
 i

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 
2005 YILI FAALİYET RAPORU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2005 – 31.12.2005 
 
Bankanın Ticaret Unvanı  : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 
 
Genel Müdürlük Adresi  : Meclis-i Mebusan Caddesi No: 35  

  Fındıklı 34427 İSTANBUL 
 
Genel Müdürlük Telefonu  : 0212 251 21 21 
 
Genel Müdürlük Faks No.  : 0212 249 65 68 
 
Web      : www.teb.com.tr 
 



 i

 
 
 
 
 
 
 

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’NİN 
23 MART 2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

GÜNDEMİ 
 
 
1- Açılış ve toplantı başkanı, iki oy toplama memuru ve iki katipden oluşan Başkanlık Divanı’nın teşkili, 
 
2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi, 
 
3- Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan 2005 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 
Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi, 
 
4- 2005 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosunun okunması, müzakere ve tasdiki ile karın dağıtımı 
konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabulü veya değiştirecek şekilde kabul yahut reddi hakkında 
karar alınması, bu konudaki önerilerin görüşülmesi, 
 
5- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve 
Yönetim Kurulunca görevlendirilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması hakkında karar 
ittihazı, 
 
6- 2005 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 
 
7- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2005 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri, 
 
8- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması, 
 
9- Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin 
saptanması, 
 
10- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 334. – 335. maddelerinde yazılı işlemleri 
yapabilmeleri hakkında karar ittihazı. 
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TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 
2005 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN 
 
 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. yıllık faaliyet raporu, 08.09.2005 tarih ve 25930 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmış olan Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 
hazırlanmış ve ilişikte sunulmuştur. 
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Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler: 
 
2005 yılı Türk ekonomisinin istikrarlı büyümesini teyit ettiği, bütçe disiplininden taviz verilmediği,  
yabancı sermaye yatırımları olarak Türkiye’nin yakın tarihindeki en başarılı yıl olmuştur. Bu 
gelişmelere paralel olarak TCMB 2005 yılı boyunca dokuz defa faiz indirimi yaparak  yıl başında %18 
olan gecelik faizleri %13.5 seviyesine indirmiş,  enflasyon uzun yıllardan sonra ilk defa %10’un altına 
gerilemiş ve TÜFE enflasyonu ise %7,7 düzeyine gerileyerek bir rekora imza atılmıştır.  Bu veriler 
paralelinde, bankacılık otoritesi  BDDK’nın, Maliye Bakanlığı’nın ve SPK’nın aldığı kararlar çerçevesinde 
enflasyon muhasebesi uygulamasına da son verilmiştir.  
 
2005 yılı sadece ekonomik göstergelerin ve buna paralel olarak istikrarlı büyümenin olumlu  olduğu 
bir yıl değil, aynı zamanda kaynakların ucuzladığı ve kredilerin uzun vadelere yayılması sebebi ile bu 
göstergelerin toplum yaşantısına gerçek anlamda yansıdığı bir yıl olmuştur. 
 
Görülen istikrarlı büyüme,  tüm sektörlerle birlikte bankacılık sektörünü de olumlu yönde etkilemiş, 
finansal istikrarın önemli gücü olan bankacılık sistemi daha da sağlıklı bir yapı kazanmıştır.  
 
Bu kapsamda; 
 
-Özellikle konut kredilerinde vade 10 yıl ve ötesine uzamış, 
-Sektör yabancı bankalar için son derece cazip bir hale gelmiş ve  bankacılık sisteminde birleşmelerin 
ve satın almaların önü açılmış, 
-Bu sayede Türkiye’de yerleşik firmalarla gerçek kişilere, yurtdışında yaptıkları işlere ve yatırımlara ait 
her türlü finansal enstrümana, daha kaliteli ve daha ucuza ulaşma imkanı sağlanmış, 
-Sektörün özkaynak yapısı güçlenmiş ve serbest özkaynaklar artmış, aktif karlılığı ve özkaynak 
karlılığında olumlu gelişmeler olmuştur. 
 
Yukarıda sözü edilen gelişmeler ve bilgiler ışığında bankacılık sektörünü 2005 9. ay sonu verileri ile 
değerlendirdiğimizde, 
 
-Aktif büyüklüğünün   YTL 364    milyar 
-Krediler hacminin   YTL 136.4 milyar 
-Menkul değerler cüzdanının   YTL 142    milyar 
-Mevduat Hacminin   YTL 231    milyar  
 
düzeyine ulaştığı görülmektedir. 
 
Bu rakamlara detaylı olarak baktığımızda sektörün geçen yılın aynı dönemine göre aktiflerini %24, 
kredilerini %40, menkul kıymet portföyünü %18 ve mevduat hacmini ise %22 büyüttüğü 
görülmektedir. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere  sektör önemli ölçüde krediler tarafında büyüyerek, 
uzun zamandır ihiyaç duyulan kaynakların reel sektöre yöneltilmesi amacına hizmet etmekte önemli 
bir aşama kaydetmiştir. 
 
Enflasyon ve faizlerin düşmeye devam ettiği, kar marjlarının daraldığı ve rekabetin ciddi şekilde 
sürdüğü bu ortamda Bankamız 2005 yılını;  vergi öncesi  YTL 115.242 bin, vergi sonrası YTL 78.717 
bin  karla kapatmıştır. 
 
Mali tablolarımızın ana bilanço kalemleri ve rasyolarının bir önceki yıl sonu rakamları ile 
karşılaştırılmasında; 
 

- Aktifimizin %52 büyüdüğü, 
- Özkaynaklarımızın YTL 469 milyon ulaştığı, 
- Mevduatın bilanço içindeki payının %60 olduğu, 
- Menkul kıymetler portföyünün aktif içindeki payının %21’e ulaştığı, 
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- Kredi portföyümüzün bir önceki yıla göre %85  oranında genişlediği ve aktifin %54’ünü 

oluşturduğu, 
- %90 olan krediler/mevduat rasyomuzun, toplanan her 100.-YTL’lık mevduatın 90.-YTL’sinin 

kredi olarak kullandırıldığını ifade ettiği, 
- Kredi hacmimizin özellikle küçük orta ölçekli ticari krediler ve bireysel kredilerde genişleyerek 

%85 oranında bir artışa ulaştığı 2005 yılında, 2004 yılında %1.3 olan “Takipteki Krediler” 
rasyomuzun %1.1’e gerilediği,  

- 2004 yılında %52 olan “Serbest Özsermaye Oranımızın” %58’e yükseldiği, 
- Sermaye yeterliliği rasyomuzun %12.33  
- 2004 yılında %1 olana aktif verimliliğimizin % 1.75’e yükseldiği,.  
- Özkaynak verimliliğimizin % 18.24.olarak gerçekleştiği 
- 2004 yılı sonunda 87 olan şube sayımızın 2005 yılında 113 şube, 2131 olan personel sayımızın 

ise 2619’a ulaştığı 
 
 görülmektedir. 
 
Bankanın Tarihsel Gelişimi 
 
Bankamız, 1927 yılında Kocaeli Türk Bankası adı altında küçük bir bölgesel banka olarak kurulmuş 
olup 1981 yılında Çolakoğlu Grubu tarafından alınarak adı Türk Ekonomi Bankası olarak 
değiştirilmiştir. Banka, TEB Grubu şirketlerinin büyük bölümünün kurucusu ve hissedarı 
konumundadır.  
 
1980'lerde bankalar genellikle ülke çapına yayılmış geniş şube ağları ile hizmet sunarken, Bankamız, o 
dönemlerde ağırlıklı olarak dış ticaret finansmanı ve yatırım danışmanlığı konularındaki faaliyetleri ile 
tanınmıştır.  
 
1990'ların başından itibaren ülkemizdeki Özel Bankacılık faaliyetlerinin öncülüğünü yapan Bankamız, 
Türk bankacılık sektöründeki saygın ve ayrıcalıklı konumunu, genişlettiği şube ağı, ürün ve 
hizmetlerinin çeşitliliğinin yanı sıra, yatırım, leasing, factoring ve portföy yönetimi gibi finans 
sektörünün çeşitli alanlarındaki iştirakleri ile sürdürmektedir. 
 
2000 yılında İMKB’ye kote olan TEB’in hisse senetlerinin %15.17’si Borsa’da işlem görmektedir. 
Bankamız hisse senetleri aynı zamanda LSE DR piyasasına kotedir. 
 
10 Şubat 2005'te ana ortağımız TEB Mali Yatırımlar'ın hisselerinin %50'si BNP Paribas'ya devredilmiş, 
bu devir neticesinde BNP Paribas TEB'in %42,125 oranında dolaylı pay sahibi olmuştur. 
 
Temel faaliyet alanları; Kurumsal, Ticari, Bireysel ve Özel Bankacılık işlemleri ile Hazine ve sermaye 
Piyasası işlemleri olan Bankamız, ürün ve hizmetlerini ülkemizin önemli ticari merkezlerine yayılmış 
112 şubesi ve alternatif dağıtım kanalları ile müşterilerine sunmaktadır. 
 
Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri 
 
Bankamız Ana Sözleşmesi’nin 22. ve 24. maddelerinin değiştirilmesine 4 Şubat 2005 günlü Olağanüstü 
Genel  Kurul Toplantısında karar verilmiş ve keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 7 Şubat 
2005 tarihinde tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 10 Şubat 2005 tarih ve 6237 sayılı 
nüshasında ilan olunmuştur. 
 
İşbu değişiklikler ana ortağımız TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’nin hisselerinin %50’sinin BNP Paribas'ya 
satışı nedeniyle gerçekleştirilmiştir.  
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ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 
YÖNETİM KURULU 
Madde 22- Yönetim Kurulu, Genel Kurulca 
seçilen enaz beş, ençok onbir üye ile Genel 
Müdür veya Genel Müdür Vekilinden teşekkül 
eder. Banka Genel Müdürü ve bulunmadığı 
hallerde vekili Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. 
Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı seçimlere 
geçilmezden önce Genel Kurulca tesbit olunur. 
 

YÖNETİM KURULU 
Madde 22- Yönetim Kurulu, biri Genel Müdür 
olmak üzere toplam dokuz (9) üyeden 
teşekkül eder. Genel Müdür Yönetim 
Kurulunun tabii üyesidir. 
 

Yönetim Kurulunu teşkil eden üyelerin yarıdan 
bir fazlasının hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, 
bankacılık ve kamu yönetimi ve dengi dallarda 
veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en 
az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları 
şarttır. Yönetim Kuruluna üye seçilmek için 
ortak olmak, medeni hakları kullanma 
ehliyetine sahip olmak, üyeliğe mani kanuni bir 
engeli bulunmamak şarttır. 
 
.... 

Yönetim Kurulunu teşkil eden üyelerin en az 
yarıdan bir fazlasının hukuk, iktisat, 
işletmecilik, maliye, bankacılık ve kamu 
yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla 
ilgili mühendislik alanlarında en az lisans 
düzeyinde öğrenim görmüş olmaları şarttır. 
Yönetim Kuruluna üye seçilmek için ortak 
veya bir tüzel kişi ortağın temsilcisi olmak, 
medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 
olmak, üyeliğe mani kanuni bir engeli 
bulunmamak şarttır. 
.... 

ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
Madde 24- Yönetim Kurulu, ayda en az bir 
defa toplanır. Toplantılar Şirketin merkezinde 
veya lüzumu halinde diğer bir şehirde yapılır. 
Toplantının geçerli olması için üyelerin 
yarısından bir fazlasının toplantıda bulunması 
şarttır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğuyla 
alınır. Üyelerin birbirlerinin yerine oy vermeleri 
geçerli değildir. 
.... 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
Madde 24- Yönetim Kurulu işlerin 
gerektirdiği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu 
başkanı veya başkan vekili kendi inisiyatifleri 
ile verecekleri karar üzerine yönetim kurulunu 
toplantıya davet edebilirler.  Yönetim kurulu 
üyelerinin en az ikisinin bu yönde bir talepte 
bulunmaları halinde, yönetim kurulu başkanı 
yönetim kurulunu toplantıya davet etmek 
zorundadır. Toplantılar Şirket merkezinde veya 
toplantı çağrısında spesifik olarak belirtilecek 
herhangi bir başka yerde yapılır.  
 
Toplantı nisabı en az yedi (7) üyenin katılımı 
ile sağlanır. Kararlar en az yedi (7) üyenin 
olumlu oyu ile alınır. Üyelerin birbirlerinin 
yerine oy vermeleri geçerli değildir. 
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Sermaye ve Ortaklık Yapısı  
 

  ORTAK ADI-UNVANI 57,800,000,000,000 TL.   
SERMAYEDE PAYI   ORANI  

  TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 48,698,936,575,904   % 84.25  

  Borsada İşlem Gören 8,765,710,280,896   % 15.17  

  Diğer Ortakların Pay Toplamı 335,353,143,200   % 0.58  

  GENEL TOPLAM  57,800,000,000,000   % 100.00  

 
 
Bankanın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve 
Yardımcılarının Bankada Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar: 
 
 
Yavuz Canevi (Yönetim Kurulu Başkanı)    : 5,243 TL. 
Dr. Akın Akbaygil (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)      : 7,500 TL. 
Refael Taranto  (Yönetim Kurulu Üyesi)   : 5,243 TL. 
 
İsmail Yanık (Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi): 7,340,048,526 TL. 
 
Varol Civil (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür) : 5,243 TL. 
  
Saniye Telci (Genel Müdür Yardımcısı)   : 250,070,000 TL. 
Sevinç Özşen (Genel Müdür Yardımcısı)      : 467,000,000 TL. 
Nuri Tuncalı (Genel Müdür Yardımcısı)     : 467,000,000 TL.  
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Yönetim Kurulu Başkanının Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe 
Yönelik Beklentileri: 
 
 
Türkiye’nin ekonomik büyümesi 2004 yılında %10’a yakın gerçekleşerek OECD ülkeleri arasında 
ülkemizin bu konuda en ön sırada yer almasını sağlamıştır. Enflasyonun son 2 yıl içinde tek haneli 
rakamlara inmesi ile, tüketici güveni tekrar kazanılmış ve özelleştirmeler hız kazanmıştır.  
 
3 Ekim’de Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik müzakerelerinin önünün açılmasıyla birlikte dünya 
gözlerini Türkiye’ye çevirmiştir. Buna ek olarak faizlerin düşmesi ve ekonomiye IMF’nin verdiği 
destekle finans dünyası Türkiye’ye olan bakışını değiştirmiş ve 2005 yılı finans sektöründe yabancı 
bankaların Türkiye’ye yoğun yatırımının olduğu yıl olarak akıllarda yer etmiştir. Bu birleşmelerin ilk 
öncülerinden biri TEB olmuş, 2005 yılı Şubat ayında TEB Mali Yatırımlar’ın %50’sini alan BNP Paribas 
böylece TEB’e de ortak olmuştur. 
 
Kuruluşundan bu yana gerçek bankacılık yapma hedefinden vazgeçmeyen TEB olumlu yönde gelişen 
ekonomik koşulları en iyi değerlendiren bankalardan biri olmuştur. Bir dünya markası olan ortağı BNP 
Paribas’nın tecrübe ve bilgi birikimini kendi güçleri ile birleştiren Bankamız güçlü olduğu dış ticaret 
alanında atılımlar yapmış, KOBİ bankacılığında özgün çözümler üretmiş ve hızla bireysel bankacılık 
alanındaki altyapısını güçlendirmiştir. 
 
Bu gelişmeler sonucu, yeni ürün ve şube yatırımları yaptığı bir dönemde, TEB 2005 yılında kârını bir 
önceki yıla oranla %132.8 arttırmayı başarmıştır.  
 
Türk bankacılık sektörü için daha gidilecek çok yol olduğu aşikardır. AB ülkelerine bakacak olursak 
bankacılık aktifleri GSYİH’nın %300’ünün üzerindedir. Bu oran ülkemizde henüz %80’e bile 
ulaşamamıştır. Ancak olumlu ekonomik gelişmeler ve ülkemizin dinamikleri dikkate alındığında, 
sektörün büyüme ve derinleşme potansiyeli yukarıdaki rakamlardan açıkça ortaya çıkmaktadır. 
 
Gelişen ve büyüyen bankacılık sektöründeki saygın bankalardan biri olan TEB’in, yerini 
sağlamlaştıracağına ve müşterilerine en kaliteli ve hızlı hizmet veren bankalardan biri olmaya devam 
edeceğine inanmaktayız. 
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Genel Müdürün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik 
Beklentileri: 
 
 
Bilindiği üzere, 2004 yılında makroekonomik koşulların olumlu yönde gelişmeye başlaması ile birlikte  
2005 yılında ülkemize yabancı sermaye girişi artmıştır. Sektördeki faaliyetlerine geleneksel hizmet ve 
ürünleri ile devam eden Bankamız, BNP Paribas ile stratejik bir ortaklık yaparak, yaşanan bu 
gelişmeler içinde bir anlamda öncülük yapmış ve dünyanın önde gelen bankalarından birisinin bilgi, 
birikim ve iletişim ağını kendi gücüne katmıştır. 
 
İki Banka arasında 2005 yılı Şubat ayı başında imzalanan ortaklık anlaşmasını takiben yeni hedef ve 
stratejilere doğru yol almaya başladık. 
 
İlk olarak, bir dış ticaret bankası olarak kurulmuş olmamızın da avantajını kullanarak İstanbul, İzmir 
ve Adana’da 3 adet “Dış Ticaret Merkezi” açarak BNP Paribas’nın dünyaya yayılmış olan “Dış Ticaret 
Merkezleri”nin bir parçası olduk. Bu imkan bizlere, dış ticaret yapan müşterilerimize,  ticari ilişki içinde 
bulundukları ülkeler  hakkında  güncel, doğru  bilgi ve hızlı hizmet vermeyi sağladı. 
 
