ICBC Turkey Bank A.Ş. Denetim Komitesi
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun denetim komitesinin oluşturulmasının öngörüldüğü
4.maddesi çerçevesinde, Bankamız Yönetim Kurulu, 30 Ekim 2006 tarihinde, denetim ve
gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde yürürlükteki mevzuatta belirtilen şartları haiz
olmak üzere icrai görevi bulunmayan iki üyesini “banka denetim komitesi” üyeleri olarak
görevlendirmiştir. Banka’nın Teftiş Kurulu, İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı ve Risk
Yönetimi bölümleri Denetim Komitesi’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Denetim
Komitesi kendisine bağlı birimlerle yılda dört defa ilgili diğer Genel Müdürlük bölümlerinin
de katılımıyla toplanmaktadır. Denetim Komitesi, faaliyetleri hakkında üç ayda bir düzenli
olarak Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmektedir. Denetim Komitesi’nin yapısı, görev, yetki ve
sorumluluklarına ilişkin prosedürler tanımlanmış olan başlıca faaliyetlerine aşağıda yer
verilmiştir.
a) İç kontrol, iç denetim ve risk yönetimine ilişkin düzenlemelere ve yönetim kurulunca
onaylanan banka içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığını gözetmek ve
alınması gerekli görülen önlemler konusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,
b) İç sistemler kapsamındaki birimlerin personelinin doğrudan kendisine ulaşabilmesini
sağlayacak iletişim kanallarını oluşturmak, c)İç denetim sisteminin bankanın mevcut ve
planlanan faaliyetlerini ve bu faaliyetlerden kaynaklanan risklerini kapsayıp kapsamadığını
gözetmek, yönetim kurulunun onayıyla yürürlüğe girecek iç denetime ilişkin banka içi
düzenlemeleri incelemek,
ç) İç sistemler kapsamındaki birimlerden denetim komitesine bağlananların yöneticilerinin
seçimine yönelik yönetim kuruluna önerilerde bulunmak, yönetim kurulunun bunları
görevden alması sırasında görüş vermek,
d) İç sistemlere ilişkin olarak üst düzey yönetimin görüş ve önerilerini almak ve bunları
değerlendirmek,
e) Banka içi usulsüzlüklerin doğrudan kendisine veya iç denetim birimine ya da müfettişlere
bildirilmesini sağlayacak iletişim kanallarının tesis edilmesini sağlamak,
f) Müfettişlerin görevlerini bağımsız ve tarafsız şekilde yerine getirip getirmediklerini
izlemek,
g)İç denetim planlarını incelemek,
ğ)Yönetim kuruluna, iç sistemler kapsamındaki birimlerde görev yapacak personelde
aranması gereken nitelikler ile ilgili önerilerde bulunmak,
h)İç denetim raporlarında tespit edilen hususlar konusunda üst düzey yönetimin ve bunlara
bağlı birimlerin aldığı önlemleri izlemek,
ı) İç sistemler kapsamındaki birimlerde görevli yönetici ve personelin mesleki eğitim
düzeylerini ve yeterliliğini değerlendirmek,

