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A. GENEL BİLGİLER
Dönem İçerisinde Banka’nın Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Yardımcıları ile ilgili
Değişiklikler
Banka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Özcan Türkakın 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla görevinden
emeklilik nedeniyle ayrılmış olup, yerine 1 Nisan 2016 tarihi itibarıyla Sn. Suat İnce’nin seçilmesine karar
verilmiştir. İlgili özel durum açıklaması 24 Mart 2016 tarihinde KAP’ta yayınlanmış ve Sn. İnce BDDK sürecini
takiben 11 Nisan 2016 tarihi itibarıyla fiilen görevine başlamıştır. Sn. Suat İnce’nin özgeçmişine aşağıda yer
verilmiştir:
Suat İnce
1964 yılında Ankara’da doğan Suat İnce, 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden
mezun olmuştur. 1987 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak iş
hayatına başlayan Sn. İnce 1995 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığına terfi
etmiş, takiben 1997 ve 2008 yılları arasında çeşitli birim ve şubelerde Müdürlük görevinde bulunmuştur.
2008-2016 yılları arasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getiren Sn. İnce, Nisan 2016
itibarıyla TSKB Yönetim Kurulu Üyesi ve Banka Genel Müdürü olarak seçilmiştir.
Banka’nın Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu tarafından 01 Ocak 2016 – 31 Mart 2016 dönemi içinde 8 adet karar alınmıştır. Yönetim
Kurulu üyelerinin toplantılara katılımı yeterli düzeyde olmuştur.

B. YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN DÖNEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ
Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı belirsizliklerin şekillendirdiği 2015 yılının ardından, 2016 yılı ilk çeyreğinde global
risk iştahında bir miktar artış gözlemlenmiştir. Küresel ekonomide toparlanma sürecinin yavaş olacağı
beklentisinin güçlenmesiyle birlikte Fed faiz artışı öngörülerinin son çeyreğe ötelenmesi ve Avrupa Merkez
Bankası’ndan gelen gevşeme adımları gelişmekte olan ülkelere sermaye girişlerini hızlandırmıştır. Gelişmekte
olan ülkelere artan ilgi Türkiye’yi de sermaye girişleri açısından olumlu etkilemiştir.
TÜİK tarafından Mart ayı sonunda açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2015 yılında %4’lük bir büyüme
ile beklentilerin üzerinde bir performans sergilemiştir. Öncü göstergeler bu ılımlı büyüme seyrinin devam
ettiğine işaret etmektedir. Büyümenin itici gücü olmayı sürdüren iç tüketime asgari ücrete yapılan artışın
katkıda bulunması beklenirken; dış talep tarafında ise jeopolitik riskler aşağı yönlü riskler oluştursa da
ihracatın pazar değiştirme esnekliğinin ve Avrupa ekonomisindeki toparlanmanın önümüzdeki dönemde
büyümeyi destekleyici unsurlar olacağı tahmin edilmektedir.
Bankacılık sektörüne baktığımızda, TCMB’nin sıkı para politikası duruşu ve alınan makroihtiyati tedbirlere bağlı
olarak kredilerin kontrollü büyüme trendini devam ettirdiğini görüyoruz. Kredilerin kompozisyonu
incelendiğinde, ilk çeyrekte ticari kredilerin tüketici kredilerine kıyasla daha yüksek bir oranda büyümeyi
sürdürdüğü dikkati çekmektedir. Önümüzdeki dönemde gündeme gelmesi beklenen yatırım projelerinin
devreye girmesi ve mevzuat tarafında tüketici kredilerine ilişkin bankaların lehine meydana gelen gelişmeler
kredi büyümesine pozitif katkıda bulunacaktır. Yıl geneline bakıldığında, bankacılık sektörünün %10-12
seviyelerinde mevduat ve kredi büyümesi gerçekleştirebileceği düşünülmektedir. Sermaye yeterlilik
oranlarının ise Basel III’e uyum kapsamında Mart ayı itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeler ile birlikte %1415 bandında seyretmeye devam edeceği öngörülmektedir.
Diğer bankalardan farklı bir iş modeline sahip olan TSKB, başarılı bir çeyreği geride bırakmıştır. Öte yandan,
2015 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notu ile BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan firmalar
arasında yine en yüksek nota sahip üç kuruluş arasında yer almayı başarmıştır. Banka önümüzdeki dönemde
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özel sektörün nitelikli yatırımlarına destek sağlamayı, tüm menfaat sahipleri için değer yaratmayı ve kurumsal
yönetim ile sürdürülebilirlik alanlarında örnek kuruluşlar arasında yer almayı sürdürecektir.
Saygılarımla,
Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Bali

