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Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi

Kredi/Aktif Oranı

Net Ücret & Komisyon Artışı

Faaliyet Giderleri Artışı

Net Faiz Marjı (düzeltilmiş)

Maddi Özkaynak Karlılık Oranı
(düzeltilmiş)

Aktif Karlılık Oranı

Gider/Gelir Oranı

Sermaye Yeterlilik Oranı

Ana Sermaye Yeterlilik Oranı

İkinci Aşama Krediler Oranı

Takipteki Krediler Oranı

Net Risk Maliyeti















▪ Tüm müşterilerin finansallarının izlenmesi

▪ Yılda en az bir defa kredi izleme raporu hazırlanması

▪ Yıllık olarak içsel derecelendirme yapılması, müşterilerin içsel
ve varsa 3. taraflarca yapılmış derecelendirmelerinin takibi

▪ Yakın izlemedeki şirketlerin (30 ila 90 gün arasında gecikme) 
aktif bir şekilde takibi ve yönetimi

▪ Kredi riskinin üzerinde teminatlandırma

▪ Yönetim Kurulu tarafından belirlenen içsel limitlere ve
prensiplere uygun kredilendirme

▪ BDDK tarafından belirlenen minimum yasal seviyenin
üzerinde likidite karşılama oranı

▪ Kredi ve fonlama vadelerinin uyumunun içsel politikalarla
gözetilmesi

▪ TL ve YP cinsi nakit akımı projeksiyonlarının yakından takibi

▪ Aktif ve pasif kalemlerinin faiz ve kur cinsinden uyumu içsel
politikalarla gözetilmesi, Kredi ve fonlama tarafının faiz ve kur
cinsinden uyumu içsel politikalarla gözetilmesi

▪ Hedge amaçlı türev ürünlerin kullanılması (swap, forward, 
future ve opsiyon gibi)

▪ Banka hisse alım-satım portföyünün piyasa riskinin standart
methodla aylık bazda, «VaR» ile günlük bazda özkaynağın
%1’ini geçmeyecek şekilde takibi

▪ BDDK tarafından %20 olarak belirlenen Net yabancı para 
pozisyonu / (Tier 1 + Tier II sermaye) oranının da üzerinde
seviyelerin korunması.

▪ Etkili iç kontrol mekanizmaları ile operasyonel risklerin
önlenmesi, tespiti ve yönetimi

▪ Operasyonel risk kapsamında, geçmiş üç yılın pozitif yıllık brüt
gelirinin %15’i üzerinde sermayenin sağlanması

▪ Temel Gösterge Yaklaşımı ile hesaplanan ve Banka’nın risk 
ağırlıklı varlıklarının %10’una denk gelecek şekilde max. 
operasyonel riskin belirlenmesi

▪ Tespit edilen risklerin Denetim Komitesi ve Yönetim
Kurulu’na raporlanması ve uygun şekilde “İzleme Aksiyon
Planları”nın oluşturulması



▪Yatırım projelerinin detaylı teknik analizi

▪Yatırım kapasite değerlendirmesi

▪ İş modelinin değerlendirilmesi

▪Temel performans göstergelerinin (TPG) 
belirlenmesi&raporlanması

▪ İnovatif yatırımlara destek

▪ İlgili şirketin detaylı finansal analizi

▪Nakit akışı projeksiyonu

▪Finansal değerleme

▪ İş modelinin fizibilitesi

▪Sosyal etkinin değerlendirilmesi ve ölçümü

▪Yeni tema geliştirme

▪Makro ve sektörel perspektif

▪Sektör raporları yayınlanması

▪Projelerin değerlemesi için girdi oluşturulması

Değerleme raporu, değerlendirmeleri için Krediler
Departmanına iletilir.

Uygun bulunan projeler Kredi Revizyon Komitesi’nde 
değerlendirilir.

Yönetim Kurulu’nun onayı alınır.

İzleme ve Teminatlandırma

▪ Kredi tahsis ve izleme süreçlerinde, kredi konsantrasyonu temkinli bir
yaklaşımla takip edilir. Risk Yönetimi tarafından içsel limitler gözetilir.

▪ TSKB’nin kapsamlı izleme süreçleri aşağıdaki hususları içerir:

▪ Mevzuata uyum

▪ Borçlu şirket ve ilgili risk grubunun kredi riskinin takibi

▪ Teminat pakedinin takibi

▪ Sektörel ve bölgesel analiz

▪ Takipteki alacakların yönetimi

▪ Proje finansmanı teminat pakedi aşağıdaki teminatlardan oluşur:

▪ Hisse rehni

▪ Taşınmazlar üzerine ipotek

▪ Kefalet

▪ Banka hesap temliki

▪ Proje tamamlama garantisi

▪ Alacak temliki





•

•

•

69%

51% 46%
37% 35% 35% 33%

3%

9% 14%

17% 18% 19% 21%

22%
34% 32%

35% 37% 35% 35%

7% 6% 6%
5% 5% 5% 5%

2% 6% 6% 6% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2Ç-20

Yenilenebilir Enerji Portföyü

Hidro Jeotermal Rüzgar Biyokütle Güneş

1.9 mia1.9 mia1.9 mia1.6 mia1.5 mia1.4 mia1.3 mia





▪

▪

▪

▪



▪

▪

▪

▪

Net Faiz Geliri 770.7 797.8 4% 370.2 427.6 16%

Ticari Kar/Zarar 24.1 64.8 n.m 33.5 31.3 -6%

Net Komisyonlar 13.0 29.6 n.m 21.5 8.1 n.m

Temettü & Diğer 35.6 7.8 n.m 1.9 5.9 n.m

Bankacılık Gelirleri 843.4 899.9 7% 427.1 472.8 11%

Faaliyet Giderleri (-) 100.2 108.3 8% 54.9 53.5 -3%

Net Bankacılık Gelirleri 743.2 791.6 7% 372.2 419.4 13%

Karşılıklar (-) 250.0 375.2 50% 173.4 201.8 16%

Vergi Karşılıkları (-) 107.5 94.4 -12% 45.1 49.3 9%

Net Kar 385.6 322.0 -16% 153.7 168.3 9%



Çeyreksel YP Kredi Spreadi
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4Ç-19 Δ RAV Δ Piyasa Değerleme 
Farkları

2Ç- Net Kar 2Ç-20

Ana Sermaye Yeterlilik Oranı Gelişimi (%)

*BDDK geçici önlemleri hariç



*Özkaynak Karlılık Oranı: Yıllıklandırılmış Net Dönem Karı / Ortalama Özkaynak . Aktif Karlılık Oranı; Yıllıklandırılmış Net Dönem Karı / Ortalama Aktifler
**Düzeltilmiş Özkaynak (TE) = Özkaynak – GUD farkı kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan piyasa değerlemeleri
***BDDK geçici önlemleri hariç
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