
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayın Ortaklarımız, 
 
 
 
 
İkinci yılını tamamlayan hükümetin önceki dönemde başlatılan program ve yapısal reformlara devam 
ederek, bütçe disiplini, enflasyonla mücadele ve makro ekonomik dengelerin kurulması yönündeki 
gayretlerini sürdürmesi ve kamu kesiminde borçlanma ihtiyacının azalmasına bağlı olarak kaynaklar 
üzerindeki baskı göreli olarak hafiflemiş ve bunların sonucu olarak enflasyondaki düşme trendi devam 
ederek, 2004 yılı kümülatif TÜFE enflasyon oranı yıllık bazda 1970’den beri ilk kez tek haneli seviyeye 
düşerek %9.3 olarak gerçekleşmiştir.  
 
Bu gelişmeler paralelinde, uzun yıllar süren kronik enflasyondan düşük enflasyona geçiş sürecinin 
simgesi olarak, ulusal para birimimiz TL’dan altı sıfır atılarak 1.1.2005 itibariyle “YTL” ‘ye geçilmiş 
bulunmaktadır. Böylece bu yılki raporumuz bol sıfırlı TL’nin kullanıldığı son rapor olacaktır. 
 
Genel ekonomik konjonktürde belirttiğimiz gelişmeler, bankacılık sistemimizi de olumlu etkilemiş ve 
böylece; 
 

- Finansal sektöre ve bankalara duyulan güven artmış, bankalarımızın uluslararası kredibilitesi 
yükselmiş, 

- Kur riski önemli ölçüde azalmış, bu paralelde yurtdışından sağlanan kredi miktarı genişlemiş, 
- Yabancı yatırımcıların ekonomiye ilgisi artmaya başlamış, 
- Kurumsal ve bireysel açılardan finansal hizmetlere olan talep canlanmış, 
- TL cinsinden finansal yatırım araçları cazip hale gelmiş, 
- Kredi arzı reel olarak büyümüş ve kredilerin toplam aktiflere ve mevduata oranı yükselmiştir. 

 
Bankacılık sektörümüzü 2004/9. ay sonu verileri ile değerlendirdiğimizde, faaliyette bulunan (49) adet 
bankanın; 
 

- Aktif büyüklüğünün TL 249.2 katrilyon, 
- Mevduat hacminin TL 189.4 katrilyon, 
- Menkul kıymet portföyünün TL 120.4 katrilyon, 
- Kredi hacminin ise TL 97.1 katrilyon, 

 
olduğu görülmektedir.  
 
Bu rakamlar aktif büyüklükten kredilerin %39, menkul kıymet portföyünün %48 pay aldığını 
göstermektedir. 2003/9 aysonu verileri 2004/9 aysonu rakamlarıyla ifade edilmiş değerleri ile 
karşılaştırıldığında; reel olarak toplam aktiflerin %17 oranında büyüyüp en önemli kaynak kalemi olan 
mevduatın %16 nisbetinde artarken kredi hacminin %41 oranında, menkul kıymet portföyünün ise 
%12 nisbetinde genişlediği görülmektedir. Diğer bir ifade ile; önceki yıllara göre bankaların kredi 
hacimleri önemli ölçüde büyümüş ve önceki dönemde %40 seviyelerinde olan krediler/mevduat oranı 
%52 seviyesine yükselmiştir. Mevduatın dağılımına bakıldığında ise; genel ekonomik konjonktürdeki 
olumlu gelişmelere paralel olarak 2003 yılında %48 seviyelerinde olan TL mevduatın toplam mevduat 
içerisindeki payı 2004’de %55 düzeyine yükselmiştir. 
 
Enflasyon ve faizlerin düştüğü, kar marjlarının daraldığı ve rekabetin ciddi şekilde sürdüğü bu ortamda 
Bankamız 2004 yılını; vergi öncesi TL 53.678 milyar, vergi sonrası TL 33.800 milyar karla kapatmıştır. 



 
 
 
 
 
Mali tablolarımızın ana bilanço kalemleri ve rasyolarının bir önceki yıl sonu rakamları ile ve TL’nin 
31.12.2004 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş tutarlarının karşılaştırılmasında; 
 

- Aktifimizin %10 büyüdüğü, 
- Özkaynaklarımızın TL 394 trilyona ulaştığı, 
- Mevduatın bilanço içindeki payının %63 olduğu, 
- Menkul kıymetler portföyünün aktif içindeki payının sadece %11’e ulaştığı, 
- Kredi portföyümüzün bir önceki yıla göre %19  oranında genişlediği ve aktifin %44’nü 

oluşturduğu, 
- %70 olan krediler/mevduat rasyomuzun, toplanan her 100.-TL’lık mevduatın 70.-TL’sının kredi 

olarak kullandırıldığını ifade ettiği, 
- Kredi hacmimiz genişlerken, 2003 yılında %2.1 olan “Takipteki Krediler” rasyomuzun %1.3’e 

gerilediği,  
- 2003 yılında %48 olan “Serbest Özsermaye Oranımızın” %52’ye yükseldiği, 
- Sermaye yeterliliği rasyomuzun %14.29,  
- Aktif verimliliğimizin %1  
- Özkaynak verimliliğimizin %8.82 olarak gerçekleştiği 

 
görülmektedir. 
 
Bu rakamsal verilerin yanı sıra ülkemizdeki bankalar arasında en düşük oranda menkul kıymet 
portföyüne sahip olduğumuz da gözönüne alındığında, ulaşılan karın gerçek bankacılık hizmetlerinden 
elde edilen kar olduğunu önemle vurgulamak isteriz. 
 
2004 yılı faaliyetlerimiz : Yukarıda da belirttiğimiz üzere, gerçek bankacılık alanında 
faaliyetlerini sürdüren Bankamızın temel aktiviteleri; Kurumsal, Ticari, Bireysel, Özel Bankacılık ve 
Hazine İşlemleri başlıkları altında toplanmaktadır. Bu iş fonksiyonlarımızın 2004 yılı çalışmalarına 
aşağıda yer verilmektedir: 
 
Kurumsal Bankacılık : Belirli bir büyüklüğün üzerinde ciroya sahip yerli ve çok 
uluslu firmaların farklılaşan ihtiyaç ve beklentilerinin pazarlamada ayrı bir ihtisas ve hizmet alanını 
zorunlu kılması ile oluşturduğumuz ve uzun süreden beri kurduğumuz ilişkilerle sektörde farklı ve 
önemli bir yere geldiğimiz Kurumsal Bankacılık faaliyetlerimiz, Nakit Yönetimi hizmetlerimizle de 
desteklenerek 2004 yılında da piyasada öncülüğünü sürdürmüştür. Bu alanda ihtisaslaşmış 10 şubemiz 
mevcuttur. 
 