C. GENEL MÜDÜR’ÜN DÖNEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ
Jeopolitik gelişmeler ve global belirsizliklerin gölgesinde başlayan yılın ilk çeyreği, global risk algısında önemli
iyileşmenin kaydedildiği ve Türkiye’nin diğer gelişmekte olan üllkelerden pozitif ayrıştığı bir dönem olmuştur.
Merkez Bankası’nın faiz indirim süreci ile birlikte fonlama maliyetinde düşüş gerçekleşmiş, TL eşit döviz sepeti
karşısında %2,5 değer kazanmıştır. Global ve yurt içi makroekonomik öncü göstergeler de bu iyimser
görünümü destekler niteliktedir.
Genel Kurul toplantısını da içine alan bu ilk çeyreklik dönemde, Bankamız hedefleri ile paralel başarılı bir
performans sergilemiştir. Kurumsal kredilerde toparlanmanın hissedilmeye başladığı ilk üç aylık dönemde,
yabancı para cinsinden kredilerde Banka sektörle paralel bir kredi büyümesi gerçekleştirmiştir. Yıllık bazda
aktiflerde %21, kredilerde %16,2 artış kaydeden ve kredilerini ilk çeyrekte kurdan arındırılmış bazda %2
civarında büyüterek 13,9 milyar TL seviyesine taşıyan Bankamızın yeni kullandırımlarında enerji üretimi, enerji
ve kaynak verimliliği öne çıkan projeler olmuştur. İşletme kredilerinde de bir miktar canlanma
gözlemlenmektedir. Önümüzdeki dönemde proje finansmanı tarafının da kredi büyümesine olumlu katkı
sağlayacağı kanaatindeyiz.
Büyürken aynı zamanda aktif kalitesini de koruyan Banka, özkaynaklarını güçlendirmeye devam etmiştir.
TSKB, ilk üç ayda özkaynaklarını konsolide bazda %3,4 artışla 2,9 milyar TL’ye taşımıştır. 31 Mart 2016
itibarıyla Banka’nın sermaye yeterlilik oranı %16 seviyesindedir. İlk çeyrek karlılık açısından da başarılı bir
dönem olmuştur. Konsolide net dönem karı yıllık bazda %39 yükselişle 136,2 milyon TL’ye ulaşmıştır.
TSKB; KOBİ’lere sağladığı desteği, gerek kalkınma finansmanı kurumlarından sağladığı kaynaklar gerekse
kalkınmayı destekleyecek yeni girişimleriyle artırmaya ilk çeyrekte de devam etmiştir. Şubat ayında T.C.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Avrupa Yatırım Bankası’ndan (EIB) 100 milyon Euro
tutarında kredi temin edilmiştir. Mayıs 2015’te EIB’den temin edilen 100 milyon Euro’luk kredinin devamı
niteliğini taşıyan söz konusu kaynak ile, KOBİ’ler ve orta ölçekli şirketlere en fazla 8 yıl vadeli olmak üzere
finansman sağlanması planlanmaktadır.
Dönemin bir diğer önemli gelişmesi ise KOBİ’lerin inovatif yatırımlarını desteklemek amacıyla Avrupa Yatırım
Fonu ile TSKB arasında imzalanan “InnovFin Kobi Garanti Anlaşması” olmuştur. Anlaşma çerçevesinde TSKB,
önümüzdeki iki yıl inovatif şirketlere, Avrupa Yatırım Fonu’nun “Horizon 2020-Avrupa Birliği Araştırma ve
İnovasyon Çerçeve Programı” kapsamında sunduğu garantiyle kredi sağlamayı planlamaktadır. Avrupa Birliği
desteği ile inovatif Türk firmaları için sağlanacak kredi tutarının 20 milyon Euro’ya ulaşması beklenmektedir.
Böylelikle; istihdam yaratma ve rekabet avantajı sağlama konularında şirketlere vereceğimiz destekle
ekonomimizin büyümesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.
