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A. GENEL BİLGİLER

Dönem İçerisinde Banka’nın Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür
Yardımcıları ile ilgili Değişiklikler
Dönem içerisinde Yönetim Kurulunda gerçekleşen değişikliklere aşağıda yer verilmiştir. Üst yönetimde
ise herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifaen ayrılan Sn. Kemal Saç’tan boşalan Yönetim
Kurulu Üyeliğine 22 Mart 2017 tarihinde Sn. Mithat Rende seçilmiştir. Sn. Rende, 4 Nisan 2017
tarihinde yemin ederek görevine başlamıştır. 7 Nisan 2017 tarihinde görevinden istifaen ayrılan
Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Adnan Bali’den boşalan Yönetim
Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Sn. H.Ersin Özince seçilmiştir.
7 Haziran 2017 tarihinde Sn. Fikret Utku Özdemir görevinden istifaen ayrılmıştır. Bankamız Yönetim
Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Mehmet Şencan seçilmiştir. 14 Haziran
2017 tarihinde görevinden istifaen ayrılan Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Halil Aydoğan’dan boşalan
Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Sn. Mehmet Emin Özcan seçilmiştir.
Sn. H.Ersin Özince, Sn. Mithat Rende, Sn. Mehmet Şencan ve Sn. Mehmet Emin Özcan’ın
özgeçmişlerine aşağıda yer verilmiştir:
H. Ersin Özince
1953’te Havran’da doğan H. Ersin Özince, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi,
İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1976 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş
Yardımcısı olarak göreve başlayan Sn. Özince, İş Bankası’nın çeşitli birimlerinde yöneticilik yapmış,
1994 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilmiştir. Bu görevi sırasında sorumluluk alanları
Bankanın Hazine, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları, Krediler ve İstihbarat-Mali Analiz
Bölümlerini kapsayan Sn.Özince, 28 Ekim 1998 tarihinde İş Bankası’nın 15. Genel Müdürü olarak
atanmıştır.
31 Mart 2011, 28 Mart 2014 ve 31 Mart 2017 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn.Özince
01 Nisan 2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı, 29 Aralık 2011 tarihinden itibaren
Ücretlendirme Komitesi Başkanı, 04 Nisan 2017 tarihinden itibaren de Denetim Komitesi Üyesi, KKTC
İç Sistemler Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Sn.Özince, 02.11.1998 - 31.05.2000, 03.06.2002 - 01.04.2011 tarihleri arasında Türkiye Bankalar
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, 17.04.2009 - 01.04.2011 yılları arası TSKB Yönetim Kurulu Başkanı,
28.10.1998 - 14.04.2006, 01.04.2011-06.04.2017 yılları arasında ise T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.
Sn. Özince İş Bankası dışında Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve
Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Tema Vakfı Mütevelliler Heyeti Üyesi ve
07.04.2017 tarihi itibarıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev
yapmaktadır.
Mithat Rende
1953’te Antakya’da doğan Mithat Rende, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun
olmuş, ardından Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Şam, Roma, Brüksel (NATO), Sofya, Viyana (AGİT)
ve Londra Büyükelçiliklerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Londra-RCDS’de Güvenlik ve
Uluslararası İlişkiler lisansüstü programını tamamladıktan sonra İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı
görevini üstlenen Rende, 2005 yılında Enerji Çevre ve Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı olmuştur.