Ayrıca, Türk firmalarının Kuzey Afrika ülkelerindeki yoğun varlığını dikkate alarak  Cezayir’deki BNP 
Paribas’da bir Türk masası açtık. Bu çalışma ilk beklentilerimizin ötesinde başarılı oldu. Bundan sonraki 
hedeflerimiz bu tür Türk masalarını, Türk şirketlerinin yoğun olduğu her ülkeye taşıyarak dış ticaret 
alanındaki faaliyetimizi daha da etkinleştirmek olacaktır. 
 
2005’in tüm sektördeki güncel konularından birisi olan KOBİ alanında da en kapsamlı  KOBİ Paketini 
hizmete sunduk. Bu hizmetlerimiz, finansal hizmetlerin yanı sıra müşterilerimizin işlerini etkinleştirerek 
kolaylaştırmaya yönelik finansal olmayan hizmetleri sağlamaktadır. Ayrıca sadece KOBİ 
müşterilerimizin kullanımına açık bir telefon hattı kurulmuş olup, dış ticaret, sigorta, insan kaynakları 
gibi konularda danışmanlık hizmetlerinden teknik hizmetlere kadar çeşitli konularda servis 
verilmektedir. 
 
Bireysel bankacılık alanında ise, 2005 yılını öncelikle altyapı çalışmalarını takiben, yeni ürünlerimizin 
tanıtım ve sunumu ile tamamladık. Ortağımız BNP Paribas’nın bu konudaki tecrübe ve bilgi birikimini 
önümüzdeki dönemde çok daha etkin ve fazla kullanarak bu alanda da sektörün önde gelen rekabetçi 
bankalarından birisi olmayı hedefliyoruz. Bireysel bankacılık alanında, sektördeki konut kredileri %360 
artarken TEB’in aynı alandaki kredilerini %791, taşıt kredilerini de sektördeki %42 artışa karşın %375 
artmıştır. 
 
2005 yılındaki başarımızdan aldığımız güç ve 2006 yılında ekonomik durumdaki iyileşmenin süreceğine 
olan güvenle bu sene içinde de BNP Paribas birleşmesinden kaynaklanabilecek sinerjileri hayata 
geçirerek müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz. 2006 yılının da TEB için yeni bir başarı ve 
büyüme yılı olacağına inanıyoruz. 
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Personel ve Şube Sayısına, Bankanın Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin 
Açıklamalar ve Bunlar Esas Alınarak Bankanın Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi: 
 
Bankamız kurumsal, ticari, bireysel  ve özel bankacılık faaliyetlerinin yanısıra hazine işlemleri ve dış 
ticaretin finansmanı konusunda faaliyet göstermektedir. Ticari Pazarlama faaliyetlerimiz sektörde lider 
konumda olduğumuz nakit yönetimi hizmetleri ile de desteklemektedir. TEB bankacılık faaliyetinin  
yanısıra TEB Sigorta A.Ş. adına şubeleri aracılığı ile sigorta acentalığı faaliyetlerini  de sürdürmektedir. 
 
Bankamız her zamanki  güçlü aktif yapısını, kanıtlanmış kredi kültürünü ve  etkin bilanço yönetimi 
yaklaşımını,  BNP Paribas ortaklığı ile pekiştirmiştir. 
  
Finansal Kurumlar Grubu: 
 
120 ülkede 2500 banka ile muhabirlik ilişkisi olan TEB için dış ticaretin finansmanı 2005’te de önemli 
faaliyet kollarından biri olmaya devam etmiştir. TEB’in bu alanda uluslararası piyasalardaki saygın 
konumu Şubat 2005’te BNP Paribas ile gerçekleştirdiği ortaklıkla daha da genişlemiş ve BNP 
Paribas’nın 85 ülkedeki şube ve iştirak ağından faydalanarak TEB Türkiye ihracatındaki payını %7’ye,  
ithalatındaki payını ise %5’e çıkartmıştır. 
 
Dış ticaretin finansmanı konusundaki uzmanlığı ile bugüne kadar Türk şirketlerinin yurtdışına 
açılmasında önemli rol oynayan Bankamız, bu alandaki liderliğini pekiştirerek Kuzey Afrika ve Orta 
Doğu gibi ülkelerde müşterilerin dış ticaret ihtiyaçlarına  yaratıcı çözümler sunmuş ve ülke dış 
ticaretinin gelişme potansiyeli gösterdiği bölgelerde BNP Paribas işbirliği ile Türkiye Masaları 
kurulmasına aracılık etmiştir. İlk örneği BNP Paribas El Djazair, Cezayir’de kurulan Türkiye Masası, 
Cezayir ile ticaret ilişkisi içerisinde olan Türk firmalarına, yatırımcılara ve müteahhitlere danışmanlık 
hizmeti vermektedir.  
 
Sektörde farklılık yaratan başka bir çalışma ise  dünyanın en eski bankası “Monte dei Paschi di 
Siena”nın hakim hissedar olduğu “MPS Bankacılık Grubu” ile Stratejik İşbirliği Anlaşması imzalayarak 
bu ortaklık sonucunda, Türkiye’deki İtalyan şirketlerinin TEB Şubelerinden MPS Bankacılık Grubu’ndan 
aldıkları hizmetleri alabilmeleri, benzer bir şekilde TEB müşterilerinin de İtalya’da gerçekleştirdikleri 
operasyonlarda MPS Bankacılık Grubundan hizmet alabilmeleri sağlanmıştır. 
 
Bankamızın çeşitli İhracat Sigorta Kuruluşlarıyla  yapmış olduğu anlaşmalara bu sene Avustralya - 
Export Finance and Insurance Corporation (EFIC) ve The Export-Import Bank of The Republic of 
China da katılarak müşterilerimizin değişik coğrafyalardaki dış ticaret işlemleri desteklenmektedir. 
 
Bankanın yurt dışı piyasalardan fonlama ihtiyacını sektördeki en iyi koşullarda sağlamayı ilke edinen 
Finansal Kurumlar Grubu’nun 2005 yılında gerçekleştirdiği yurt dışı borçlanma işlemleri aşağıdaki 
gibidir. 
 
2005 yılında vadesi gelen USD 200 milyon tutarında sendikasyon kredisi geri ödenerek bu kredi yerine 
uluslararası para piyasalarından 21 bankanın katılımıyla EUR 210 milyon tutarında 1 yıl vadeli (1 yıl 
uzatma opsiyonlu) Club Loan temin edilmiştir. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak krediyle TEB, 
son 10 yıllık süre zarfında bir Türk bankası tarafından uluslararası piyasalardan o ana kadar temin 
edilen en düşük faizli krediyi alma başarısını göstererek, bu kredinin fiyatlamasıyla emsallerine 
referans oluşturmuştur. 
 
2005 yılı ortasında  International Finance Corporation (IFC)’den USD 50 milyon tutarında 10 yıl vadeli 
Sermaye Benzeri Kredi temin edilerek, yine IFC’den 2002 yılında sağlanan USD 15 milyon tutarındaki  
Sermaye Benzeri Kredi’nin vadesi 2 yıl uzatılmış ve faiz oranı piyasa koşulları doğrultusunda 
iyileştirilmiştir. 
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TEB, Türkiye’nin tütün, zeytinyağı, kuru üzüm, kuruyemiş gibi geleneksel tarım ürünlerine dayalı 
emtia finasmanındaki öncü rolünü 2005 yılında da pekiştirerek, fındık finansmanı ile ürün portföyünü 
genişletmiştir. Bankamız vekil, garantör veya kreditör olarak rol aldığı bu işlemlerde yabancı 
bankalarla birlikte 2005 yılı içerisinde USD 190 milyon fon yaratarak müşterilerin satışlarını finanse 
etmiştir. 
 
Bankamız, Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler doğrultusunda müşterilerin orta ve uzun vadeli 
finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere uluslararası finans kurumlarıyla işbirliğine devam etmekte ve 
müşterilerine cazip koşullarda “sektöre özel” kredi imkanları yaratmaktadır.  
 
Bu doğrultuda A.B.D.’nin önde gelen bankalarından biri olan National City Bank, Ohio’dan Overseas 
Private Investment Company (OPIC) sigortası tahtında temin edilen USD 10 milyon tutarında 5 yıl 
vadeli Tüketici Kredisine ek olarak, 2005 yılında mevcut konut portföyünün finansmanına yönelik USD  
20 milyon tutarında, 10 yıl vadeli Konut Kredisi  temin edilmiştir.   
 
Bankamız, EFIL-II (İhracatın Finansmanı Aracılık Kredisi) programı kapsamında ihracatçı firmaların, 
üretim ve ihracatlarını geliştirecek yatırımları için TSKB liderliğinde Dünya Bankası kaynaklı toplam 
USD 44 milyon tutarındaki fona aracılık etmektedir. 
 
TEB, Türkiye’de yer alan küçük ve orta ölçekli firmaların yatırım projelerinin ve/veya işletme 
sermayesi gereksinimlerinin finansmanına yönelik Alman Kalkınma Bankası (KFW) kaynaklı EUR 10,6 
milyon tutarındaki krediyle KOBİ’lere destek sağlamaktadır.  
 
‘Küçük İşletmeler Kredi Programı’ kapsamında ise (SELP), AB fonlarından KfW aracılığıyla küçük ölçekli 
firmalara EUR 2 milyon tutarında finansman imkanı yaratılmıştır. 
 
 
Yatırımcı İlişkileri Departmanı: 
 
Yatırımcı İlişkileri Departmanı 2005 yılında oldukça yoğun bir sene geçirmiş, Bankanın mevcut ve 
potansiyel yatırımcılara ve analistlere en iyi şekilde anlatılması için gerekli gayreti  göstermiştir.  
 
Departman, yurtiçi toplantıların yanısıra, yurtdışında çeşitli organizasyonlara iştirak etmiş veya “Road 
Show”lar düzenleyerek mevcut ve potansiyel yatırımcılarıyla yakın ilişki içinde olmuştur. Bu bağlamda 
İstanbul’da 40’a yakın yatırımcı ile toplantı yapılmış olup yıl içinde Londra, New York ve İstanbul’da 
düzenlenmiş olan çeşitli organizasyonlarda 80’e yakın yatırımcı toplantısı yapılmış, 2005 yılında ilk 
defa Kara Avrupası’nda 6 şehre düzenlenen Road Show’larla 30’a yakın yeni yatırımcımıza ulaşılmıştır.  
 
Ayrıca sene boyunca her 3 aylık dönem sonunda faaliyet sonuçlarımız yapılan telekonferanslar ile ilgili 
yatırımcılarımıza detaylı olarak anlatılmış, organize edilen basın ve analist toplantıları ile Bankamız ile 
ilgili  güncel bilgi sunma çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür.  
 
Departman bir diğer misyonu olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin yakın takibi ve Bankada en iyi 
şekilde uygulanması çalışmaları nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın temastadır. Komite yıl 
içinde yaptığı toplantılarla Banka ve TBB’deki Kurumsal Yönetim çalışmalarına katkı sağlamış ve yön 
vermiştir. Bu amaçla çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen kurumsal yönetim bilgilendirme 
toplantılarına da iştirak edilmiştir.  
 
 
Kurumsal Bankacılık:  
 
Bankamız Kurumsal Bankacılık alanındaki faaliyetlerine, firmaların ihtiyaçlarına göre farklılaştırdığı 
hizmet kalitesi ile sürekli kendini geliştirerek ve yenileyerek devam etmektedir.  
 
8 adet Kurumsal Bankacılık merkezinden Türkiye’ nin önde gelen yerel ve yabancı sermayeli 
müşterilerine bu kapsamda farklılaştırılmış hizmet sunulmaktadır.   
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Kurumsal Bankacılık Grubumuz 2005 yılının son çeyreğinde,  şube bazlı takip sistematiğinin yanı sıra 
sektör bazlı takip sistematiği uygulmasına geçmiş olup, bu uygulmanın amacı  belirli sektörlerdeki 
gelişmeleri ve riskleri daha yakın takip etmek ve sektörel bazlı uzmanlaşarak müşterilerimizin beklenti 
ve ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamaktır.  
 
Kurumsal Bankacılık faaliyetlerimiz kapsamında hedef müşterilere konvansiyonel bankacılık ürünlerinin 
dışında ürün finansmanı, dış ticaret finansamanı, proje finansmanı, yatırım bankacılığı gibi daha 
sofistike bankacılık ürünleri de sunulmaktadır  
 
Bu faaliyetlerimizin yanı sıra; BNP Paribas ortaklığı ile  hedef müşterilere yerel tecrübeye ilave olarak, 
BNP Paribas’nin global bilgi birikimi, dağıtım ağı, proje finansmanı konusundaki çözümler de 
sunulmaya başlanılmıştır.  Özellikle gelişen Pazar kapsamındaki Fas, Tunus, Cezayir ve Katar gibi 
ülkelerde yer alan projelerde BNP Paribas ortaklığı ile vade, fiyat ve hizmet olarak kazanılan avantaj 
sunulmaya başlanmıştır  
 
Kurulduğu günden bugüne birçok müşterimizin referansı haline geldiğimiz Nakit Yönetimi Bölümü  dış 
ticaret alanındaki farklı uygulama ve çözümleri ile Kurumsal Bankacılığın en önemli rekabet ürünü 
haline gelmiştir.  
 
Azalan enflasyon ve yoğun rekabetin yaşandığı ortamda; müşterilerimize sunulan özel çözümler ve 
kaliteli hizmet anlayışımız Kurumsal Bankacılık olarak en önemli avantajımızdır.   
 
 
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 2005 yılında genişletmiştir. Çek takası işlemlerimiz % 14 
oranında artmıştır. 
 
 
Ticari Bankacılık: 
 
2005 yılında şube ağımızın genişlemesi ile birlikte yeni müşteri edinimi sürecimiz de bu büyümeye 
paralel olarak hızlanmıştır. Gerek mevcut gerekse yeni edindiğimiz müşterilerin gelişen piyasa 
koşullarının da etkisiyle oluşan ihtiyaçları Grubumuzu yeni ürünler geliştirmeye yöneltmiş ve bu 
doğrultuda  müşterilerimizin finansal olmayan ihtiyaçlarını da dikkate alan yeni ürünler geliştirmemizi 
sağlamıştır. 
  
KOBİ Bankacılığı: 
 
KOBİ'lerin ekonomide yarattığı dinamizmin önemine inanan bir banka olarak geçtiğimiz yıl içinde 
yapısal değişikliklere gidilerek KOBİ'lere olan konsantrasyonumuz artmıştır. TEB olarak "Müşteri 
Merkezli Yaklaşım" anlayışı   bize yol gösteren bir strateji haline gelmiştir. Bu segmentin sahip olduğu 
büyüme potansiyeli bizi  özel ürünler geliştirmeye teşvik etmiş ve KOBİ'lerin finasman sorunlarına 
cevap vermek  ve KOBİ faaliyetine değer katacağına inandığımız farklı ve yeni ürünler geliştirmek 
bizim için en önemli amaç olmuştur. Ürünlerimizi geliştirirken bu alanda olmazsa olmaz olan ürünler 
yanında "KOBİ' lere değer katmak" bilinci çerçevesinde farklılık yaratacağına inandığımız ve her biri 
sektörde ilk olan TEB KOBİ Akademi, KOBİ Destek Hattı ve Muhasebe Entegrasyonu ürün ve 
hizmetleri müşterilerimize sunulmaya başlanmıştır.  
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TEB KOBİ Akademi, KOBİ’lere yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini 
artırabilecekleri Stratejik Yönetim Modeli kapsamında uygulamalı olarak yön gösteren, firmalarını 
stratejik açıdan nasıl doğru yönetebileceklerine dair önemli noktaları gösteren, bilgi ihtiyacını 
tamamlamaya yönelik değişik konulardaki atölye çalışmaları ve firmalarla birebir karşılıklı görüşme 
şeklinde sorunlarına çözüm yaratabilme amaçlı oluşturulmuş özel bir seminer programıdır. KOBİ 
Destek Hattı 444 0 667,  KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları bilgi ve hizmetlere 7 gün 24 saat  ücretsiz 
ulaşabilecekleri hizmetlerimizden bir diğeri olup, Bilgi Hizmetleri kapsamında Vergi ve Muhasebe 
Bilgilerini, Dış Ticaret Mevzuat Bilgilerini,  Eğitim Danışmanlığını, Kongre ve Fuar bilgilerini, Leasing ve 
Sigorta bilgilerini hızla alabilmekte; Destek Hizmetleri kapsamında PC Destek, Seyahat ve 
Organizasyon, Toplantı ve Konferans organizasyonları, çeviri hizmetlerine aracılık ve benzeri 
hizmetleri bulabilmektedir. 
 
Muhasebe Entegrasyonu, KOBİ’lere muhasebe kayıtlarını takip etmede teknolojik destek sağlamak 
amaçlı geliştirilen bir ürünümüzdür. Bir yazılım şirketiyle birlikle hazırladığımız bu otomasyon; tüm 
stok, hizmet, satın alma, satış, finans ve muhasebe işlemleri yanında TEB menülerini de içermektedir. 
KOBİ’ler bu paket sayesinde tüm ticari işlemlerini yönetebileceği gibi, Bankamıza on-line olarak 
entegre olabilmekte ve yaptıkları işlemlerin sonuçlarını anında sorgulayabilmektedirler. 
 
Her firma için ayrı bir banka olmak anlayışımız çerçevesinde, bu görüşümüzü sektörel bazda çözümler 
şeklinde de uygulamaya devam etmekteyiz. Meslek örgütleriyle  yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde, 
üyeler sunduğumuz ayrıcalıklı kredi ve hizmetlerimizden yararlanabilmektedir. 
 
Turizm sektörü için hazırladığımız ve bu sektörün alt kırılımlarına kadar (Oteller, Tedarikçiler, Yat 
İşletmeleri vb.) inebilen detayda, ayrıcalıklı kredi ve hizmetlerimizi de müşterilerimize sunmaktayız. 
Ayrıca KGF ( Kredi Garanti Fonu ) ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde oluşturduğumuz yapıdan, 
gelişime açık firmaları faydalandırıyoruz. 
 