Saygılarımla,
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Suat İnce
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D. ARA DÖNEMDE MEYDANA GELEN EKONOMİK GELİŞMELER
2016 Yılı İlk 3 Ayındaki Ekonomik Gelişmeler
Türkiye ekonomisi 2015 yılı son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %5,7, 2015 yılının tamamında %4
büyüme göstermiştir. Güçlü iç talep yılın son çeyreğinde büyümenin en önemli kaynağı olmuştur. 2015 sonu
itibarıyla Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 1,95 trilyon TL’ye (720 milyar ABD doları) ulaşmıştır.
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, Mart 2016 itibarıyla tüketici fiyatlarına göre yıllık
enflasyon %7,46 seviyesindedir. 2015’i %8,81 ile tamamlayan enflasyonun düşüşünde 2015’teki döviz kuru
yükselişlerinin olumsuz yansımalarının sona ermesi ve gıda fiyatlarındaki düşüş etkili olmuştur. Orta vadeli
programda hükümetin TÜFE’ye göre 2016 yılsonu enflasyon beklentisi %7,5 seviyesindedir.
Sanayi üretimi 2016 yılına güçlü bir başlangıç yapmıştır. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Şubat 2016’da
önceki yılın aynı ayına göre %8,5 artış göstermiştir. Takvim etkilerinden arındırılmış endekslere göre de sanayi
üretiminde Şubat’ta geçen yılın aynı ayına göre %5,8 artış izlenmiştir. Yılın ilk iki aylık döneminde toplam
sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %6 artmıştır. Sanayi üretimi 2015’in ilk iki ayında %0,7
gerilemişti.
Dış ticaret açığı yıllıklandırılmış olarak son iki yıldır kaydettiği düzenli aylık düşüşünü 2016’nın ilk iki ayında da
devam ettirmiş, 2015 sonundaki 63,2 milyar ABD doları seviyesinden Şubat 2016 sonunda 61,1 milyar ABD
dolarına gerilemiştir. Yılın ilk iki aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %10,5, ithalat %13,6
azalış göstermiş, dış ticaret açığı %22 düşüşle 7 milyar ABD doları olmuştur. Bu dönemde ihracatın ithalatı
karşılama oranı %75,7 olarak gerçekleşmiştir.
2014’te başlayan düşüş trendini devam ettiren cari ise açık yılın ilk iki aylık döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre %28 düşüşle 4,1 milyar ABD dolarına gerilemiştir. Böylelikle, yıllık cari açık 2015 sonundaki
32,1 milyar ABD doları seviyesinden 30,5 milyar ABD doları seviyesine inmiştir. 2015 sonunda %4,4
seviyesinde olan cari açık / GSYİH oranının, 2016’nın ikinci ayı sonu itibarıyla %4,2 seviyesine gerilediği tahmin
edilmektedir.
Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılı ilk üç aylık döneminde merkezi yönetim bütçesi 46 milyon TL fazla
vermiştir. Bütçede geçen yılın aynı döneminde 5,4 milyar TL’lik açık bulunuyordu. Faiz giderlerinin %9
gerilemiş olması ve vergi dışı gelirlerdeki %37 artış bütçenin fazla vermesinde etkili olmuştur. Faiz dışı fazla ise
2016 yılı ilk üç ayında %30,4 artışla 16,5 milyar TL olarak açıklanmıştır.
Piyasalar
Piyasalar 2016’ya küresel büyüme endişeleri ve emtia fiyatlarındaki sert düşüş, Fed’in Aralık ayında başlayan
faiz artırım sürecinin devam edeceği ve likiditenin kısılacağı endişeleri arasında azalan risk iştahıyla