Ticari Bankacılık : Kurumsal Bankacılık hizmetimizi bir anlamda tamamlayan 
ve bu müşterilerimizin bayi-distribütör-tedarikçisi konumunda olan firmalarla, ciro ve kredilendirme 
kriterimize uyan diğer orta ve küçük ölçekli firmalara verilen “Ticari Bankacılık” hizmetlerimiz, yapılan 
çalışmalarla karma şubeleri de içine alacak şekilde yeniden yapılandırılmış ve bu organizasyonun 2004 
yılında başarılı sonuçları görülmeye başlanmıştır. Bu alandaki trendimiz 2005 yılında da yeni iş alanları 
ve segmentleri de kapsayacak şekilde büyüyerek sürdürülecektir. Ticari Bankacılık faaliyetlerimiz; 7 
ticari şubemiz ile ticari ve bireysel bankacılık hizmetlerini bir arada sunmaya yönelik ise 59 karma 
şubemizde sunulmaktadır. 
 
Nakit Yönetimi : Kurumsal ve Ticari müşterilerimizin tahsilat ve ödeme 
işlemlerini etkinleştirme, satışlarını bayi ağı/bölge müdürlükleri aracılığı ile gerçekleştiren kuruluşların 
ise gelirlerinin toplanması ve nakit akışlarının düzenlenmesi alanlarındaki başarılı çalışmalarına devam 
eden Nakit Yönetimi Bölümümüz, müşteri portföyü ve hizmet çeşitlerini 2004 yılında genişletmiştir. 
Bankamız, farklı bankacılık işlemlerinin eş zamanlı olarak gerçekleştirilebildiği elektronik hizmet 
platformu olan “TEB Erişim Sistemi”ni müşterilerine bir nakit yönetimi hizmeti olarak sunmaktadır. 
2004 yıl sonu itibariyle bu platformu kurumsal ve ticari şubelerimiz aracılığı ile kullanan firma sayısı 
önceki yıl sonuna göre %34 oranında artmıştır. 



 
 
 
 
 
Firma sistemleri ile entegre olarak çalışan sürekli çek, doğrudan ödeme, elektronik çek takası, 
elektronik tedarikçi ödemeleri sistemlerimizi kullanan kurumsal firma sayısı 2004 yılı sonunda bir 
önceki yıla göre %50 artmıştır. Ayrıca, TCMB Takas Odası sonuçlarına göre çek işlem hacminde önceki 
yıla göre %30’luk artış sağlayarak ilk 11 banka arasında yer alan Bankamızın piyasa payı %4.4 
olmuştur. 
 
Bireysel Bankacılık : Bireysel bankacılık faaliyetlerimiz kapsamında geleneksel 
hizmet ve ürünlerimiz sunulmakla birlikte 2004 yılında piyasa koşulları ve pazardaki talebe bağlı olarak 
yatırım fonlarımız yoğun pazarladığımız ürünlerin başında gelmiştir. Satılan fon büyüklüğü 2003 yılı 
sonuna oranla %34 artışla US$ 472.7 milyona yükselmiş, müşteri portföyümüz %50 genişlemiştir. 
2004 yılı sonu itibariyle yatırım fonlarında pazar payımız %3 seviyelerinde bulunmaktadır. 
 
2004 yılında ayrıca, birikimlerini ihbarlı yatırım fonlarında değerlendiren müşterilerimize anında nakit 
imkanı sağlayan “Fonunuza Anında Nakit” hizmeti sunulmaya başlanmış, ”Birikim Yönlendirme 
Hizmeti”nin içeriği revize edilerek yeniden lanse edilmiş ve portföy yönetimi hizmeti almak isteyen 
müşterilerimize “Varlık Yönetim Hizmeti” sunulmaya başlanmıştır. Bununla birlikte kredi kartı, banka 
kartı, tüketici kredisi ürünlerimizin pazarlanmasına devam edilmiş, bireysel kredilerin toplam krediler 
içindeki payı %4,6’dan %5,5’e yükselmiştir. Bankamız bireysel hizmetlerini şubelerinin yanı sıra 
alternatif dağıtım kanalı (ADK) olarak 7 gün/24 saat hizmet veren TEB internet Şubesi, TEB Telefon 
Şubesi ve ATM ağıyla da sunmaktadır. 
 
2003 yılında pilot uygulama olarak sınırlı sayıda şubemizde sunmaya başladığımız “TEB Elit Hizmeti”, 
2004 yılında tüm Şubelerimiz kanalıyla bu yeni segmentte yer alan müşteri grubuna sunulmaya 
başlanmıştır. 
 
Özel Bankacılık : Türkiye’de özel bankacılık hizmetini ilk sunan banka olan 
TEB, bu alanda 2004 yılında iştirakimiz TEB Portföy Yönetimi ile sinerji yaratarak özellikle “Varlık 
Yönetimi” hizmeti vermeye başlamıştır. Profesyonel ekip ve güçlü teknik altyapısının da desteğiyle Özel 
Bankacılık Grubu, müşterilerinin değişik mali ihtiyaçlarına cevap vermektedir. TEB’in Özel Bankacılık 
müşteri portföyü, uzun vadeli ilişkilerle oluşan ve güvene dayanan seçkin bir müşteri kitlesinden 
oluşmaktadır. 
 
Özel Bankacılık Bölümümüzün verdiği hizmetlerden biri de Varlık Yönetim Hizmeti (VYH)’dir. 
 
Özel Bankacılık müşterilerimize sunduğumuz “Vergi Hesap Makinesi” ve “Vergi Danışmanlığı” 
hizmetleri, müşterilerimizin yatırım kararlarında önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Tüm 
bunların yanı sıra, sanat ve sigorta da dahil olmak üzere oldukça geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi bu 
segmentteki müşterilerimize sunulmaktadır. 
 
2004 stratejimiz, kendi alanında lider konumunu korumak, müşteri sayısı ve yönetilen fon tutarını 
artırmak olmuştur. 2005 yılında ve önümüzdeki yıllarda Grubun odaklanacağı hedef, farklı ürünler ve 
kaliteli hizmet sunarak müşteri sayısını ve yönetilen fon büyüklüğünü artırmak olacaktır. 
 
Hazine işlemleri : Temel fonksiyonu bankamızın TL/FX fonlarının yönetimi ile 
müşterilerimize sunulan hazine ürünlerinin fiyatlandırılması olan Hazine Grubumuz çeşitli hazine 
enstrümanlarının Bankamız müşterilerimize pazarlanması işlevini yürüterek, deneyimli ve riske bilinçli 
yaklaşım prensiplerine bağlı kadrosu ile bilanço neticelerimize önemli katkıda bulunmuştur. Bu 
Grubumuzun benimsediği müşteri odaklı yaklaşım, hızlı ve rekabetçi fiyatlama sistematiği Bankamızın 
ülke dış ticaretinden aldığı paya da olumlu etki yapmıştır. 
 
2004 yılı, döviz ve sermaye piyasaları için sürekli değişen yeni bir ortam sunmuştur. TEB, yüksek 
likiditesi ve ratingi ile piyasa şartlarını değerlendirerek piyasadaki en faal katılımcılardan olmuş, döviz 
işlemleri ve müşteri bazlı işlemlerde pazar payını arttırmıştır.  