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2005-2008 yılları arasında Brüksel'deki Enerji Şartı Konferansı'nın Ticaret ve Transit Çalışma Grubu
Başkanlığını yürüten Rende, 2007 yılında Katar Büyükelçisi olarak atanmıştır. 2010-2013 yıllarında
Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü görevine getirilen Rende aynı dönemde, İklim Değişikliği
Baş Müzakerecisi ve Türkiye Nükleer Enerji Komisyonu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2013 yılında
OECD Daimi Temsilciliğine atanan Büyükelçi Rende 2014 yılında OECD İcra Komitesi Başkanlığına
seçilmiştir. 2016 yılında emekli olan Rende 4 Nisan 2017 tarihinden itibaren TSKB Yönetim Kurulu
Üyesidir.
Mehmet Şencan
1964 Adapazarı doğumlu olan Sn.Şencan, Üniversite öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme
Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış, çalışma hayatına T. İş Bankası Galata Şubesi’nde memur olarak
başlamış, ardından Teftiş Kurulu Başkanlığı’na katılmıştır. Mali Tahlilci ve Kambiyocu unvanlarına
sahip olan Sn.Şencan, IV. Sınıf müfettiş iken 1997 yılında Bursa Şubesi Müdür Yardımcılığı’na, takiben
çeşitli illerde şube müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra, 2011 yılında Başkent Kurumsal Şube
Müdürlüğü’ne, 2016 tarihinde ise Kozyatağı Kurumsal Şube Müdürlüğüne atanmıştır. 27.04.2017
tarihinde, Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilmiştir. Sn. Şencan, 07.06.2017
tarihi itibariyle TSKB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.
Mehmet Emin Özcan
1960 yılında doğan Mehmet Emin Özcan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve
Maliye Bölümü’nden mezundur. 1983 yılında Türkiye İş Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak
başlayan Sayın Özcan, daha sonrasında Albaraka Türk Katılım Bankası’nda yönetici olarak değişik
sorumluluklar üstlendi. 2003-2005 yılları arasında T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas
Üyeliği yapmıştır. Aynı zamanda Institute of International Finance (IIF) nezdinde Banka Temsilcisi,
Demir-Halk Bank / Hollanda, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Finansal Kiralama A.Ş.’de
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2005-2010 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve aynı kurumun muhtelif iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
ve Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2010-2013 yılları arasında T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanvekili ve Demir-Halk Bank Rotterdam Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yerine getirmiştir. 2013
yılında Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine atanan ve Vakıfbank’ın muhtelif iştiraklerinde
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkanvekilliği görevlerinde bulunan Sn. Özcan, 2017 yılında K.K.T.C.
Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilmesi üzerine Vakıfbank’taki görevinden ayrılmıştır. 9
Haziran 2017 tarihinde Vakıfbank Genel Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Emin Özcan, 20 Haziran 2017
tarihinden itibaren TSKB Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yerine getirmektedir.
Banka’nın Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu tarafından 01 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 dönemi içinde 28 adet karar alınmıştır.
Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılımı yeterli düzeyde olmuştur.
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B. YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN DÖNEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ

2017 yılının ikinci çeyreği dünyada risk iştahının nispeten arttığı ve gelişmekte olan ülkelere sıcak para
akışının hızlandığı bir dönem olmuştur. Türk Lirası da dahil olmak üzere gelişmekte olan ülke para
birimlerinde ABD doları karşısında değer artışları gözlemlenmiştir. Avrupa’da siyasi belirsizliklerdeki
azalış ve güçlü ekonomik toparlanmanın etkisiyle, ilk çeyrek sonunda 1,06 seviyelerinde olan
Euro/ABD doları paritesi güçlenerek ikinci çeyrek sonunda 1,14 seviyelerine ulaşmıştır. Öte yandan,
Haziran ayının ikinci haftasında Fed’in 25 baz puanlık faiz artışı ve bilanço küçültmeye yönelik
açıklamaları ile birlikte, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarından gelen sıkılaşma sinyalleri global
likiditeye ilişkin endişeleri artırmıştır. Bu durum, gelişmiş ülkelerin tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir
hareketi başlatmıştır. Önümüzdeki dönemde küresel piyasaların seyri, merkez bankaları tarafından
alınacak kararlar ve bu doğrultuda oluşan beklentilere göre şekillenecektir.
Yurt içinde geçen yılın ikinci yarısında devreye giren makro-ihtiyati politikalar, kamu maliyesi
teşvikleri ve desteklerinin iç talebe pozitif yansımalarını gözlemlemeye devam etmekteyiz. Canlanan
özel tüketimin de katkısı ile Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %5 oranında büyüme kaydetmiştir.
Büyümede en büyük katkıyı özel tüketimden sonra ihracat ve kamu harcamaları sağlamıştır. Bununla
birlikte, başta Türkiye Satın Alma Yöneticileri Endeksi olmak üzere birtakım öncü göstergeler
büyümenin yılın ikinci çeyreğinde de güçlü geleceğine işaret etmektedir. Bu indikatörler ışığında,
Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde son dönemde yukarı yönlü revizyonlar görülmektedir. Öte
yandan, Haziran ayında tüketici enflasyonu, giyim ve gıda gruplarında kaydedilen fiyat düşüşleri ile
tahminlerin tersine 27 baz puan gerileyerek yıllık bazda %10,90 seviyesine inmiştir. Son dönemde
açıklanan olumlu büyüme göstergeleri ve iyileşen büyüme beklentileri neticesinde, zayıflayan maliyet
yönlü enflasyonist baskının yerini talep yönlü bir baskıya bırakma olasılığı bulunmaktadır. Bu sebeple,
TCMB’nin ihtiyatlı tutumunu devam ettirerek, sıkı duruşunu koruyacağını ve gelen verileri bir süre daha
takip edeceğini düşünmekteyiz.
Özellikle Nisan ayından itibaren kullandırımı hızlanan Kredi Garanti Fonu (KGF) gerek iktisadi
faaliyetlerin canlanması gerekse bankacılık sektörü kredi büyümesi açısından olumlu sonuçlar
doğurmuştur. Haziran sonu itibarıyla KGF kapsamında bankaların kullandırdığı limit 200 milyar TL’ye
yaklaşmıştır. Ağırlıklı olarak TL kurumsal krediler tarafındaki artıştan kaynaklanan sektörün ilk altı
aylık kredi büyümesi %10,7’ye ulaşırken, sektör aktif kalitesini korumayı sürdürmüştür. KGF’nin yanı
sıra dönem içerisinde ihraç edilen sermaye benzeri krediler sayesinde sektörün sermaye yeterlilik oranı
BDDK’nın Mayıs ayı verisine göre %17’ye yakın seviyelerde seyretmektedir. İkinci yarıyılda kredi
büyümesinin bir miktar hız keserek yılı %15-20 seviyelerinde tamamlamasını bekliyoruz.
Bankacılık sektörünün kredilendirme faaliyetlerinin hızlandığı ikinci çeyrek, TSKB açısından da
oldukça verimli ve başarılı bir dönem olmuştur. Misyonu doğrultusunda müşterilerine sağladığı finansal
desteği ilk altı ayda 1 milyar ABD doları seviyesine taşıyan Banka, kredi portföyünde TL bazında
sağladığı %13,1’lik artış ile bankacılık sektörünün üzerinde bir kredi büyümesi kaydetmiştir. TSKB
gerek finansal gerekse danışmanlık ürünleri ile yılın kalan döneminde de Türkiye ekonomisini
desteklemeye devam edecektir.
Saygılarımla,
Yönetim Kurulu Başkanı
H. Ersin Özince
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C. GENEL MÜDÜR’ÜN DÖNEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ

Geçen seneye göre ilk çeyrekte yurt içi piyasalarda görülen yataylaşma eğilimi, ikinci çeyrekte politik
belirsizliklerin ortadan kalkması ve otoritelerin uyguladığı teşvik ve desteklerin etkisi ile yerini daha
iyimser bir havaya bırakmıştır. İlk çeyrekte kaydedilen %5’lik ekonomik büyümenin ardından,
açıklanan öncü göstergeler 2017 yılı için Türkiye’nin ekonomik büyümesine ilişkin beklentileri yukarı
çekmiştir. Yılsonu için büyüme tahminimiz %5 seviyelerindedir.
TSKB olarak, birinci çeyrekte olduğu gibi ikinci üç aylık dönemde de kalkınmaya desteğimizi hız
kesmeden sürdürdük. İlk altı aylık dönem içerisinde imzaladığımız kredi sözleşme tutarı 1,6 milyar
ABD dolarına ulaşırken, nakdi plasman tutarımız 1 milyar ABD dolarına yaklaştı. Yeni kredi
kullandırımlarımızda; yenilenebilir enerji projeleri, organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımları ve
yeşil sertifikalı ticari gayrimenkul projeleri öne çıkarken, kaynak temalarından özellikle “kadın
istihdamı” yatırımcılar nezdinde ilgi gören bir tema oldu.
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi sendikasyon kredimizi sektördeki mevcut yenileme oranlarının üzerinde
yüzde 108’lik bir oranla temin ettik. 4 Temmuz 2017 tarihinde 12 ülkeden toplam 18 bankanın
katılımıyla sağladığımız 300 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredimiz, 212.000.000 Euro
ve 56.500.000 ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşmaktadır. Sendikasyon
kredimizin bu performansıyla, uluslararası finans dünyasında Türkiye ekonomisine ve TSKB’ye
duyulan güvenin bir kere daha teyit edildiğini görüyoruz. Sendikasyon kredisiyle, öncelikli olarak özel
sektör firmalarına dış ticaret finansmanı konusunda çözümler sunmayı planlıyoruz.
Dönemin bir başka önemli gelişmesi ise, TSKB’nin EMEA Finance Awards 2017 kapsamında aldığı
ödüller oldu. Geliştirdiği yenilikçi temalar ve ürünleri ile uluslararası platformlarda beğeni toplayan
Bankamız, yeşil tahvili ile “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Yeşil Tahvili” ödülüne hak kazandı. Proje
finansmanı alanında ise konsorsiyum kapsamında finansmanına katkı sağlanılan Aksa Doğalgaz ve
Tredaş projelerinde birer, Galataport projesinde iki adet olmak üzere dört ödüle layık görüldü.
Öte yandan, yılın ilk çeyreğinde yayınladığımız ve Türk finans sektörünün ilk entegre raporu olan 2016
yılı TSKB Entegre Raporu’nun, IIRC (Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi) veri tabanında örnek
raporlar arasında yerini almasından dolayı gurur duyuyoruz. Bu alanda reel ve finansal sektöre örnek
olacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.
Gösterdiğimiz istikrarli ve sağlıklı performans neticesinde başarılı bir çeyreğe daha imza attık.
Kredilerimizi kurdan arındırılmış bazda %9,3, TL bazında ise %13,1 oranında büyütürken, %7,5
oranında bir aktif büyümesi sağladık. Özkaynaklarımız geçen yılın aynı dönemine göre %14,3 artarak
3,2 milyar TL’ye ulaştı. 30 Haziran 2017 itibariyle net dönem karımız yıllık bazda %16,9 artışla 291,3
milyon TL oldu. %19,1 seviyesinde bir özkaynak karlılığı oranı elde ettik.
67. yılımızı geride bırakırken; bu güçlü performansı korumaya, uluslararası finans kuruluşlarıyla
kurduğumuz uzun soluklu işbirliklerini güçlendirmeye, yenilikçi fikirlerle kaynaklarımızı
çeşitlendirmeye ve ülkemizin kalkınmasına verdiğimiz desteği artırmaya devam edeceğiz.
Saygılarımla,
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Suat İnce
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D. ARA DÖNEMDE MEYDANA GELEN EKONOMİK GELİŞMELER