BNP Paribas, Ticari, Kurumsal, Bireysel Bankacılık konularında geniş bir know-how'a, geniş bir ürün 
gamına sahiptir. Ortaklık sonucu yaratılan sinerji ile TEB olarak bu know-how'dan yararlanarak 
KOBİ'lerin ihtiyaçlarına daha geniş, daha farklı cevap verme imkanı bulmaktayız. Örneğin KOBİ 
Kredileri bünyesinde geliştirdiğimiz ISO/CE Kredisi bu know-how'ın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
ISO 9000/ISO 14000 kalite belgesi ya da CE Belgesi almak isteyen KOBİ'lere cazip fiyat ve vadelerle 
finansman imkanı sağlamaktayız.  
 
Finansman ihtiyaçlarına cevap verme yanında KOBİ'lerin gelişimlerine yeni geliştireceğimiz ürün ve 
hizmetlerle katkıda bulunarak sosyal sorumluluğumuzu da yerine getirmiş olacağız. Bilgi, eğitim 
desteği KOBİ'lerin gerek yurtiçi gerekse AB standartlarına ulaşmasına yardımcı olurken tüm ülke 
ekonomisinin de daha üst bir noktaya gelmesine katkı sağlayacaktır. 
 
 
Bireysel Bankacılık: 
 
TEB 2005 yılında BNP Paribas ile birleşmesinin devamında 5 yıllık  bir büyüme stratejisini uygulamaya 
almıştır. Euro Bölgesinin en büyük bankası olan BNP Paribas ile birleşerek Bireysel Bankacılık alanında 
iddiasını bir üst noktaya taşıyan TEB daha az sayıda müşteri için oluşturduğu kaliteli hizmet seviyesini, 
alt yapısını daha da güçlendirerek, ürün ve hizmetlerini genişleterek çoklu müşteri sistemine ve daha 
geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemiştir. 
 
2005 yılında Bireysel Bankacılıkta önemli atılımlar gerçekleştiren TEB, sadece Bireysel Kredilerde 
%371 gibi piyasa ortalamasının üzerinde bir oranda büyüyerek tüm Bireysel Kredi ürünlerinde Pazar 
payını arttırmayı başarmıştır.   
 
Konut kredilerinde TEB %791 büyüme kaydederken, pazar %360 oranında büyüdü. Aynı dönemde 
TEB’in konut kredilerindeki pazar payı 0,72’den 1,27’ye yükseldi. 
 
Taşıt kredilerinde TEB %375 büyüme kaydederken, pazar %42 oranında büyüdü. 2005 Aralık 
itibariyle TEB’in taşıt kredilerindeki pazar payı 2004 sonunda 0,46  iken 1,84’ye yükseldi. 
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TL  tasarruf mevduatında (vadeli+vadesiz) Pazar 2005 yılında %31 büyüme kaydederken, TEB %63 
büyümüştür. YP mevduatta da Pazar %3 büyürken TEB %12 oranında büyümüştür. 
 
TEB yatırım fonları 2005 yılında %39 oranında büyüyerek sektörde en hızlı büyüyen 2. banka 
olmuştur. Pazar payı ise %2,70’lerden %3,46’ya yükselmiştir.  
 
Müşterilerimize daha çok noktadan ulaşabilmek adına 2005 yılı içinde 26 adet yeni şube açılışı 
gerçekleştirilerek 2005 yıl sonu 113 şube adedi ile kapatılmıştır.   
 
TEB uzun zamandır “yatırımda uzman banka” iddiasını taşımaktadır. Yatırım ürünlerindeki uzmanlığını 
müşterilerin yatırım profillerine göre tercihler yapan TakTik yatırım ürünü ile desteklemiştir. 
Müşterilerimizi yaşantılarını daha kolaylaştıracak ürün ve hizmetler sunma idealimiz içinde Pratik 
Hesap ürünü ile bir çok bankacılık işlemini otomatik olarak yapan bir nakit yönetimi hesabı 
uygulamaya alınmıştır.  
 
Kredi ürünlerinde ise, başka bir bankadan kullanmış olduğu konut kredisini, değişen piyasa koşulları 
nedeniyle daha düşük faiz oranı ya da uygun vade şartlarıyla yenilemek isteyen müşterilerimize, 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Yeniden Konut Kredisi ürününü sunmaya başlamıştır. Ayrıca çeşitli 
ihtiyaçları için nakit ihtiyacı bulunan ve sahip olduğu gayrimenkulu teminat olarak kullanarak, nakit 
ihtiyacını kredi kullandırımı ile karşılamak isteyen müşteriler için Bireysel Finansman Kredisi ürününü 
de 2005 yılı sonunda uygulamaya almıştır.  
 
 
Özel Bankacılık: 
 
Son yıllarda tüm bankaların ilgi duyarak aktif olduğu ve yapılandığı  Özel Bankacılığın ilk uygulamaları 
ve öncülüğü Türkiye’de TEB Özel Bankacılık tarafından 1980’li yılların sonunda başlatılmıştır. 
 
Bölümün kuruluşundan bugüne kadar, yurtdışı uygulamaları doğrultusunda geliştirilen  faaliyetler TEB 
bünyesindeki Özel Bankacılık teşkilatlanması ile  sürdürülmektedir. TEB Özel Bankacılık Merkezinin 
yapısında merkez platformunun dışında, bu merkeze bağlı Etiler’de 1 adet şube, 5 adet bölgede ise 
(İzmir, Bursa, Ankara, Adana ve Kadıköy) Özel Bankacılık uzmanlarından oluşan Özel Bankacılık 
ekipleri bulunmaktadır. Bunun yanısıra kurumsal şubelerde bulunan müşteri profilinin özel bankacılık 
hedef kitlesi ile uyumlu olması nedeni ile bu şubelerde Özel Bankacılık Portföy temsilcileri görev 
yapmakta, bu şubelerin mevcut ve potansiyel müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına özel bankacılık 
hizmet anlayışı ile hizmet vermektedirler. 
  
TEB Özel Bankacılık, müşterilerine  katmadeğer sağlayan banka olmak amacı ile stratejilerini 
geliştirmekte, müşterilerine kişiye özel çözümlerden oluşan ve diğer rakip bankalardan farklılaştırılmış 
“Özel hizmet paketi” ile hizmet vermektedir.  
 
Özel hizmet paketinin en rekabetçi ürünü olan “Varlık Yönetimi Hizmeti”, TEB Portföy  Yönetimi   ile 
mevcut sinerji kapsamında oluşturulmuş olup, yalnızca özel müşteriler için geliştirilmiş kişiye en uygun 
şekilde düzenlenmiş yatırım alternatiflerini sunmaktadır.  
 
TEB Özel Bankacılık, vergi konusunda müşterilerine destek verecek danışmanlık yapısını ilk kuran 
banka olmanın yanısıra yine bir ilk uygulama olarak internet üzerinden yatırımcıların vergi 
yükümlülükleri ile ilgili bilgi almalarına yardımcı olan “vergi hesap makinesi” ni geliştirmiştir.  
 
Özel Bankacılığın müşterilerine sağladığı bir diğer hizmet, piyasaların yatırımcılar tarafından 
izlenebilmesine yönelik gönderilen düzenli yatırım raporlarıdır. Bu raporlar arasında önemli 
makroekonomik gösterge ve gelişmeler ile ilgili yorumlar, yerli ve yabancı piyasalardaki gelişmelerle 
ilgili analizler, fon getirilerine ve uygulanan yönetim anlayışına ait detaylı bilgiler sayılabilir. 
 
Tüm Özel Bankacılık müşterilerine düzenli olarak “Müşteri Varlıkları Performans Raporlaması” sunulur. 
Müşteri varlıkları hakkında bilgi veren bu son derece detaylı rapor belli dönem içinde yer alan tüm 
işlemleri, karşılaştırmalı getiri analizleri ile portföy dökümlerini içermektedir. 
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2005 yılında Özel Bankacılık olarak müşterilere sunulan Özel Bankacılık hizmet paketi tümüyle 
yenilenmiş, önceki yıl uygulamasına başlanan Varlık Yönetimi Hizmeti, Platin Fon gibi yalnızca özel 
müşterilere yönelik yeni bir ürünle desteklenmiştir. Ayrıca özel müşterilerimiz için önerdiğimiz pakete 
çeşitli ayrıcalıklar ve danışmanlık hizmetleri eklenmiştir.  
 
 
Fon Yönetimi: 
 
Türkiye ekonomisi son yıllarda ciddi bir yapısal dönüşüm sürecinden geçmektedir. Ekonominin 
normalleşme sürecine girmiş olduğu bu yeni dönemde, yatırım ürünleri getirileri geçmişe oranla düşük 
bir dalgalanma göstermekte ve ürün çeşitliliği artmaktadır . Bu süreç aynı zamanda, varlık dağılımında 
risk ölçümlemesi gerekliliğini ön plana çıkarmakta ve reel getirilerin düştüğü ortamda yatırım 
tercihlerini göreceli olarak zorlaştırmaktadır. Bireylerin ve kurumların daha aktif bir risk yönetimi-varlık 
dağılımı karar sürecine ihtiyaçları önem kazanmaktadır.  
 
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. piyasada 2005 yıl sonu itibari ile A tipi fonlarda %6.48; B tipi fonlarda ise  
(likit fon hariç) %6.41 olmak üzere toplam %3.34 pazar payına sahip TEB fonlarını 2000 yılından bu 
yana yönetmektedir. TEB tarafından yönetilen bu fonlar aynı zamanda Citibank ve BankEuropa 
şubeleri tarafından da pazarlanmaktadır. Şirket, piyasada gelişen akımları ve doğacak ihtiyaçları 
öngörerek Haziran 2004 ‘den itibaren Varlık Yönetimi Hizmeti’ni sunmaya başlamıştır.  
 
Varlık Yönetimi Hizmeti’nin amacı, Risk- Getiri Analizi doğrultusunda bireysel ve kurumsal  müşterilerin 
yatırımcı profilini anlayarak, değişik yatırım modelleri arasından risk ve getiri dengesini sağlayan 
yatırım modelini belirlemektir. Varlık Yönetimi Hizmeti, kendi yatırım stratejisini tanıyıp buna uygun 
yatırım yapmak isteyen, uzman görüşüne ve yönetimine ihtiyaç duyan, kendi portföyünü yönetmek 
için zaman harcamak istemeyen, birebir ilgi ve özen bekleyen yatırımcılara yönelik olarak 
tasarlanmıştır. 
 
Şirket ayrıca yine 2005 yılsonu itibari ile Varlık Yönetimi Hizmeti’ni geliştirerek kurumlara yönelik 
Kurumsal Varlık Yönetimi Hizmeti’ni sunmaya başlamıştır.  
 
Hazine Grubu: 
 
2005 yılında yabancı yatırımcıların da ilgisiyle hızla büyüyen spot dövizli işlemler piyasasında TCMB’nin 
USD 14.5 milyar toplamında alış müdahalelerine ve USD 7.5 milyar alış ihalelerine rağmen Türk Lirası, 
USD 236 milyar’lik rekor işlem hacmiyle beraber %2.7 değer kazanmıştır. Bu yıl aynı zamanda TEB 
Hazinesi adına yeni hedeflere ulaşılan ve yeni başarılara imza atılan bir dönem olmuştur. Ayrıca 
piyasanın derinleşmesi ve yeni ürünlerin kullanılmasındaki artış hızını dikkatle takip eden Bankamız 
Hazinesi, türev ürünlerde de liderliğe oynama politikasını kararlılıkla yürütmüş, swap, opsiyon ve 
forward işlemlerinde hacmini gözle görülür bir ölçüde artırarak müşterilerin ilgisini üzerine çekmiştir. 
 
Para piyasaları departmanında interbank, faiz ve döviz swapları işlem hacimleri Bankamızın büyüyen 
bilançosu doğrultusunda hızla artmaktadır.   
 
Hazine Pazarlama bölümümüz, Bankamızın diğer iş kolları ile beraber ortaklaşa yürütülen 
uygulamalarda aktif rol alarak uzun vadeli risklerle ilgili  çözüm önerileri getirerek müşterilerimizin 
uzun vadeli kontratlarda karşılaştıkları faiz ve kur risklerinin hedge edilmesine aracılık etmiştir. 
 
Hazine bölümünün içinde bu 2005 yılında faaliyete geçirdiğimiz Aktif Pasif Yönetimi bölümü 
bankamızın risklerinin yönetilmesinde ve uluslararası her türlü hazine ürünün kullanılmasında son 
derece etkin bir rol oynayarak 2005 yılında bankamızın büyümek istediği iş kollarında derinleşmesine 
yardımcı olmuştur. Genel faiz hadlerinin ülke içinde düşmeye başladığı dönemde uzun vadeli  TL 
aktifler yaratılarak Bankamızın bu gelişmelerden yararlanması sağlanmıştır. 
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Bilgi Teknolojileri: 
 
Bilgi Teknolojileri Grubumuz, 2005 yılında Bankamızın ihtiyacı olan çok sayıda yazılım ve altyapı 
projesini başarılı bir şekilde uygulamaya geçirmiş ve ITIL ve COBIT çalışmalarına ağırlık vererek bu 
kapsamda gerekli görülen düzenlemeleri yapmıştır. 
 
Bankamızın genişleyen iş hacmi ve ürün çeşidinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kıldığı  iş 
süreçleri incelenip, iş akışı ve süreç iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. “Data Warehouse” sistemi 
üzerinde esnek raporlama için yeni bir sistem altyapısı hazırlanmış, Kurumsal İnternet Bankacılığında 
Java tabanlı yeni altyapısı tamamlanıp devreye alınmıştır.  Ayrıca yılın ikinci yarısında Müşteri altyapısı 
üzerinde yapısal değişiklikler yapılmış ve müşterinin artık raporlama tarafında olduğu gibi operasyonel 
sistemde de tek olarak izlenmesi sağlanmış, ayrıca Bireysel, İşletme, Ticari, Kurumsal ve Özel 
Bankacılık için çeşitli ürün geliştirme çalışmaları ve Yasal değişikliklere uyum sağlamak üzere gerekli 
sistemsel düzenlemeler yapılıp hayata geçirilmiştir. 
 
Organizasyon Kalite ve İş Geliştirme tarafında süreç iyileştirme çalışmaları BNP Paribas ekipleri ile 
birlikte başarı ile yürütülmüş, bu çalışmalara bağlı organizasyonel yapılanma, görev tanımları, iş gücü 
gereklilikleri detaylı bir şekilde analiz ve dokümante edilmiş, gerekli duyurular yapılmıştır. Bankamız 
dahili iş süreçleri otomasyonunda kullanılan TEB Forms uygulaması üzerine yeni fonksiyonlar 
eklenmiştir. 
 
Operasyonlar Grubu: 
 
Bankamız ilk defa 2001 yılında başlattığı operasyonları merkezileştirme projesini 2005 yılında yeniden 
yapılandırma kapsamında tamamlamıştır. Halihazırda 2003 ve 2004 yılında merkezileştirilmeleri 
tamamlanan dış ticaret işlemleri, kredi operasyonları ve elektronik fon transferleri (EFT)'nin yanı sıra 
TEB merkezileştirme projesini kredi tahsis, nakit yönetimi, bireysel ve işletme bankacılığı 
operasyonlarını da dahil ederek genişletmiştir.  
 
TEB, 2005 yılında da yurt dışındaki muhabir bankalarına 2004 yılında göndermiş bulunduğu ödeme 
emirlerinin kişi müdahalesi olmaksızın işlem görmelerini sağlayacak nitelikte (%95 hatasızlık oranı) 
olmaları nedeniyle daha önceki yıllarda Citibank N.A.’den aldığı ödülünü yenilemiştir.    
 
 
İnsan Kaynakları:  
 
Bir önceki yıl sonunda 2.131 olan personel sayımız, ağırlıklı olarak yeni iş kolu açılışı ve pazarlama 
konsantrasyonumuzun artması ve yeni açılan şubelerimizin personeli ile birlikte  2.619 kişiye 
ulaşmıştır.  
 

Tarih Kadro sayısı Şube sayısı 
31.12.2004 2131 87 
31.12.2005 2619 113 

 
 
 
2005 Yılı kişi başına düşen eğitim saati 76 saat olmuştur(e-öğrenme dahil). 
 
TEB İnsan Kaynakları Grubu’nun temel amacı ; finans sektöründeki insan kaynakları uygulamaları 
konusunda en iyi uygulama örneklerinden biri olmaktır. 
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Bu doğrultuda insan kaynakları politikamız;  
 
“Bankamızın hedef ve stratejileri doğrultusunda insan kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde 
kullanılması için, çalışanlarımızın gerek kişisel gerekse mesleki gelişimlerini kariyer haritaları 
doğrultusunda belirlenmiş gelişim programları ile desteklemek ve BNP Paribas’ın ileri düzeydeki eğitim 
programlarından yararlanarak profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,  
 
Sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirerek 
Performans Değerlendirme Sistemimiz ile farklı  performansı farklılaştıran ödüllendirme sistemlerine 
odaklanmak,  kariyer haritaları doğrultusunda da herkese eşit fırsat ve olanaklar sunmak, 
 
Yöneticilerimizi kendi içimizden yetiştirmek ve bünyemizde açılacak pozisyonlar için öncelikli olarak 
banka içi talepleri değerlendirmek, 
 
Bunun dışında ortaya çıkan eleman gereksinimleri için TEB Yetenek Havuzu ile TEB’de yeni işe 
başlayan genç bankacı adaylarımızı  yetiştirmek  ve ileriye dönük hazırlamak,  
 
TEB Yetenek Havuzu kapsamında, TEB Grubu’na eğitim düzeyi yüksek iyi yetişmiş, yeniliklere ve 
değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli 
bulunan, takım çalışması yapabilen, kurum değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri 
kazandırmaktır. 
 