başlamıştır. Gelişen ülkelerden 2015 yılı boyunca izlenen fon çıkışı, yılın ilk ayında da devam etmiştir. Ocak ayı
sonunda Avrupa Merkez Bankası’nın para politikasını gevşetme yönünde attığı ilave adım ve Fed’den gelecek
faiz artışlarına ilişkin beklentinin yılın son çeyreğine ötelenmesi risk iştahında iyileşmeye neden olmuştur. İki
büyük merkez bankasının desteğinin yanı sıra Çin’de inşaat sektörünü canlandırmak için alınan tedbirler,
Suudi Arabistan ve Rusya’nın petrol üretimini Ocak seviyelerinde dondurma kararı, OPEC ve OPEC dışı
üreticilerin Nisan ayında Katar’da toplantı yapma planı, Suriye’de ateşkesin sağlanması ve emtia fiyatlarında
başlayan yukarı yönlü hareket neticesinde Şubat ve Mart aylarında gelişen ülkelere yeniden sermaye girişleri
görülmeye başlanmıştır.
Düşen küresel büyüme beklentileri ve ABD’de faiz artırım endişelerinin azalmasıyla uluslararası piyasalarda
ABD doları güç kaybederken, Avrupa Merkez Bankası’nın daha fazla gevşeme yeri kalmadığı vurgusunu
yapması Euro/Dolar’ın yılın başındaki 1,08 seviyesinden dönem sonunda 1,1380’e yükselmesine neden
olmuştur. Finansal piyasalarda faiz artış beklentilerinin zayıflaması ve risk artışıyla tahvile yönelim, ABD 10
yıllık tahvil faizinin %2,27’den %1,77’ye gerilemesini sağlamıştır. Dönemin ikinci yarısında küresel piyasalarda
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yaşanan toparlanma ve enflasyonda izlenen düşüşle, Dolar/TL 2,82’ye iki yıllık sabit kuponlu gösterge tahvil
faizi ise %10 seviyesine gerilemiştir. BIST-100 ilk çeyreği %16,1’lik yükselişle tamamlamıştır.
Merkez Bankası, Ağustos 2015’te açıkladığı dünyada para politikalarında sıkılaşma eğilimiyle birlikte para
politikasında uygulamayı hedeflediği sadeleşme adımlarını yılın başında artan oynaklık nedeniyle Ocak ve
Şubat ayında askıya almıştır. Banka, Mart ayında gözlenen oynaklık düşüşüyle ilk adımı atmış ve faiz
koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faiz oranını 25 baz puan indirimle %10,50’ye çekmiştir. Nisan
ayında ise küresel finansal piyasalardaki iyileşme ve enflasyondaki düşüşle borç verme faiz oranını %10’a
düşürmüştür. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo faiz oranını ise değiştirmeden %7,5 seviyesinde
bırakmıştır.
Bankacılık Sektörü
Mart 2016 sonu itibarıyla toplam kredilerde son bir yıllık artış hızı %11,3 iken, kurumsal kredilerde bu oran
%13,7 seviyesinde izlenmekte, tüketici kredilerinde ise %6,1’e gerilemektedir. Kredilerin yılbaşından beri
büyüme hızına bakıldığında ilk çeyrek toplam kredi büyümesi kur etkisinden arındırılmış olarak %2,2
seviyesindedir.
Mevduat artışı ise son yıllarda görülenden farklı olarak 2016 yılı ilk çeyreğinde kur etkisinden arındırılmış
olarak %3,4 ile kredi artışının üstünde bir seviyede gerçekleşmiştir. 2010 yılından beri artış gösteren
kredi/mevduat oranı 2015 yılında artış ivmesini kaybettikten sonra 2016 yılında Mart sonu itibarıyla
%117’den %116’ya gerilemiştir.
Değişim YBB
Krediler
Mevduat