2017 Yılı İlk 6 Ayındaki Ekonomik Gelişmeler
Türkiye ekonomisi 2017 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %5,0 büyüme göstermiştir.
İlk çeyrekte hanehalkı tüketimi %5,1 artışla büyümenin itici gücü olmuştur. Mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış veriye göre 2017 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre GSYİH’da %1,4
artış olmuştur. Mart 2017 sonu itibarıyla Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 2,67 trilyon TL’ye (840
milyar ABD doları) ulaşmıştır.
TÜİK verilerine göre, Haziran 2017 itibarıyla tüketici fiyatlarına göre yıllık enflasyon %10,90
seviyesindedir. 2016’yı %8,53 ile tamamlayan enflasyonun yükselişinde, geçen yılın son çeyreğinde
izlenen kur artışının gecikmeli etkileri, gıda fiyatlarında ve küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş etkili
olmuştur.
TÜİK verilerine göre sanayi üretimi yılın ilk beş ayında yıllık bazda şubat ayı hariç artışlar kaydetmiştir.
Yılın ilk çeyreğinde ortalama %1,7 olan artış, yılın ikinci çeyreğinde ivmelenen artışla ilk beş aylık
dönemde %3 olmuştur.
Yılın ilk beş aylık döneminde demir, çelik, enerji ve otomotiv sektörlerinin ihracatında güçlü artışlar ve
tekstil ve altın ihracatında izlenen düşüşle toplam ihracat %9,5 artışla 64,3 milyar ABD doları olmuştur.
Bu dönemde, enerji ithalatının %38 ve altın ithalatının %258 artışı, toplam ithalatın %11,2 artışla 89,1
milyar ABD dolarına yükselmesine neden olmuştur. Böylelikle, dış ticaret açığı %15,7 artışla 24,8
milyar ABD dolarına yükselmiştir. İlk beş aylık dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı %72,1
olmuştur.
2016 yılını 32,6 milyar ABD doları ile GSYH’nın %3,8’i seviyesinde tamamlayan cari işlemler açığı
2017 yılının ilk beş aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %28 artışla 35,3 milyar ABD
dolarına yükselmiştir.
Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılı ilk altı aylık döneminde merkezi yönetim bütçesi 25,2 milyar
TL açık vermiştir. Bütçede geçen yılın aynı döneminde 1,1 milyar TL tutarında fazla bulunuyordu. İlk
altı aylık dönemde vergi gelirleri %13,6 artışla 216 milyar TL, faiz dışı harcamalar %20 artışla 247
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz dışı fazla ise 2017 yılı ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine
göre %93’lük düşüşle 1,7 milyar TL olarak açıklanmıştır.
Piyasalar
Yılın ilk yarısında piyasalara ABD’de yeni yönetimin ekonomi politikalarına dair bekleyiş, Hollanda ve
Fransa seçimleri ile Fed’in faiz adımları gibi gelişmeler yön vermiştir. Geçtiğimiz dönemde her yıl birer
kez faiz artışı yapabilen Fed faiz artış sıklığını 3 aya düşürmüş ve yılın ilk yarısında iki kez artırıma
giderek faizini %1-1,25 aralığına yükseltmiştir. Fed’in faiz artışlarının piyasa dinamiklerini bozmayacak
şekilde sinyaller verilerek yapılması, beklentilerin altında kalan enflasyon verileri ve hedeflenen mâli
teşviklerin henüz gerçekleşmemesi küresel piyasalarda doların değer kaybetmesine neden olmuştur.
Buna karşılık Euro Bölgesi’nde güçlenen büyüme ve seçim takviminin Avrupa Birliği’nde siyasi riskleri
azaltacak şekilde ilerlemesi euroyu güçlendirmiştir. Yıla 1,03’ten başlayan euro/dolar paritesi haziran
sonunda 1,14’e yükselmiştir. Bu gelişmeler yılın ilk altı aylık döneminde risk iştahını iyileştirmiş ve
portföy yatırımlarının Brezilya ve Güney Afrika’da izlenen siyasi olumsuzluklara ve Türkiye’deki
referandum sürecine rağmen gelişen ülkelere kaymasına neden olmuştur. Gelişen ülke para birimleri