Banka içi uygulamalarda ayrımcılık konusunda bugüne kadar herhangi bir şikayet alınmamıştır. 
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Bankanın Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi: 
 
 
Bankacılık sektörüne  ait açıklanmış 30.09.2005 verileri ile 31.12.2004 verilerini karşılaştırarak 
Bankamızın sektöründeki konumunun rakamlarla ifadesine baktığımızda; 
 

- Sektörün toplam aktiflerinin %19 büyüdüğü bu dönemde bankamızın aktiflerinin %27 
- Sektörün toplam kredilerinin %32 büyüdüğü bu dönemde  bankamızın kredilerinin %62 
- Sektörün toplam mevduatının %17 büyüdüğü bu dönemde bankamızın mevduatlarının %32  
- Sektörün toplam personel sayısının % 3 büyüdüğü bu dönemde bankamızın personel sayısının 

%15 büyümesi,  
 
 Bankamızın sektör ortalamasından daha fazla büyüdüğünü ve geliştiğini göstermektedir. 
 
Temel büyüklükler açısından bankamızın sektörden aldığı payları ve bu paylardaki olumlu gelişime  
ilişkin göstergelere aşağıda yer verilmiştir: 
 

 30.09.2005 31.12.2004 

(Bin YTL) TEB SEKTÖR* 
Bankamız 

Payı TEB SEKTÖR* 
Bankamız 

Payı 

Toplam Aktifler  4,524,324 364,252,340 1.24% 3,565,596 306,451,565 1.16% 

Toplam Krediler 2,574,675 136,419,987 1.89% 1,584,721 103,241,145 1.53% 

Toplam Mevduat 2,987,600 231,003,411 1.29% 2,259,870 197,393,862 1.14% 

Şube Sayısı 101 6,164 1.64% 87 6,106 1.44% 

Personel Sayısı 2,456 131,012 1.87% 2,131 127,163 1.68% 

 
*Kaynak: TBB 
 
Bankamız bilanço kompozisyonunun bankacılık sektörü toplam bilanço kompozisyonu ile 
karşılaştırılmasına aşağıda yer verilmiştir: 
 
 30.09.2005 31.12.2004 

Bilanço içindeki Payı (%) TEB SEKTÖR* TEB SEKTÖR* 
Likit Aktifler 26% 14% 37% 14% 

Menkul Değerler 11% 39% 11% 40% 

Krediler 57% 37% 44% 34% 

Duran Varlıklar 1% 3% 1% 4% 

Diğer 5% 7% 6% 8% 

Toplam Aktifler 100% 100% 100% 100% 

     

Mevduat 66% 63% 63% 61% 

Para Piyasaları 4% 5% 4% 4% 

Alınan Krediler 14% 11% 16% 9% 

Sermaye Benzeri Krediler 2% 0% 1% 0% 

Diğer 4% 8% 4% 21% 

Özkaynaklar 10% 13% 11% 5% 

Toplam Pasifler 100% 100% 100% 100% 
 
*Kaynak: TBB 
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Pazar payımızdaki bu olumlu gelişmelere ilave olarak kredi portföyümdeki %85 oranındaki artışa 
rağmen problemli krediler oranımız bir önceki seneye göre azalarak %1.1’e gerilemiş ve sektörde 
problemli kredi oranı en düşük olan bankalar biri olma özelliği sürdürülmüştür. 
 
 
Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına İlişkin 
Bilgiler:  
 
Trade Center-Dış Ticaret Merkezleri 
 
BNP Paribas ile ortaklığın kurulmasını takiben ilk ürün olarak BNP Paribas’nın “Trade Center” konsepti 
hemen TEB bünyesinde de oluşturulmuştur. BNP Paribas’nın Fransa’da 2000 yılında ilk “Trade 
Center”ı kuruşundan bugüne bu ağ dünyada 50’yi aşkın ükede 75’ten fazla noktada hizmet verir hale 
gelmiştir. “Trade Center”ın ana amacı müşterilerin dış ticaretin finansmanına yönelik ihtiyaçlarını 
birinci elden tespit etmek ve bu ihtiyaçlara en uygun müşteriye özel çözümleri oluşturmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda uzmanlarımız müşteri temsilcilerimizle beraber müşterilerimizi sık sık ziyaret etmekte 
ve aynı zamanda da bütün dünyaya yayılmış “Trade Center” ağı ile de sürekli iletişim halinde 
olmaktadırlar. 
 
Türkiye’de ilk “Trade Center”lar Mayıs ayında İstanbul’da ve İzmir’de açılmıştır. Bu açılışları takiben, 
konseptin müşterilerimize geniş tabanlı tanıtımı amacıyla bu iki şehirde Haziran ayında, BNP Paribas 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Michel Pebereau’nun da katılımıyla açılış törenleri düzenlenmiş ve her iki 
organizasyona da müşterilerimizden yoğun bir katılım olmuştur. Türkiye’deki üçüncü “Trade Center” 
ise Ekim ayında Adana’da faaliyete geçmiş ve açılış töreni Adana ve yakın çevresindeki iş dünyasından 
katılımcılarla Kasım ayında gerçekleştirilmiştir. 
 
Açılışlarından 2005 yılı sonuna kadar uzmanlarımız 52 şubemizden müşteri temsilcileriyle beraber çok 
sayıda müşteri ziyareti gerçekleştirmişlerdir. Bu ziyaretlerin sonucunda müşterilerimizin pekçok 
özellikli işleminde çeşitli çözüm imkanları sunulmuş ve Türkiye’ye yeni getirilen bu konsept 
müşterilerimiz tarafından da beğeniyle karşılanmıştır. 
 
“Cezayir’de İş Nasıl Yapılır?” konulu seminer de BNP Paribas El Djazair nezdinde kurulmuş olan 
Türkiye Masası ile TEB bünyesindeki “Trade Center”lar aracılığıyla Ekim ayında organize edilmiş, ve 
Cezayir’le iş yapan ve çeşitli sorunlarla karşılaşan 200’ü aşkın Türk işadamına TEB’in ve BNP Paribas El 
Djazair’in bu sorunlara ne şekilde çözüm oluşturabileceği anlatılmıştır. 
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TEB Finansal Hizmetler Grubu: 

 
TEB Finansal Hizmetler Grubu, TEB A.Ş.’nin leasing, factoring, yatırım bankacılığı ve aracılık 
hizmetleri, sigorta, portföy yönetimi konularında faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarının yanısıra 
Amsterdam’da bulunan The Economy Bank N.V.’den oluşmaktadır. Bu finansal şirketler arasında 
oluşturulan sinerji ve çapraz satış imkanları, tüm grup için büyük bir rekabet gücü yaratmaktadır. 
 
 TEB A.Ş.’nin ortaklarına ve iştiraklerine vermiş olduğu krediler toplam kredi portfoyünün sadece 
%0.73’ünü oluşturmaktadır. 
 
 
The Economy Bank N.V. (“TEB N.V.”) 

Sermayesinin tamamı TEB’e ait olan TEB N.V., Kasım 1998'de Amsterdam’da faaliyete başlamıştır. 
TEB Finansal Hizmetler Grup şirketleriyle TEB N.V. arasında yaratılan sinerji tüm grubun faaliyetlerini 
geliştirmeye yardımcı olmuştur. 

TEB N.V., uluslararası ticaret finansmanı, kurumsal bankacılık, özel bankacılık ve diğer konularda 
bankacılık hizmetleri vermektedir. TEB finansal hizmetlerinin uluslararası arenadaki varlığı, TEB’in 
Avrupa Birliği’nin Türkiye piyasası uzmanı olma amacının bir göstergesidir. 

TEB N.V’nin ödenmiş sermayesi EUR 30 milyon’dur ve %100’ü TEB A.Ş.’ye aittir.  

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“TEB Yatırım”)  

TEB Yatırım, TEB A.Ş.’nin türk ve uluslararası kurumsal ve bireysel yatırımcılara yatırım bankacılığı, 
kurumsal finansman, hisse senedi ile sabit getirili menkul kıymetler aracılık hizmetleri sunan bağlı 
ortaklığıdır. 

TEB Yatırım’ın ödenmiş sermayesi TL.12.950.000.000.000’dir ve doğrudan ve dolaylı olarak tamamı 
TEB A.Ş.’ye aittir. 

TEB Finansal Kiralama A.Ş. (“TEB Leasing”) 

Bankanın uzun dönemli ekipman finansmanı sağlayan bağlı ortaklığı TEB Leasing, makine ve ekipman 
yatırımı yapan müşterilere finansal kiralama hizmetleri sağlar. 1997’de kuruluşundan bu yana, 
sektörün önde gelenlerinden biridir. Misyonu müşterilerin yatırım ihtiyaçlarını en iyi şekilde 
karşılayacak finansman metodunu sağlamaktır. 

TEB Leasing’in ödenmiş sermayesi TL. 29.500.000.000.000.’dir ve %100’ü TEB A.Ş.’ye aittir. 

TEB Factoring A.Ş. (“TEB Factoring”) 

Bankanın tüm finansal hizmetleri sağlayan bir grup olma amacı doğrultusunda, 1997 yılında hem yerel 
hem uluslararası factoring hizmeti sağlamak için kurulmuştur. FCI-Factors Chain International’ın bir 
üyesi olarak, TEB Factoring ihracat faktoringi ve forfaiting işlemleri yapan piyasanın önde gelen  
kuruluşlarındandır.  

TEB Factoring’in ödenmiş sermayesi TL 6.200.000.000.000.’dir ve %100’ü TEB A.Ş.’ye aittir. 
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TEB Sigorta A.Ş. (“TEB Sigorta”) 
 
Müşterilerine, hayat branşı dışındaki sigorta ürünlerinden yangın, denizcilik, kaza ve mühendislik 
alanlarında sigortacılık hizmeti sunmaktadır.  
 
TEB Sigorta, uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından değerlendirilen ilk Türk sigorta 
şirketidir. Ocak 2001’de Fitch, TEB Sigorta’nın ulusal notunu A- olarak belirlemiştir. TEB Sigorta, türk 
sigortacılık sektöründe büyük öneme sahip bu notunu günümüze dek  muhafaza etmektedir. 
 
TEB Sigorta’nın ödenmiş sermayesi YTL 30.000.000 YTL’dir ve %100’ü TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’ye 
aittir. 
 
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. (“TEB Portföy”) 
 
TEB Portföy, ülkenin en geniş fon yöneticilerindendir ve internette geniş bir çevrimiçi dağıtım 
kapasitesine sahiptir. Şirket, Citibank Türkiye ile TEB fonlarının pazarlanması için üçüncü şahıs dağıtım 
anlaşmasını imzalamıştır. 
 
TEB Portföy’ün ödenmiş sermayesi TL.2.409.916.566.000’dir ve doğrudan ve dolaylı olarak tamamı 
TEB A.Ş.’ye aittir. 
 
TEB Kıymetli Madenler A.Ş. (“TEB Kıymetli Madenler”) 
 
TEB Kıymetli Madenler,  kıymetli maden ithalatı ve yurtiçi alım-satım konularında faaliyet 
göstermektedir. 
 
TEB Kıymetli Madenler’in ödenmiş sermayesi TL.100.000.000.000’dir ve %100’ü TEB Mali Yatırımlar 
A.Ş.’ye aittir. 
 
Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Varlık Yatırım Ortaklığı”) 
 
Varlık Yatırım Ortaklığı, Şubat 1998 tarihinde Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve ilgili mevzuat 
hükümlerine göre kurulmuş, bağımsız anonim şirket statüsünde bir Sermaye Piyasası kurumudur. 
Faaliyet konusu; Sermaye Piyasası araçlarından oluşan şirket portföyünün işletilmesidir.  
 
Varlık Yatırım Ortaklığı’nın ödenmiş sermayesi 31.12.2005 itibariyle YTL 3.739.223’dir.  
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Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Ad ve Soyadları, 
Görev Süreleri, Sorumlu Oldukları Alanlar, Öğrenim Durumları, Mesleki Deneyimleri: 
 
İsim   Görev 

Yavuz Canevi   Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Akin Akbaygil   Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Görevli Üye 
Jean Jacques Marie Santini    Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Alain Pierre André Bailly  Üye 
Michel Roger Chevalier  Üye 
Varol Civil   Görevli Üye ve Genel Müdür 
Refael Taranto   Üye 
Metin Toğay  Üye 
Ismail Yanık   Üye 
 
Yavuz Canevi, Yönetim Kurulu Başkanı 
 
1996’dan bu yana Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB), Yönetim Kurulu Başkanı 
1993-2005  IMKB, Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi 
1989 - 2005  EUROTURK BANK, Yürütme Kurulu Başkanı 
1987 - 1989  TÜRKEXIMBANK Yönetim Kurulu Başkanı 
1986 - 1989  TC Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı 
1984 - 1986  TC Merkez Bankası Başkanı 
1980 - 1984  TC Merkez Bankası Başkan Yardımcısı 
1979 - 1980  T.Garanti Bankası Uluslararası İlişkiler Bölümü sorumlu Gn.Md.Yrd. 
1976 - 1979  Kambiyo Genel Müdürü (TC Merkez Bankası) 
1974 - 1975  Maliye Müfettişliğinde aktif görev 
Georgia State University, ABD, Öğretim Üyesi 
University of Southern California, ABD, (USC) 
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye ve Ekonomi Bölümü 
 
İş İlişkileri: 
• Türk Ekonomi Bankası (TEB) Yönetim Kurulu Başkanı 
• TEB Yatırım A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı 
• TEB N.V., Hollanda, Yönetim Kurulu Başkanı 
• TEB Mali Yatırımlar A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 
•  FNSS  Savunma Sistemleri A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı 
• TSKB, Yönetim Kurulu Üyesi 
• Hedef Alliance A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 
• NETAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Dr. Akın Akbaygil, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Görevli Üye 

2005 – bu yana TEB Leasing ve TEB Factoring Yönetim Kurulu Başkanı, TEB Mali Yatırımlar 
Yönetim Kurulu Üyesi 

2004 – bu yana TEB Portföy, Yönetim Kurulu Başkanı 
2003 – bu yana TEB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Görevli Üye;  TEB Mali Yatırımlar, Genel 

Müdür 
2003 – 2005 TEB Mali Yatırımlar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
2001 – 2002 Türkiye Bankalar Birliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
1998 – bu yana TEB NV, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
1997- 2005 TEB Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, TEB Factoring Yönetim Kurulu Üyesi 
1996 – 2005 TEB Leasing, Yönetim Kurulu Üyesi 
1994 – 2001 Türkiye Bankalar Birliği, Yönetim Kurulu Üyesi 
1987 - 2003 TEB, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Aza ve Genel Müdür 
1982 – 1987 TEB, Görevli Yönetim Kurulu üyesi 
1965 – 1982 Akbank, Dış İşler Müdürü 

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Lisans ve Doktora 



 20

 
 

Jean-Jacques Marie Santini, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

2005’ten bu yana Türk Ekonomi Bankası; Yönetim Kurulu Üyesi 
 TEB Mali Yatırımlar, Yönetim Kurulu Üyesi 
2003’ten bu yana BNP Paribas Grubu, Genel Yönetim Grubu Komitesi Üyesi  

 Uluslararası Bireysel Bankacılık Başkanı 
1998-2003 BNPP, Fas Ülke Başkanı ve Marocaine pour le Commerce et l’Industie Banque 

Genel Müdürü 
1994 – 1998  BNPP, Belçika Ülke Başkanı ve Banka Genel Müdürü 
1988 – 1994 BNPP, Uluslararası Geliştirme Departmanı Başkanı, Paris  
1986 - 1988 Maliye Bakanlığı, Hazine, Finansal Piyasalar Tahmin Birimi Başkanı  
1984 - 1986 Maliye Bakanlığı, Hazine, Avrupa Ekonomileri Birimi Başkan Vekili  

Institut d’Etudes Politiques de Paris (ICP) mezunu 
Paris University’de Hukuk Master’ı 
Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC)’te MBA  
National School of Public Administration (ENA) mezunu 
 

Alain Pierre André Bailly, Yönetim Kurulu Üyesi 

2005’ten bu yana Türk Ekonomi Bankası; Yönetim Kurulu Üyesi 
TEB Yatırım, TEB Sigorta ve TEB Portföy Yönetimi’nde Yönetim Kurulu Üyesi 

2001-2005 BNP Paribas Lüksemburg, Murahhas Aza 
2000-2001 BNP Paribas Singapur, Genel Müdür ve Bölge Başkanı 
1994 – 2000 BNP Singapur, Genel Müdür ve Bölge Müdürü (Endonezya, Tayland, Vietnam, 

Malezya ve Myanmar’daki Şube ve Temsilciliklerinin ve Jakarta ve 
Surabaya’daki Banka ve Leasing Şirketinin Yönetimi)   

1992 – 1994  Avustralya Grubu, Sidney, Genel Müdür 
1990-1991 BNP Paris, Asya-Pasifik Birimi, Başkan Vekili 
1985-1990 BNPI, Reunion, Genel Müdür 
1979-1985 BNP Paris, Teftiş Kurulu, Müfettiş 
1974-1979 BNP Saint-Brieuc, Fransa, Şube Müdür Yardımcısı 
1973-1974 BNP Arles, Fransa, Şube Müdür Vekili 
1971 Siyasi Bilgiler Enstitüsü (Kamu Hizmeti), Paris 
1968 Rouen Üniversitesi, BA  
 
Michel Roger Chevalier, Yönetim Kurulu Üyesi  

2005’ten bu yana Türk Ekonomi Bankası; Yönetim Kurulu Üyesi 
 TEB Mali Yatırımlar, Yönetim Kurulu Üyesi 
2005’ten bu yana BNP Paribas Grubu, Avrupa ve Yakın Doğu Başkanı  

 Uluslararası Bireysel Bankacılık ve Finansal Hizmetler – Gelişmekte Olan ve 
Denizaşırı Piyasalar 

1993 – 2004 BNPP, Latin Amerika Bölgesi Başkanı – Uluslararası Bankacılık ve Finans-Paris     
1990 – 1993 BNPP, Genel Müdür Vekili BICI-BNP iştiraki – Douala – Kamerun     
1987 – 1990 BNPP, Yönetim Kurulu Görevli Başkan Vekili Banco Cidade de Sao Paulo- Sao 