 
 
 
 
 
Yine bu yıl içinde sunulan “Döviz Opsiyonu” hizmeti sayesinde TEB’in müşterilerine sunduğu ürün 
çeşitliliği artmış ve bu ürünün hayata geçirilmesi sayesinde riskini hedge etmek isteyen 
müşterilerimizin artan talebi ile karşılaşılmıştır. 
 
2004’te TEB müşterilerini riskin verimli yönetimi konusunda bilgilendirmiş, neticede kurumsal 
portföyünün yanı sıra ticari ve bireysel müşteri portföyünde de büyüme kaydetmiştir. 
 
Yatırım Fonları : İlk yatırım fonunu kurduğu 1993 yılından beri yatırım fonu 
yönetimi açısından lider kuruluşlarından birisi olan Bankamızın, iştiraki TEB Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş.’nin fonları ile birlikte, yıl sonu toplam değeri US$ 498 milyon olan (3)’ü özel toplam (15) yatırım 
fonu bulunmaktadır. Bankamızın fonları şubelerimizin yanı sıra Citibank ve BankEuropa şubeleri 
kanalıyla da pazarlanmakta olup, Bankamız da 2003 yılından bu yana, TEB fonlarına ilaveten ABN 
Amro Bank NV İstanbul Şubesi’nin fonlarının satışına da aracılık etmektedir. 
 
Dış İşler - Proje Finansmanı : Müşteri portföyümüzün ihtiyacı olan nakdi/gayrinakdi dış 
kredi imkanları 1000’e yakın muhabir ile karşılanmaktadır. 2004 yılında vadesi gelen US$125 milyonluk 
sendikasyon kredisi geri ödenmiş, yenilenecek sendikasyon davetimize gelen katılım oldukça yüksek 
olmasına rağmen kredi bütçemiz doğrultusunda US$ 200 milyon olarak Kasım ayında imzalanmıştır. 
 
Dış İşler Grubu Bankamız ve müşterilerimiz adına duruma göre özel danışmanlık, kurumsal finansman 
ve dış ticaret finansmanı, sendikasyon, proje finansmanı, emtia finansmanı gibi uluslararası sermaye 
piyasaları işlemlerinde de faaldir. Ayrıca KfW, Dünya Bankası ve bir ABD bankasından OPIC garantisi 
kapsamında US$ 60 milyon üzerinde orta vadeli finansman sağlanmıştır. 
 
Türkiye’nin, geleneksel tarım ürünlerine dayalı emtia finansmanındaki öncü rolünü sürdüren Bankamız, 
yabancı bankalarla beraber sağladığı US$ 175 milyonluk krediyle bu ürünlerin finansmanında piyasa 
lideri konumunu sürdürmüştür.  
 
Dış Ticaret hacmi : Yıl sonu  ihracat/ithalat girdi/çıktı rakamlarımız sırasıyla; 
US$ 3.460 milyon ve US$ 4.242 milyon olarak gerçekleşmiştir. Ulaşılan bu rakamsal büyüklükler 2003 
yıl sonu rakamları ile mukayese edildiğinde, ihracatta %10, ithalatta ise  %30 artışı ifade etmektedir. 
Bu tutarlar aynı zamanda ülke ihracatının %5.6’sının, ithalatının ise %4.3’ünün Bankamız kanalıyla 
gerçekleştiğinin rakamsal ifadesidir. 
 
Şubelerimiz : 2003 yıl sonunda Bahreyn off-shore şubemiz de dahil olmak 
üzere 77 olan şube sayımız Marmaris, Nilüfer/Bursa, Gaziosmanpaşa/Ank., Taksim/İst., Bodrum, 
Kızılay/Ank., Manavgat, Alanya, Çorlu ve Caddebostan/İst. şubelerinin açılması ile 2004 yıl sonunda 
87’e ulaşmış, Afyon, Manisa, Adapazarı şubelerimiz ise yerleri tutularak açılış hazırlıklarına 
başlanılmıştır. 2005 yılında 10 yeni şubenin açılışı için araştırma ve değerlendirme çalışmalarımız 
sürmektedir.  
 
İç Denetim ve Risk Yönetimi : Bankamızın temel ilkelerinden biri olan ve yıllardır etkin bir 
şekilde uygulanan “Risk Yönetimi” anlayışımız, BDDK tarafından yayınlanan  “Bankaların İç Denetim ve 
Risk Yönetimi Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılandırılmıştır. İç denetim 
ve risk yönetimi fonksiyonların icrası amacıyla; doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı çalışan “Teftiş 
Kurulu” ve “İç Kontrol Merkezi” ile Risk Yönetimi Grubu‘nun etkin çalışmaları bu yıl da başarı ile 
sürdürülmüştür. Risk Yönetimi Grubu’nun ana fonksiyonları; risklerin tanımlanması, ölçülmesi, 
izlenmesi ve raporlanması olarak özetlenebilir. “Piyasa Riski”, “Operasyonel Risk” ve “Kredi Riski” 
üniteleri bağımsız risk yönetimi fonksiyonunun organlarıdır.  
 
Risk bilinci ve yönetiminin TEB kültürünün önemli bir unsuru olduğu gözönüne alındığında, bu konuda 
tamamladığımız yapılanma sonucu, resmi otorite tarafından istenilen kontrol etkinliğinin sağlanması 
yanında, uluslararası kabul görmüş standartların uygulanmasında öncü kuruluşlardan birisi konumunda 
bulunduğumuzu belirtmek isteriz. 



 
 
 
 
 
Bankacılık etik ve ilkelerini öncelikli değer olarak benimsemiş olan Bankamız “müşterini tanı” ilkesi 
çerçevesinde yasal mevzuata ve karaparanın aklanmasının önlenmesine dair kanun hükümlerine azami 
özen göstermeye devam etmektedir. 
 
İnsan Kaynakları : Bir önceki yıl sonunda 1.846 kişi olan personel sayımız, 
ağırlıklı olarak pazarlama kadrolarının artırılması ve yeni açılan şubelerimizin personeli ile birlikte 2.131 
kişiye ulaşmıştır. Personel eğitimi açısından ise 2004 yılı Bankamızın ana faaliyetlerine paralel olarak 
banka genelinde  pazarlama/satış, ürün eğitimleri, krediler, risk yönetimi ve müşteri hizmetlerinde satış 
ve iletişim ağırlıklı eğitimlerinin verildiği bir yıl olmuştur. Sınıf eğitimleri yanı sıra, sanal eğitim 
merkezinden sunulan e-öğrenme eğitimleri ve elemanlarımızın tabi tutulduğu rotasyon da 2004 yılının 
diğer önemli bir alanıdır. 2004 yılında eğitim etkinliği çalışan başına 67,5 saate yükselmiştir. 
 