değer kazanmış, borsalar yükselmiştir. Büyümeye yönelik destek beklentileri, Fed’in sıkılaşma
yönündeki adım ve söylemleri, enflasyonda yükseliş beklentileri ve Fed’in ardından Avrupa, Kanada ve
İngiltere merkez bankalarından gevşek para politikalarının sona ereceğine dair sinyaller gelmesi ise
küresel tahvil faizlerinin yükselmesine neden olmuştur.
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OPEC’in üretim kesintisi kararı aldığı Kasım 2016 toplantısından sonra başladığı yükselişle ocak ayında
55 dolara yükselen Brent petrol ise ABD ekonomisindeki zayıflık ve ABD’de ve OPEC anlaşmasından
muaf tutulan ülkelerdeki üretim artışıyla yeniden 45 dolara gerilemiştir.
Yurt içinde ise yılın ilk yarısında Anayasa değişikliği referandumu, hükümetin büyümeyi, istihdamı ve
yatırımları destekleyici teşvik programları, Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluşu ve Kredi Garanti
Fonu’nun limitinin 250 milyar liraya yükseltilmesinin kredi hacminde yarattığı yukarı yönlü etki gibi
yoğun bir gündem izlenmiştir. Merkez Bankası enflasyonu kontrol altına almak ve kurlardaki oynaklığı
azaltmak amacıyla, piyasalara sağladığı marjinal fonlama olanağını, ağırlıklı olarak, faizini %12,75’e
çektiği geç likidite penceresine kaydırmış ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %8,3’ten yaklaşık
%12,0’ye yükseltmiştir. Gelişen ülkelere artan portföy girişlerinden faydalanan hisse senetlerinde
pozitif bir görünüm izlenirken, küresel gelişmeler, enflasyondaki yükseliş ve Merkez Bankası’nın
sıkılaşma adımları tahvil faizlerini yükseltmiştir. Yıla 3,52’den başlayan dolar/TL, dönem içinde 3,94’e
yükseldiyse de Merkez Bankası’nın sıkılaşma adımları ve yabancı portföy girişleriyle bu dönemi
3,52’den tamamlamıştır. İki yıllık gösterge tahvil faizi %10,63’ten başladığı ilk yarıyı %11,12’den,
BIST-100 endeksi %28,5 yükselişle 100.440’tan tamamlamıştır.
Bankacılık Sektörü
2017 yılı ilk yarısında toplam krediler nominal bazda %10,7, sepet kur bazında kur etkisinden
arındırılmış olarak %9,6 artış göstermiştir. Kredi artışını TP krediler ve TP krediler içinde de Kredi
Garanti Fonu desteği etkisinde ivmelenen TP taksitli ticari krediler büyümesi sürüklemektedir. Toplam
TP krediler yılbaşından beri %16,6 artarken, YP krediler kur etkisinden arınmış olarak %1,4 azalmıştır.
TP kredi artışının %63’ü TP taksitli ticari kredi artışından kaynaklanmaktadır. Kurumsal krediler
bazında da TP tarafında yılbaşından beri artış %22,4 olurken, bu artışın %76’sı TP taksitli ticari kredi
büyümesinden sağlanmıştır. YP kurumsal krediler ise YP diğer kurumsal kredilerin kur etkisinden
arındırılmış olarak %2,1 gerilemesi ile %1,4 azalmıştır. Bireysel krediler tarafında konut kredilerinde
%10,1, ihtiyaç kredilerinde %8,0 büyüme izlenirken, bireysel kredi kartı borçları %2,2 artmış,
bankacılık sektörünün kullandırdığı taşıt kredileri ise %1,5 azalmıştır. Yıllık kredi artış oranlarına
baktığımızda ise Kredi Garanti Fonu desteği ile artış gösteren taksitli ticari kredilerin etkisi ile TP
kredilerde yıllık artış oranı %23,5’e ulaşırken, toplam krediler için %17,8 seviyesindedir. Bankacılık
sektörü bu büyümeyi sağlarken, aktif kalitesini aynı seviyelerde korumuştur.
Mevduat cephesinde yılın ilk yarısında nominal bazda %8,7, sepet kur bazında kur etkisinden
arındırılmış olarak %7,2 büyüme izlenmektedir. Yabancı para cinsinden mevduat kur etkisinden arınmış
olarak %10,1 büyürken, TL mevduatta artış %4,9 seviyesinde kalmıştır. Sektörün kredi / mevduat oranı
2016 yılsonuna göre %117,4’ten %119,3’e yükselmiştir.
TL cinsinden