Paulo- Brazil      
1984 – 1987 BNPP, Genel Müdür Vekili, BNP Taypey Şubesi – Tayvan  
1981 – 1984 BNPP, Müfettiş – BNP Teftiş Kurulu    
1978 – 1981 BNPP, Genel Müdür Vekili BNP Manila Şubesi – Filipinler   
1975 – 1978 BNPP, Analist;  
 Kurumsal Bankacılık Müşteri Temsilcisi, BNP Canada Inc Montreal,  ve 

sonrasında Toronto – Kanada  
1973 – 1975 BNPP, Analist: BNP Muhabir Bankacılık – Asya 
1971 Bordeaux Üniversitesi, Fransa, Yabancı Diller 
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Varol Civil, Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve  Genel Müdür 

 
2005’ten bu yana TEB Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı 
2003 – 2004  TEB Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
2003’ten bu yana Türk Ekonomi Bankası; Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 
 TEB NV, TEB Leasing, TEB Factoring, veTEB Portföy Yönetimi’nde Yönetim Kurulu 

Üyesi1998 – 2003 TEB Mali Yatırımlar; Genel Müdür 
 Türk Ekonomi Bankası; Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili 
1995 – 1997 Bank Kapital; Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 
1992 – 1995 Arap Türk Bankası; Genel Müdür Yardımcısı 
1985 – 1992 Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı; Bankalar Yeminli Murakıbı 
1983 – 1984 Türk Ekonomi Bankası; Kredi ve Sigorta Departmanı, Uzman  
1992 – 1993 Marmara Üniversitesi, Contemporary Business Management Program 
1978 – 1982 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat ve İşletme Bölümü  
 
Rafael Taranto, Yönetim Kurulu Üyesi 

2000’den bu yana TEB, Yönetim Kurulu üyesi 
1987 - 2000  TEB, Görevli Yönetim Kurulu üyesi  
1976 -1987  Egebank, İzmir, Genel Müdür Vekili ve daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi  
1964 - 1976 Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş., İzmir, Krediler ve Muhabir Bankacılık, Müdür 

Yardımcısı 
1952-1964 Türkiye Kredi ve Bankası A.Ş., İzmir, çeşitli görevler 

İstanbul Saint Michel Koleji mezunu 
 

Metin Toğay, Yönetim Kurulu Üyesi 

2005’ten bu yana TEB, Yönetim Kurulu Üyesi 
2000’den bu yana BNP Paribas, Türkiye Bölge Direktörü 
1997-2000 Banque Paribas-Türkiye Temsilcilik Bürosu, Türkiye Temsilcisi Yardımcısı 
1996-1997 Finans Yatırım A.Ş.,İstanbul Türkiye, Genel Müdür 
1994-1996 Banqeu Paribas, Paris, Fransa, Genel Müdürlük, Uluslararası Yönetici, 

Commodities Trade Finance 
1991-1994 Osmanlı Bankası , Istanbul (Nisan 1996’ya kadar Banque Paribas İştirakı) Merkez 

Şube Müdürü 
1989-1991 Finansbank A.Ş., Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı 
1986-1989 Chase Manhattan N.A.,İstanbul Kurumsal Bankacılık Sorumlusu 
1984-1985 K-Mart Corporation, Troy-Michigan, USA, Mağaza Müdür Yardımcısı 
1981   University of Wisconsin, ABD, MBA , Pazarlama 
1980   Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), B.Sc İşletme 
 
İsmail Yanık, Yönetim Kurulu Üyesi 

2005 – bu yana TEB, İç Denetim’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve TEB NV Denetim 
Komitesi Üyesi  

2002 – 2005  TEB, Risk Yönetiminden sorumlu Görevli Yönetim Kurulu Üyesi  
2002 – 2005   TEB NV Yönetim Kurulu Üyesi   
1996 – 2005  İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı 
1992-2001 TEB, Genel Müdür Yardımcısı, Hazine.  
1984 - 1992  Citibank, İstanbul, Çeşitli idari görevler 
2004   İÜ İktisat Fakültesi Doktora (PhD) (Tez Aşamasında) 
1999   Harvard Business School, AMP diploması 
1982   Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans (MS)  
1979   ODTÜ, Endüstri Mühendisliği BS 
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Genel Müdür ve Yardımcıları ve Bankadaki Sorumlulukları 
 
Varol Civil : Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür  
Nilsen Altıntaş : Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Grubu 
Ünsal Aysun : Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Bankacılık Grubu 
Turgut Boz : Genel Müdür Yardımcısı, Ticari Bankacılık Grubu 
Levent Çelebioğlu : Genel Müdür Yardımcısı, Finansal Kurumlar Grubu 
Turgut Güney : Genel Müdür Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri Grubu 
İ. Cemal Kişmir : Genel Müdür Yardımcısı, Bireysel Bankacılık Grubu 
Ümit Leblebici : Genel Müdür Yardımcısı, Hazine Grubu 
E. Sevinç Özşen : Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler Grubu 
Saniye Telci : Genel Müdür Yardımcısı, Operasyonlar Grubu 
Hakan Tıraşın : Genel Müdür Yardımcısı Organizasyon, Banknot Piyasaları ve Destek 

Hizmetleri Grubu 
Nuri Tuncalı : Genel Müdür Yardımcısı, Kredi Tahsis ve Mali Analiz Grubu 

    
 
 
Varol Civil, Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve  Genel Müdür 

2005’ten bu yana TEB Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı 
2003 – 2004  TEB Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
2003’ten bu yana Türk Ekonomi Bankası; Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 
 TEB NV, TEB Leasing, TEB Factoring, veTEB Portföy Yönetimi’nde Yönetim Kurulu 

Üyesi1998 – 2003 TEB Mali Yatırımlar; Genel Müdür 
 Türk Ekonomi Bankası; Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili 
1995 – 1997 Bank Kapital; Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 
1992 – 1995 Arap Türk Bankası; Genel Müdür Yardımcısı 
1985 – 1992 Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı; Bankalar Yeminli Murakıbı 
1983 – 1984 Türk Ekonomi Bankası; Kredi ve Sigorta Departmanı, Uzman  
1992 – 1993 Marmara Üniversitesi, Contemporary Business Management Program 
 
1978 – 1982 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat ve İşletme Bölümü  
 
 
Nilsen Altıntaş; Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Grubu 

2005’ten bu yana Türk Ekonomi Bankası, Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Grubu  
2002- 2005 Inovasyon Bilişim,Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd., (Innovative-HR) 

Kurucusu, Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanı - 
2000- 2002 Eczacıbaşı Holding A.Ş., İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Koordinatörü ve 

İcra Kurulu Üyesi 
1995 - 2000    Eczacıbaşı Holding A.Ş., İnsan Kaynakları Müdürü, Yönetmeni, daha sonra 

Koordinatörü  
1990 - 1995    STFA Holding A.Ş., Organizasyon ve İnsan Kaynakları Koordinatörü    
1987 - 1990   STFA Holding A.Ş.Yatırımlar ve Ekonomik Analizler  Müdürü 
1979 - 1987     TÜBİTAK-Marmara Bilimsel ve Teknik Araştırma Enstitüsü, Kimyasal Teknolojiler 

Grubu Araştırma Uzmanı    
1987 Boğaziçi Üniversitesi, Doçentlik   
1983                      İstanbul Teknik Üniversitesi, End.Kimya Müh.Doktora  
1979 Boğaziçi Universitesi, Kimya (proses) Mühendisliği, Yüksek Lisans 
1977 Boğaziçi Universitesi Kimya Mühendisliği  
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Ünsal Aysun, Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Bankacılık Grubu 

2000’den bu yana TEB Leasing ve TEB Factoring Yönetim Kurulu Üyesi 
1999’dan bu yana Türk Ekonomi Bankası, Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Bankacılık Grubu ve 

Nakit Yönetimi Bölümü 
1997 – 1999 Türk Ekonomi Bankası Genel Müdür Yardımcısı, Nakit Yönetimi Bölümü 
1995 – 1997 Demirbank, Nakit Yönetimi Departmanı Müdürü 
1985 – 1995 İktisat Bankası, Kredi Pazarlama Yöneticiliği, Şube Müdürü, Nakit Yönetimi Birim 

Müdürü 
1984 – 1985 UETB, Orta Vadeli Krediler Birimi Proje Değerlendirme Uzmanlığı 
1980 – 1984 Türkiye Şişe ve Cam Sanayi A.Ş. Bütçe ve Mali Kontrol Bölümü Uzman Yrd. 
1979 – 1980 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yüksek Lisans 
 İstanbul Üniversitesi İşletme Maliye Bölümü  
 
Turgut Boz, Genel Müdür Yardımcısı, Ticari Bankacılık Grubu 

2003’ten bu yana Türk Ekonomi Bankası, Genel Müdür Yardımcısı, Ticari Bankacılık Grubu 
2000 – 2003 Garanti Bankası, Ticari Pazarlama Birim Müdürü 
2000 – 2000 Osmanlı Bankası, Ticari Pazarlama Koordinatörü 
1995 – 2000 Finansbank Denizli ve Ankara Şube Müdürü 
1994 – 1995 Ata Menkul Kıymetler, Denizli Şube Müdürü 
1989 – 1994 Egebank Bornova ve Denizli Şube Müdürü 
1986 – 1989 Pamukbank Karabağlar Şube Müdürü 
1981 – 1986 Pamukbank Teftiş Kurulu, Müfettiş 
1976 - 1980 Ankara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık 

Bölümü 
 
Levent Çelebioğlu; Genel Müdür Yardımcısı, Finansal Kurumlar Grubu 

2004’ten bu yana Türk Ekonomi Bankası, Genel Müdür Yardımcısı, Finansal Kurumlar Grubu 
1999 – 2004 Türk Ekonomi Bankası, Direktör; Proje Finansmanı ve Yatırımcı İlişkileri 

Departmanları  
1992 – 1999 Türk Ekonomi Bankası, Hazine Grubu Bölüm Başkanı 
1988 – 1992  Türk Ekonomi Bankası, Muhabir İlişkiler Departmanı, Müdür Yardımcısı 
1987 – 1988 Yaşarbank, Muhabir İlişkiler Bölümü, Müdür Yardımcısı 
1979 – 1983 9 Eylül Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Para İktisadı ve Bankacılık Bölümü 

Turgut Güney; Genel Müdür Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri Grubu 

2004’ten bu yana Türk Ekonomi Bankası, Genel Müdür Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri Grubu 
2000 – 2004 Türk Ekonomi Bankası, Bilgi Teknolojileri Direktörü 
1997 – 2000 Demirbank, Bilgi Teknolojileri Koordinatörü 
1995 – 1997 Oracle Danışmanlık, ABD, Kıdemli Danışman 
1994 – 1995 CTG (Computer Task Group), ABD, Kıdemli Danışman 
1992 – 1994 Southern Illinois University, ABD, Araştırma Görevlisi 
1990 – 1992 Türkiye Kalkınma Bankası, Sistem Analisti 
1992 – 1994 Southern Illinois University, ABD, Master, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği  
1985 – 1990 Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği 
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İ. Cemal Kişmir, Genel Müdür Yardımcısı, Bireysel Bankacılık Grubu 

2005’ten bu yana Türk Ekonomi Bankası, Genel Müdür Yardımcısı Bireysel Bankacılık Grubu 
2002 – 2005 Garanti Bankası, Bireysel ve İşletme Bankacılığı Müdürü 
2001 - 2002 Garanti Bankası, Müşteri İlişkileri ve Pazarlama Müdürü 
1998 - 2001  Garanti Bankası, Bireysel Bankacılık Müdürü 
1997 - 1999 Garanti Bankası, Kredi Kartları Müdürü 
1994 - 1996 University Hartford, Barney School of Business - Executive MBA 
1990 - 1994 Mobil Oil Türk,  Perakende Satış Programları Yöneticisi 
1987 - 1989 Tekfen Dış Ticaret, Bölge Sorımlusu  
1986 - 1988 Marmara Üniversitesi, "Contemporary Management" Postgraduate Program 
1982 - 1986 Marmara Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi-İngilizce İşletme Bölümü  

Ümit Leblebici, Genel Müdür Yardımcısı, Hazine Grubu 

2001’den bu yana Türk Ekonomi Bankası, Genel Müdür Yardımcısı, Hazine Grubu 
1999 – 2001 Türk Ekonomi Bankası, Direktör, Hazine Grubu 
1997 – 1999 Osmanlı Bankası; Hazine Müdürü 
1997 – 1997 Ulusal Bank; Hazine Müdürü 
1991 – 1997 Midland Bank; Hazine Müdürü 
1988 – 1994 İstanbul Üniversitesi Finans Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans 
1984 – 1988 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
 
E. Sevinç Özşen, Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler Grubu 

2001’den bu yana Türk Ekonomi Bankası, Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler Grubu 
2000 – 2001 TEB Factoring; Genel Müdür Vekili 
1998 – 2000 TEB Factoring; Genel Müdür Yardımcısı, Mali ve İdari İşler 
1997 - 1998  Komili Holding; Mali ve İdari İşler Koordinatörü 
1993 – 1997 Bush Boake Allen Esans ve Aromatik Ürünler; Mali ve İdari İşler Müdürü 
1990 – 1993 Price Waterhouse-Başaran SMMM; Denetçi 
1988 – 1990 Touche Ross-Denet Mali Danışmanlık; Denetçi 
1982 – 1986 Marmara Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 
 
Saniye Telci, Genel Müdür Yardımcısı, Operasyonlar Grubu 
2005’ten bu yana Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı, Operasyonlar Grubu 
1999-2005            Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Operasyonlar  Bölümü/Direktör 

Şube ve Genel Müdürlük Operasyonları & Hazine Operasyon 
1997-1999 T.Garanti Bankası A.Ş., Operasyon Merkezi / Operasyon Müdürü 
1994-1997 T.Garanti Bankası A.Ş., İst. 1.Bölge Operasyon Müdürlüğü- Kozyatağı Kurumsal 

Şb./ Operasyon Müdürü    
 İst. 2.Bölge Operasyon Müdürlüğü- İstanbul Kurumsal Şb./ Operasyon   Müdürü  
1991-1994 T.Garanti Bankası A.Ş., İst.3 Bölge Müdürlüğü/ Müdür Yardımcısı 
1987-1991 T.Garanti Bankası A.Ş. Dış İşlemler Müdürlüğü/ Şef Yardımcısı-Müdür Yardımcısı 
1984-1987 Anadolu Bankası T.A.Ş. Dış İşlemler Müdürlüğü / Kambiyo Uzman  Yardımcısı 
1977-1982 İstanbul Üniversitesi/İktisat Fakültesi 



 25

 
Hakan Tıraşın, Genel Müdür Yardımcısı, Organizasyon, Banknot Piyasaları ve Destek Hizmetleri Grubu 
 
2005           Teftiş Kurulu Başkanı 
2004 - 2005   Türk Ekonomi Bankası, Genel Müdür Yardımcısı, Organizasyon, Banknot 

Piyasaları ve Destek Hizmetleri Grubu ve Genel Sekreter 
1992 - 2004          Türk Ekonomi Bankası, Genel Sekreter 
1989 – 1992         Türk Ekonomi Bankası, Müfettiş 
1973 - 1989              Akbank, Şube Yetkilisi ve Müfettiş 
1972 - 1977              İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
 
Nuri Tuncalı; Genel Müdür Yardımcısı, Kredi Tahsis ve Mali Analiz Grubu 

2001’den bu yana Türk Ekonomi Bankası, Genel Müdür Yardımcısı, Kredi Tahsis ve Mali Analiz 
Grubu 

1999 – 2001 Türk Ekonomi Bankası, Kredi Tahsis Departmanı Direktörü 
1996 – 1999 Türk Ekonomi Bankası, Kredi Tahsis Departmanı Yöneticisi 
1988 – 1996  Türk Ekonomi Bankası, Kredi Kontrol, Gayrettepe Şb., Kredi Tahsis Müdür 

Yardımcısı 
1986 – 1988 Türk Ekonomi Bankası, Teftiş Kurulu, Müfettiş 
1984 – 1986 Akbank, Teftiş Kurulu, Müfettiş 
1978 – 1982 Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 

 
 
Denetçilerin Görev Süreleri ve Mesleki Deneyimleri: 
 
Ayşe Aşardağ, Denetçi 

2001’den bu yana TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Bütçe ve Mali Kontrol Koordinatörü 
   TEB Sigorta ve  Varlık Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği 
   TEB, TEB Finansal Kiralama, TEB Factoring, TEB Yatırım ve Menkul Değerler, 
                                   TEB Portföy Yönetimi Denetçilikleri 
1995 - 2000  TEB, Bütçe ve Mali Kontrol Bölümü  
1994 - 1995   University of Glamorgan, Muhasebe Öğretim Üyeliği 
1987 - 1994   Price Waterhouse,İstanbul, Londra Denetim Bölümü  
1992    Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ACA 
1987    Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,BS 
 
Musa Erden, Denetçi  
 
2005’den bu yana   The Ottoman Fund Limited-Jersey Yönetim Kurulu Üyesi 
2005’den bu yana   Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi 
08/2003 - 12/2003   MNG Bank Yönetim Kurulu Üyesi 
2002 - 2003     TBB Finansal Yeniden Yapılandırma Programı Hakem Kurulu Üyesi 
08/2001                 Osmanlı Bankası’ndan kendi isteğiyle emekli olarak ayrıldı 
1996 - 2001     OB Genel Müdür Yardımcısı (Krediler) 
1993 - 1996     OB Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi 
1991 - 1993     OB Genel Müdür Vekili ve Müdürler Kurulu Üyesi 
1988 - 1991     OB Genel Müdür Yardımcısı ve Müdürler Kurulu Üyesi 
1986 - 1988     OB Marmara Bölgesi Şubeleri Koordinatörü 
1985 - 1986     OB Şişli Şubesi Müdürü 
1983 - 1985     OB Karaköy Merkez Şubesi İhracat ve Krediler Departmanı II. Müdürü 
1979 - 1983    OB Genel Müdürlük Personel Dapartmanı II. Müdürü 
1976 - 1979    OB Müfettiş 
1973 - 1976    OB Müfettiş Yardımcısı 
1972 - 1973     Yapı ve Kredi Bankası İskenderun Şubesi, Memur 
1966 - 1970             Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Bankacılık Bölümü 
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Kredi Komitesi, Risk Yönetimi Kapsamında Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleri ile Bu 
Komitelerde Görev Alan Başkan ve Üyeler: 
 
 
Kredi Komitesi 

Kredi Komitesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun tayin ve tesbit edeceği kurallar 
çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca kendisine devredilen yetki ve limit dahilinde kredi açmaya karar 
verebilir. 
 
