
Ek.3(a)(i) 

39/2001 Sayılı KKTC Bankalar Yasası 15 (3) Maddesi Altında Düzenlenen “Bankalarda 
İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol Ve Yönetim Sistemleri Tebliği” 

 
20’nci Maddenin 1’inci Fıkrası Gereği “ İç Sistemlerden Sorumlu Üye” İçin Düzenlenen 

BEYAN 

Not.: Bu form banka tarafından doldurulup imzalanacaktır.  

Ekte Sunulacak Belgeler:  
• Gerçek Kişi Bilgi Formu (Ek.3(a)(ii)) 
• Kimlik Kartı ve Diploma noter onaylı suretleri  
• Güncel Sabıka Kayıt Belgesi  

 

Adı, Soyadı:  

Atanma Tarihi:  

Yapmış olduğumuz inceleme ve değerlendirmeler neticesinde söz konusu kişinin Tebliğ’in 9’uncu 
maddesinin (1)’inci fıkrasında iç sistemlerden sorumlu üye için belirlenmiş olan, 
a) İç sistemlerden sorumlu üye veya komite üyesi olarak görev yaptıkları sürece, bankada iç sistem birimleri 

dışında herhangi bir komitede veya birimde sorumluluk almamaları, 
b) Bankada, bağlı ortaklıklarında ve iştiraklerinde nitelikli pay sahibi olmaması veya nitelikli pay sahibi 

olanlarla doğrudan ve/veya dolaylı ilişki içerisinde olmamaları, 
c) Üst yönetimdekilerin eşi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhrî hısımı olmamaları, 
ç) Beş yıldan fazla bir süreyle aynı bankanın iç sistemlerden sorumlu üye/komite üyesi olarak görev 

yapmamış olmaları, 
d) Ana sözleşme hükmüne veya genel kurul kararına dayalı olarak tüm personele kârdan yapılan ödemeler 

hariç olmak üzere, bankadan ve ana ortaklıklardan, bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad altında 
ücret veya benzeri bir gelir sağlamamaları, 

e) Genel müdür ve genel müdür yardımcısı için Yasanın 16’ncı maddesinde aranan öğrenim koşuluna haiz, 
bankalarda veya bankaları denetleyen ve düzenleyen otoritelerde üst düzey yönetici olarak veya 
organizasyon şemalarında üst yönetime doğrudan bağlı birimlerden herhangi birinde yönetici olarak fiilen 
en az 3 (üç) yıl çalışmış olmaları, 

f) Son iki yılda söz konusu bankada veya bankanın dâhil olduğu risk grubunda icrai mahiyette faaliyet 
gösteren birimlerde görev yapmamış olmaları, 

g) 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, 

h) Kendileri ve/veya dâhil oldukları risk grubunda bulunan kişilerin bankadaki toplam teminatsız riskinin 
bankadan aldıkları aylık net ücretin, bu ücretin aylık asgari ücretin altında olması durumunda aylık asgari 
ücretin 12 (oniki) katını aşmaması, 

ı) Yasanın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendinde kurucularda aranan nitelikleri taşımaları, 
i) Bankanın dahil olduğu risk grubu haricinde başka bir bankada ve/veya Uluslararası Bankacılık Biriminde 

(UBB) çalışmıyor olmaları, 
niteliklerine haiz olduğunu beyan ederiz.  
 
Banka Genel Müdürü: 
 

Genel Müdür Yardımcısı: 
 

İmza: 
 

İmza: 

Tarih: 


