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KISA TAR�HÇE 
 
 
 
Ülkemizin kalkınma sürecinde temsil etti�i misyon itibariyle önemli bir yere sahip olan 

Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1877 sayılı Yetki Kanunu’na dayanılarak, 11.11.1975 

tarih ve 13 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Sanayi ve ��çi Yatırım 

Bankası (DES�YAB) A.�. adı altında kurulmu�tur. Banka’nın kurulu� i�lem ve faaliyetleri 

04.11.1983 tarih ve 165 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmi�tir. 

22.06.1988 tarih ve 329 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile unvanı “Türkiye 

Kalkınma Bankası A.�.” olarak de�i�tirilmi� ve sanayi sektörü dı�ındaki sektörleri de 

finanse etmek imkanı sa�lanmı�tır. Yüksek Planlama Kurulu’nun 20.01.1989 tarih ve 

89/T-2 sayılı Kararı ile T.C. Turizm Bankası A.�.’nin tüm aktif ve pasifleriyle Türkiye 

Kalkınma Bankası’na devredilmesi sonucu Banka’nın hizmet verdi�i alanlara turizm 

sektörü de ilave edilmi�tir.  

 

Bankamızın kurulu�una ili�kin 4456 sayılı Kanun 14.10.1999 tarihinde kabul edilmi� ve 

17.10.1999 tarih ve 23849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü�e girmi�tir. 

Banka, bu Kanun ile düzenlenen hususlar dı�ında özel hukuk hükümlerine tabi ve 

anonim �irket �eklinde, tüzel ki�ili�e sahip, bir kalkınma ve yatırım bankası olup, ilgili 

oldu�u merci Ba�bakanlık’tır.  
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SUNU� 
 

Bankamızın kurulu�u hakkında 4456 sayılı Kanun’a göre Banka’nın amaçları; 

Türkiye’nin kalkınması için Anonim �irket statüsündeki te�ebbüslere kârlılık ve verimlilik 

anlayı�ı içinde kredi vermek, i�tirak etmek suretiyle finansman ve i�letme deste�i 

sa�lamak, yurtiçi ve yurtdı�ı tasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek, 

sermaye piyasasının geli�mesine katkıda bulunmak, yurtiçi, yurtdı�ı ve uluslararası 

ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılı�ı i�levlerini 

yapmaktır.  

 

Bu temel amaçları çerçevesinde Bankamız, çeyrek asrı geçen hizmet döneminde ba�ta 

sanayi ve turizm sektörleri olmak üzere, ülkemizin kalkınma çabalarına özel sektör 

yatırımlarının finansmanı kanalıyla önemli ölçüde destek vermi�tir.  

 

Bankamızın yatırımlara finansman deste�i sa�lama ve yönlendirme faaliyetlerinin ilk 

a�aması yatırım giri�imlerine ili�kin kredi ba�vurularının de�erlendirilmesi ile 

ba�lamaktadır. Bankamızdan kredi talebinde bulunan firmalardan kredilendirme 

ko�ullarını ta�ıdı�ı tespit edilenler için yapılan istihbarat çalı�malarının olumlu olması 

halinde, giri�imlere ili�kin projeler teknik, ekonomik ve mali boyutları ile incelenerek proje 

de�erlendirme raporu hazırlanmaktadır. Bankamız, proje de�erlendirme sonucu uygun 

bulunan yatırımlara öz kaynaklarından ve temin etmi� oldu�u yabancı kaynaklardan orta 

ve uzun vadeli yatırım ve i�letme kredileri tahsis etmekte ve kullandırmaktadır. Ayrıca, 

ihracatın finansmanı amacıyla Eximbank kaynaklı kısa vadeli krediler de 

kullandırılmaktadır. 

  

2004 yılında proje de�erlendirme faaliyetleri kapsamında 146 adedi sanayi ve 42 adedi 

turizm sektörü yatırımlarına ait olmak üzere toplam 188 adet proje de�erlendirilmi�, bu 

projelerin 105 adedinin de�erlendirme raporu hazırlanmı�tır. Aynı dönemde 

kredilendirme faaliyetleri kapsamında ise; 214.1 trilyon TL kredi tahsis edilmi� ve 76.3 

trilyon TL kredi ödemesi yapılarak, yatırımlara finansman deste�i sa�lanmı�tır. Tahsis 

edilen kredilerin 122 trilyon TL sanayi sektörüne, 92.1 trilyon TL turizm-hizmetler 

sektörüne aittir. Kredi ödemelerinin ise 52 trilyon TL sanayi sektörüne, 24.3 trilyon TL ise 

turizm-hizmetler sektörüne ait bulunmaktadır.     
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Türkiye ve KKTC arasında imzalanan 12.01.2001 tarihli Ekonomik ve Mali ��birli�i 

Protokolü’ne ek olarak 24.09.2001 tarihinde imzalanan Protokol ile, KKTC ekonomisinin 

üretime dayalı büyümesi ve yatırımların desteklenmesi amaçlanmı� bulunmaktadır. Bu 

çerçevede, sözü edilen Protokol’de özel sektör yatırımlarının te�viki için 160 milyon ABD 

Dolar’lık ilave  bir kaynak yaratılmı�tır. Bu kayna�ın 140 milyon ABD Dolar’lık bölümü 

Bankamız tarafından, 20 milyon ABD Dolar’lık bölümü ise KKTC tarafından 

kullandırılacak olup, bu kapsamda Bankamızca KKTC yatırımlarının te�viki için 2004 

yılında 15 trilyon TL olmak üzere toplam 35.7 trilyon TL (25 milyon ABD Doları) kredi 

kullandırılmı�tır. 

 

Ayrıca, 21.12.2000 tarih ve 2000/1822 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli ��letmelerin 

Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki 

KOB�’lerden  turizm, e�itim, sa�lık ve  tarımsal  sanayi  yatırımları   sektörlerinde  faaliyet  

gösteren i�letmelerin yatırım ve i�letme kredisi taleplerinde müracaat ve i�lemler 

Bankamız tarafından yürütülmekte olup, bu kapsamda 2004 yılında KOB�’lere sa�lanan 

kaynak tahsisi  5.8 trilyon TL, kullandırım ise 4.5 trilyon TL düzeyinde gerçekle�mi�tir. 

 

Kredi riski ve yönetimi politikaları kapsamında donuk kredilerin çözümlenmesi, kredi 

tahsilatlarının hızlandırılması ve yeni kredi tahsislerinde seçici olunmasına yönelik olarak 

izlenen politikalara 2004 yılında da devam edilmi�tir. Bu kapsamda, Mali Sektöre Olan 

Borçların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili 4743 sayılı Kanun ve Bankamız mevzuatına 

göre; Bankamızın donuk alacaklarının tahsili ve ek teminatlarla güçlendirilmi� yeni 

ödeme planlarına ba�lanması ile donuk alacakların likit hale getirilmesi ve bu suretle 

donuk alacakların toplam kredi alacakları içerisindeki payının azaltılması, ödeme zorlu�u 

çeken firmaların daha makul bir finansman yapısına kavu�turularak mevcut kredi 

alacaklarının daha likit hale getirilmesi yönünde çalı�malara devam edilmi�tir.  

 

Bankamız sürdürmekte oldu�u “ekonomiye kazandırılan” i�tiraklerdeki hisselerini halka 

arz veya blok satı� yoluyla özelle�tirme faaliyetlerine 2004 yılında da devam etmi�tir.  