Kur farkından
arındırılmış

Krediler

%10,7

%9,6

Mevduat

%8,7

%7,2

Değişim YBB

Kaynak: BDDK Haftalık Bülten, 30 Haziran 2017

BDDK mayıs ayı verilerine göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %50 daha fazla net kar elde eden
sektörün özkaynak karlılığı %15’e yakın seviyelerde gerçekleşmiştir. Son dönemde artan sermaye
benzeri tahvil ihraçları ve KGF’nin etkisi ile bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı ise %16,7
olmuştur.
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E. GENEL KURUL KARARLARI

Banka’nın yıllık Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2017 tarihinde Genel Müdürlük binasında
gerçekleşmiştir.
2016 yılı olağan Genel Kurul toplantısı, Banka’nın toplam 2.050 milyon TL’lik sermayesine tekabül
eden 205.000.000.000 adet paydan, 1.697.437.629,27 TL’lik sermayeye karşılık 169.743.762.927 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,

konulu önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.
-

Banka’nın 2016 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal
Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,

-

Banka’nın 2016 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,

-

Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Özcan Türkakın, Sn. Kemal Serdar Dişli,
Sn. Murat Bilgiç, Sn. Uygar Şafak Öğün’ün yerine Sn. Suat İnce, Sn. Fikret Utku Özdemir,
Sn.Can Yücel ve Sn. Kemal Saç’ın TTK’nın 363. maddesi uyarınca ve Bankanın Esas
Sözleşmesine uygun olarak seçilmeleri,

-

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

-

Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti,

-

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,

-

Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun seçilmesi,

-

Banka Esas Sözleşmesi’nin sermaye ile ilgili 5. maddesinin tadili,

-

2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi

-

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
GELİŞMELER

BANKANIN

FAALİYETLERİNDE

GERÇEKLEŞEN

ÖNEMLİ

4 Temmuz 2017 tarihinde; Bankamız 367 gün vadeli, toplamda 212.000.000 EURO
ve 56.500.000 ABD doları tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredi anlaşmasına imza
atmıştır. %108’lik bir yenileme oranı ile temin edilen kredi, uluslararası piyasalardan Commerzbank
Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde, kredi temsilcisi sıfatıyla Bayerische
Landesbank dahil toplam 18 bankanın katılımıyla gerçekleşmiştir.
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Bankamız yılın ikinci çeyreğinde uluslararası platformda saygın kuruluşlardan aldığı ödüllere yenilerini
eklemiştir. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından
düzenlenen “EMEA Finance Awards 2017” kapsamında 5 ödüle layık görülmüştür. Ödüllerden dördü
proje finansmanı alanında, biri ise Banka’nın Yeşil/Sürdürülebilir Tahviline ilişkin olarak kazanılmıştır.
Alınan ödüllere aşağıda yer verilmiştir:
-

Tredaş “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Yapılandırılmış Finansmanı”
Aksa Doğalgaz Dağıtım ve Kazancı Holding sendikasyon kredisi anlaşması “Orta ve Doğu
Avrupa’nın En İyi Sendikasyon Kredisi”
Galataport projesi “En İyi Altyapı İşlemi” ve “Ortadoğu ve Afrika’nın En İyi Özelleştirme
İşlemi”
"Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Yeşil Tahvili"

Dönemin bir diğer önemli gelişmesi ise; Mart 2017’de yayınlanan ve Türk finans sektörünün ilk entegre
raporu olan 2016 yılı TSKB Entegre Raporu’nun, IIRC (Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi) veri
tabanında örnek raporlar arasında yerini alması olmuştur. TSKB, sürdürülebilirlik alanında öncü
kuruluşlar arasındaki yerini korumaya devam etmektedir.
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 432.000.000-TL'nin ödenmiş sermayenin %4'üne denk gelen brüt 82.000.000TL'sinin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına ve %17,07'sine denk gelen 350.000.000-TL'nin ise,
Bankamız sermayesinin 2.050.000.000-TL'den 2.400.000.000-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.
27 Mart 2017 tarihinde, öncelikle hissedarlara daha sonra Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanlara kar
payı dağıtımı yapılmıştır. Öte yandan, BDDK ve SPK’dan gerekli onaylar alınmış ve 29 Mayıs 2017
tarihinde sermaye artırımı gerçekleştirilmiştir.
Bankamız ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında her iki
senede bir yenilenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 19 Haziran
2017 tarihinde imzalanmıştır.
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 7 Haziran 2017 toplantısında, Yönetim Kurulu Üye değişikliği
sebebiyle, Yönetim Kurulu Komitelerinden
-