Merkezi Operasyonlar : Önceki yıllarda başlayan operasyonların merkezileştirilmesi 
projesinin kapsamının genişletilmesi 2004’de de sürmüş olup, halen dış ticaret ve kredi işlemleri ile 
İstanbul şubelerimiz ile bazı İstanbul dışı şubelerimiz için EFT işlemleri merkezi olarak faaliyet 
göstermektedir. 
 
Havale, senet, düzenli ödeme talimatlarının da merkezi olarak yapılması, Merkezi Operasyonların 2005 
yılı projeleri arasındadır. 
 
YTL’ye geçiş projesi : Enflasyonla mücadelenin sonucu olarak, ulusal para 
birimimiz olan TL’den altı sıfır atılarak T.C. Merkez Bankası’nın koordinasyonunda 1.1.2005 tarihinden 
geçerli olmak üzere yeni ulusal para birimimiz olarak kabul edilen YTL’ye geçiş işlemleri,  Bankamızda 
yaklaşık 10 ay süren analiz ve test çalışmaları sonucunda başarı ile tamamlanmış ve YTL’ye geçiş 
sorunsuz şekilde gerçekleşmiştir. 
 
İştiraklerimiz : Bankamızın hiç bir sınai kuruluşta iştiraki yoktur. TEB 
Grubunun bir iştiraki olan; Leasing, Factoring, Yatırım, Sigorta, Portföy Yönetimi şirketleri ve bir 
Hollanda bankası olarak Amsterdam’da faaliyet gösteren “The Economy Bank N.V.”, çapraz satış ile 
finansal ürün ve hizmet yelpazemizi tamamlayan kuruluşlardır. TEB’in çalışma ilkeleri doğrultusunda 
sermayedar grubu ve iştiraklerine kullandırdığı nakdi ve gayrinakdi kredilerin toplam kredi portföyü 
içindeki payı ise sadece %0.66’dır. 
 
Ratinglerimiz : Ülkemizdeki bankaları derecelendiren kuruluşların verdiği 
notlar açısından Bankamız, bulunduğu banka grubu içinde en yüksek dereceyi alan bankalardan birisi 
olma özelliğini sürdürmektedir. 2004 yılı sonu itibariyle; Moody’s tarafından “D+” ve “B2”, Fitch 
tarafından ise “A(tur) National”, “C/D Individual”, “BB- Uzun Vadeli” olarak belirlenen derecelerimiz bu 
ifademizin teyididir (2005 yılı içinde Fitch’in Bankamıza verdiği ratingler;  “BB+ Uzun Vadeli”,  “AA- 
Ulusal” olarak yükseltilmiş, Destek Notu’da “5” ‘den “3” ’e çıkartılmıştır) 
 
Bağışlarımız : Bankamızca 2004 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara,  
(26) kalemde cem’an TL 149.149.643.036.- bağışta bulunulmuştur.  
 
Kurumsal Yönetim İlkeleri : Bankamız Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2003 
yılında yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumu hedeflemekte olup, bu amaçla Yönetim 
Kurulumuz bünyesinde ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’nin Başkanlığında “Kurumsal Yönetim 
Komitesi” kurulmuştur. 
 
Bu yöndeki çalışmalarımız ve SPK’nın 10.12.2004 tarih, 48/1588 sayılı kararı çerçevesinde 
düzenlediğimiz “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu”nu raporumuzun ekinde bilgi ve 
değerlendirmenize sunmaktayız.  



 
 
 
 
 
BNP Paribas - TEB Ortaklığı : Bankamızın  ana hissedarı TEB Mali Yatırımlar A.Ş. ile Euro 
Bölgesinin en büyük, dünyanın ise 7. büyük bankası konumunda olan BNP Paribas arasında 
Haziran/2004 ayında başlayan ortaklık görüşmeleri sonuçlanmış ve 10 Şubat 2005 tarihinde taraflar 
arasında imzalanan “Hisse Alım Sözleşmesi” ile BNP Paribas TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’de %50 ile 
hissedar olmuştur. 
 
TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’nin Bankamızda %84.25 oranında hisse sahibi olması nedeniyle bu ortaklıktan 
sonra,  BNP Paribas Bankamızda dolaylı olarak %42.12 oranı ile hissedar olmuş bulunmaktadır. 
 
Ülke çapında ilgi doğurarak olumlu yankılar yaratan taraflar arasındaki bu stratejik işbirliğinin 
hedefinin; ülkemizde saygın ve güçlü bir isim olan “TEB” ile uluslararası bir marka olan “BNP 
Paribas”nın güç ve deneyimlerini birleştirerek “TEB” markasını her alanda çok daha geniş müşteri 
kitlesine yeni hizmet ve ürünlerle ulaştırmak ve uluslarası platforma taşımak şeklinde özetleyebiliriz. 
 
Temettü Dağıtımı : Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum yaklaşımımız çerçevesinde 
yayınladığımız “Kar Dağıtım Politikamız” kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 
22 Mart 2005 tarihli onayı ile 2004 yıl sonu net karının raporumuz ekinde yer alan Kar Dağıtım 
Tablosunda belirtilen şekilde dağıtmayı Genel Kurulumuzun takdir ve onayına sunmaktayız. 
 
Yukarıda açıkladığımız sonuçların alınmasındaki desteklerinden dolayı hissedarlarımıza ve her 
kademedeki mensuplarımıza gayretli çalışmaları için teşekkür eder, Genel Kurul üyelerimize 
saygılarımızı sunarız. 
 
 

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 
YÖNETİM KURULU 



 
 
 
 
 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 
 
 
 

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 
 
 
 
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 
 
Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz/2003 ayında yayınlanan ve halka açık 
şirketlerde profesyonel yönetim, şeffaflık ve etik değerleri ön plana çıkartacak şekilde faaliyetler 
esnasında uyulması önerilen prensipleri içeren “Kurumsal Yönetim İlkeleri (Corporate Governance)”ne 
tam uyumu hedeflemektedir. 
 
Önümüzdeki dönemde kredibilite değerlemesi (derecelendirmeler) kadar önem kazanacağına 
inandığımız bu ilkelere uyumu düzenleme ve takip amacıyla 24 Ocak 2004 tarih, 3609/4 sayılı Yönetim 
Kurulu kararımız ile Yönetim Kurulu seviyesinde kurulan “Kurumsal Yönetim Komitesi” çalışmalarına 
başlayarak aşağıda yer vereceğimiz fonksiyonların oluşumunu icra etmiştir. 
 
2003 yılında yayınlanan bu ilkelere uyum, bir süreci gerektirmekle birlikte Bankamızda sözkonusu 
ilkelerin tamamına yakın bölümüne herhangi bir çıkar çatışması yaşanmaksızın riayet edildiğini 
belirtmek isteriz. 
 