Bu  kapsamda  Banka,  2004   yılında  U�ak  Seramik  Sanayi  A.�’deki 3.825.4 milyar 

TL’lik nominal de�erli payının tamamını blok olarak, Erdemir A.�. deki 2.4 milyar TL 

nominal de�erli kısmi payını ise �MKB’de satmı�tır. 2004 yılı sonu itibariyle i�tirak sayısı 

15’dir. 
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Bankaca temin edilen kaynakların aktif-pasif uyumu gözetilmek suretiyle borçlanma 

ko�ullarına uygun kullandırılmasına özen gösterilerek vade, kur ve likidite riskinden 

korunmaya çalı�ılmaktadır. Kur riskini sınırlandırmak amacıyla, spekülatif olmayan bir 

döviz pozisyon riski yönetimi politikası izlenmektedir. Mali plasmanlarda uluslararası  ve 

ulusal ekonomik beklentiler, piyasa ko�ulları, kredi mü�terilerinin beklenti ve e�ilimleri, 

faiz-likidite, kur vb. riskler dikkate alınarak yüksek getirili ve dü�ük riskli varlıklara 

yönelinmekte, emniyet ilkesi ön planda tutulmaktadır. 

 

Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı 2004 yılı içerisinde 21.07.2004 tarihli Bakanlar Kurulu 

Kararı ile 150 trilyon TL’den 500 trilyon TL’ye yükseltilmi�tir. Banka’nın çıkarılmı� 

sermayesi ise 150 trilyon TL olup, yıl içerisinde çıkarılmı� sermayede artı� olmamı�tır. 

Banka sermayesinin %99.08’i Hazine Müste�arlı�ı’na ait olup, kalan pay �MKB’de i�lem 

görmektedir.  

 

2004 yılında Bankamıza yeni kaynak temin etmeye yönelik olarak, uluslararası mali 

piyasalar sürekli olarak izlenmi�, piyasa ko�ulları, muhtemel maliyetler ve zamanlama 

konularında, bu alanda faaliyet gösteren belli ba�lı aracı finans kurumları ile görü�meler 

sürdürülmü�tür. 

 

Bankamız, yatırımcıların ithal makine teçhizatının finansmanı amacı ile Almanya KfW  ve 

bir konsorsiyum bankası olan AKA Bank’dan, �sviçre UBS AG’den ve �slam Kalkınma 

Bankası’ndan sa�lanan kaynaklarla yatırımcıların ihtiyaçlarını kar�ılamaktadır. 

 

Ülkemiz enerji üretimine katkı ve çe�itlilik sa�lamak üzere özel sektör eliyle yenilenebilir 

enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretiminin artırılması amacıyla olu�turulan 

“Yenilenebilir Enerji Projesi” dı� finansman ihtiyacının kar�ılanması amacıyla Dünya 

Bankası kaynaklarından 200 milyon ABD Doları proje kredisi sa�lanmasına yönelik 

anla�ma yapılmı�tır. �kraz anla�ması ise 23.07.2004 tarihinde Hazine Müste�arlı�ı ile 

aracı bankalar arasında imzalanmı�tır. Bankamız söz konusu kredinin 50 milyon ABD 

Doları tutarındaki kısmına aracılık edecek olup, bu kapsamda 2004 yılında iki projeye 

20.6 milyon ABD Doları kredi tahsis edilmi� olup, kullandırımlar 2005 yılında 

ba�layacaktır. 
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Küçük ve Orta Ölçekli ��letmelere uygun ko�ullu finansman imkanı sa�lama yönünde 

Bankamızca sürdürülen görü�meler sonucunda; Avrupa Yatırım Bankası (AYB) 

kaynaklarından 250 milyon EURO tutarındaki Sanayi Sektör Kredisi Anla�ması 

imzalanmı�tır. Buna ili�kin garanti protokolü Hazine Müste�arlı�ı ile Bankamız arasında 

imzalanmı�tır. 2004 yılında bu kapsamda  iki projeye 5.9 milyon EURO kredi tahsis 

edilmi�tir. Kredi tahsis ve kullandırımları 2005 yılında da sürdürülecektir.  Di�er taraftan, 

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) kayna�ından 200 milyon EURO tutarındaki 

KOB� kredisi anla�ması 07.04.2004 tarihinde borçlu sıfatı ile Hazine Müste�arlı�ı ve 

AKKB arasında imzalanmı�, Hazine Müste�arlı�ı ile bankalar arasındaki ikraz anla�ması 

ise 30.07.2004 tarihinde  imzalanmı� olup, bu kapsamda Bankamız 13 projeye 48 milyon 

EURO kredi tahsis etmi�, bu projelerin tümü onaylanmı�, ancak AKKB tarafından 

Bankamıza 41 milyon EURO kullanım limiti tahsis edilmi�tir. Kullanımlar 2005 yılında 

ba�layacaktır. 

 

2004 yılı Bankamızın sa�lamı� oldu�u kaynak imkanlarının kredi hacmine yansımasının 

sonuçlarının alınmaya ba�ladı�ı bir yıl olmu�tur. Kredi hacminde gerçekle�tirilen bu 

iyile�me, 2004 yılı sonu itibariyle  kullandırımı ba�lamamı� olan Dünya  Bankası,  Avrupa  

Yatırım  Bankası  ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası kredilerinin de kullandırılması ile 

birlikte  2005 yılı içerisinde artarak  sürecektir.  Bununla  birlikte  yeni kaynak teminine 

yönelik faaliyetler yo�un bir �ekilde sürdürülmekte olup Fransız Kalkınma Ajansı, Dünya 

Bankası (KOB� Finansman Projesi) uluslararası piyasalarda tahvil ihracı aracı kurumları, 

KfW, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve benzeri di�er kurumlarla 

gerçekle�tirilebilecek anla�malar ile yeni imkanlar yaratılması hedeflenmektedir. Ayrıca, 

halen kullandırımını sürdürdü�ümüz kredilerde limit artı�ı sa�lanması da söz konusudur. 

 

Bankamız klasik kalkınma ve yatırım bankacılı�ı i�levlerinin yanısıra, giri�imcileri 

yönlendirme ve kalkınma hedefleri ile uyumlu yatırımlara yönlendirme faaliyetlerini de 

desteklemektedir. Bu kapsamda Yöresel Uygun Yatırım Alanları ara�tırmaları ile fizibilite 

etütleri hazırlanmakta olup, sektörel ve di�er konularda ara�tırma çalı�maları 

yapılmaktadır. 
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Banka’nın gerçekle�tirmi� oldu�u bu geli�meler kredi derecelerine de yansımı� ve 

Uluslararası kredi derecelendirme kurulu�u Fitch Ratings Banka’nın Ulusal Uzun Vadeli 

derecesini BBB (tur) seviyesinden A- (tur) düzeyine yükseltmi� ve görünümünü dura�an 

olarak açıklamı�tır. Banka’nın di�er dereceleri ise; Uzun Vadeli yabancı ve yerel para 

birimi notu ‘B’+, Kısa Vadeli yabancı ve yerel para birimi notu ‘B’, Destek ‘4’ ve Bireysel 

‘D’ olarak  teyit edilmi�tir. Derecelerdeki söz konusu yükselmeler; Banka’nın faaliyet 

ortamındaki iyile�meyi ve zaten güçlü olan sermaye yapısının daha da güçlenmesinin 

yanı sıra yeni fonlama ile kredi verme olanaklarındaki artı�ı yansıtmaktadır. 15 Ocak 

2005 tarihi itibariyle Banka’nın uzun vadeli yabancı ve yerel para birim notu ‘B+’ dan 

‘BB-‘ ye yükseltilmi�, di�er dereceler ise aynen teyit edilmi�tir.  

 

Bankamızın 2004 yılı faaliyetleri standart (tarihi) verilerle 47.8 trilyon TL, enflasyona göre 

düzeltilmi� verilerle ise  17.9 trilyon TL net kârlı olarak sonuçlanmı�tır. 