TL cinsinden
1,6%
2,7%

Kur farkından
arındırılmış
2,2%
3,4%

Kaynak: BDDK Haftalık Bülten, 1 Nisan 2016

E.

GENEL KURUL KARARLARI

Banka’nın yıllık Olağan Genel Kurulu 24 Mart 2016 tarihinde Genel Müdürlük binasında gerçekleşmiştir.
2015 yılı olağan Genel Kurul toplantısı, Banka’nın toplam 1.750 milyon TL’lik sermayesine tekabül eden
175.000.000.000 adet paydan, 1.475.110,561 TL’lik sermayeye karşılık 147.511.056.166 adet payın fiziki ve
elektronik ortamda toplantıya katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda, Pay Sahipleri tarafından:


Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için
Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,



2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi

konularındaki önergeler oy birliği ile kabul edilmiştir.


Banka’nın 2015 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,



Banka’nın 2015 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,



Yıl içinde Sn. Ertan Burhanettin Kantar’ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn.
Zeynep Hansu Uçar’ın seçilmesinin onaya sunulması,



Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
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Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti,



Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,



Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun seçilmesi,



Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler
hakkında izin verilmesi,

konularındaki önergeler ise oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur. SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim
Tebliği’nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmiştir.

F.

ARA DÖNEMDE BANKANIN FAALİYETLERİNDE GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Banka uluslararası finans kurumları ile güçlü ilişkilerini sürdürmektedir. 4 Şubat 2016 tarihinde TSKB, T.C.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile 100 milyon Euro tutarında
kredi sözleşmesine imza atmıştır. Söz konusu kaynak ile, KOBİ’ler ve orta ölçekli şirketlere en fazla 8 yıl vadeli
olmak üzere finansman sağlanması hedeflenmektedir.
16 Mart 2016 tarihinde ise TSKB ile Avrupa Yatırım Fonu (EIF) arasında InnovFin KOBİ Garanti Mekanizması
anlaşması imzalanmıştır. Azami 20 milyon Euro kredi portföyü büyüklüğündeki sözleşme kapsamında
yapılacak kullandırımlarla, Türkiye genelinde özel sektörde yer alan yenilikçi (inovatif) KOBİ ve orta boy
şirketlerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
Talep açısından yılın ilk çeyreğinde kurumsal kredilerde geçen yıla kıyasla bir miktar canlanma
gözlemlenmiştir. İlk üç ayda yapılan kredi kullandırımlarında yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği
temaları öne çıkmaya devam etmiştir. Gelecek dönemlerde gündeme gelecek yatırım projeleri sayısındaki
artış kredi büyümesini destekleyecektir.
Banka’nın Kurumsal Yönetim Faaliyetlerine İlişkin Gelişmeler
Bankamızın Olağan Genel Kurul Toplantısında nakit kar payı ile ilgili olarak; birinci ve ikinci kâr payları toplamı
olan 352.500.000-TL'nin ödenmiş sermayenin %3'üne denk gelen brüt 52.500.000-TL'sinin ortaklara nakit
olarak dağıtılmasına ve %17,14'üne denk gelen 300.000.000-TL'nin ise, Bankamız sermayesinin
1.750.000.000-TL'den 2.050.000.000-TL'ye artırılmasında kullanılmak üzere bedelsiz pay senedi olarak
verilmesine ve bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının söz konusu paylara ilişkin ihraç
belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben başlanmasına karar verilmiştir. 28
Mart 2016 tarihinde, öncelikle hissedarlara daha sonra Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlara kar payı dağıtımı
yapılmıştır. Öte yandan, sermaye artırımı için BDDK, SPK ve Sanayi Ticaret Bakanlığı’ndan onay almak üzere
gerekli başvurular yapılmıştır.
Banka en yüksek kurumsal yönetim notuna sahip kuruluşlar arasında yer almayı sürdürmektedir. 2015 yılında
aldığı 10 üzerinden 9,52 seviyesindeki notuyla, TSKB dokuzuncusu 14 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen
Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde “En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip 2’nci Kuruluş”
ödülüne layık görülmüştür.