 
 
2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 
 
Temettü, sermaye artırımı işlemleri ile Genel Kurul gündem ve kararlarını kayıtlı ortaklara duyurmak, 
TTK’nun 326/1. fıkrası hükmü gereği  Pay Defterini tutmak ve ortaklarımız ile hukuki ve operasyonel 
ilişkileri sürdürmek amacıyla Bankamız bünyesinde “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” (organizasyon 
şemamızdaki ismi “Hissedarlar Birimi”) mevcut olup bu ünitemize ait bilgiler aşağıda sunulmaktadır : 
 
Cüneyt Temiztürk (Birim Yönetmeni) 
Tel : 0212 251 21 21 (dahili 1923) 
Faks : 0212 249 65 68 
E-mail : ctemizturk@teb.com.tr 
 
Adıgeçen birimimiz Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği’ne bağlı çalışmaktadır. 
 
Hissedarlar Birimimiz, 2004 yılı içinde başta; 1 adet Olağan Genel Kurul, 1 adet Olağanüstü Genel 
Kurul, 1 adet temettü dağıtımı 1 adet sermaye artırımı duyuru işlemlerinin yanı sıra; 
 
- 4 adet hisse devri işlemi, 
- 3 adet bilgi muhtelif konularda bilgilendirme, 
- 44 adet yeni pay alma kuponu karşılığı yeni hisse senedi tevdi işlemi (Takasbank kanalıyla yapılan 
işlemler hariç), 
- 20 adet kar payı ödemesi işlemini gerçekleştirmiştir (Takasbank kanalıyla yapılan kar payı ödemesi 
hariç). 
 
Ayrıca organizasyon şemamızda, yerli ve yabancı yatırımcılarımızla ilişki kurmak, kendilerini Bankamız 
faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgilendirmek amacıyla “Yatırımcı İlişkileri Departmanı” da 
mevcuttur. 



 
 
 
 
 
Adıgeçen departmanın fonksiyonları, aynı zamanda Bankamızın Finansal Yatırımlar Grubu’nun 
Başkanlığını yapan Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ile kendisine bağlı çalışan Yönetici Güzin 
Üstün tarafından yürütülmektedir. 
 
Bu yöneticilerimizin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur: 
 
Levent Çelebioğlu (Genel Müdür Yardımcısı) 
Tel : 0212 251 21 21 (dahili 1341) 
Faks : 0212 249 65 68 
E-Mail : lcelebioglu@teb.com.tr 
 
 
Güzin Üstün (Yönetici) 
Tel : 0212 251 21 21  (dahili 1306) 
Faks : 0212 249 65 68 
E-mail : gustun@teb.com.tr 
 
 
 
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 
 
Bankamızın websitesi’nde “Yatırımcı İlişkileri” ve “Kurumsal Yönetim” başlıkları altında başta 
yatırımcılarımız olmak üzere, kamuya yönelik bilgiler içeren 
 
http://www.teb.com.tr/2004/yatirimci_iliskileri.asp?id=36    
http://www.teb.com.tr/2004/corporate_governance.asp  
 
internet adreslerinde; 
 

- Ortaklık yapımız, 
- Yöneticilerimiz, 
- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde açıkladığımız politikalarımız, 
- Hisse senedi fiyatı bilgisi, 
- Özel Durum Açıklamaları 
- Finansal bilgiler, 
- Ratinglerimiz, 
- Faaliyet Raporlarımız, 
- Basın Duyurularımız, 
- Finansal Takvim, 
- Analist Önerileri, İzahname, 
- Hukuki Bilgiler 
- Hissedarlara e-hizmetler, 
- Sıkça sorulan sorular, 

 
başlıkları altında Türkçe ve İngilizce detaylı bilgiler sunulmaktadır. 
 
2004 yılı içinde Bankamız ile ilgili, yapılan toplantılar hariç, telefon ve e-mail kanalıyla ulaşan 100’e 
yakın soru cevaplanmıştır. İletilen sorular muhtelif konulara yöneliktir. Pay sahiplerinin, ticari sır 
niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç, her türlü bilgi talebi mümkün olan en 
kısa süre içinde yanıtlanmaktadır. 



 
 
 
 
 
Hususi Denetçi seçimi konusuna Ana Sözleşmemizin 36. maddesinde yer verilmekte olup, 2004 yılında 
Hususi Denetçi seçimi yapılmamıştır. Bu maddede özel denetçi atanması talebi bir bireysel hak olarak 
düzenlenmemiştir, ancak Ana Sözleşmemizde TTK’da yer alan bu hususa aykırı bir hüküm 
bulunmamaktadır. Bu hak 2004 yılı içinde kullanılmamıştır. 
 
 
 
4. Genel Kurul Bilgileri 
 
2004 yılı içinde: 26 Mart 2004 tarihinde Olağan, 17 Aralık 2004 tarihinde ise Olağanüstü olmak üzere 2 
kez Genel Kurul toplanmıştır. Olağan Genel Kurul’daki nisap %71,09, Olağanüstü Genel Kurul’da ise 
nisap %84,52 olarak gerçekleşmiş olup her ikisine de medya katılmamıştır. 
 
Toplantı tarihinden en az 15 gün önce; ortaklar pay defterinde yazılı ortaklara taahhütlü posta yoluyla 
toplantıya davet mektubu gönderilmiş, ayrıca toplantı ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte 
Türkiye çapında yayın yapan günlük bir gazetede yayımlamıştır. Bu bildirimlere ilave olarak adresleri 
bilinen pay sahiplerine e-posta yoluyla bildirim gönderilmiştir. 
 
Bankamız hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Halka arz öncesinde, mevcut sermayede pay sahibi 
ortakların tamamı ortaklar pay defterinde kayıtlı olduğu için ayrıca bir kayda gerek bulunmamakta 
olup, sözkonusu ortaklar toplantı için giriş kartı almak zorundadırlar (TTK’nun 360/3. fıkrası, hamiline 
yazılı hisse senetleri için bu hükmü getirmekte olup, kayıtlı nama yazılı ortaklar için mecburiyet yoktur). 
 
Hisse senetlerini İMKB'den satın almış yatırımcılar ise ellerindeki hisse senetlerini ya da ortak 
olduklarını gösterir belgelerini Bankamız Genel Müdürlüğü'ne ya da şubelerimize tevdi ederek giriş kartı 
almak zorundadırlar. Ortaklarımız bu konuda, genel kurul toplantısı başkanlık divanının oluşturulmasına 
kadar başvuruda bulunabilirler. 
 
Toplantının tarihi, yeri, saati, gündemi ve vekalet verecekler için vekaletname örneği hem toplantı 
davet mektubunda hem de ilanlarda yer almakta olup aynı zamanda internet sitemizde de yer 
almaktadır. 
 
Genel Kurul Toplantılarımızda ortaklarımız soru sorma haklarını kullanmışlar ve kendilerine yönelttikleri 
sorularla ilgili açıklayıcı malumat verilmiştir. 
 
Pay sahipleri tarafından öneri verilmiş ve öneriler genel kurulu oluşturan pay sahiplerinin oylarına 
sunularak kabul edilmiştir. 
 