 

Bankamız; ba�ta imalat sanayi, turizm, e�itim, sa�lık ve enerji sektörleri olmak üzere reel 

sektöre yol göstericilik ve destekleme anlamında yatırım fikir ve kararlarının 

olu�turulması, kaynak tahsis mekanizmasında etkinli�in sa�lanması anlamında daha da 

aktif bir iktisadi kurum haline gelmeyi amaçlamaktadır. 

 

Bankamız, bugüne kadar oldu�u gibi, bundan sonraki süreçte de özellikle reel sektörün 

yeniden yapılandırılması temelinde kalkınma ve yatırım bankacılı�ı faaliyetlerine ve 

görevlendirilece�i yeni olu�umlara, konusunda uzman personeli ile aktif bir �ekilde 

devam etme azim ve kararlılı�ında olacaktır. 

 

 

 

                           Taci BAYHAN 

 Yönetim Kurulu Ba�kanı 
                       ve 

              Genel Müdür 
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Adı Soyadı Görevi Göreve Ba�lama Tarihi 
   

Taci BAYHAN Yönetim Kurulu Ba�kanı ve Genel Müdür 28.07.1997 

M. Soykut C�HANG�R Genel Müdür Yardımcısı 29.08.1997 

S. Cansel �NANKUR Genel Müdür Yardımcısı 29.08.1997 

M. Latif KARAMAN Genel Müdür Yardımcısı 12.09.1997 

Bahattin SEKK�N Genel Müdür Yardımcısı 22.08.2003 

Esengül C�VELEK Genel Müdür Yardımcısı 10.10.2003 

 
 

Adı Soyadı Görevi Göreve Ba�lama Tarihi 
   

Taci BAYHAN Yönetim Kurulu Ba�kanı ve Genel Müdür 28.07.1997 

Prof. Dr. Kemalettin ÇONKAR Yönetim Kurulu Üyesi (Ba�kan V.) 29.04.2003 

Osman KARA Yönetim Kurulu Üyesi 28.04.2003 

Halil �brahim AKÇA Yönetim Kurulu Üyesi 28.04.2003 

Mehmet UNCU Yönetim Kurulu Üyesi 28.04.2003 

Ramazan KARDE� Yönetim Kurulu Üyesi 07.07.2004 

Dr. Muhittin ADIGÜZEL Yönetim Kurulu Üyesi 07.07.2004 

Adı Soyadı Görevi Göreve Ba�lama Tarihi 
� � �

Esat Kaya TURGAY Denetim Kurulu Üyesi 30.11.1999 

Hasan AYDIN Denetim Kurulu Üyesi 02.07.2004 

Kenan I�IK Denetim Kurulu Üyesi 02.07.2004 
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DÜNYA VE TÜRK�YE EKONOM�S�NDE GEL��MELER 

DÜNYA EKONOM�S�NDEK� GEL��MELER 

 
2003 yılı, dünya ekonomisinde ya�anan küresel canlanmanın sa�lam temeller üzerine 

oturmaya devam etti�i bir yıl olmu� ve iktisadî büyüme, yüzyılın ilk çeyre�indeki en 

yüksek seviyesine ula�mı�tır. 2003 yılının ortalarıyla 2004 yılının ortaları arasında, 

küresel büyüme ortalama olarak %5 seviyesinde gerçekle�mi�; buna, sanayile�mi� 

ülkelerde ya�anan kuvvetli büyüme, Çin’in dünya ekonomisine entegre olması ve 

yükselen piyasalardaki hızlı geni�leme de e�lik etmi�tir. Dünya ekonomisinin euro alanı 

dı�ında kalan bölümünde, reel GSMH’nin, 2004 yılını bir önceki yıla göre yakla�ık %1 

puan fazlasıyla, %5½ artı�la kapataca�ı öngörülmektedir. 

 

Arz, talep ve politik yakla�ımlar, bir bütün halinde, bu olumlu sonucun elde edilmesinde 

rol oynamı�tır. ABD’deki özel tüketim ve yatırım harcamalarının artması, Japonya’da 

yurtiçi talebin yeniden canlanması, talep cephesinden gelen olumlu hareketler olmu�tur. 

ABD’de, 2004 yılı GSMH büyümesinin %4½ olarak gerçekle�ece�i tahmin edilirken, bu 

oranın Japonya’da %4 seviyesinde olu�aca�ı öngörülmektedir. Yakın geçmi�te ya�anan 

krizlerden alınan dersler, Asya’nın yükselen piyasalarında ve Latin Amerika’da iktisadî 

performans üzerinde olumlu katkılarda bulunmu�tur. �ngiltere’de ise, iktisadî büyümenin, 

geni�lemeci maliye politikasının da katkısıyla, 2004 yılında artı� kaydederek %3 

seviyesine ula�tı�ı tahmin edilmektedir. Yükselen piyasalarda ise, iktisadî büyümenin 

%6¾‘lik bir performansa ula�tı�ı tahmin edilmektedir.      

 

Ne var ki, yakın zamanda gerçekle�en iktisadî geli�meler, GSMH artı�ının duraklama 

sergiledi�i bir dönemde, Euro alanında ve Japonya’da hayal kırıklı�ı yaratmı�tır. Petrol 

fiyatlarına ba�lı olarak meydana gelen bu zafiyet, ya�anan artı�ta gözlenen bir 

duraksamadan ibaret olup yeni bir konjonktürel gerilemenin ba�langıç noktası olarak 

de�erlendirilmemektedir. Euro alanında 2004 yılı reel GSMH artı�ının %2 düzeyinde 

olu�tu�u tahmin edilmektedir. Bu oran 2003 yılında %0.5 gibi çok dü�ük bir seviyede 

kalmı�tır. Göstergeler ve göstergelere dayalı GSMH tahminleri, 2004 yılı sonu için 

oldu�u gibi 2005’in ilk çeyre�inde de bir hayli solgun bir manzara sergilemekle birlikte, 

önümüzdeki yıl içinde petrol fiyatlarındaki dü�ü�e paralel olarak, 2005 yılının ikinci 

yarısında Euro alanında yeni bir büyüme artı�ı ya�anması beklenmektedir. 2004 yılı 
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itibariyle yakla�ık %9 olan i�sizlik oranının, 2005 yılında istikrarlı bir düzeyde kalaca�ı 

tahmin edilmektedir. Zayıf büyüme oranlarına ra�men, Euro alanında ya�anan 

enflasyon %2’nin biraz üzerinde gerçekle�mi�tir. Bu da, esas itibariyle, ham petrol ve 

di�er tarımsal ürünler ve maden fiyatlarında gözlenen artı�lardan kaynaklanmı�tır. 

Enflasyonun, 2005 yılında önemsiz bir azalma kaydedece�i, fakat yine de %2’ye yakın 

bir seviyede kalaca�ı öngörülmektedir. 

 

Ham petrol fiyatları, küresel iktisadî görünümün anahtar belirleyicisi olmayı 

sürdürmekte, yüksek fiyatlar, küresel ekonomiyi çok de�i�ik kanallardan etkilemektedir. 

