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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 1004

Karar Tarihi: 05/03/2003

(09.03.2003 tarih ve 25043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 05.03.2003 tarihli yazıları ekinde gönderilen 05.03.2003 tarih ve
2003.01.ĐKD/535 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinin 12 nci
maddesinde yer alan “Đhtiyaç duyulması halinde mevcut daire başkanlıklarının birleştirilmesi,
genişletilmesi, kaldırılması ve bağlı bulunduğu başkan yardımcılığının değiştirilmesi ile yeni
daire başkanlıklarının kurulmasına Kurum Başkanının teklifi üzerine Kurul yetkilidir.” hükmü
uyarınca;
1- Đzleme Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Kurum Başkan Yardımcısına bağlı
olmak üzere görevleri ekte yer alan ve ana hizmet birimi kapsamında “Veri Yönetimi ve
Analiz Teknikleri Dairesi Başkanlığı”nın kurulmasına,
2- Đzleme Dairesi Başkanlığının görevleri arasında yer alan;
“- Uzaktan gözetime yönelik olarak bankalardan sağlanan verilerin doğruluğu ve
bütünlüğünü teminen, veriyle ilgili sorunları, kuruluşlarla iletişim halinde takip etmek ve
gidermek,
- Uzaktan gözetime yönelik olarak bankalardan sağlanan verilerin kalitesinin içerik
anlamında ve istatistiki anlamda en üst düzeyde sağlanmasına yönelik olarak sürekli kontrol
ve düzeltme çalışmaları yürütmek,
- Başkan tarafından belirlenecek ilkeler çerçevesinde ve kuruluşlardan derlenen veriler
kapsamında diğer birimlerin veri ihtiyacını karşılamak ve bu konularda istatistiki raporlar
hazırlamak”
görevlerinin, bu Kararla kurulan Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek olması
nedeniyle iptal edilmesine,
3- Bu kararın Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere sevk edilmesine,
karar verilmiştir.

05/03/2003 tarihli ve 1004 sayılı
Kurul Kararı Eki

Veri Yönetimi ve Analiz Teknikleri Dairesi Başkanlığı
a) Kurumun veri sistemlerine, finansal analiz teknik ve uygulamalarına yönelik
politika önerilerinde bulunmak,
b) Denetim ve gözetim amaçları başta olmak üzere Kurum gereksinimleri
doğrultusunda Kanun kapsamındaki kuruluşlardan temin edilecek her türlü dönemsel bilginin,
ilgili birimlerle işbirliği içinde tasarım ve diğer hazırlıklarını yapmak, bilginin etkin/verimli
kullanımına yönelik veri tabanlarının tasarımı ve yönetiminde eşgüdümü sağlamak,
c) Kanun kapsamındaki kuruluşlardan alınarak kullanıma sunulacak veri kalitesinin
üst seviyede tesis edilmesi ve korunması bakımından eksiksiz, tanımlandığı şekil, kapsam ve
zamanda alınması amacıyla her türlü kontrol prosedürlerini araştırmak, hazırlamak ve
uygulamak, bu suretle denetim/gözetim sürecinde doğru, sağlıklı ve güvenilir bilginin
kullanılmasını temin etmek; aynı amaç doğrultusunda gerekli her türlü tedbirin alınmasına
ilişkin önerilerde bulunmak ve uygulamak,
d) Veri doğruluğu ve bütünlüğünü teminen, veriyle ilgili sorunları kanun kapsamına
dahil kuruluşlarla iletişim halinde takip etmek ve gidermek,
e) Üst yönetimin ve diğer birimlerin genel kapsamlı veya birden fazla birimin görev
alanına giren konulara ilişkin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak,
f) Kanun kapsamındaki kuruluşların finansal performansının tespit edilmesini,
taşıdıkları risklerin ve finansal durumlarındaki diğer gelişmelerin gerek kendi faaliyetlerinde,
gerekse sektörde sebep olabileceği olumsuz yansımaları erken tespit ederek, gerekli
önlemlerin Kurum tarafından zamanında alınmasına imkan sağlayacak erken uyarı yöntem ve
raporları, finansl oranlar, performans raporları, finansal güç derecelendirmesi gibi finansal
analiz tekniklerini araştırmak, ilgili dairelerle birlikte geliştirmek, hazırlamak ve Kurum içi
kullanıcılara sunmak,
g) Kurum Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