Ana Sözleşmemize göre; bölünme, önemli tutarlarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi kararlar 
için Genel Kurul onayına gerek bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun bahsedilen hususlara ilişkin 
yetki ve sorumluluklarına  ise Ana Sözleşmemizin 26. maddesinde yer verilmektedir. 
 
Genel Kurul’a katılımı kolaylaştırmak amacıyla bildirimler süresi içinde yapılmakta, toplantılar 
İstanbul’da merkezi yerlerde düzenlenmekte ve Genel Kurul tutanakları Hissedarlar Birimimiz ile 
internet sitemizde sürekli pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır. 
 
 
 
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları 
 
Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak içinde bulunulan şirket yoktur. Azınlık payları 
yönetimde temsil edilmemekte olup, görüş, öneri, talepleri Bankamız bünyesinde kurulu olan Yatırımcı 
İlişkileri ve Hissedarlar Birimi üniteleri kanalıyla Bankamız yönetimine iletilmektedir. 
 
Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemi yer almamaktadır. 



 
 
 
 
 
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı 
 
Kar dağıtım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Kar Dağıtım Politikamız 19 Eylül 2003 tarihinde 
aşağıdaki şekilde kamuya açıklamış olup bu bildirimi yapan iki Türk Bankasından birisi olduğumuzu 
belirtmek isteriz. 
 
Kar Dağıtım Politikamız: 
 
“Ulusal ve global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka’nın 
özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, 2003 yılından 
itibaren uygulanmak üzere, Ana sözleşmeyle belirlenmiş tüm hissedarlara dağıtılabilir 
karın en az %30’nun nakit temettü olarak dağıtılması öngörülmüştür.” 
 
Kar dağıtım politikası Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur ve alınan kararlar 
çerçevesinde temettü dağıtımı süresi içinde gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 
7. Payların Devri 
 
Ana Sözleşmemizin 9. maddesinde; 
 

- Hisse senetlerin devri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin tatbik 
olunacağı, 

 
- Bankalar Kanunu’nda yazılı oranlarda yapılacak pay devirleri ile intifa hakkı tanınan hisse 

senetlerinin devrinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun iznine bağlı olduğu, 

 
- Devir ve ferağın Şirket ve üçüncü şahıslar adına hüküm ifade etmesinin, devir keyfiyetinin 

şirket Yönetim Kurulu’nca uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine 
kaydedilmiş olması, 

 
koşullarına tabi olduğuna ilişkin hükümler yer almaktadır. 
 
 
 
 

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK 
 
 
 
8. Şirket Bilgilendirme Politikası 
 
Bankamızın internet sitesinde de yer verildiği üzere,  Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; 
 
“Bankamız, tabi bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde, faaliyetleri ile ilgili olarak 
açıklanması istenilen hususları zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurur” 
 
şeklindeki “Bilgilendirme Politikasını” kamuya duyurmuştur. 
 
Yukarıda yer verilen tanıma giren bilgiler,  Bankamızın Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğünün bilgi ve 
onayı dahilinde “Yatırımcı İlişkileri” veya “Hissedarlar Birimi” tarafından kamuya duyurulmaktadır. 



 
 
 
 
 
9. Özel Durum Açıklamaları 
 
Bankamızca 2004 yılı içinde toplam 39 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Bunlardan sadece 1 
tanesi, İMKB tarafından istenen ek açıklama mahiyetindedir. Bankamız, İMKB’nin yanı sıra London 
Stock Exchange’e (LSE) de kotedir ve İMKB ve SPK’ya yapılan Özel Durum Açıklamaları eşzamanlı 
olarak LSE’ye de yapılmaktadır. LSE’ye, İMKB ve SPK’ya yapılan açıklamalar haricinde herhangi bir 
bildirimde bulunulmamıştır. 
 
Bankamızca Özel Durum Açıklamalarında titiz bir tutum izlenmesi ve tüm duyuruların zamanında 
yapılması nedeniyle 2004 yılı içinde SPK’nın uyguladığı herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır. 
 
Tüm Özel Durum açıklamaları internet sitemizde yer almaktadır. 
 
 
 
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 
 
Bankamızın internet sitesi adresi; www.teb.com.tr ’dir. Sitemiz, yurtdışındaki benzerleri de incelenerek, 
SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te istenen bilgileri içerecek şekilde güncel 
tutulmaktadır. 
 
İnternet sitemizin içeriğinin ortaklarımız ve Bankamız hakkında bilgi sahibi olmak isteyen üçüncü 
şahıslar açısından yeterli seviyede bilgi içerdiği düşünülmektedir. 
 
 
 
11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması 
 
Bankamızın 31.12.2004 tarihi itibariyle hissedarlık yapısı; 
 

- % 84.25 hisse TEB Mali Yatırımlar A.Ş 
- % 15.17 Borsada İşlem Gören Tutar 
- % 0.58 Diğer Ortaklar 

 
şeklinde olup mezkur tarih itibariyle nihai hissedarlık yapısı “Çolakoğlu Grubu”na aittir. 
 
 
 
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması 
 
Bankacılık mesleği ve bu mesleğin etik ve yasal kurallarını düzenleyen Bankalar Kanununa göre, banka 
mensupları görevleri sebebiyle öğrendikleri müşteri veya banka sırlarını, kanunda açıkça sayılan 
merciler dışında, üçüncü kişilere açıklayamaz. Bu yükümlülük bu kişilerin görevlerinden ayrılmalarından 
sonra da devam ettiğinden, sektör teamülü ve çalışma etik ilkeleri ve disiplini çerçevesinde bu 
mahiyette bir listenin açıklanarak kamuya duyurulmasına gerek görülmemiştir. 



 
 
 
 
 

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ 
 
 
 
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
 
Menfaat sahipleri Bankamızın faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlarda Özel Durum 
Açıklamaları ile haberdar edilmektedirler. Ayrıca internet sitemizdeki bilgiler ve Yıllık Faaliyet 
Raporlarımız bu konulardaki diğer kaynakları oluşturmaktadır. İnternet sitemizde “Bize Ulaşın” başlığı 
altında Bankamıza iletilen görüş ve düşünceler, istenilen bilgiler ilgili bölümlere yönlendirilerek yasal 
hükümler çerçevesinde cevaplandırılmaktadır. 
 
 
 
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 
 
Bankacılık uygulama ve yasal düzenlemeleri, yönetime girecek kişilere esas tahditler getirdiğinden tüm 
menfaat sahiplerinin bizzat yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır. Bu hususun 
sektördeki diğer bankalar için de geçerli olduğu görüşündeyiz. Ancak menfaat sahipleri görüş, öneri, 
eleştiri ve taleplerini Bankamız bünyesinde kurulu olan “Yatırımcı İlişkileri”, “Hissedarlar Birimi” ve 
“Müşteri İletişim” üniteleri kanalıyla Bankamız yönetimine iletebilmektedirler. 
 
2004 yılı içinde mensuplarımıza yönelik “Çalışan Memnuniyeti Anketi” düzenlenmiş ve sonuçları 
yönetimimiz tarafından değerlendirilmiştir. 
 