2004 yılı boyunca petrol piyasalarında ya�anan belli ba�lı geli�meler arasında, ham 

petrol fiyatlarının artması ve fiyat istikrarsızlı�ının daha yüksek seviyede olu�u ön plana 

çıkmı�tır. Ortalama petrol fiyatları, 2004’ün ilk sekiz ayında önemli ölçülerde yükselmi� 

ve 1990 yılında Irak'ın Kuveyt'i i�gali sırasında ya�anan artı�ı bir hayli geride 

bırakmı�tır. Vadeli (futures) piyasalar, petrol fiyatlarının 2005 yılında da, 2004’de oldu�u 

gibi, yüksek seviyesini koruyaca�ını ima etmektedir. Enerji-dı�ı mal fiyatlarında ise 2003 

yılının ikinci yarısı boyunca ortaya çıkan dikkat çekici yükseli�in ardından yeni bir artı�a 

tanıklık edilmi�, fakat 2004 yılının ilk sekiz ayındaki artı� nispeten ılımlı olmu�tur. Bu 

artı�ın yava�laması, en büyük enerji-dı�ı mal üreticisi olan Çin’in iktisadî geni�leme 

hızını yava�latma çabalarıyla ve Federal Reserve’in ABD’deki faiz oranlarını artırmaya 

yönelmesiyle aynı zamana rastlamı�tır. Di�er taraftan, i�lenmemi� tarımsal ürün 

fiyatları, aynı dönemde %9 oranında artı� kaydederken, metal fiyatları A�ustos ayı sonu 

itibariyle %15 civarında yükselmi�tir.           

 

Finansal piyasalardaki geli�meler, esas itibariyle, ABD’deki parasal daralmanın 

zamanlaması ve gidi�atı hakkındaki bekleyi�lerin de�i�mesine göre �ekillenmi�tir. Döviz 

piyasalarında, ABD’de daha yüksek faiz oranlarının olu�aca�ına dair beklentilerin 

artması ve büyümeye ili�kin olumlu hava, Nisan ayında gerçekle�tirilen Uluslararası 

Para ve Finans Komitesi (IMFC) toplantıları boyunca Doların de�erinde ılımlı bir artı� 

ya�anmasına katkıda bulunmu�tur. O tarihten itibaren, bir takım istikrarsızlıklara 

ra�men, belli ba�lı paralar, ticaret hacmine göre a�ırlıklandırılmı� terimlerle küçük çaplı 

hareketlenmeler ya�amı�; Dolar ve Yen’de, Euro ve Pound’un da küçük oranlarda de�er 

kazanmalarının e�lik etti�i, ılımlı yükseli�ler kaydedilmi�tir. Orta Avrupa’nın dı�ında, 

özellikle Asya ve Latin Amerika’da, yükselen piyasalara ait pek çok para birimi, bir

  

 



 

11 

ölçüde dı� finansman ko�ullarının bozulmasını yansıtacak �ekilde, de�er yitirmi�tir. Reel 

getirilerdeki artı�ın yardımıyla, ABD cari i�lemler açı�ı, Asya’dan gelmeye devam eden 

net portföy akı�ının yarısından fazlasının katkısıyla, büyük bir güçlükle kar�ıla�ılmadan 

finanse edilmeye devam etmi�tir.  

 

Dünya ekonomisiyle ilgili temel büyüklüklere ili�kin gerçekle�en ve tahmin edilen 

de�erler  a�a�ıda verilmektedir. 
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TÜRK�YE EKONOM�S�NDEK� GEL��MELER 

 

2003 yılında GSMH, bir önceki yıldaki büyüme sürecini devam ettirerek, yılın 

tamamında %5.9 oranında büyümü�tür. Tarım sektörü katma de�eri 2003 yılında 

mevsimsel etkilerden dolayı %2.5 oranında azalmı�tır. 2003 yılında, sanayi sektörü 

katma de�eri %7.8, hizmetler sektörü katma de�eri %6.7 oranında artmı�tır. 

  

2004 yılının ilk yarısında GSMH %13.5 oranında artmı�tır. Aynı dönemde, katma de�er 

tarım sektöründe %0.4 oranında azalırken, sanayi sektöründe %12.7 oranında artmı�tır. 

Sanayi sektöründeki bu geli�mede; ta�ıt araçları, kimya, makine teçhizat ve ana metal 

sanayi sektörlerindeki yüksek oranlı üretim artı�ları etkili olmu�tur. 
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Hizmetler sektörü katma de�eri ise 2004 yılının ilk yarısında %12.7 oranında artmı�tır. 

Bu geli�mede, hizmetler sektöründe önemli bir paya sahip olan ticaret sektörü katma 

de�erinde meydana gelen %17.8 oranındaki artı� etkili olmu�tur. 

 

 2004 yılının tamamında, büyüme oranının, otoritelerce belirlenen %5’lik hedefin bir 

hayli üzerinde, %10 civarında gerçekle�ece�i tahmin edilmektedir. Sektörler itibariyle, 

katma de�erin tarımda %3.1, sanayide %10.8 ve hizmetlerde %10.3 oranında artması 

beklenmektedir.  

 

Di�er taraftan, en temel sosyo-ekonomik problemlerden olan i�sizli�in, 2004 yılı sonu 

itibariyle %10 civarında gerçekle�ti�i tahmin edilmektedir. 

 

2004 yılının ilk yarısında toplam yurtiçi talep %20.2 oranında artmı�tır. Söz konusu artı�, 

önemli ölçüde özel kesim yatırım ve tüketim harcamalarından kaynaklanmı�tır. 2004 

yılının aynı döneminde, özel sabit sermaye yatırımları, özel makine-teçhizat 

yatırımlarındaki %94.1 oranındaki dikkat çekici büyümenin etkisiyle %65.1 oranında 

artarken, özel tüketimdeki artı� %13.5 seviyesinde gerçekle�mi�tir. 2004 yılının ilk 

yarısında yurtiçi talepte gözlenen bu hızlı artı� e�iliminin yılın ikinci yarısında bir miktar 

yava�layaca�ı beklentisiyle, yılın tamamında toplam yurtiçi talebin %12.4 oranında 

artaca�ı tahmin edilmektedir. 2004 yılında net mal ve hizmet ihracatındaki açı�ının 

artması sonucunda, dı� dengenin GSMH büyümesine katkısının negatif 2.6 puan olması 

beklenmektedir. 

 
2004 yılının tamamında özel tüketimin %8.9, kamu tüketiminin ise %2.2 oranında 

artması sonucunda, toplam tüketimin %7.9 oranında yükselece�i tahmin edilmektedir. 

2004 yılında özel sabit sermaye yatırımlarının %41.5 oranında artması beklenirken, 

kamu sabit sermaye yatırımlarındaki artı�ın %3.1 seviyesinde olaca�ı tahmin 

edilmektedir. Böylece, 2004 yılında toplam sabit sermaye yatırımlarındaki artı�ın %29.3 

seviyesinde gerçekle�mesi öngörülmektedir. 2004 yılında stok de�i�iminin GSMH 

büyümesine katkısının ise 1.4 puan olması beklenmektedir. 

 
Öte yandan, kamu harcanabilir gelirinin GSMH'ye oranının, 2003 yılına göre 3.1 puan 

artarak %10’a yükselece�i tahmin edilmektedir. Söz konusu geli�mede, vergi 

gelirlerindeki artı� ile faiz ödemelerindeki dü�ü� belirleyici olacaktır. 
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2003 yılında cari fiyatlarla %19.3 seviyesinde gerçekle�en toplam yurtiçi tasarrufların 

GSMH içindeki payının, 2004 yılında %22.1’e yükselmesi beklenmektedir. Bu 

geli�mede, kamu harcanabilir gelirinin GSMH içindeki payının artması ve kamu 

tüketiminin payının dü�mesi sonucu, kamu tasarruf açı�ının azalması belirleyici 

olacaktır. 

 

2004 yılında, dı� ticaret açı�ının 23.6 milyar Dolara yükselmesi, buna paralel olarak da, 

cari i�lemler dengesinde 14.4 milyar Dolar tutarında bir açık olu�ması beklenmektedir. 

 

2004 yılı Eylül ayı sonu itibariyle, 145.3 milyar Doları iç borç, 64.8 milyar Doları dı� borç 

olmak üzere, toplam konsolide bütçe borç stoku 210.1 milyar Dolara ula�ırken, toplam 

kamu borç stokunun 238.4 milyar Dolar seviyesinde gerçekle�ti�i tahmin edilmektedir. 

