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ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 

1. POLİTİKANIN AMACI 

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikasının temel amacı Sermaye Piyasası Kurulu 

ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; 

Yönetim Kurulu, üst düzey yönetim, banka çalışanları ve ortaklarının menfaat ve hakları arasında 

dengeli bir dağılımı tesis etmek ve Bankanın Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yönetim ve banka 

çalışanlarının bankanın değer sağlama sürecine katkıları ölçüsünde ödüllendirilmelerini temin etmektir. 

2. ÜCRETLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL İLKE VE ESASLAR 

Bankanın her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; Bankanın etik değerleri, iç 

dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu esastır. 

Performansa bağlı teşvik ödeme kriterleri belirlenerek çalışanlara duyurulur; belirlenmiş kriterler 

düzenli olarak gözden geçirilir. 

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Bankanın ücretlendirme ve tazminat uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin 

bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Bankanın 

Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın 

etkinliği ve yetkinliğini sağlar. 

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Ücretlendirme Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Bankanın 

ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler ve denetler; değerlendirme ve önerilerini 

Yönetim Kuruluna sunar. 

Banka Üst Düzey yönetimi, Bankanın ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika 

çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

  

İlgili mevzuat ve bu Politika çerçevesinde, Bankanın ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına 

ilişkin prosedürlerin hazırlanması, yayınlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve 

takibi ile ilgili görev ve faaliyetler İnsan Kıymetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülür, yönetilir ve 

koordine edilir. Bankanın diğer Bölümleri ile şubeleri de bu kapsamdaki görevlerini İnsan Kıymetleri 

Müdürlüğü ile koordineli olarak yerine getirir. 

Bankanın ücretlendirme ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve bu Politika hükümleri ile 

uygunluğu ve etkinliği, iç denetim kapsamında da düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi 

tutulur. 

4. YÜRÜRLÜK 

Bu Politika, 25.02.2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Politikada günün koşullarına bağlı olarak 

sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler de Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer ve 

Genel Kurul’un bilgisine sunulur. 

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 

ALBARAKA TÜRK PARTICIPATION BANK 