 
 
15. İnsan Kaynakları Politikası 
 
İnternet sitemizde de yer verdiğimiz İnsan Kaynakları politikamız; 
 
“Bankamızın hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını 
gerçekleştirmek, işe yeni başlayan personeli mesleki ve kişisel gelişim amaçlı eğitimlerle 
donatmak, personelin çalıştığı işteki verimliliğini Performans Değerlendirme Sistemi 
vasıtasıyla düzenli takip etmek, ve sonuçlarını yansıtmak, motivasyonu, yaratıcılığı ve 
gelişimi artırmak amacıyla ödüllendirme sistemleri oluşturmak, kariyer yollarını sadece 
Banka içinde değil TEB Finansal Hizmetler Grubu Şirketleri içinde açık tutmak, yöneticileri 
içeriden yetiştirmek.” 
 
şeklinde belirlenmiş ve açıklanmıştır. 
 
Kurum vizyon ve misyonuna paralel olarak Kurumun gelişimine katkıda bulunacak personel seçimi ve 
yerleştirme, eğitim ve gelişim, kariyer planlama, ödül ve teşvik politikaları vb. insan kaynakları 
politikaları ilgili bölüm liderliğinde komitelere sokulmakta, komite kararlarıyla hayata geçirilip 
uygulanmaktadır. Alınan kararlar yönetmelik ve uygulama talimatları haline getirilip yazılı olarak 
intranet ortamında yayınlanmakta ve her an okunmaya hazır halde saklanmaktadır. 
 
İnsan kaynakları ana politikalarıyla ilgili değişiklik önerileri Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmakta 
ve onayı takiben yürürlüğe girmektedir. Bu yöndeki değişiklikler ve yenilikler yazılı duyurularla veya 
toplantılarla personelimize aktarılmaktadır. 



 
 
 
 
 
Çalışanlarla ilişkileri yürütmek için ayrı bir temsilci atanmamıştır. Zira; yukarıda da dile getirildiği gibi 
Bankamız yönetim anlayışı gereği İnsan kaynakları politikaları sadece insan kaynakları bölümü 
uhdesinde olmayıp, üyeleri 6 ayda bir değişen komite sürecinde oluşturulmakta, böylelikte katılımcı ve  
paylaşımcı yönetim anlayışı hedeflenmektedir. Bankamızın İnsan Kaynakları Komitesi, değişmez üyeler 
olarak Genel Müdür, İnsan Kaynakları Direktörü ve Banka’da sayısal olarak fazla çalışanın bağlı 
bulunduğu Grup Başkanları olup, diğer üyeler 6 ayda bir değişen üst düzey yöneticilerden 
oluşmaktadır. 
 
Komite mantığından bağımsız olarak uygulanan “öneri teşvik sistemi” ile tüm çalışanların önerilerini 
iletip bu öneriler paralelinde ödüllendirilmeleri de sağlanmaktadır. 
 
Ayrımcılık konusunda bugüne kadar herhangi bir şikayet alınmamıştır. 
 
 
 
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler 
 
Müşterilerimizin aldıkları hizmetin kalitesini sürdürmek, memnuniyetlerini ölçmek ve iletilen şikayet 
görüş ve önerileri değerlendirmek amacıyla Bankamız bünyesinde 2004 yılında doğrudan Genel 
Müdüre bağlı çalışan “Müşteri İletişim Departmanı” kurulmuştur. 
 
Ayrıca danışman firmalardan aldığımız hizmetlerle de, müşterilerimizin Bankamızdan olan beklentileri 
ve değerlendirmeleri izlenmekte ve Yönetim Kurulumuza raporlanmaktadır. 
 
 
 
17. Sosyal Sorumluluk 
 
Bir finansal hizmet kuruluşu olarak, Bankamız çevre şartlarına uyan şirketlerle çalışmaya öncelik 
vermekte ve çevre şartlarına uymayan projelere yatırım kredisi tahsis edilmemektedir. 
 
 
 
 

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU 
 
 
 
18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler 
 
31.12.2004 itibariyle Bankamızın Yönetim Kurulu üyeleri ve görev alanları aşağıda belirtilmektedir 
 
İsim  Görev 

Yavuz Canevi  Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Akın Akbaygil  Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Görevli Üye 
Varol Civil  Genel Müdür 
Aydın Esen  Bağımsız Üye 
Cihat Madanoğlu  Görevli Üye (Mali İşler) 
İsmail Yanık  Görevli Üye (Risk Yönetimi) 
Refael Taranto  Üye 
 



 
 
 
 
 
Yönetim Kurulu üyelerimizin güncel listesi ve CV’leri internet sitemizde yer almaktadır. 
 
Bilindiği üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi kavramı ülkemizde Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilk kez 
gündeme gelmektedir. Banka Yönetim Kurulu üyeliklerinde aranılan özelliklerin yanı sıra yasal 
düzenlemelerle üyelere getirilen ek sorumluluklar bu göreve olan talebi ve uygun kişi potansiyelini 
sınırlandırdığından, ancak belirli bir süreçten sonra Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sayısının istenilen 
adede ulaşabileceği görüşündeyiz. Taslak aşamasında olan Bankalar Yasası bu husus ile ilgili olarak 
bankalara bazı uygulama esasları da getirecektir. 
 
 
 
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 
 
Yönetim Kurulumuzda yer alacak üyelere ilişkin hususlara  Ana Sözleşmemizin 22. maddesinde yer 
verildiği gibi bu hususta ayrıca Bankalar Kanunu’nda da hükümler de mevcuttur. Bankamız Yönetim 
Kurulu’nda görev alan üyelerin özellikleri yasal mevzuata ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygundur. 
 
 
 
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri 
 
Bankamızın misyonu internet sitemizin Kurumsal Yönetim bölümünde; 

• TEB, seçkin müşteri portföyü ve sunduğu evrensel kalitedeki finansal hizmetler 
sayesinde hissedarlarına yüksek katma değer sunmayı, 

• Müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutmayı, 

• Kurumsal Yönetim konusunda uluslararası uygulamalara tam uyum sağlamayı 

• Üst seviyede iş ahlakına sahip, çalıştıkları kurumun değerlerine sahip çıkan ve 
değişime açık personel ile çalışmayı ilke edinmiştir 

Çalışma prensiplerine, sorumluluklarına ve çalışanların haklarına sahip çıkan hissedarları 
sayesinde bu ilkelerini gerçekleştirmektedir. 
 
şeklinde açıklanmıştır. 
 
Bankamızın başta bütçe olmak üzere tüm stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından 
değerlendirilerek onaylanmakta ve hedeflere ulaşma derecesi, ulaşılamayanların gerekçeli nedenleri 
Üst Yöneticiler, Şube Yöneticileri ve diğer ilgili yöneticilerin katıldığı toplantılarla değerlendirilmektedir. 
 