 

Parasal geli�melere bakıldı�ında, yeni serilere dayalı olarak hesaplanan enflasyonun, 

30 yıldan daha uzun bir dönemde ilk kez tek haneli rakamlara (TÜFE’de %9.35, ÜFE’de 

%15.35) indirilmesine de yansıdı�ı gibi, güçlü bir performans sergilendi�i görülmektedir. 

Beklenenin üzerinde gerçekle�en büyüme, bütçe gelirlerinin performansın üzerine 

çıkmasına ve 2004 için hedeflenenden daha iyi bir malî performans elde edilmesine yol 

açmı�tır. Cari i�lemler açı�ının büyümesi veri alındı�ında, harcamaların belli bir çizgide 

tutulması; ve Türkiye’nin yüksek tutarlara ula�an iç borçları dikkate alındı�ında, %6.5’lik 

faiz dı�ı bütçe fazlasının tutturulması, 2005 yılı ve sonrası için kritik konular olarak ön 

plana çıkmaktadır. 
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2004 YILINDA TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ VE TÜRK�YE KALKINMA BANKASI 

 

Türk bankacılık sektörü, Türk finansal sisteminin önemli bir bölümünü olu�turmakta; 

bankalar, hem para hem de sermaye piyasalarında gerçekle�en faaliyetlerin büyük bir 

kısmını yerine getirmektedir. Türkiye’nin finansal sistemi ve bankacılık sektörü, ülkenin 

iktisadî ve tarihî geli�iminin bir sonucu olarak, hemen hemen e�anlamlı olarak 

kullanılmaktadır. 

 

Türk ekonomisinin 2004 yılında gerçekle�tirmi� oldu�u yüksek büyüme performansı, 

di�er sektörlerde oldu�u gibi, bankacılık sistemi üzerinde de olumlu katkıda 

bulunmu�tur. Nitekim, 2004 yılında Türk Bankacılık Sektörü, genel olarak, yurtiçi iktisadî 

ve siyasal ortamda sa�lanan istikrar çerçevesinde büyümesini sürdürmü�tür. Söz 

konusu dönem içinde, di�er yükselen piyasalardan farklı biçimde, bir yandan ülkenin 

sergilemi� oldu�u iktisadî performansa ba�lı olarak Türkiye’ye yönelik sermaye akı�ının 

süreklili�i korunurken, di�er yandan da, artan yurtiçi talep, bankacılık sektörünün 

aracılık fonksiyonunun geli�imine katkı sa�lamı�tır. Ayrıca, Kredi Kurulu�ları Kanunu 

Tasarı Tasla�ı ve Yeni Türk Lirası’na geçi� ile ilgili çalı�maların ba�laması, Yapı ve 

Kredi Bankası’nın satı�ına ili�kin süreç ve Pamukbank ve Halkbank’ın birle�mesi süreci, 

bankacılık sektöründeki önemli geli�meler olmu�tur. 

 

Bankalar arasında gerçekle�en iki birle�menin sonucunda (Credit Lyonnais’ S.A. 

Türkiye Merkez �ubesi’nin Credit Agricole Indosuez Türk Bank’a devri ve Pamukbank 

ile Halkbank’ın birle�mesi), sektörde faaliyet gösteren banka sayısı, 2004’te 48’e 

gerilemi�tir. Bu bankaların 35 tanesi mevduat bankası (3 tanesi kamu, 18 tanesi özel, 

13 tanesi yabancı ve 1 tanesi de TMSF bankası) ve 13 tanesi de mevduat kabul 

etmeyen bankadır. Banka sayısındaki azalı�a ra�men, sektördeki �ube sayısı, 140 adet 

artı�la, 6.106’ya ula�mı�tır. 

 

Yılın ilk yarısında, bankaların aktif kompozisyonu, kamu menkul kıymetlerinden 

kredilere do�ru yer de�i�tirmi�tir. Bankaların kamu menkul kıymet portföyleri, 2003 

yılına göre, %1.3 oranında daralmı�tır. Bankacılık sektörünün mevduat artı�ı ise, yılın 

aynı döneminde, %2 gibi son derece sınırlı bir düzeyde kalmı�tır. 
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Sermaye yeterlilik rasyosunda sektörün önemli iyile�meler kaydetmesine kar�ın, serbest 

sermaye (sermaye-i�tirakler-sabit kıymetler) sınırlı kalmı�tır. Yılın ilk altı aylık 

döneminde, sektör özkaynaklarının yakla�ık %59’u, sabit kıymetlere ba�lanmı�tır. Aynı 

dönemde, tek ba�ına kamu bankalarının elinde bulundurdu�u sektör serbest 

sermayesinin oranı %31’e ula�mı�tır. 

 

Enflasyondaki dü�ü�, bütçe disiplininin devam etmesi, iktisadî faaliyet düzeyinin artması 

ve beklentilerin olumluya dönmesi gibi nedenlerden ötürü, Türk Lirası’na olan talep, 

bankacılık sektörünün bilançosuna olumlu katkıda bulunmu�tur. 

 

2004 yılının ilk sekiz aylık döneminde, bankacılık kredilerinin toplam artı�ı, reel olarak, 

%35.8 düzeyinde gerçekle�mi�tir. Toplam krediler içinde, tüketici kredilerinin payı 

%9.2’den %13.2’ye çıkmı�tır. Türkiye, büyüme oranını 2004 yılında %10 civarında 

artırmasına ra�men, bu ba�arı, yakla�ık %10 seviyesindeki i�sizli�i azaltmamı�tır. 

Dahası, reel ücretlerde de bir iyile�me olmamı�tır. Dolayısıyla, söz konusu ko�ullarda 

iyile�me sa�lanmadan, önümüzdeki dönem içinde tüketici kredilerinde önemli bir artı� 

beklenmemektedir. 

 

Aralık 2004 sonu itibariyle, kesinle�memi� verilere göre, Türk Bankacılık Sistemi’nin 

(TMSF dahil) toplam aktifleri 306.4 milyar YTL düzeyine ula�mı�tır. 2004 yılında Türk 

Bankacılık Sektörü aktiflerinin GSMH içindeki payı %70 civarında gerçekle�mi�tir. Di�er 

taraftan, toplam aktifler içinde kamu bankalarının payı 106.9 milyar YTL’ye ula�mı�tır. 

Aralarında Türkiye Kalkınma Bankası’nın da yer aldı�ı kalkınma ve yatırım bankalarının 

ise, aynı yıl içinde aktif büyüklü�ü 11.3 milyar YTL olmu�tur. Aktif büyüklü�ü itibariyle, 

en büyük be� bankanın toplam aktifler içindeki payı, toplam mevduatlar ve toplam 

krediler içinde azalırken, aynı kalmı�tır. En büyük on bankanın payı, toplam mevduatlar 

ve toplam aktifler içinde azalırken, toplam krediler içinde artı� göstermi�tir. Toplam 

yükümlülükler içinde, TL cinsi yükümlülükler, yabancı para cinsinden yükümlülüklerden 

daha fazla artı� gösterirken, toplam aktifler içinde yabancı para cinsinden aktifler, TL 

aktiflere göre daha fazla artmı�tır. Eylül 2003 ile kar�ıla�tırıldı�ında, toplam aktifler 

içinde TL aktiflerin payı %61 olarak aynı seviyede kalmı�; TL yükümlülüklerin toplam 

yükümlülükler   içindeki  payı,  Eylül  2004  sonu  itibariyle  %57’den %58’e yükselmi�tir.  
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Aktiflerin geli�iminde dikkat çeken husus, ticarî menkul kıymet unsurlarındaki azalı� 

nedeniyle, menkul kıymetlerin payının azalmasıdır. 