Başkan  : Dr. Akın AKBAYGİL  
Başkan Vekili : Varol CİVİL 
Üye  : Yavuz CANEVİ  
 
 
Üst Düzey Risk Komitesi 
 
Üst Düzey Risk Komitesi (ÜDRK), “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında 
Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak, bankanın konsolide ve konsolide olmayan bazda izleyeceği 
risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması, Yönetim Kurulunca onaylanan risk yönetimi 
strateji ve politikaları uygulamalarının izlenmesi amacıyla kurulmuştur. 
 
Daimi Üyeler: 
Başkan      :  İsmail YANIK               
Başkan V.  :   Dr. Akın AKBAYGİL    
Üye           :  Varol CİVİL                   
Sekreter    :  Umur APAYDIN            
 
Konsolidasyon kapsamındaki kuruluşların genel müdürleri ve banka genel müdür yardımcıları da  
gerektiğinde Üst Düzey Risk Komitesi toplantılarına katılırlar. 
 
 
Denetim Komitesi 
 
Kuruluş Amaçları: 
  
Değerlemenin merkezileştirilmesi, prosedürlerin geçerlilik kazanması, aşağıda belirtilen sekiz risk 
ailesine ilişkin tüm risklerin kontrol edilmesi ve denetlenmesi: 

 
− kredi ve karşı taraf riski: karşı tarafın temerrüdü  
− pazar ve likidite riski: pazar fiyatındaki dalgalanmalar  
− idari risk: operasyonların uygun yürütülmesi (operasyonel risk dahil) 
− hukuki risk: vergi ve hukuki düzenlemelere uygunluk 
− muhasebesel risk: düzenlemelere uygunkluk ve hesapların adil sunumu 
− BT riski: sistemlerin yeterliliği ve güvenliği 
− insan kaynakları riski: personelin görevsel ve niteliksel yeterliliği 
− itibar ve ticari risk: Grup imajının zedelenmesi  

 
Risk politikası kurallarının, Risk Yönetimi, İç Kontrol Sistemi ve Uygunluğa ilişkin çalışma usul ve 
esaslarının belirlenmesi; Grup’un iç kontrol, risk yönetiminin verimlilik ve yeterliliğinin ve bunların 
faaliyetlerinin ve muhasebe ve raporlama sisteminin uygunluğun denetlenmesi, Bankanın 
faaliyetlerini kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sürdürmesini engelleyebilecek hususlardan veya 
Kanun ihlallerinden ve uygulanan mevzuattan Yönetim Kurulu’nun haberdar edilmesi ve alınması 
gereken tedbirler, yapılması gereken uygulamalar ve Yönetim Kurulu tarafından alınması 
gerektiğini düşündüğü kararlara ilişkin olarak rapor vermek suretiyle Yönetim Kurulu’na düzenli bir 
şekilde tavsiyede bulunulması.  
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Komite en az ayda bir kez toplanır. 
 
Başkan  : Alain Pierre André BAILLY  
Başkan Vekili : İsmail YANIK 
 
 
İç Denetim ve Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: 
 
TEB A.Ş. İç Denetim ve Risk Yönetiminden Sorumlu Üye : İsmail YANIK  
 
Bankamızın 08.11.2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 24 
üncü maddesi hükümleri gözönüne alınarak tüm TEB Grubu şirketlerinden sorumlu bir Denetim 
Komitesi kurulması kararı alınmış, 4389 sayılı Kanun kapsamında Bankamızda kurulmuş bulunan Üst 
Düzey Risk Komitesi’nin yetkilerinin sözkonusu komite tarafından üstlenilmesi karara bağlanmıştır.  
 
 
Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler: 
 
Ana Sözleşme’nin 24. maddesi gereğince yönetim kurulu toplantı nisabı en az yedi (7) üyenin katılımı 
ile sağlanır. Kararlar en az yedi (7) üyenin olumlu oyu ile alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Komite 
Üyelerinin toplantılara katılımı yeterli düzeyde olmuştur. 
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Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu: 
 
 
Sayın  Paysahiplerimiz, 
 
2005 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Kar ve Zarar Hesapları 
inceleme ve onayınıza sunulmuştur. 
 
Ülkemizin 2004 yılında büyüme hızının neredeyse %10 olduğu dikkate alındığında, ekonominin 2005 
yılında %5’in üzerinde büyümesi başarılı bir sonuçtur. Merkez Bankası, örtük enflasyon hedeflemesi 
uygulamasının son yılı olan 2005’te de enflasyon hedefine ulaşmıştır. 2004 sonunda %9.3 olan yıllık 
TÜFE enflasyonu, 2005 sonunda %7.7’ye gerilemiş ve %8 olan hedefin altına inmiştir.  
 
Merkez Bankası 2005 yılı boyunca yaptığı indirimlerle gecelik borçlanma faiz oranının %18’den 
%13.5’e çekmiştir. Hazine ihalelerinde gerçekleşen ortalama bileşik faizler, 2004 yılında %25.7 iken, 
2005 yılı ortalaması %16.9 olmuştur. Borç stokuna bakıldığında, 2004’te YTL 224.4 milyar olan iç borç 
stokunun 2005 yılı sonunda YTL 244.7 milyar’ye  çıktığı görülmektedir. Dış borç tarafında ise, ilk üç 
çeyrek itibarıyla toplam dış borç stoku USD165.2 milyar olmuştur. 2005 yılında ihracat %15.8 artarak 
USD 73.1 milyar’a, ithalat ise %19 artarak USD 116 milyar’a ulaşmıştır. 
 
Enflasyon ve faizlerin düşmeye devam ettiği, kar marjlarının daraldığı ve rekabetin ciddi şekilde 
sürdüğü bu ortamda Bankamız 2005 yılını; vergi öncesi YTL 115.242 bin, vergi sonrası YTL 78.717 bin  
karla kapatmıştır. 
 
Mali tablolarımızın ana bilanço kalemleri ve rasyolarının bir önceki yıl sonu rakamları ile 
karşılaştırılmasında; 
 

- Aktifimizin %52 büyüdüğü, 
- Özkaynaklarımızın YTL 469 milyon ulaştığı, 
- Mevduatın bilanço içindeki payının %60 olduğu, 
- Menkul kıymetler portföyünün aktif içindeki payının %21’e ulaştığı, 
- Kredi portföyümüzün bir önceki yıla göre %85  oranında genişlediği ve aktifin %54’ünü 

oluşturduğu, 
- %90 olan krediler/mevduat rasyomuzun, toplanan her 100.-YTL’lık mevduatın 90.-YTL’sinin 

kredi olarak kullandırıldığını ifade ettiği, 
- Kredi hacmimizin özellikle küçük orta ölçekli ticari krediler ve bireysel kredilerde genişleyerek 

%85 oranında bir artışa ulaştığı 2005 yılında, 2004 yılında %1.3 olan “Takipteki Krediler” 
rasyomuzun %1.1’e gerilediği,  

- 2004 yılında %52 olan “Serbest Özsermaye Oranımızın” %58’e yükseldiği, 
- Sermaye yeterliliği rasyomuzun %12.33  
- 2004 yılında %1 olan aktif verimliliğimizin % 1.75’e yükseldiği,.  
- Özkaynak verimliliğimizin % 18.24.olarak gerçekleştiği 
- 2004 yılı sonunda 87 olan şube sayımızın 2005 yılında 113 şube, 2131 olan personel sayımızın 

ise 2619’a ulaştığı 
 
 görülmektedir. 
 
Saygılarımızla, 
 
Yönetim Kurulu 
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İç kontrol, İç denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişinin Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesince Değerlendirilmesi: 
 
Bankamız bünyesinde iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemlerinin işleyişi amacıyla 
gerçekleştirilen organizasyonel yapılanma “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri 
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.  
 
Bu yapılanma, faaliyetlerimiz kapsamı ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik 
ve etkinliktedir. 
 
Risk Yönetimi, İç  Kontrol Merkezi ve Teftiş Kurulu organizasyonel açıdan Yönetim Kuruluna bağlı, 
birbirinden bağımsız ancak eşgüdüm içinde çalışan üniteler olarak 2005 yılı faaliyetlerini 
tamamlamışlardır. 
 
Yönetim kurulumuz bankanın kontrol faaliyetlerine ilişkin önemli strateji ve politikaları onaylanması ve 
etkin bir iç denetim sistemi ile risk yönetim sisteminin sürdürülmesi hususunda gerekli tedbirleri 
almıştır.   

Teftiş sistemi bankanın tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. TEB Teftiş 
Kurulu halen; 1 Kurul Başkanı, 3 Kurul Başkan Yardımcısı, 26 Müfettiş’den oluşan kadrosuyla 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Kurul üyelerimizden üçü, Uluslararası İç Denetim Enstitüsü'nün (IIA), mesleğin evrensel standartlara 
uygun olarak yürütülmesi ve profesyonelleştirilmesi amacıyla, pek çok farklı ülkede, düzenlemiş 
oldukları Sertifikalı İç Denetçi (CIA-Certified Internal Auditor) sınavına girerek Sertifikalı İç Denetçi 
ünvanını kazanmış bulunmaktadır. 

Yönetim Kurulumuz teftiş kurulunun, Bankamızın kontrol gücünü elinde bulundurduğu konsolidasyon 
kapsamındaki iştiraklerinin bütün faaliyetlerini ve birimlerini sınırlama olmaksızın inceleyebilmesi için 
gerekli bütün tedbirleri alınmıştır.2005 yılı teftiş çalışmalarında şube /departman ve iştirak teftişi 81 
adet, diğer inceleme çalışmaları 136 adet olarak gerçekleşmiştir. 

İç kontrol faaliyetlerimiz temel kontrol alanlarını kapsayacak şekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir 
parçası olarak düzenlenmiştir. Yıl içinde gerçekleştirilen organizasyonel değişikliklerle  Bankacılık 
İşlemleri Kontrol departmanı, Hazine Kontrol departmanı ve Yasal Uyum departmanları olarak yeniden 
örgütlenen iç kontrol merkezimiz 2005 yılı çalışmalarını 21  kişilik kadrosu ile tamamlamıştır. Müşterini 
tanı prensipleri kapsamında yeni müşteri edinim prosedürlerinde İç kontrol merkezimiz de aktif olarak 
yer almaktadır. 
 
Risk yönetimi süreci, banka üst düzey yönetimi ile risk yönetimi grubunun beraberce belirlediği ve 
yönetim kurulunun onayladığı esaslar çerçevesinde, risklerin tanımlanması, ölçülmesi, risk politikaları 
ve uygulama usullerinin oluşturulması , risklerin analizi ve izlenmesi, raporlanması ve denetimi 
safhalarından meydana gelir. 
 
Grup Risk Yönetimi fonksiyonunun misyonu üst düzey yönetimimiz ile birlikte Grup tarafından 
üstlenilen risklerin Bankamız politika ve prosedürlerine  ve Bankamızın karlılık ve rating kriterlerine 
uygun olmasını sağlamaktır. 
 
Risk Yönetimi Grubu 2005 yılı faaliyetlerini Grup Risk Yönetimi Başkanı dahil 6 kişilik kadrosu ile 
tamamlamıştır. Piyasa, kredi ve operasyonel risklerin belirlenmesi,ölçülmesi ve raporlamasından 
sorumlu olarak görev yapan grup personelinin yanında her iştirakimizde risk yönetimi ve politikalarının 
uygulanmasını izlemekle görevli bir risk yönetimi sorumlusu bulunmaktadır. Grup çalışanları risk ölçüm 
ve izleme faaliyetlerinde gelişmiş software kullanmakta, Türkiye ve uluslararası en iyi uygulamaları 
yakından takip etmektedirler. 
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Bankamızın 08.11.2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 5411 sayılı Bankalar Kanunu’nun 24 üncü 
maddesi hükümleri gözönüne alınarak tüm TEB Grubu şirketlerinden sorumlu bir Denetim Komitesi 
kurulması kararı alınmış, 4389 sayılı Kanun kapsamında Bankamızda kurulmuş bulunan Üst Düzey 
Risk Komitesi’nin yetkilerinin sözkonusu komite tarafından üstlenilmesi karara bağlanmıştır.  
 
2005 yılı içinde, komite altı adet toplantı gerçekleştirmiş olup, tüm Grup bazında risklerin konsolide bir 
şekilde izlenmesi, kontrol noktalarının oluşturulması, aktiviteler bazında yazılı prosedürlerin gözden 
geçirilmesi, Teftiş Kurulu, Risk Yönetimi, Yasal Uyum ve İç Kontrol bölümleri arasındaki 
koordinasyonun sağlanması, banka ve grup şirketleri arasında aynı kapsamda iç kontrol sisteminin 
oluşturulması yönünde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir 
 
Yaklaşık bir senedir birlikte çalıştığımız yabancı ortağımızın da katkıları ile,  Bankamız ve TEB Grubu 
şirketlerinde, iç denetim ve risk yönetim sistemlerimizin etkinliğini daha da arttıracak yeni 
organizasyonel ve sistemsel değişiklikler kademeli olarak uygulamaya alınacaktır. 
 
Bankamızın iç denetim ve risk yönetimi sistemleri konusunda son derece titiz olduğunu, gerek yeni 
yasal düzenlemeleri gerekse yurtdışı en iyi uygulamaları yakından takip edip uygulamaya soktuğunu 
ifade etmek isteriz. 
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İşe Alma ve Terfi Uygulamaları Hakkında Bilgiler: 
 
Bankamızın hedef ve stratejileri doğrultusunda, nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek için işe 
alım politikamız; üniversite mezunu, temsil yönü güçlü, analitik düşünebilen, insan ilişkilerinde başarılı 
olabilenler tercih edilmektedir.  
 
Terfi etmeye hak kazanan başarılı personelimiz için performans değerlendirmeleri yapıldıktan sonra, 
kadro ihtiyaçlarımıza göre, sadece Banka içinde değil TEB Finansal Hizmetler Grubu Şirketleri için de 
açık tutmak ve terfi işlemlerimizi gerçekleştirmektir. 
 
Bankanın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler: 
 
Bankamız dahil olduğu risk grubu ile ilgili çeşitli bankacılık işlemleri yapmakta olup bu işlemler ticari 
amaçlı ve piyasa fiyatları ile gerçekleştirilmektedir. Yıllardır izlediğimiz politika olan risk grubu ile 
minimum kredi ilişkisinin en önemli göstergesi bankamızın toplam nakdi va gayrınakdi kredileri için de 
risk grubunun payının %1’in altında olmasıdır. Risk grubu ile yapılmış kredi işlemleri ve toplam 
bankamız kredi riski içindeki paylarını 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir: 
 
       31.12.2005  31.12.2004 
              %          % 
Toplam nakdi krediler içindeki payı        0.35       0.04 
Toplam gayrınakdi krediler içindeki payı                              1.38       1.39 
Toplam nakdi ve gayrınakdi krediler içindeki payı                  0.73                           0.67 
 
Bankamızın dahil olduğu risk grubu ile ilgili diğer detay açıklamalara “Faaliyet Raporu” nun 4 üncü 
bölümü b bendinde Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine ilişkin 17 Sayılı Tebliğ’e göre hazırlanarak 
sunulmuş 31.12.2005 tarihli Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’nun VIII inci bölümünün 1 inci 
ve 2 inci maddelerinde detaylı olarak yer verilmiştir. 
 
Bağımsız Denetçi Görüşü : Ekte sunulmuştur. 
 
Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine ilişkin 17 Sayılı Tebliğ- Kamuya Açıklanacak Mali 
Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardı ile 19 Sayılı Tebliğ Özel 
Finans Kurumlarınca Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve 
Dipnotlar Standardı hükümleri çerçevesinde düzenlenecek ve açıklama ve dipnotları 
bölüm sonunda verilecek mali tablolar: Ekte sunulmuştur. 
 
Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme: 
 
Türkiye ekonomisinde ve bankacılık sisteminde yaşanan olumlu gelişmeler, para ve sermaye 
piyasalarındaki istikrarın daha da artması  ve geleceğe ilişkin beklentilerin pozitif yönde değişmesine 
ilaveten BNP Paribas ile ortaklığın bünyemize kattığı sinerji paralelinde Bankamız yıllardır sürdürdüğü 
likidite politikasını,  aktiflerini daha yüksek getirili bankacılık hizmetlerine değerlendirme yönünde 
değiştirmiş olup,  likit aktiflerin toplam aktifler içindeki 31.12.2004 tarihindeki %37’lik payı 31.12.2005 
tarihinde  %19’a gerilemiştir. 
 
Bu değişimin paralelinde bankamızın 31.12.2004’ de menkul kıymetlerinin toplam aktifler içinde %11 
olan payı 31.12.2005 itibarıyla % 26’ya yükselmiş bu artış da bankamız menkul kıymet faiz 
gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21’lik bir artış sağlamıştır.  
 
Bankamızın büyüme ve şube ağında yaygınlaşma stratejisinin ayrılmaz bir parçası olan bireysel ve 
KOBİ bankacılığında genişleme ve aynı zamanda mevcut kurumsal ve büyük ticari müşterilerimizde 
derinleşme yaklaşımımızın sonusunda kredilerimizin bir önceki yılın aynı dönemine göre % 85 
oaranında artış göstermiştir.  
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Bireysel kredilerin 2003 yılının son çeyreğinde artan artış hızı 2004 yılında olduğu gibi 2005 yılında da 
gelişimini sürdürmüş bankamız da sektördeki bu gelişime paralel olarak bir önceki yılın aynı dönemine 
göre konut kredilerinde % 761 ‘lik, oto kredilerinde %365’lik bir artış göstermiş ve bu artışlar sektör 
ortalamlarının çok üzerinde gerçekleşmiştir. Bireysel kredilerdeki bu artış ve proje finansmanında 
yaşanan derinleşme  krediler portföyünün vade yapısı sektöre paralel olarak uzatmış ve TP kredilerin 
toplam krediler içindeki payı da artmıştır. 
 