Bankamız hedef strateji ve faaliyet sonuçları, yılda iki kez yapılan Genel Yönetim Toplantısında 
Yöneticilerimizle paylaşılmaktadır. 
 
 
 
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması : 
 
Bankamızda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yönetmeliği çerçevesinde Banka ve 
iştiraklerini kapsayacak şekilde faaliyet gösteren ve münhasıran bu konuda görevlendirilmiş bir 
Yönetim Kurulu Üyesi kanalıyla Yönetim Kuruluna bağlı olan “Üst Düzey Risk Komitesi” mevcuttur. 



 
 
 
 
 
Üst Düzey Risk Komitesi’nin görev tanımı: 

• Bankanın ve iştiraklerinin risk yönetim strateji ve politikalarının hazırlanması, 
• Banka ve iştiraklerinin Yönetim Kurullarında kabul edilen risk yönetim strateji ve politikalarının 

uygulamasının denetlenmesi. 

şeklinde özetlenebilir. 

Ayrıca İç Denetimden sorumlu Yönetim Kurulu Görevli Üyesine bağlı olarak çalışan Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, İç Kontrol Merkezi Başkanlığı ve Risk Yönetimi Bölümü mevcuttur. Bu denetim 
mekanizmalarının rapor ve çalışmaları ilgili Yönetim Kurulu Üyesi aracılığı ile doğrudan Yönetim 
Kurulu’na iletilmektedir. 
 
 
 
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları 
 
Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerimizin yetkileri Ana Sözleşmemizin 26. maddesi ile, sorumlulukları 
ise Ana Sözleşmemizin 30. maddesi ile düzenlenmektedir. 
 
 
 
23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları 
 
Bankamızın Yönetim Kurulu Toplantılarının organizasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği kanalıyla 
yürütülmekte olup, üyeler toplantı gündemine alınmasını istedikleri maddeleri sekreteryaya iletmekte 
ve oluşturulan toplantı gündemi en geç 1 hafta öncesinden üyelere gönderilmektedir. 
 
Yönetim kurulu 2004 yılı içinde 100'e yakın adette toplanmış ve bunlardan 86'sında karar defterine 
geçen kararlar alınmıştır. Bahsedildiği üzere bu konuları yürüten bir sekreterya mevcut olup, dönem 
içinde kararlar oybirliği ile alınmış ve karşı görüş bildirilen bir karar olmamıştır. 
 
Toplantılara mazereti nedeniyle katılamayan üyelere katıldıkları ilk toplantıda alınan kararlara ilişkin 
sözlü bilgi aktarılmaktadır. Toplantılarda; alınan kararlar zapta geçirilmektedir. Bankamız Ana 
Sözleşmesinde ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.. 
 
 
 
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı 
 
Yönetim kurulu üyelerimizin Bankamız ile çıkar çatışmasına olanak verecek herhangi bir ilişkisi 
bulunmamaktadır. 
 
 
 
25. Etik Kurallar 
 
Bankamızın Yönetim Kurulu, internet sitemizde de yer aldığı üzere, çalışmalarına iştirak ettiği ve 
Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan 1.11.2001 tarih, 1012 sayılı “Bankacılık Etik İlkeleri”ne 
riayet etmeyi benimsemiştir. 



 
 
 
 
 
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
 
Bankamız 2004 faaliyet yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çervesinde aşağıda belirtilen komiteler 
kurulmuş ve faaliyet göstermişlerdir: 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi 
 
Görev tanımı : 

• Bankadaki Kurumsal Yönetim uygulamalarını izler ve yönlendirir, 
• Başkanın daveti üzerine toplanır 
 

Üyeleri : 
Başkan : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Genel Müdür 
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri 
 
Üst Düzey Risk Yönetim Komitesi 
 
Görev tanımı : 

• Bankanın risk yönetim strateji ve politikalarını hazırlar, 
• Yönetim Kurulu'nca kabul edilen risk yönetim strateji ve politikalarının uygulamasını denetler, 
• Her ayın ilk salı günü toplanır. 

 
Üyeleri : 
Başkan : Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Diğer Üyeleri : 
Risk Yönetimi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Genel Müdür 
Risk Yönetimi Direktörü 
 
Denetim Komitesi Çalışma Grubu 
 
Görev tanımı : 

• Yeni Bankalar Yasası çervesinde kurulması gereken Denetim Komitesi’nin faaliyetleri ile ilgili 
altyapı çalışmalarını yürütmek 

 
Üyeleri : 
Başkan : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Diğer Üyeleri : 
Teftiş Kurulu Başkanı 
TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Finans ve Denetim Koordinatörleri 
 
Performans Komitesi (Mali Haklar Komitesi ) : 
 
Görev tanımı : 

• Genel ve özel faktörleri göz önünde bulundurarak maddi haklarla ilgili kriterleri belirlemek, 
• Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlara verilecek prim, ikramiye ve ödül dağıtım önerilerini 

Yönetim Kurulu’na sunmak, 
• Sosyal haklar konusunda sektör uygulamalarını incelemek ve  öneriler geliştirerek Yönetim 

Kurulu’na sunmak, 
• Her maaş artış döneminden önce toplanır. Gerek gördüğü takdirde Başkan komiteyi 

olağanüstü toplantıya davet edebilir. 



 
 
 
 
 
Üyeleri : 
Başkan : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Diğer Üyeleri : 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Genel Müdür 
Komite Sekreteri: İnsan Kaynakları Direktörü 
 
 
2004 yılı sonu itibariyle Kurumsal Yönetim ve Performans Komiteleri ile Denetim Komitesi Çalışma 
Grubu’nun Başkanlığı görevlerini Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Aydın Esen yürütmüştür. 
 
18. maddede açıkladığımız gerekçe ile, 31.12.2004 itibariyle sayısı 1 olan Bağımsız Yönetim Kurulu üye 
adedinin önümüzdeki dönemde artması halinde, bu komitelerde görev alan Bağımsız Üye sayısı da 
artacaktır. 
 
 
 
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 
 
Bankamızın Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt TL 500.000.000.- huzur hakkı, denetçilere ise aylık 
brüt TL 200.000.000.- ücret ödenmekte olup bu tutarlar pay sahiplerince verilen önergelere istinaden 
Genel Kurul’da belirlenmekte, Yönetim Kurulu Görevli üyelerine sağlanan maddi haklar ise Ana 
Sözleşmemizin 27. maddesine istinaden ve kendilerine tevdi olunan görevin niteliği ile bu göreve tahsis 
edecekleri zaman kriterlerine göre Yönetim Kurulumuz tarafından tespit edilmektedir. 2004 yılında 
Yönetim Kurulu üyelerimize cem’an TL 1.069.120.232.784.- ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmıştır. 
 
Yönetim Kurulu üyelerimize yasal sınırlar çerçevesinde kredi kullandırılabilmekte ve üyelere, Bankanın 
performansı, üstlendikleri görev, tahsis ettikleri zaman gibi kriterlere dayanan ödüllendirme 
uygulanabilmektedir. 