 

Bankacılık sektörünün kârlılı�ına ili�kin trend, döviz kuru i�lemlerinde kârdan zarara 

geçi� ve ticarî portföy üzerindeki gelir azalması nedeniyle, 2004 yılının üçüncü 

çeyre�inde de devam etmi�tir.    

 

Bankacılık sektörünün finansal yapısını güçlendirmek amacıyla atılmı� önemli bir adım 

olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2003 yılında, Temmuz 2004 

tarihinden itibaren tasarruf mevduatları üzerindeki tam garanti uygulamasının 

kaldırılmasına ve sınırlı mevduat garantisine geçilmesine karar vermi�; konu 

kamuoyuna duyurulmu�tur. Temmuz 2004’de ba�latılan sınırlı mevduat garantisine 

göre; her mü�terinin her bir bankada açaca�ı 50 milyar TL’ye kadar TL ve döviz 

cinsinden tasarruf mevduatı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun güvencesi altında 

olacaktır. Temmuz 2004 döneminde tam mevduat güvencesinden sınırlı mevduat 

güvencesine geçi�, ekonomide ve malî sektörde sa�lanan olumlu de�i�ikliklerin sonucu 

olup Türk Bankacılık Sektörü’nün geli�iminde yeni bir a�ama olarak görülmü�tür. 

 

2004 yılında, Türkiye Kalkınma Bankası, kârlılık ve verimlilik ilkeleri do�rultusunda 

anonim �irketleri kredilendirmek suretiyle, Türkiye’nin iktisadî kalkınma politikalarına 

destek olmayı sürdürmü�tür. Nitekim, Banka’nın 2004 yılı itibariyle toplam kredi 

bakiyesi, bir önceki yıla göre %13.3 artı� göstererek 213,3 trilyon TL.’na ula�mı�tır. 

Kesinle�memi� verilere göre, kalkınma ve yatırım bankaları toplam aktiflerinin 

bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payı, Aralık 2004 itibariyle %3.69 olarak 

gerçekle�mi�tir. Yine, kesinle�memi� veriler dikkate alınarak yapılan hesaplamalara 

göre, Türkiye Kalkınma Bankası’nın, kalkınma ve yatırım bankalarına ait toplam aktif 

büyüklü�ü içindeki payı, Aralık 2004 sonu itibariyle %4.43 olurken, Banka öz 

sermayesinin, kalkınma ve yatırım bankalarının toplam öz sermayesi içindeki payı da 

%7.31 olarak gerçekle�mi�tir.      

 

Öte yandan, 2003 yılında Türkiye Kalkınma Bankası’nın toplam aktif büyüklü�ü içinde 

kredilerin payı %44 düzeyinde iken, bu oran 2004 yılında %41’e gerilemi�tir.  
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BANKAMIZ 2004 YILI FAAL�YETLER� 
 
KAYNAK GEL��T�RME 
 
Banka kayıtlı sermaye tavanı 2004 yılı içerisinde 21.07.2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 

ile 150 trilyon TL’den 500 trilyon TL’ye yükseltilmi�tir. Banka’nın çıkarılmı� sermayesi ise 

150 trilyon TL olup, yıl içerisinde çıkarılmı� sermayede artı� olmamı�tır. Banka 

sermayesinin %99.08’i Hazine Müste�arlı�ı’na ait olup, kalan pay �stanbul Menkul 

Kıymetler Borsası’nda i�lem görmektedir. 

 
Bankaya yeni kaynak temin etmeye yönelik olarak, uluslararası mali piyasalar sürekli 

olarak izlenmi�, piyasa ko�ulları, muhtemel maliyetler ve zamanlama konularında, bu 

alanda faaliyet gösteren belli ba�lı aracı finans kurumları ile görü�meler sürdürülmü�tür.  

 
Bu çerçevede; 

♦ Banka, yatırımcıların  ithal makine teçhizatının finansmanı amacı ile Almanya KfW ve 

AKA Bank’dan, �sviçre UBS AG’den ve �slam Kalkınma Bankası’ndan limit tesis etmi� 

olup, bu çerçevede yatırımcıların ihtiyaçlarını kar�ılamaktadır. AKA Bank’dan temin 

etmi� oldu�umuz Alıcı/Satıcı kredisi anla�ma süresi 31.12.2008 tarihine kadar 

uzatılmı�tır.  

♦ Ülkemiz enerji üretimine katkı ve çe�itlilik sa�lamak üzere özel sektör eliyle 

yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretiminin artırılması amacıyla 

olu�turulan “Yenilenebilir Enerji Projesi” dı� finansman ihtiyacının kar�ılanması 

amacıyla Dünya Bankası kaynaklarından 200 milyon ABD Doları tutarında proje 

kredisi sa�lanmasına yönelik anla�malar üzerindeki müzakereler sonuçlandırılmı� ve 

kredi 25.03.2004 tarihli Dünya Bankası Yönetim Kurulu tarafından onaylanmı�tır. �lgili 

hukuki dokümanlar 05 Mayıs 2004 tarihinde taraflarca imzalanmı�tır. �kraz Anla�ması 

ise 23.07.2004 tarihinde Hazine Müste�arlı�ı ile aracı bankalar arasında 

imzalanmı�tır. Bankamızın, kredinin 50 milyon ABD Doları kısmına aracılık etmesi 

söz konusu olup,  bu kapsamda iki projeye toplam 20.6 milyon USD kredi tahsis 

edilmi�, bu projeler 23.12.2004 tarihi itibariyle Dünya Bankası’nca da onaylanmı�tır. 

Söz konusu kaynaktan kullanılabilir limit 29.4 milyon USD olup, projelerin kredi 

kullandırımları 2005 yılında ba�layacaktır. 

♦ Ülkemiz Küçük ve Orta Ölçekli ��letmelerine uygun ko�ullu finansman imkanı 

sa�lama yönünde Bankamızca yürütülmekte olan görü�meler sonucunda; 
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Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kaynaklarından 250 milyon Euro tutarındaki IV. Dilim 

AYB Sanayi Sektör Kredisi Anla�ması 04 Mart 2004 tarihinde imzalanmı�tır. Buna 

ili�kin Garanti Protokolü 29.06.2004 tarihinde Hazine Müste�arlı�ı ile Bankamız 

arasında imzalanmı�tır. Bankamız bu anla�mada borçlu olarak be� banka (TKB, 

TSKB, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası) ile birlikte yer almı� olup, Bankalar 

krediden kullandırımları oranında pay alacaklardır. Bu kredi çerçevesinde iki projeye 

5.9 milyon Euro kredi tahsis edilmi�tir. Kredi tahsis ve kullandırımları 2005 yılı   

içerisinde sürdürülecektir. 

Di�er taraftan, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası kayna�ından 200 milyon Euro 

tutarındaki KOB� kredisi  anla�ması  07 Nisan 2004 tarihinde Borçlu sıfatı ile Hazine 

Müste�arlı�ı  ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında imzalanmı�tır. Hazine 

Müste�arlı�ı ile Bankalar arasındaki �kraz Anla�ması ise  30.07.2004 tarihinde 

imzalanmı�tır. Söz konusu kredi 200 milyon Euro tutarında olup, kredi yine be� aracı 

banka (TKB, TSKB, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası) tarafından 

kullandırılacaktır. Krediden Bankalara limit tahsis edilmemi� olup, her banka   

kullandırımı ölçüsünde pay alacaktır. Bankamız 13 projeye  48 milyon Euro kredi 

tahsis etmi�, bu projelerin tümü onaylanmı�, ancak AKKB tarafından  Bankamıza  41 

milyon Euro kullanım limiti tahsis edilmi�tir. Krediden kullanımlar 2005 yılı içerisinde 

ba�layacaktır. 

