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DENETİM KOMİTESİ
Halkbank’ta Denetim Komitesi 31.10.2006 tarih ve 34-01 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulmuş olup, Denetim Komitesi 
Üyeleri Banka’nın iç denetim, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlevlerini etkin bir biçimde 
sürdürmektedir. 

Denetim Komitesi’nin Görevleri;
• İç kontrol ve iç denetim birimleri aracılığıyla iç kontrol sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi, Yönetim Kurulu’nca 

onaylanan banka iç politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığının gözetilmesi ve alınması gerekli görülen önlemler 
konusunda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunulması,

• Banka’nın iç denetim sisteminin izlenerek değerlendirilmesi, iç denetim biriminin Yönetmelik ve iç politikalarla belirlenen 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin gözetilmesi, iç denetime ilişkin belirlenen strateji, politika ve programlar ile 
iç denetim biriminin yapısı ile ilgili iç düzenlemelerin incelenmesi ve uygun görmesi halinde Yönetim Kurulu’nun onayına 
sunulması,

• Banka’nın taşıdığı risklerin tespit edilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli yöntem ve uygulama usullerinin 
mevcut olup olmadığının değerlendirilmesi,

• Banka’nın muhasebe uygulamalarının kanun ve düzenlemeler ile mevzuata uygunluğu yönünde bağımsız denetim 
kuruluşunun değerlendirmelerinin gözden geçirilmesi,

• Üst düzey yönetim ve bağımsız denetçiler ile birlikte, bağımsız denetimin sonuçlarının, bağımsız denetim raporunun ve 
bağımsız denetçinin tereddüt ettiği diğer konuların çözüme kavuşturulması,

• Banka’nın sözleşme imzalayacağı bağımsız denetim kuruluşlarının, derecelendirme kuruluşlarının, değerleme 
kuruluşlarının ve destek hizmeti almak üzere sözleşme imzalayacağı destek hizmeti kuruluşlarının yeterliliğinin, 
güvenilirliğinin değerlendirilerek sonucunun bir rapor ile Yönetim Kurulu’na sunulması, hizmet alınması halinde de 
sözleşme süresince, üç aydan fazla olmamak üzere, düzenli bir şekilde bu işlemlerin tekrarlanması,

• Banka’nın finansal raporlarının gerçek ve yansıtılması gereken tüm bilgileri kapsayıp kapsamadığının gözetilmesi, tespit 
edilen hususların ilgili mercilere bildirilmesi,

• Finansal raporların bankanın mali durumunu, yapılan işlerin sonuçlarını ve nakit akımlarını doğru olarak yansıtıp 
yansıtmadığı, kanun, düzenleme ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanıp 
hazırlanmadığı konusunda bağımsız denetçiler ile görüşülmesi,

• Altı aylık dönemi aşmamak kaydıyla, dönem içerisinde icra ettiği faaliyetlerinin, sonuçlarının ve görüşlerinin Yönetim 
Kurulu’na raporlanmasıdır.

2009 yılı içerisinde Denetim Komitesi 31 defa toplanmış olup, anılan toplantılarda bankanın potansiyel riskleri, stres testleri 
ve senaryo analizleri ile risk yönetimi politikaları ve uygulama usulleri üzerinde durulmuştur. Komite üyeleri, toplantılara 
düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. 

Denetim Komitesi Üyeleri Görevi Asli Görevi
Hasan SEZER  Başkan  Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Emin Süha ÇAYKÖYLÜ  Üye  Yönetim Kurulu Üyesi 

OPERASYONEL RİSK ÇALIŞMA KOMİTESİ
Banka’nın operasyonel zarar doğuran işlemlerinin belirlenmesi ve operasyonel zararların önüne geçilmesi amacıyla çalışan 
bir organdır. Operasyonel Risk Çalışma Komitesi düzenli olarak ayda bir defa toplanmaktadır. 

Operasyonel Risk Çalışma Komitesi’nin Görevleri;
• Banka’nın operasyonel risklerinin ölçümü için gerekli veri tabanının ilgili birimlerle koordineli bir şekilde oluşturulması 

amacıyla prosedürlerin belirlenmesi,
• Teftiş Kurulu ve diğer kontrol birimlerince saptanan hata ve noksanlıkların standart bir kodlama sistemiyle kayda 

alınabilmesi için, birimler arasında çalışma yapılmasının sağlanması,
• Geçmiş dönemlerde ortaya çıkmış operasyonel kayıplarla ilgili veri tabanının oluşturulması için gerekli teknik ve idari 

çalışmaların yapılması,
• Risk Değerlendirme Matrisi’nde yer alan işlevsel faaliyetlere ilişkin operasyonel risklerin değerlendirilmesi ve 

derecelendirilmesinde görüş oluşturması,
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• Bankada gerçekleşen tüm operasyonel risklerin takibi, izlenmesi ve önlenmesine yönelik işlevlerin yerine getirilmesi,
• Bankacılık mevzuatındaki gelişmelerden doğabilecek görevlerin yerine getirilmesidir.