Mevduatımızın krediye dönüşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre artarak %90’a ulaşmış ve 
sektör ortalamalarının çok üstünde gerçekleşmiştir. 
 
Kredi portföyümüzdeki bu artış takibe dönüşme oranımızda bir artış yaratmadığı gibi aksine takipteki 
krediler rasyomuz %1.1’e gerilemiştir. Bu da kredi portföyümüzün kanıtlanmış kalitesinin bir 
göstergesidir. 
 
Aktif yapısındaki değişimizin ve bankamızın büyüme stratejinin bir sonucu olarak 31.12.2004 tarihinde 
YTL 3.565 milyon olan aktif büyüklüğümüz %52’lik bir artış ile YTL 5.421 milyon ulaşmıştır. 
 
Bankamız likidite ihtiyacının büyük bir bölümünü mevduatlarla karşılamakta olup bu kapsamda 
bankamızın ana fonlanma kaynağı olan mevduatların bilanço içindeki payı %60 olarak gerçekleşmiştir. 
TP mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı sektördeki TP mevduat artışına paralel olarak bir 
önceki yılın aynı dönemine göre artış göstermiştir.  
 
Fonlama kaynağı olan mevduatlara paralel olarak bankamız uzun vadeli fon kaynağı yaratma amacıyla 
uluslararası piyasalardan sendikasyon ve benzeri  ürünlerini de kullanarak kaynak sağlamıştır.  
 
Bankamız uluslarası para piyasalarından Kasım 2005 tarihinde vadesi gelen USD 200 milyon 
tutarındaki sendikasyon kredisini € 210 milyon tutarındaki birinci sene sonunda bir sene daha uzatma 
opsiyonu olan iki senelik sendikasyon kredisi ile yenilemiştir. Mevcut kredinin yanısıra bankamız 
ülkelerüstü kurumlardan da uzun vadeli borçlanmalar yaparak bu kapsamda IFC’den de  USD 50 
milyon tutarında on yıl vadeli sermaye benzeri kredi kullanmıştır. 
 
Sektörde daralan faiz marjlarına rağmen bankamızın getirili aktiflerinde  meydana gelen artışın olumlu 
etkisi kendini faiz gelirlerimizdeki %20 artışla göstermiş, buna paralel olarak  TCMB’nin 2005 yılı içinde 
faiz oranlarını sürekli düşürmesi, bankamızın düşük mevduat faizi ile çalışması ve yurtdışı piyasalardan 
hem Türkiye notunun olumlu yönde yükselmesi hem de BNP Paribas ortaklığının da etkisi ile  
fonlanma maliyetlerimizde meydana gelen düşüş faiz giderlerimizde %12 gibi düşük bir artış 
oluşturmuş ve net faiz gelirimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 artmıştır. 
 
Net ücret ve komisyon gelirlerinde 31.12.2004 tarihine göre %35’lik bir artış gerçekleştirmiştir. 
 
87 şube ile tamamladığımız 31.12.2004 yılını takiben 31.12.2005 yılını 26 şube açılışı ile 113 şube ile 
tamamlayan bankamız iş kollarımızdaki ve şube ağımızdaki gelişime paralel gerçekleştirilen personel 
alımları, şube açılış maliyetleri ve bireysel ve KOBi bankacılığındaki yaygınlaşmamızı desteklemek için 
yapılan tanıtım harcamalarının etkisi ile faaliyet giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 artış 
ile YTL 197.7 milyon’a ulaşmıştır. 
 
Bankamız tüm faaliyetlerinin sonucunda 2005 yılı karını bir önceki yıla göre %133’lik artışla YTL 
33.8’den YTL 78.7 milyon’a yükseltmiştir. 
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Risk Türleri İtibarıyla Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler: 
 
Faiz Oranı Riski 
 
Faiz oranı riski, faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle Banka’nın pozisyon durumuna bağlı olarak 
maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Faiz riski Bankamızda Aktif-Pasif Komitesi 
tarafından yönetilmektedir.  
 
Faiz oranlarındaki dalgalanmaların yaratacağı etkilerden korunmak Banka yönetiminin birinci 
önceliğidir.  
 
Faiz oranı riskinde, varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı 
hesaplanmaktadır. Banka yönetimi günlük olarak piyasadaki faiz oranlarını da takip ederek 
gerektikçe Banka'nın mevduat/kredi faiz oranlarını değiştirebilmektedir.  
 
Banka’nın bütçe beklentilerindeki makro ekonomik gösterge tahminlerine göre faiz gelirlerine ilişkin 
simülasyonlar yapılmaktadır. Bu çerçevede durasyon, vade ve duyarlılık analizi, risk yönetimi 
bölümü tarafından hesaplanarak Aktif -Pasif Komitesi’ne sunulmaktadır. Piyasa faiz oranlarındaki 
dalgalanmaların finansal pozisyon ve nakit akışlarında doğuracağı olumsuz etkiler alınan kararlarla 
minimum düzeye indirilmektedir.  
 
Banka’nın aktif pasif komitesi, kısa, orta ve uzun vadeli fiyat stratejilerini belirlerken vade 
uyumsuzluğunu yönetmekte, fiyatlama politikası olarak da pozitif bilanço marjı ile çalışılması ilkesini 
benimsemektedir. Aktif – Pasif Komitesinde alınan kararlar Hazine Grubu’nca  icra edilmektedir. 
 
Piyasa Riski 
 
Piyasa riski, bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda bankalarca tutulan pozisyonlarda finansal 
piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve hisse senedi fiyat değişmelerine bağlı olarak 
ortaya çıkan faiz oranı riski, hisse senedi pozisyon riski ve kur riski gibi riskler nedeniyle zarar etme 
ihtimalini ifade etmektedir. 
 
Banka Yönetim Kurulu, risk yönetimi bölümü ile üst düzey yönetimin, Banka'nın maruz kaldığı  
piyasa risklerini ölçme, kontrol etme ve yönetme hususlarında gerekli tedbirleri almalarını 
sağlamıştır. 
 
Banka Yönetim Kurulu piyasa risklerine ilişkin limitleri belirlemekte ve söz konusu limitleri piyasa 
koşulları ve Banka stratejileri doğrultusunda dönemsel olarak revize etmektedir. 
 
Günlük olarak yapılan işlemlerle ilgili olarak, ürün bazında işlem tutar ve stop loss limitleri 
konulmaktadır. Banka’nın vadeli işlem ve benzeri diğer sözleşmeler cinsinden tutulan pozisyonları  
için Yönetim Kurulu tarafından işlem limitleri tahsis edilmekte ve işlemler bu limitler dahilinde 
gerçekleştirilmektedir. Sözkonusu limitler günlük olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır. 
 
Bankanın piyasa riski standart metod kullanılarak hesaplanmakta ve resmi otoritelere 
raporlanmaktadır. 
 
Piyasa riskinden kaynaklanabilecek Riske Maruz Değer(VaR)tutarı farklı finansal modeller 
kullanılarak da hesaplanmaktadır. VaR rakamı varyans/kovaryans metodu ile, 250 iş günü datası 
gözönüne alınarak %99 güven aralığında, 1 gün elde tutma süresiyle hesaplanmaktadır. Günlük 
olarak hesaplanan VaR rakamı  Banka içi raporlama ve risk takibinde kullanılmaktadır. Yapılan 
hesaplamaların ve kullanılan metodun doğruluğunun test edilmesi amacıyla düzenli aralıklarla 
“geriye dönük testler” yapılmaktadır. 
 
 



 34

Olası kriz durumlarında meydana gelebilecek zararın öngörülebilmesi için içsel model kullanılarak 
hesaplanan riske maruz değer, senaryo analizi ve stres testleri sonuçları ile desteklenerek üst 
yönetime ve Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır. 
 
Senaryo analizleri ve stres testleri geçmiş yıllarda meydana gelen krizlerin mevcut portföylere 
tekrar uygulanması ya da farklı faiz, kur şoklarının portföylere etkisinden kaynaklanabilecek olası 
zararların gözlenmesini içermektedir. 
 
Likidite Riski 
 
Likidite riski, Bankanın nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam olarak ve 
zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip 
bulunmaması sonucu karşılaşılan risktir. 
 
Likidite riski ayrıca piyasaya gerektiği gibi girilememesi, bazı ürünlerdeki sığ piyasa yapısı ve 
piyasalarda oluşan engeller nedeniyle pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlı 
olarak kapatılamaması ve pozisyonlardan çıkılamaması durumunda ortaya çıkan zarar ihtimalini de 
içermektedir. 
 
Banka politikaları, öncelikle her türlü borcun likit kaynaklarla her zaman karşılanabilecek nitelikte 
olduğu kaliteli bir aktif yapısının sağlanması yönündedir. Bu kapsamda Bankamız sektörün en likit 
bankalarından biri olmayı daima ön planda tutmuştur.Yüksek bir likidite sağlanmasını teminen 
Bankamız Yönetim Kurulu düzenli olarak likidite rasyoları ile ilgili standardı belirlemekte ve takip 
etmektedir.  
 
Bankanın likidite durumunun, yönetim kurulu, üst düzey yönetim ve diğer ilgili birimlere zamanında 
raporlanmasına yönelik etkin bir yönetim raporlama sistemi bulunmaktadır. Banka yönetimi yeterli 
likiditenin bulunmasını teminen likiditeye ilişkin limitler oluşturmuştur. Bu limitlerle birlikte bankanın 
mevcut likidite pozisyonu, likiditenin hangi ürünlerle sağlandığı, fon kaynakları ve varlık yapısı, 
piyasa koşulları takip edilmektedir.Vade ve para birimi bazında kırılımlarla nakit akışı analizleri 
yapılmakta, vade uyumsuzlukları takip edilmekte, fon kaynaklarındaki yoğunlaşmalar 
incelenmektedir. 
 
Banka genel politikaları gereği varlık ve yükümlülüklerin vade yapıları ile faiz oranlarının uyumu her 
zaman Aktif-Pasif Yönetimi stratejileri dahilinde sağlanmakta, bilançodaki YTL ve yabancı para aktif 
pasif kalemlerinin getirisi ile maliyetinden doğan fark sürekli pozitif olarak yönetilmektedir. Bu 
strateji doğrultusunda da vade riski Banka Yönetim Kurulu’nun tanımladığı limitler dahilinde 
yönetilmektedir.  
 
Fonlama ve likidite kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, Banka likidite ihtiyacının büyük bir 
bölümünü mevduatlarla karşılamakta olup, bu kaynağa ilave olarak sendikasyon ve prefinansman 
ürünlerini de kullanarak kaynak sağlayabilmektedir. Bankamız yeterli oranda ve kalitede likit varlık 
bulundurma politikasını özenle sürdürmektedir. Bu durum yükümlülüklerimizden kaynaklanan nakit 
akışlarımızın düzenli olmasının yanında  piyasalarda net borç veren Banka konumunda olmamızı da 
sağlamaktadır.  
 
Kur Riski  
 
Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle bankaların maruz 
kalabilecekleri zarar olasılığını ifade etmektedir. Kur riskine esas sermaye yükümlülüğü 
hesaplanırken Banka’nın, tüm döviz varlıkları, yükümlülükleri ve vadeli döviz işlemleri göz önünde 
bulundurulmakta, standart metod ile riske maruz değer hesaplanarak raporlanmaktadır.  
 
Yönetim Kurulunca onaylanan limitler çerçevesinde Hazine Grubu, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda 
oluşabilecek Türk Parası veya yabancı para fiyat, likidite ve karşılanabilirlik risklerinin yönetimi ile 
sorumludur. Para piyasalarında oluşan risklerin ve bu riskleri yaratan işlemlerin kontrolü günlük 
olarak yapılır ve haftalık olarak Banka Aktif-Pasif Komitesi’ne raporlanır. 
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Banka Yönetim Kurulunun belirlediği pozisyon limitleri günlük olarak izlenmekte, Banka 
pozisyonlarında bulunan yabancı para işlemlerde oluşması muhtemel değer değişiklikleri de ayrıca 
gözlenmektedir. 
 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen pozisyon limiti ve pozisyon ayrıntıları günlük olarak raporlanır. 
Banka’nın risk yönetimi stratejisinin bir unsuru olarak yabancı para cinsinden her türlü 
borçlanmalar türev araçları ile kur riskine karşı korunmaktadır. 
 
Yabancı işletmelerdeki yabancı para sermaye katılımının kur riskinden korunması Banka’nın genel 
yabancı para pozisyonlarının korunması stratejisi doğrultusunda yasal limitlere uygun olarak diğer 
yabancı para işlemlerde olduğu gibi spot ve vadeli döviz alım satım işlemleri ile sağlanmaktadır. 
 
Kredi Riski  

Kredi riski Banka'nın kredi ilişkisi içinde bulunduğu karşı tarafın; Banka ile yaptığı sözleşme  
gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine 
getirememesinden oluşabilecek risk ve zararları ifade eder.  
 
Bankamızın en önemli özelliklerinden birisi istikrarlı büyüme politikaları ile birlikte yürüttüğü 
muhafazakar kredi politikaları ve sağlam aktif yapısıdır. 
 
Bankamızda da kredi limiti tahsis etme nihai yetkisi Yönetim Kurulundadır. Bu yetki yazılı kurallar 
çerçevesinde Kredi Komitelerine ve Genel Müdürlük yetkisine delege edilmiştir. Delege edilen bu 
yetkiler iç denetim ve risk yönetimi birimlerince düzenli olarak izlenir ve raporlanır.  
 
Kredi tahsisi her bir borçlu ve borçlular grubu bazında belirlenen limitler dahilinde yapılmaktadır.  
Kredili işlem yapan her müşterinin, yetkili merciler tarafından tahsis edilmiş kredi limiti bulunması 
zorunludur ve müşterinin kredi riskinin limitini aşması sistemsel olarak engellenmektedir. 
 
Kredili müşteri adayları, şube yetkilileri tarafından ziyaret edilir ve mali verilerine ilişkin belgeler ile 
faaliyetine ve planlarına ilişkin bilgi temin edilir. Firmanın mali verilerinin yorumu, sektör analizi, 
ortakları ve yöneticileri hakkında bilgi, diğer bankalar ve iş ilişkisi içinde bulunduğu firmalardan 
alınan referansları da içeren kredi teklifi hazırlanarak Kredi Tahsis ve Mali Analiz Grubu’na 
gönderilir. Kredi Tahsis ve Mali Analiz Grubu, müşterinin kredi değerliliğine ilişkin görüşünü 
oluşturarak teklifi sonuçlandırır veya Kredi Komitelerinin onayına sunar. 
 
Müşterilerin değerlendirilmesinde, banka içinde geliştirilmiş olan ve çeşitli mali ve mali olmayan 
kriterleri içeren “derecelendirme sistemi” kullanılır. Kredi teminatlarının derecelendirilmesi için de 
banka içinde geliştirilmiş bir sistem kullanılır. Kredi politikasının sonucu olarak; kredi riski müşteri 
ve teminat derecelendirmeleri ile birarada izlenir. 
 
Kredilerdeki riski azaltmak için sektörel gelişmeler yakından takip edilerek sektör limitleri 
uygulanır.Bankamız ihtiyatlı politikaları gereği bir müşteriye verilebilecek maksimum kredi limiti, 
yasal sınırlardan daha muhafazakar şekilde sınırlandırılarak kredilerde yoğunlaşma riski en az 
seviyede tutulur. Yönetim Kurulu’nca belirlenen limitler düzenli olarak izlenir ve raporlanır. 
 
Risk Yönetimi Grubu Kredi Tahsis ve Mali Analiz Grubu ile birlikte Yönetim Kurulu ve Denetim 
Komitesi’ne düzenli olarak kredi portföyünün değerlendirmesini yaparak riskli gördüğü noktalara 
ilişkin görüşlerini ve sorunlu kredileri raporlar. 
 
Kredi İzleme ve Yasal Takip Bölümü Genel Müdür’e bağlı olarak örgütlenmiştir.Düzenli olarak Kredi 
Komitesi’ne raporlama yapan bu bölüm Denetim komitesi vasıtasıyla Yönetim Kurulu’na da 
raporlama sağlar. Kredi kullandırımını takiben, Kredi İzleme Departmanı müşterinin geri ödeme 
gücünü, teminatların yeterliliğini ve kalitesini izler. Bu sayede sorunlu hale gelebilecek krediler 
erken aşamada tespit edilir. Kredi derecesinde  ve/veya teminat kalitesine ilişkin şüphe oluşan 
müşteri yakın izlemeye alınır ve ek teminat talep edilir.  
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Hazine işlemlerinden ve müşteri bazlı ticari işlemlerden kaynaklanan karşı taraf risk ve limitleri 
günlük olarak takip edilmektedir.  Muhabir bankaların rating derecelerine göre tahsis edilen limitleri 
ile Banka’nın özkaynakları dahilinde alabileceği maksimum riskin kontrolü de günlük olarak 
yapılmaktadır.  
 
Ülke riski, uluslararası kredi işlemlerinde, krediyi alan kişi ya da kuruluşun faaliyette bulunduğu 
ülkenin ekonomik, sosyal ve politik yapısı nedeniyle yükümlülüğün kısmen veya tamamen 
zamanında yerine getirilememesi ihtimalini içerir. 
 
Banka’nın yurtdışı mali kurum ve ülke riskleri genellikle uluslararası derecelendirme şirketleri 
tarafından yatırım seviyesinde olan yani minimum yükümlülüklerini yerine getirememe riski 
taşımayan mali kurum ve ülkeler üzerinde alınmaktadır. Bu nedenle karşılaşılabilecek muhtemel 
riskler Banka’nın mali yapısı dikkate alındığında önemli bir risk oluşturmamaktadır. 
 
