Deutsche Bank Süreklili i Yönetimi ve Acil Durum Plan 'na uygun olarak
mü terilerin acil ve beklenmedik durumlarda kullanabilecekleri ileti im bilgileri
ile mü terilerin risklerini azaltacak asgari tedbirler
Deutsche Bank A. . i ten kaynaklanan riskleri hafifletmek ve i i kesintiye u ratmamak amac yla
bir Süreklili i Yönetimi ve Acil Durum Plan geli tirmi tir.
süreklili i yönetimi, i riskini hafifletmek ve en üst seviyede her riske kar haz rl kl olmay
sa lamak amac yla operasyon esnekli ini geli tirmeyi amaçlamaktad r. Bu da, Acil Durum ve Kriz
Yönetiminin planlanmas , sistematik olarak test edilmesi ve sürekli geli tirilmesi hususlar
içeren bir Süreklili i Program n uygulanmas yoluyla ileriye dönük olarak yönetilir.
Süreklili i Yönetiminin amac , sadece acil bir durum sonras nda derhal toparlanma de il ayn
zamanda i i, olabilecek en yüksek operasyonel seviyede devam ettirme zorunlulu unun yerine
getirilmesidir.

Roller ve Sorumluluklar
Banka Yönetim Kurulu i
süreklili i yönetim yap
n ve acil durum
standartlar n/plan n olu turulmas ndan ve etkin bir ekilde uygulanmas sa lamaktan
sorumludur.
Ülke Kriz Müdürü bu plan n uygulanmas

Süreklili i Yönetimi Ekibi ile birlikte sa lar.

Kriz Yönetimi
Kriz, Banka çal anlar n güvenli ine veya Banka’n n finansal durumuna, itibar na ya da
düzenlemeler kar ndaki konumuna gerçek veya olas etkileri olan ve Bankan n
operasyonlar n kesintiye u ratan herhangi bir olay veya durumdur. Kriz ayn zamanda,
ivedilikle, konuya ili kin prosedürler ve ilgili durumun meydana geldi i i veya tesisin tek
ba na sahip oldu u kapasitenin üzerinde kaynaklarla koordineli bir tepki verilmesi
gereken herhangi bir durum olarak da tan mlanabilir.
Önemli olay veya durumlar n, banka çal anlar n güvenli ine ya da bankan n finansal
durumuna, itibar na veya düzenlemeler kar ndaki konumuna olan gerçek ya da olas
etkileri, bireysel ve esnek tepkilerin verilmesini gerektirir.
Kriz Yönetimine ili kin yol gösterici ilkeler, kritik öneme sahip Banka faaliyetlerinin
devaml
sa lamak ve ismini korumak, riski hafifletmek, gelirleri muhafaza etmek ve
hem piyasa istikrar
hem de mü terilerin güvenini sa lamak üzere i lev görür. Bu

nedenle, Kriz Yönetimi, Banka’n n ola an i operasyonlar ve risk yönetiminin ayr lmaz bir
parças olmak üzere olu turulmu tur.
Banka Kriz Yönetimini Deutsche Bank Grubu standartlar nda gerçekle tirmektedir.

Felaket Kurtarma Merkezi
Banka i süreklili inin sa lanmas ve ikincil veri depolama merkezi olarak kullanmak
amac yla bir Felaket Kurtarma Merkezi tesis etmi tir.

Acil ve Beklenmedik durumlarda kullan labilecek ileti im bilgileri
Bankam n a

da yer alan ileti im bilgileri acil ve beklenmedik durumlarda da geçerlidir.
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