♦ Yeni kaynak teminine yönelik faaliyetler yıl içerisinde de sürdürülmü�, bu amaçla; 

Fransız Kalkınma Ajansı, Dünya Bankası (KOB� Finansman Projesi), uluslararası 

piyasalarda tahvil ihracı aracı kurumları, KfW, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma  

Bankası ve benzeri di�er kurumlarla görü�melerde bulunulmu�tur. 

 

Yurtiçi kaynak temini çalı�maları ise Hazine Müste�arlı�ı’nca Bankamıza verilen aracılık 

görevi çerçevesinde sürdürülmekte olup, bu kapsamda 2004 yılında Bütçenin 

Yatırımları Te�vik ödene�inden toplam 31 trilyon TL kaynak aktarımı yapılmı�tır. Banka 

Türk Eximbank’tan sa�lamı� oldu�u limit çerçevesinde Türk �hracatçılarının Sevk 

Öncesi ihracat kredilerine aracılık etmektedir. Bu  amaçla  Eximbank’tan sa�lamı� 

oldu�umuz limitler yıl içerisinde 8.750.000 USD’den 20.000.000 USD’ye, 3.750 milyar 

TL’den  6.000 milyar TL’ye arttırılmı�tır.  

 
Geçmi� dönemlerde sa�lanmı� olan dı� kaynaklara ili�kin olarak Bankaca yıl içerisinde 

47 trilyon TL borç ödemesi gerçekle�tirilmi�tir.  
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FON YÖNET�M�  

Genel olarak Banka’nın TL mevcutlarının de�erlendirilmesi, Bankalara verilen depolar, 

TCMB nezdindeki Interbank Para Piyasası ve Devlet �ç Borçlanma Senetleri (D�BS) 

aracılı�ıyla gerçekle�tirilmektedir. 

 
2004 yılında piyasadaki risk ve  getiriler dikkate alınarak TL mevcutlar daha çok TCMB 

Interbank Para Piyasasında de�erlendirilmi�tir. Öte yandan, geçmi� yıllarda TL 

mevcutların, O/N faiz oranından daha yüksek getiri sa�layan haftalık vadelerde ve 

TCMB aylık depo ihalelerinde de�erlendirilmesine a�ırlık verilirken, 2004 yılında O/N 

getiriler ile vadeli plasmanlar arasındaki getiri farkının azalması  nedeniyle vadeli 

plasmanlar azaltılmı�tır. 

 
IMF ile birlikte yürütülen  ekonomik program çerçevesinde enflasyonda 2004 yılında 

gözlenen dü�ü�, bunun faiz oranlarına yansıması  ve bu trendin devam edece�i 

beklentisiyle D�BS portföy büyüklü�ü bir önceki yıla göre arttırılmı� ve 2003 yılında 

toplam mevcutlara oranı %18 ile %25 arasında iken  2004 yılında %25 ile %40 arasında 

gerçekle�mi�tir. 

 
2004 yılında da Banka’nın döviz pozisyonu yönetim politikasının temelini bilançonun 

aktif ve pasifinin döviz cinsleri itibariyle dengelenmesine yönelik uygulama ve tedbirler 

olu�turmu�tur. Bu politika uygulanırken; TCMB tarafından belirlenen kur ve para 

politikaları ile uyumlu olunması gözetilmi�, Bankamızın kredi plasman ve kredi tahsilat 

hedefleri dikkate alınmı�tır. Yine bu temel hedef göz önünde bulundurularak, döviz 

cinsinden likit de�erler minimum seviyede tutulmaya çalı�ılmı� ve varolan döviz 

mevcudu en uygun faiz oranları ile de�erlendirilmi�tir.  

   
 

SERMAYE P�YASASI FAAL�YETLER� 

 
2004 yılında 409.510.4 milyar TL i�lem hacminin gerçekle�tirildi�i sermaye piyasası 

i�lemlerinden 3.368.9 milyar TL kâr elde edilmi� olup, 5.237.9  milyar TL’lik �tfa 

Gelirleri ile birlikte toplam sermaye piyasası faaliyet kârı 8.606.8 milyar TL olarak 

gerçekle�mi�tir. Yatırım Fonları kalemindeki i�lem kârı,  Banka’nın üç adet fonunun 

fon yönetim ücretinden  Banka payına dü�en kısımdan  meydana gelmektedir. 
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PROJE  FAAL�YETLER� 
 
Bankadan kredi talebinde bulunan firmalardan kredilendirme ko�ullarını ta�ıdı�ı tespit 

edilenler için yapılan istihbarat çalı�maları sonucunda firma hakkında edinilen kanaatin 

olumlu olması durumunda, ba�vuru konusu giri�ime ili�kin projeler teknik, ekonomik ve 

mali boyutları ile kapsamlı bir incelemeye tabi tutularak proje de�erlendirme raporu 

hazırlanmaktadır. 
 

Proje de�erlendirme faaliyetleri kapsamında 2004 yılında, sanayi yatırımlarına ili�kin 

olarak 146, turizm yatırımlarına ili�kin olarak ise 42  olmak üzere toplam 188 adet proje 

de�erlendirilmi�tir. De�erlendirilen bu projelerden 105’inin raporu hazırlanmı�, 83 adedi 

de i�lemden kaldırılmı�tır. 

 

2004 yılında proje de�erlendirme raporları dı�ında 101 adet kredi ödemesine esas 

inceleme raporu, 189 adet ekspertiz raporu, 6 adet KKDP raporu ve 8 adet proje izleme 

raporu hazırlanmı�tır.  
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PLASMANLAR 
 

KRED�LEND�RME FAAL�YETLER� 

 

Banka, proje de�erlendirme faaliyeti sonucunda uygun buldu�u sanayi, turizm, e�itim ve 

sa�lık sektörlerindeki �irketlere özkaynaklarından ve sa�lamı� oldu�u yabancı 

kaynaklardan orta-uzun  vadeli yatırım ve i�letme kredileri, ayrıca kısa vadeli krediler 

tahsis etmekte ve kullandırmaktadır. Banka kârlılık ve verimlilik anlayı�ı çerçevesinde 

yıllık i� programlarında belirlenen kriterlere uygun olarak anonim �irket statüsündeki 

firmaların finansman ihtiyaçlarını kar�ılamaktadır.  

 

Bir yatırım projesine finansman temin edilebilmesi için, �irket hakkındaki  istihbarat 

sonuçları ile proje ile ilgili teknik, ekonomik ve mali de�erlendirme sonuçlarının olumlu 

olması gerekmektedir. Anonim �irket statüsündeki firmalara belirli bir fondan finansman 

temin edilmesi durumunda, projenin fonun i�leyi�i ile ilgili kararname ve tebli�de 

belirlenen �artları ta�ıması, kredi bir ba�ka finansman kurulu�undan temin edilecekse 

ilgili kurulu�un aradı�ı �artları sa�laması ve genel anla�ma ile belirlenen ko�ullara 

uyulması gerekmektedir. Anonim �irket statüsündeki turizm firmalarının bankadan kredi 

temin edebilmeleri için ise, ayrıca T.C Kültür ve Turizm Bakanlı�ı’ndan Turizm Yatırım 

Belgesi almaları gerekmektedir. 
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Banka; kalkınma hedefleri ile uyumlu sanayi, turizm, sa�lık ve e�itim projelerine yönelik 

kredi tahsis ve kullandırımına  2004 yılında da devam etmi�tir. 