i) Bankanın taşıdığı risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için
gerekli yöntem, araç ve uygulama usullerinin mevcut olup olmadığını değerlendirmek,
j) Müfettişler ve bankanın bağımsız denetimini yürüten bağımsız denetim kuruluşunun
bağımsız denetçileri ile düzenli aralıklarla yılda dört defadan az olmamak üzere belirlenecek
program ve gündemler dahilinde görüşmelerde bulunmak,
k) Görev ve sorumlulukları kapsamındaki işlerin gereğine göre yerine getirilmesi,
etkinliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan uygulamalar konusunda ilgili
üst düzey yönetimin, iç kontrol ve iç denetimde çalışan personel ve bağımsız denetim
kuruluşunun görüş ve değerlendirmeleri hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek,
l) Bankanın muhasebe uygulamalarının Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygunluğu
kapsamında bağımsız denetim kuruluşunun değerlendirmelerini gözden geçirmek, ilgili
üst düzey yönetimin tespit edilen tutarsızlıklar konusundaki açıklamasını almak,
m) Üst düzey yönetim ve bağımsız denetçiler ile birlikte, bağımsız denetimin
sonuçlarını, yıllık ve üçer aylık mali tablolar ile bunlara ilişkin dokümanları, bağımsız
denetim raporunu değerlendirmek ve bağımsız denetçinin tereddüt ettiği diğer konuları
çözüme kavuşturmak,
n) Bankanın sözleşme imzalayacağı derecelendirme kuruluşları, bilgi sistemleri denetimi
yapanlar da dahil olmak üzere bağımsız denetim kuruluşları ve değerleme kuruluşları ile
bunların yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, yöneticileri ve çalışanlarının banka
ile ilişkili faaliyetlerinde bağımsızlığını ve tahsis edilen kaynakların yeterliliğini
değerlendirmek, değerlendirmelerini bir rapor ile yönetim kuruluna sunmak, hizmet
alınması halinde de sözleşme süresince, üç aydan fazla olmamak üzere, düzenli bir şekilde bu
işlemleri tekrarlamak,
o) Bankanın alacağı destek hizmetine ilişkin risk değerlendirmesi yapmak,
değerlendirmelerini bir rapor halinde yönetim kuruluna sunmak, hizmet alınması halinde de
sözleşme süresince, üç aydan fazla olmamak üzere, düzenli bir şekilde bu işlemleri
tekrarlamak ve ayrıca, destek hizmeti kuruluşunun sağladığı hizmetlerin yeterliliğini izlemek,
ö) Bankanın finansal raporlarının gerçek ve yansıtılması gereken tüm bilgileri kapsayıp
kapsamadığını, Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını
gözetmek, tespit edilen hata ve usulsüzlükleri düzelttirmek,
p) Finansal raporların, bankanın mali durumunu, yapılan işlerin sonuçlarını ve bankanın nakit
akımlarını doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı ve Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda bağımsız
denetçiler ile görüşmek,
r) Altı aylık dönemi aşmamak kaydıyla, dönem içerisinde icra ettiği faaliyetleri ve bu
faaliyetlerin sonuçlarını yönetim kuruluna raporlamak, raporda bankada alınması gereken
önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın faaliyetlerinin güven

içinde sürdürülmesi
vermek,

bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerine yer

s) Kredi açma yetkisini haiz olanların, kendileri ile eş ve velâyeti altındaki çocuklarının veya
bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi işlemlerine
ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alıp almadığını takip etmek ve bu
hususların kendilerine bildirilmesini sağlayacak iletişim kanallarını oluşturmak,
ş) Uyum Programı kapsamında; uyum görevlisi atamak, uyum görevlisinin görev ve
sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla uyum görevlisine
doğrudan bağlı olan ve uyum programının yürütülmesiyle görevli uyum biriminin oluşmasını
ve uyum birimine yeterli personel ve kaynak tahsisini yapmak, uyum görevlisinin ve uyum
biriminin yetki ve sorumluluklarını açık bir şekilde ve yazılı olarak belirlemek, kurum
politikalarını, yıllık eğitim programlarını ve gelişmelere göre bunlarda yapılacak değişiklikleri
onaylamak, yürütülen risk yönetimi, izleme ve kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin
sonuçlarını değerlendirmek, tespit edilen hata ve eksikliklerin zamanında giderilmesi için
gerekli tedbirleri almak, gizlilik yükümlülüğünün ihlal edilmemesini sağlayacak tedbirler
almak ve uyum programı kapsamındaki tüm faaliyetlerin etkin bir şekilde ve koordinasyon
içerisinde yürütülmesini sağlamak,
ile görevli ve yetkilidir.
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(*)Bankamız Yönetim Kurulu’nun 24.07.2018 tarih ve 1520/01-1520/02 no.lu kararları ile Yönetim
Kurulu, Denetim Komitesi ve Kredi Komitesi Başkanı olan Keen Xu’nun 24.07.2018 tarihi itibariyle
görevinden istifaen ayrılmış olması nedeniyle boşalan Denetim Komitesi Başkanlık görevine Yönetim
Kurulu Üyesi Peiguo Liu atanmıştır.
(**)Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında, bankaların
denetim komitesi üyeleri bağımsız üye olarak kabul edilmektedir.