Operasyonel Risk Çalışma Komitesi 2009 yılı içerisinde 12 defa toplanmış olup, anılan toplantılarda operasyonel zarar 
doğuran işlemlerin belirlenmesi ve operasyonel zararların önüne geçilmesi yönünde kararlar alınmıştır. Komite üyeleri, 
toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. 

Operasyonel Risk Çalışma Komitesi Üyeleri Görevi Asli Görevi
Ali Ulvi SARGON  Başkan Risk Yönetimi Daire Başkanı
Alaaddin SARITAÇ  Üye Disiplin Kurulu Başkanı
Mehmet TÜFEKCİ  Üye İç Kontrol Daire Başkanı 
Ergin KAYA  Üye Şube Operasyonları Daire Başkanı
Levent BALKAN  Üye Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanı 
Olcay DOĞAN  Üye Bütçe ve Performans Yönetimi Daire Başkanı
Ali ALEV  Üye Hazine Operasyonları Daire Başkanı
Kadir YAYLAK  Üye Vergi Yönetimi ve Muhasebe Daire Başkanı
Ayşegül ASLAN  Üye Teknolojik Mimari Yönetimi Daire Başkanı
Hasan ÜNAL  Üye Kartlı Ödeme Sistemleri ve Alternatif Dağıtım  
  Kanalları Daire Başkanı
Mustafa Çağrı ÜNAL  Üye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı 

KREDİ KOMİTESİ
Yönetim Kurulu’nun kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdür ile Yönetim Kurulu’nca 
seçilen ve süre hariç olmak üzere Genel Müdür’de aranan şartları taşıyan en az iki Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşur. 
Herhangi bir toplantıya katılamayacak Kredi Komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere Genel Müdür’de aranan şartları süre 
hariç olmak üzere taşıyan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından iki yedek üye seçilir. Kredi Komitesi Başkanlığı’nı Genel Müdür 
yürütmekte, Genel Müdür’ün bulunmadığı hallerde diğer asli üyelerinden biri Kredi Komitesi’ne Başkanlık etmektedir. Kredi 
Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonundan sorumludur. Kredi 
Komitesi, tüm üyelerin katılımıyla haftada en az bir kez toplanmaktadır. 

Kredi Komitesi’nin Görevleri;
• Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bankanın kredi politikası, toplam plasman portföyünün büyüklüğü, sektörel, bölgesel 

ve kredi türüne göre dağılımına ilişkin politikalarının uygulanması, 
• Banka kredi politikalarının, portföy ve gerçek/tüzel kişi bazında kredi verme faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslarının 

belirlenmesine yönelik olarak Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunulması,
• Kredi portföyünün, genel kabul görmüş kredi risk yönetimi prensipleri dahilinde yönetilmesinin sağlanmasıdır.

Komite görev ve yetkilerinin bir bölümünü sınır ve kapsamını açıkça belirtmek suretiyle devredebilir, ancak bireysel krediler 
konusu hariç, diğer kredi türleri konusunda açık kredi işlemlerine ilişkin yetki devrinde bulunamaz, yetkisini devrettiği 
organın bu konudaki uygulamalarını izlemekte ve denetlemektedir. 

Kredi Komitesi 2009 yılı içerisinde 49 defa toplanmış ve 1.767 karar almıştır. Komite üyeleri, toplantılara düzenli olarak iştirak 
etmiştir.

Kredi Komitesi Üyeleri Görevi Asli Görevi
Hüseyin AYDIN Başkan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Burhaneddin TANYERİ  Üye Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Nurzahit KESKİN  Üye  Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet YARIZ  Üye  Yönetim Kurulu Üyesi

AKTİF PASİF KOMİTESİ (APKO)
Banka varlık ve yükümlülüklerinin yönetimi ile bu kapsamda fon hareketlerine ilişkin politikaların belirlenmesi, Banka 
bilançosunun yönetilmesi için ilgili birimlerce icra edilecek kararların alınması ve uygulanması amacıyla oluşturulmuş bir 
komitedir.
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Aktif Pasif Komitesi’nin Görevleri;
• Banka’nın mali yapısı, portföyü, bütçesi, kredi ve mevduat faizleri, para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler ile 

Banka’daki ve diğer bankalardaki gelişmeleri tartışarak değerlendirmektir.

APKO düzenli olarak her hafta, asgari ise ayda en az bir kez, Komite Başkanı’nın belirleyeceği gün ve yerde toplanır. APKO 
toplantısı Başkan tarafından oluşturulan gündem doğrultusunda çalışmalarına başlar. Komite toplantılarına, Komite’nin 
davet edeceği diğer Genel Müdür Yardımcıları ile yetkililer de bilgi almak ve/veya görüş bildirmek amacıyla katılabilirler. 
Toplantılarda, geçmiş toplantılarda alınan kararlar ve uygulamalar değerlendirilir ve ardından alınması gereken kararlar ve 
yapılması gereken uygulamalar tespit edilir. Alınan kararlar ve yapılması gerekli uygulamalar, yetki durumuna göre ya ilgili 
Genel Müdür Yardımcılığı’na ya da Yönetim Kurulu’na iletilmek üzere Genel Müdür’ün onayına sunulur. 