Denetim Komitesi üyeliğine Sn. Mehmet Şencan’ın
Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sn. Can Yücel'in,
Kredi Revizyon Komitesi üyeliğine Sn. Mehmet Şencan'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

G. ARA DÖNEMDE MEYDANA GELEN FİNANSAL GELİŞMELER

Bankanın 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla başlıca finansal göstergelerinin özetine aşağıda yer
verilmiştir:
Toplam aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %18,4, 2016 yılı sonuna göre %7,5 artarak
25.794 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.
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Toplam kredi portföyü 19.586 milyon TL olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre %37,5,
yılbaşına göre ise %13,1 artış kaydetmiştir. Yılbaşından bugüne kurdan arındırılmış kredi büyümesi
%9,3 olmuştur. Takipteki kredilerin toplam krediler içindeki oranı ilk altı aylık dönemde %0,3
seviyesini korumuştur.
Özkaynaklar geçen yılın aynı dönemine göre %14,3, 2016 yılı sonuna göre ise %8,6 oranında artış
göstererek 3.182 milyon TL olmuştur. 2017 yılının ilk çeyreğinde %17,4 olarak gözlemlenen sermaye
yeterlilik oranı, 2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle %17,5’e yükselmiştir.
30 Haziran 2017 itibarıyla net kâr yıllık bazda %16,9 oranında artarak 291.334 bin TL’ye ulaşmıştır.
2016 yılı Haziran ayında %18,9 olarak gerçekleşen özkaynak kârlılığı, 2016 yılı sonunda %17,6, 2017
yılının Haziran ayında ise %19,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.
2016 yılı Haziran ayında %2,3 olarak gerçekleşen aktif kârlılığı, 2016 yılı sonunda %2,1 olmuş; 2017
yılının Haziran ayında tekrar %2,3 seviyesine gelmiştir.
2017 yılının ilk altı aylık döneminde, faaliyet gelirleri toplamı yıllık bazda %22,1 oranında artarak 465,7
milyon TL olurken, diğer faaliyet giderleri %11,9’luk artışla 67,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2016 yılının Haziran ayında %15,8 olarak kaydedilen gider-gelir oranı ise 2016 yılsonunda %15’e, 2017
yılının ilk altı ayında ise %14,5’e gerilemiştir.
Geleceğe Yönelik Beklentiler
İlk altı ayda açıklanan veriler ve öncü göstergeler dikkate alınarak, Ocak ayında açıklanan Banka’nın
2017 yılı için Türkiye ekonomisine ilişkin %3-3,5 aralığındaki büyüme tahmini %5, %8,5 olarak verilen
yıllık enflasyon tahmini ise %9 olarak revize edilmiştir. TÜFE’ye endeksli kıymetlerin değerlemesinde
dikkate alınacak enflasyon tahmini ise yıllık %10’dur.
TSKB’nin kurdan arındırılmış kredi büyümesi ilk yarıyılda %9,3 olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın
yıllık %10-13 aralığındaki kurdan arındırılmış kredi büyümesi hedefi çerçevesinde, yılsonunda %13’lük
bir kredi büyümesinin rahatlıkla gerçekleştireceği öngörülmektedir.
Banka’nın yeni kredi kullandırımlarında başta güneş ve rüzgar enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji
projeleri, çevre, enerji ve kaynak verimliliğine yönelik projeler, kamu-özel sektör iş birliği projeleri ve
KOBİ finansmanı gibi sürdürülebilir kalkınmaya destek verecek yatırımlar öne çıkmaya devam
edecektir. Ayrıca kadın istihdamı, iş güvenliği ve sağlığı temalı projeler de Banka’nın gündemindeki
önemli konu başlıklarındandır.
Banka’nın Ocak ayında halka açıkladığı ve yukarıda bahsedilmeyen diğer hedefleri ile Haziran
gerçekleşmeleri paralellik arz etmekte olduğundan, söz konusu tahminlerde herhangi bir değişikliğe
gidilmemiştir.

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
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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, 2016 yılına ait yıllık faaliyet raporuna aşağıdaki internet adresinden
ulaşılabilir:
http://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar
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