G. ARA DÖNEMDE MEYDANA GELEN FİNANSAL GELİŞMELER
Bankanın 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla başlıca konsolide finansal göstergelerinin özetine aşağıda yer
verilmiştir:
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Toplam aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %21, 2015 yılı sonuna göre %1,5 artarak 21.677
milyon TL seviyesine ulaşmıştır.
Toplam kredi portföyü 13.834 milyon TL olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre %16,2, yıl
başına göre ise %1,5 artış kaydetmiştir. Yılbaşından bugüne kurdan arındırılmış kredi büyümesi %2 olmuştur.
Takipteki kredilerin toplam krediler içindeki oranı ilk üç aylık dönemde %0,4 seviyesini korumuştur.
Özkaynaklar geçen yılın aynı dönemine göre %20,2, 2015 yılı sonuna göre ise %3,4 oranında artış göstererek
2.879 milyon TL olmuştur. 2015 yılı sonunda %16 olarak gözlemlenen sermaye yeterlilik oranı, 2016 yılının
Mart ayı sonunda ise %16,03 olarak gerçekleşmiştir.
31 Mart 2016 itibarıyla konsolide net kâr yıllık bazda %39 artarak 136.181 bin TL’ye ulaşmıştır.
2015 yılı Mart ayında %16,5 olarak gerçekleşen özkaynak kârlılığı, 2015 yılı sonunda %15,6, 2016 yılı Mart
ayında ise %19,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.
2015 yılı Mart ayında %2,3 olarak gerçekleşen aktif kârlılığı, 2015 yılı sonunda %2,2, 2016 yılı Mart ayında ise
%2,5 olarak gerçekleşmiştir.
2016 yılı ilk üç aylık dönemde faaliyet gelirleri toplamı yıllık bazda %8,1 oranında artarak 211,2 milyon TL
olurken, diğer faaliyet giderleri %5,7’lik artışla 37,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk üç aylık
döneminde %18,3 olan ve 2015 yıl sonunda %20,2’ye yükselen gider-gelir oranı, 2016 yılının ilk üç ayında
tekrar %17,9 seviyesine gerilemiştir.

H. RİSK YÖNETİMİ
TSKB Risk Yönetimi Politikaları ve bu politikalara ilişkin uygulama esasları, Yönetim Kurulu tarafından
belirlenmiş bulunan ve Banka üst yönetimince uygulanan yazılı standartlardan oluşmaktadır.
TSKB Risk Yönetimi Politikaları kapsamında, Banka’nın maruz kaldığı temel riskler kredi riski, aktif pasif
yönetimi riski (piyasa riski, yapısal faiz oranı riski, likidite riski) ve operasyonel risk olarak belirlenmiş olup, söz
konusu risk politikaları ve bunlara ilişkin uygulama esaslarına uyumun temini ile Bankanın karşı karşıya olduğu
risklerin bu politikalar paralelinde yönetilebilmesi amacına yönelik olarak Banka bünyesinde bir Risk Yönetimi
Müdürlüğü teşkil edilmiştir.
TSKB Risk Yönetimi Müdürlüğü risklerin yönetimiyle ilgili tüm süreçlere aktif olarak katılır ve Yönetim
Kurulu’na, Denetim Komitesi’ne, üst yönetime ve ilgili banka içi birimlere düzenli raporlamalar gerçekleştirir.
Görev ve sorumlulukları ve yapısı Risk Yönetimi Müdürlüğü Yönetmeliğiyle belirlenmiştir.

I.

DİĞER BİLGİLER

Dönem içinde banka faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar yukarıda
sunulmuştur. Diğer bilgiler için, 2015 yılına ait yıllık faaliyet raporuna aşağıdaki internet adresinden
ulaşılabilir:
http://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar
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