulunda 		
Oluşturulan Komitelerin
Say›, Yap› ve Ba€›ms›zl›€›

Kurulu üyelerine performanslar› göz
önüne al›narak toplam 12.419.209,28
TL tutar›nda ücret ödenmiştir.

Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal
Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi,
Risk Komitesi ve Kredi Komitesi
bulunmaktad›r.

Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine
Banka taraf›ndan kulland›r›lacak krediler
Bankac›l›k Kanunu’nun 50.maddesinde
belirli bir çerçeve ile k›s›tlanmaktad›r.
Yönetim Kurulu üyelerine ve
yöneticilerine bu çerçeve d›ş›nda kredi
kulland›r›lmamaktad›r.

31.12.2010 tarihi itibariyle;
Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri;
Mustafa Ayd›n Aysan, Agis Leopoulos,
Mustafa Hamdi Gürtin ve Paul
Mylonas’d›r (Y›l içinde Yener Dinçmen
üyelikten ayr›lm›şt›r).

Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakk›
Genel Kurul taraf›ndan belirlenmektedir

Denetim Komitesi Üyeleri; Mustafa
Ayd›n Aysan, Paul Mylonas’d›r (Y›l
içinde Edward Nassim, Mustafa Hamdi
Gürtin ve Demetrios Lefakis üyelikten
ayr›lm›şlard›r).
Risk Komitesi Üyeleri; Ömer Aras,
Sinan Şahinbaş ve Dimitrios
Anagnostopoulos’dur (Y›l içinde
Demetrios Lefakis üyelikten ayr›lm›şt›r).
Kredi Komitesi Üyeleri; Ömer Aras, Sinan
Şahinbaş, Dimitrios Anagnostopoulos
ve Temel Güzelo€lu’dur. Bu Komitenin
yedek üyeleri; Mustafa Ayd›n Aysan ve
Agis Leopoulos’tur (Y›l içinde Demetrios
Lefakis üyelikten ayr›lm›şt›r).
Ücret Yönetimi Komitesi Üyeleri; Sinan
Şahinbaş ve Agis Leopoulos’tur.
Kredi Komitesi haftal›k olarak, Risk
Yönetimi Komitesi ayda bir defa, Ücret
Yönetimi Komitesi y›lda en az üç defa,
Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim
Komitesi 3’er ayl›k dönemler halinde
toplan›r.

27- Yönetim Kuruluna 		
Sa€lanan Mali Haklar
16 Nisan 2010 tarihli Genel Kurul’da
Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 2000
TL tutar›nda huzur hakk› ödenmesine
karar verilmiştir. 2010 y›l›nda Yönetim
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