Operasyonel Risk 
 
Operasyonel risk, yetersiz veya hatalı uygulamalardan, insan, sistem veya dış olaylardan 
kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlanır. 

 
Operasyonel risk tüm faaliyetlerin içinde yeralmakta ve insan hatası, sistemsel hata veya yetersiz 
kontrol ve uygulamalardan kaynaklanabilmektedir. Faaliyetlerde gerçekleştirilen hataları ve 
ihmalleri, iç ve dış dolandırıcılıklar ve doğal afetler sonucu karşılaşılabilecek zarara uğrama 
ihtimalini de içermektedir. 

 
Bankanın temel amaçları iç uygulama kurallarına kesin riayetin sağlanması, güçlü bir iç kontrol 
kültürü geliştirilmesi ve Basel Komitesi tarafından belirlenen tüm kalitatif standartların yerine 
getirilmesidir.  

 
Yasal mevzuata uyum, bankacılık etik değerlerine bağlılık, bilgi güvenliği, iç ve dış dolandırıcılıkların 
engellenmesi, olağanüstü durum planı ve işsürekliliği ile müşterini tanı politikaları, operasyonel 
riskin azaltılması için uygulanan temel  kontrollerdir. 
 
Mevzuata ilişkin yetersiz bilgi riskini de dikkate alan Bankamız vergi ve bankacılık mevzuatı 
konularında organizasyonel yapılanmaya giderek bankanın karar destek fonksiyonlarını kaliteli 
kadrolarla güçlendirmiştir. 



 37

 
 
Derecelendirme Kuruluşlarınca Verilen Derecelendirme Notu ve Bu Notun İçeriği 
Hakkında Bilgi: 
 
Ülkemizde bankaları derecelendiren kuruluşların verdiği notlar açısında Bankamız en  yüksek dereceyi 
alan bankalardan biri olma özelliğini sürdürmektedir. 2005 yılı sonu itibariyle notlarımız aşağıdaki 
gibidir: 
 
 

Moody’s Investor Services:  
 
Finansal Güç Notu  D+ 
Finansal Güç Görünümü  Durağan 
Yabancı Para Mevduat Notu  B1/NP 
Görünüm  Durağan 
 
 
Fitch Ratings:  
 
Yabancı Para Taahhütler  
Uzun Vadeli   BB-  
Kısa Vadeli B 
Görünüm Olumlu 
Türk Lirası Taahhütler 
Uzun Vadeli  BB+ 
Kısa Vadeli B 
Görünüm Olumlu 
Ulusal AA (tur) 
Görünüm Durağan   
Bireysel Derecelendirme C/D 
Destek Notu 3 

 
Fitch Ratings’in Bankamıza vermiş olduğu “BB +” UV TL notu, Türkiye’nin aynı konuda “BB -“ olan 
notunun 2 kademe üzerindedir. 
 
 
Bağışlarımız : 
 
Bankamızca 2005 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara, (24) kalemde cem’an YTL 174.010,65.- 
bağışta bulunulmuştur. 
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Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler: 
 

(Bin YTL) 31.12.2001 31.12.2002 
2002-2001 

Değişim 31.12.2003

2003-
2002 

Değişim 31.12.2004 

2004-
2003 

değişim 31.12.2005

2005-
2004 

Değişim
                    

Likit Aktifler 1,587,099 1,679,248 5.81% 1,519,084 -9.54% 1,311,579 -13.66% 1,023,919 -21.93%
Menkul 
Kıymetler 128,301 105,528 -17.75% 128,934 22.18% 407,562 216.10% 1,136,662 178.89%
Krediler 770,036 1,040,126 35.08% 1,329,460 27.82% 1,584,721 19.20% 2,938,644 85.44%
Diğer Aktifler 237,383 253,405 6.75% 265,806 4.89% 261,734 -1.53% 322,641 23.27%
Toplam 
Aktifler 2,722,818 3,078,307 13.06% 3,243,284 5.36% 3,565,596 9.94% 5,421,866 52.06%
                    
Vadesiz 
Mevduat 703,139 703,138 0.00% 613,726 -12.72% 661,796 7.83% 739,042 11.67%
Vadeli 
Mevduat 1,101,971 1,490,929 35.30% 1,637,488 9.83% 1,598,074 -2.41% 2,503,155 56.64%
Kullanılan 
Krediler 446,227 402,672 -9.76% 454,758 12.93% 755,285 66.09% 1,494,530 97.88%
Diğer Pasifler 209,060 149,784 -28.35% 165,639 10.58% 156,244 -5.67% 216,328 38.46%
Özkaynaklar 
(Kar Hariç) 284,965 307,769 8.00% 314,649 2.24% 360,397 14.54% 390,094 8.24%
Net Kar -22,544 24,015 206.52% 57,025 137.46% 33,800 -40.73% 78,717 132.89%
Toplam 
Pasifler 2,722,818 3,078,307 13.06% 3,243,284 5.36% 3,565,596 9.94% 5,421,866 52.06%
                    
Seçilmiş 
Rasyolar                   
Takipteki 
Krediler 
Rasyosu 3.77% 2.47% -34.39% 2.06% -16.62% 1.31% -36.56% 1.14% -12.90%
Özkaynak 
Verimliliği -7.33% 7.51% 202.48% 16.47% 119.29% 8.83% -46.42% 18.24% 106.68%
Aktif Verimliliği -0.83% 0.83% 200.00% 1.83% 121.43% 0.99% -45.85% 1.75% 76.44%
Sermaye 
Yeterliliği 13.26% 15.40% 16.14% 14.88% -3.38% 14.29% -3.97% 12.33% -13.72%
                    

  

Tüm yıllar   31.12.2004 tarihindeki satın alma gücüyle ifade 
edilmiştir. 
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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 : cuneyt.temizturk@teb.com.tr  
 
Adı geçen birimimiz Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği’ne bağlı çalışmaktadır. 
 
Hissedarlar Birimimiz, 2005 yılı içinde; 1 adet Olağanüstü Genel Kurul, 1 adet Olağan Genel Kurul ve 1 
adet temettü dağıtımı duyuru işlemlerinin yanı sıra; 
 
- 6 adet hisse devri işlemi, 
- 21 adet bilgi (muhtelif konularda bilgilendirme), 
- 30 adet yeni pay alma kuponu karşılığı yeni hisse senedi tevdi işlemi (Takasbank kanalıyla yapılan 
işlemler hariç), 
- 15 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. 
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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 : levent.celebioglu@teb.com.tr  
 
 
Güzin Üstün (Yönetici) 
Tel : 0212 251 21 21  (dahili 1306) 
Faks : 0212 249 65 68 
E-mail : guzin.ustun@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    
http://www.teb.com.tr/2004/kurumsal_yonetim.asp    
 
internet adreslerinde; 
 

- Ortaklık yapımız, 
- Yöneticilerimiz, 
- TEB – BNP Paribas 
- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde açıkladığımız politikalarımız, 
- Hisse senedi fiyatı bilgisi, 
- Özel Durum Açıklamaları 
- Finansal bilgiler, 
- Ratinglerimiz, 
- TEB Hakkında Yayın ve Araştırmalar 
- 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. 
 
2005 yılı içinde Bankamız ile ilgili, yapılan toplantılar hariç, telefon ve e-mail kanalıyla ulaşan 200’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, 2005 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 2005 yılı içinde kullanılmamıştır. 
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4. Genel Kurul Bilgileri    
 
2005 yılı içinde: 7 Şubat 2005 tarihinde Olağanüstü, 30 Mart 2005 tarihinde ise Olağan olmak üzere 2 
kez Genel Kurul toplanmıştır. Olağanüstü Genel Kurul’daki nisap %84.53 , Olağan Genel Kurul’daki 
nisap ise %84.54  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. 
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6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı 
 
Kar dağıtım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Kar Dağıtım Politikamız 19 Eylül 2003 tarihinde 
aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmıştır. 
 
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” ve “Resmi Raporlama” Departmanları tarafından kamuya 
duyurulmaktadır. Yapılan duyurular Kurumsal Yönetim Komitesi’ne de raporlanmaktadır. 
 
9. Özel Durum Açıklamaları 
 
Bankamızca 2005 yılı içinde toplam 40 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Bunların arasında 
İMKB tarafından istenen ek açıklama mahiyetinde olanı bulunmamaktadır. 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 2005 yılı içinde SPK’nın uyguladığı herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır. 
 
Tüm Özel Durum açıklamaları internet sitemizde yer almaktadır. 
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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 31.12.2005 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. 
 
2005 yılı içinde mensuplarımıza yönelik “İç Müşteri Memnuniyeti Anketi” düzenlenmiş olup ankette 
departmanlararası değerlendirmeler yapılmıştır.  
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15. İnsan Kaynakları Politikası 
 
TEB İnsan Kaynakları Grubu’nun temel amacı ; finans sektöründeki insan kaynakları uygulamaları 
konusunda en iyi uygulama örneklerinden biri olmaktır. 
 
Bu doğrultuda insan kaynakları politikamız;  
 
“Bankamızın hedef ve stratejileri doğrultusunda  İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli 
biçimde kullanılması için, çalışanlarımızın gerek kişisel gerekse mesleki gelişimlerini 
kariyer haritaları doğrultusunda belirlenmiş gelişim programları ile desteklemek ve BNP 
Paribas’ın ileri düzeydeki eğitim programlarından yararlanarak profesyonel bir iş ortamı 
ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,  
 
Sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım 
performansını geliştirerek Performans Değerlendirme Sistemimiz ile farklı  performansı 
farklılaştıran ödüllendirme sistemlerine odaklanmak,  kariyer haritaları doğrultusunda da 
herkese eşit fırsat ve olanaklar sunmak, 
 
Yöneticilerimizi kendi içimizden yetiştirmek ve bünyemizde açılacak pozisyonlar için 
öncelikli olarak banka içi talepleri değerlendirmek, 
 
Bunun dışında ortaya çıkan eleman gereksinimleri için TEB Yetenek Havuzu ile TEB de 
yeni işe başlayan genç bankacı adaylarımızı  yetiştirmek  ve ileriye dönük hazırlamak,  
 
TEB Yetenek Havuzu kapsamında, TEB Grubu’na eğitim düzeyi yüksek iyi yetişmiş, 
yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, dinamik, kendisini 
ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, takım çalışması yapabilen, kurum değerlerini 
benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.” 
 
İnsan Kaynakları ile ilgili sorularla ilgilenmek ve çözüm üretmek amacıyla her şube için ayrı ayrı İnsan 
Kaynakları Mentorları belirlenmiştir. Mentorlar aynı zamanda kariyer danışmanı olarak destek 
vermektedirler. 
 
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 Birimi” 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. 
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BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU 
 
18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler 
 
31.12.2005 itibariyle Bankamızın Yönetim Kurulu üyeleri ve görev alanları aşağıda belirtilmektedir 
 
İsim   Görev 

Yavuz Canevi   Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Akin Akbaygil   Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Görevli Üye 
Jean Jacques Marie Santini    Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Alain Pierre André Bailly  Üye 
Michel Roger Chevalier  Üye 
Varol Civil   Görevli Üye ve Genel Müdür 
Refael Taranto   Üye 
Metin Toğay  Üye 
Ismail Yanık   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. Bankacılık Kanunu (Kanun No. 5411) madde 22 kapsamında, Kurumsal 
Yönetime ilişkin yapı ve süreçler ve bunlara ilişkin ilkeler Sermaye Piyasası Kurulu ile kuruluş 
birliklerinin de görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenecektir.  
 
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.  
 
 
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. 
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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, 5411 sayılı Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde Banka ve iştiraklerini kapsayacak 
şekilde faaliyet gösteren ve münhasıran bu konuda iki icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi kanalıyla 
Yönetim Kuruluna bağlı olan “Denetim Komitesi” mevcuttur. 
 
 
Yönetim Kurulu, bir denetim komitesi kurulmasına;  

 
 Değerlemenin merkezileştirilmesi, prosedürlerin geçerlilik kazanması, aşağıda belirtilen 

sekiz risk ailesine ilişkin tüm risklerin kontrol edilmesi ve denetlenmesi: 
 

− kredi ve karşı taraf riski: karşı tarafın temerrüdü  
− pazar ve likidite riski: pazar fiyatındaki dalgalanmalar  
− idari risk: operasyonların uygun yürütülmesi (operasyonel risk dahil) 
− hukuki risk: vergi ve hukuki düzenlemelere uygunluk 
− muhasebesel risk: düzenlemelere uygunkluk ve hesapların adil sunumu 
− BT riski: sistemlerin yeterliliği ve güvenliği 
− insan kaynakları riski: personelin görevsel ve niteliksel yeterliliği 
− itibar ve ticari risk: Grup imajının zedelenmesi  

 
 risk politikası kurallarının, Risk Yönetimi, İç Kontrol Sistemi ve Uygunluğa ilişkin çalışma 

usul ve esaslarının belirlenmesi; 

 Grup’un iç kontrol, risk yönetiminin verimlilik ve yeterliliğinin ve bunların faaliyetlerinin ve 
muhasebe ve raporlama sisteminin uygunluğun denetlenmesi 

 
 bankanın faaliyetlerini kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sürdürmesini engelleyebilecek 

hususlardan veya Kanun ihlallerinden ve uygulanan mevzuattan Yönetim Kurulu’nun 
haberdar edilmesi ve alınması gereken tedbirler, yapılması gereken uygulamlar ve Yönetim 
Kurulu tarafından alınması gerektiğini düşündüğü kararlara ilişkin olarak rapor vermek 
suretiyle Yönetim Kurulu’na düzenli bir şekilde tavsiyede bulunulması  

 
amacıyla karar vermiştir. 
 
 
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. 
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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 tarafından 2005 yılı içinde 121 karar 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. 
 
Bankacılık Kanunu (Kanun No.5411) madde 75 kapsamında, bankalar ile bunların mensupları; 
Bankacılık Kanununa, ilgili düzenlemelere, kuruluş amaç ve politikalarına uygun olarak faaliyetlerin 
icra edilmesini temin etmeye ve yönetimde adalet, doğruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas 
almaya yönelik etik ilkelere uymakla yükümlüdürler. Etik ilkeler, kuruluş birlikleri tarafından Kurulun 
uygun görüşü alınmak suretiyle belirlenecektir.  
 
 
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
 
Bankamız 2005 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: Aydın Esen 
Yavuz Canevi 
Alain Pierre Andre Bailly 
Hakan Tıraşın 
Melis Coşan Baban 
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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: İsmail Yanık 
Başkan Vekili : Dr. Akın Akbaygil 
Diğer Üyeleri : 
Varol Civil 
Umur Apaydın 
 
Bankamızın 08.11.2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 5411 sayılı Bankcılık Kanunu’nun 24 üncü 
maddesi hükümleri gözönüne alınarak tüm TEB Grubu şirketlerinden sorumlu bir Denetim Komitesi 
kurulması kararı alınmış, 4389 sayılı Kanun kapsamında Bankamızda kurulmuş bulunan Üst Düzey 
Risk Komitesi’nin yetkilerinin sözkonusu komite tarafından üstlenilmesi karara bağlanmıştır.  
 
Denetim Komitesi 

Görev tanımı :  

• Yönetim kurulu adına bankanın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini 
ve yeterliliğini,  

• bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler 
çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek,  

• bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön 
değerlendirmeleri yapmak, 

• Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak 
izlemek,  

• Bankacılık Kanun kapsamında ana ortaklık niteliğindeki kuruluşlarda, konsolide denetime tabi 
kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü 
sağlamakla 

görevli ve sorumludur.  

Üyeleri : 
Başkan : Alain Pierre Andre Bailly 
Başkan Vekili: İsmail Yanık 
 
 
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 
 
 
Bankamızın Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt YTL 500.- huzur hakkı, denetçilere ise aylık brüt YTL 
200.- 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. 2005 yılında Yönetim Kurulu 
üyelerimize cem’an YTL 2,719,045.- 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. 
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TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU’NA 
 
 
 
 

2 Mart 2006 
 
 
Denetçileri bulunduğumuz Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 31 Aralık 2005 tarihinde sona eren yıla ait 
mali tabloları tarafımızdan tetkik edilmiş olup, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine ve 
Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili tebliğler ve düzenlemelere ve bunun yanısıra bankanın genel 
politikalarına ve yönetmeliklerine uygun bulunduğunu arz ederiz. 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 
 
DENETÇİ    DENETÇİ 
Ayşe AŞARDAĞ    Musa ERDEN 
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KAR DAĞITIMI HAKKINDAKİ ÖNERİMİZ:   
     
2005 yılı  Bilanço karımızı  teşkil eden 78.716.376,01 YTL’nin, Ana Sözleşmemizin 52’nci maddesinin 
(A) ve (B) fıkraları uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtılmasını öngörmekteyiz. 
 

KARIN DAĞITIMI    
     
 I - DAĞITIM : (Ana Sözleşme Md. 52-A)  6.825.818,80 
     
 1. % 5 Kanuni Yedek Akçe olarak 3.935.818,80  
  (T.T.K. Md. 466/1)   
     
     
 2. Ödenmiş Sermayenin % 5'i oranında 2.890.000,00  
   birinci kar payı olarak   
     
 II - DAĞITIM : (Ana Sözleşme Md. 52-B)  71.890.557,21 
     
 1. Kurucu intifa senedi sahiplerine, 2,61  
  liradan, % 10 Kan.Yed.Akçe (T.T.K. Md. 466/2) 0,26  
  ayrıldıktan sonra, kalan 2,35  
 
 2. Yönetim Kurulu üyelerine dağıtım yapılmamasını 0  
     
 3. Banka Müdür ve müstahdemlerine dağıtım yapılmamasını 0  
     
 4. Ortaklarımıza kar payı olarak   
  ödenmek üzere 17.614.034,78  
  liradan, % 10 Kan.Yed.Akçe (T.T.K. Md. 466/2) 1.761.403,48  
  ayrıldıktan sonra, kalan 15.852.631,30  
     
  T.T.K. Md. 467 uyarınca Olağanüstü   
  Yedek Akçe olarak 54.276.519,82  
 