Aktif Pasif Komitesi 2009 yılında 48 defa toplanmıştır. Komite Üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Aktif Pasif Komitesi Üyeleri Görevi Asli Görevi
Hüseyin AYDIN Başkan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Osman ARSLAN Üye Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı
Ömer M. BAKTIR Üye Kurumsal ve Ticari Krediler Genel Müdür Yardımcısı
Yunus ESMER Üye Esnaf ve KOBİ Bankacılığı-1 Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Şahap KAVCIOĞLU Üye Esnaf ve KOBİ Bankacılığı-2 Genel Müdür Yardımcısı
Süleyman ASLAN Üye Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
M. Cengiz GÖĞEBAKAN  Üye Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı
Bilgehan KURU  Üye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek amacıyla çalışan bir komitedir. Kurumsal Yönetim Komitesi 
Başkanı, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği icrai görevi olmayan bir Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Kurumsal Yönetim Komitesi’ne, 
Başkan’ın yokluğunda diğer Yönetim Kurulu Üyeleri’nden birisi Başkanlık eder. Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite 
Başkanı’nın belirleyeceği gün ve yerde toplanır. Komite toplantılarına, Komite Başkanı’nın davet edeceği diğer yetkililer de 
bilgi almak ve/veya görüş bildirmek amacıyla katılabilirler. 

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Görevleri;
• Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin 

Yönetmelik” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uygun olarak, 
Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve Yönetim Kurulu’na 
öneriler sunmaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2009 yılı içerisinde 4 defa toplanmıştır. Komite üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak 
etmiştir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri Görevi Asli Görevi
Hasan CEBECİ Başkan Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Süha ÇAYKÖYLÜ Üye Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Hakkı TUNCAY Üye Yönetim Kurulu Üyesi
Osman ARSLAN Üye Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı
Süleyman ASLAN Üye Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Yakup DEMİRCİ Üye İnsan Kaynakları-Organizasyon ve Destek Hizmetleri Genel Müdür  
  Yardımcısı
Erdal ÇELİK Üye İnsan Kaynakları Daire Başkanı
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YÖNETİM KURULU
Halkbank Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu’nun öngördüğü nitelikleri taşıyan en az yedi en fazla dokuz üyeden oluşur. 
Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu, bir üyeyi Yönetim Kurulu Başkanı, bir üyeyi Başkan 
Vekili, bir üyeyi Genel Müdür ve icrai görevi bulunmayan en az iki üyeyi Denetim Komitesi’ni oluşturmak üzere görevlendirir. 
Temel görevi; Bankanın idare ve temsil edilmesi olan Yönetim Kurulu’na, Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı hallerde, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder. 

Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya bir üyenin çağrısı üzerine toplanır. Kurulun ayda en az bir defa 
toplanması zorunludur. Aksine karar verilmedikçe Yönetim Kurulu toplantıları her ayın 3. Çarşamba günü yapılır. 

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Banka merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Ancak, üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun muvafakati ile başka bir yerde de toplantı yapılabilir. Denetçiler, açık denetim ve şeffaflık ilkesi gereği, 
Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Genel Müdür Yardımcıları ve/veya Banka’nın diğer 
yöneticilerinden toplantıya katılmalarını talep edebilir. 

Yönetim Kurulu’nun gündemi, çağrıyı yapan Başkan veya Vekili’nce düzenlenir. Toplantı gündemi toplantıdan asgari 3 gün 
önce belirlenir ve ekleri ile birlikte Üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu’nun acil olarak toplanması gereken hallerde ise, toplantı 
gündemi toplantıdan asgari 24 saat önce belirlenir ve ekleri ile birlikte Üyelere dağıtılır. Acil durumlarda, Yönetim Kurulu 
Başkanının isteği ile gündeme madde ilave edilebilir, Yönetim Kurulu Üyeleri de Kurul Kararı alınması ile ilgili konularda 
önerge verebilir.

Yönetim Kurulu’nun toplanıp gündemini görüşebilmesi ve karar alabilmesi için Yönetim Kurulu üye tam sayılarına göre 
toplantı ve karar yeter sayıları aşağıdaki gibidir.

Üye Tam Sayısı Toplantı Yeter Sayısı Karar Yeter Sayısı
 7 5 5
 8 5 5
 9 6 6

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu Kararları içlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı teklife 
diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Bu takdirde alınacak kararda oy birliği şartı aranır.

Yönetim Kurulu, 2009 yılı içerisinde 46 defa toplanarak 928 karar almıştır.