 

Sanayi Kredileri 

 

2004 yılında, sanayi sektöründe faaliyette bulunan 53 �irkete 122.033 milyar TL kredi 

tahsis edilmi�, 46 �irket ile 95.099 milyar TL tutarında sözle�me yapılmı�,103 �irkete ise                

52.060  milyar TL tutarında  kredi ödemesinde bulunulmu�tur. 

 

Turizm-Hizmetler Kredileri 

 

2004 yılında; turizm, sa�lık ve e�itim sektörlerinde faaliyette bulunan 24 �irkete                     

92.065 milyar TL kredi tahsis edilmi�, 24 �irket ile 96.452 milyar TL tutarında sözle�me 

yapılmı�, 24 �irkete ise 24.273  milyar TL tutarında  kredi ödemesinde bulunulmu�tur. 

 

Sanayi, Turizm-Hizmetler sektörleri kredi ödemelerinin 14.932 milyar TL Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’ndeki yatırımlara ait bulunmaktadır. 

 

2003-2004 yıllarındaki kredi ödemelerinin; kayna�ına, bölgelere, yörelere, sektörlere 

göre da�ılımı ve Turizm-Hizmetler Sektörü kredi ödemelerinin sınıflarına göre da�ılımı 

a�a�ıdaki tablolarda verilmi�tir. 
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2004 yılında kredi ödemelerinin 749 milyar TL (%1) geli�mi� yörelerdeki,                                        

47.414 milyar TL (%62) normal yörelerdeki, 13.237 milyar TL (%17) kalkınmada 

öncelikli yörelerdeki, 14.933 milyar TL (%20) KKTC’deki yatırımlara yöneliktir.  
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2004 yılında kredi ödemelerinin 48.835 milyar TL (%64) imalat sektöründeki,                                        

24.273 milyar TL (%32) turizm-hizmetler sektöründeki, 3.225 milyar TL (%4) tarımsal 

sanayi sektöründeki yatırımlara yöneliktir.  
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2004 yılında Bankamız finansman deste�i ile 24 projede 4.539 yatak kapasitesi 

desteklenmi� olup, bunun 1.348 adedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yer alan 

yatırımlara ili�kindir. 
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Toplam Krediler 

Bankaca 2003-2004 yıllarında gerçekle�tirilen kredi faaliyetlerine ili�kin tutarlar a�a�ıdaki 

tabloda yeralmaktadır. 
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TAHS�S   
   Sanayi Kredileri )'!&")�  ��!����
   Turizm/ Hizmetler Kredileri  "(!�)&� )�!�('�
TOPLAM �:���:7� ����8:�
SÖZLE�ME � �
   Sanayi Kredileri  )!�"�� )'!�))�
   Turizm/ Hizmetler Kredileri "�!�'"� )(!�'��
TOPLAM 88�:��� 8�''�
ÖDEME � �
   Sanayi Kredileri � !���� '�!�(��
   Turizm/ Hizmetler Kredileri �(!"'�� ��!�&��

TOPLAM �:�:7� 97�����

                  
 
 
KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU FAAL�YETLER� 
 
Bankaca 2004 yılında sanayi sektöründe 5 adet projeye 97 milyar TL , turizm sektöründe 

1 adet projeye 4 milyar TL olmak üzere toplam 101 milyar TL  Kaynak Kullanımını 

Destekleme Primi ödemesinde bulunulmu�tur.  

 

��T�RAK FAAL�YETLER� 
 
 
Banka’nın 2004 yılı i�tirak faaliyetleri; sermaye arttırımı yapan mevcut i�tiraklerdeki 

rüçhan hakkının kullanılması, iktisadi ve ticari i�levini yitiren ya da kurulu� amacını 

gerçekle�tiremeyece�i anla�ılan i�tiraklerin tasfiyesi, 1990 yılından beri uygulanmakta 

olan i�tirak paylarının blok satı� ve �MKB yoluyla satı�ına devam etme �eklinde 

sürdürülmü�tür. 

 
Bu kapsamda Banka, 2004 yılında U�ak Seramik Sanayi A.�.’deki 3.825.439.446.000 TL 

nominal de�erli payının tamamını blok olarak, Erdemir A.�.’deki 2.390.000.000 TL 

nominal de�erli kısmi payını ise �MKB’de satmı�tır. 
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31.12.2004 tarihi itibariyle i�tirak sayısı 15 olup, bunların 6’sı çok ortaklı ve/veya halka 

açık �irket niteli�inde, 1’i temel sanayi kurulu�u (TEMSAN) ve 8’i ise halka açık olma 

niteli�i bulunmayan �irketlerdir. 

 

Bankamız i�tirak faaliyetleri 2003 ve 2004 yılları itibariyle kar�ıla�tırmalı olarak a�a�ıda 

verilmektedir. 
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2004 yılı sonu itibariyle 15 i�tirakteki Banka payı (i�tirak ödemesi olarak) 2003 yılına göre 

%66 oranında (10.700 milyar TL) artarak, 26.799 milyar TL’ye yükselmi�tir.  

 
2004  yılı sonundaki i�tirak ödemesi toplamı olan 26.799 milyar TL’nin 16.955 milyar TL 

(%63), yeniden de�erleme yapan i�tiraklerin sermayelerine ilave ettikleri de�er artı� 

fonlarından Bankamıza isabet eden ve kar�ılı�ında bedelsiz hisse senedi alınan kısmı 

yansıtmaktadır. 

  
1 temel sanayi kurulu�u hariç, Banka’nın 31.12.2004 tarihi itibariyle i�tirak ili�kisinde 

bulundu�u 14 �irketin sermayeleri toplamı 578.184 milyar TL olup, (410.084 milyar TL 

de�er artı� fonundan kar�ılanmı�tır) Banka’nın bu �irketlerdeki i�tirak tutarı 24.081 milyar 

TL ve ortalama i�tirak oranı ise %4’dür. 

 
Banka’nın 14 i�tirakinin 8’i geli�mi�, 3’ü normal ve 3’ü kalkınmada öncelikli yörelerde 

bulunmaktadır. 

 
��tiraklerin en yo�un oldu�u bölge 6 �irket ile �stanbul olup, bu bölgeyi 3 �irket ile Ege, 2 

�irket ile Ortado�u Anadolu Bölgesi, birer �irket ile Orta Anadolu, Batı Anadolu ve Batı 

Karadeniz Bölgeleri izlemektedir. 
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14 i�tirakin 6 adedi imalat sektöründe, 8 adedi hizmetler sektöründe  faaliyet 

göstermektedir. �malat sektöründeki �irketlerin 2’si tüketim malları,  3’ü ara malları ve 1’i 

de yatırım malları alt sektöründe yer almaktadır.  

 
14 i�tirakin 2 adedi halen tasfiye a�amasında veya gayrifaal durumdadır.  
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 Not: 1 temel sanayi kurulu�u hariçtir. 
  
 
 
AR-GE FAAL�YETLER� 
 
ARA�TIRMA FAAL�YETLER� 

Mekansal (�l/bölge) Bazda Ara�tırma Çalı�maları: 

2004 yılında 12 il için (Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Çankırı, Erzurum, Hatay, 

Kahramanmara�, Kars, Tokat, U�ak, Yozgat) Yöresel Uygun Yatırım Alanları Ara�tırması 

(YUYAA) gerçekle�tirilmi� ve kullanıcıların istifadesine sunulmu�tur. 4 il için ise (Çorum, 

Düzce, I�dır ve Trabzon) YUYAA çalı�maları devam etmektedir.   

 

Sektörel Bazda Ara�tırma Çalı�maları: 

2004 yılında imalât sanayii alt sektörlerinde olmak üzere 13 ayrı sektörel ara�tırma 

çalı�masına ba�lanılmı�, bunlardan 7 tanesi (Zeytinya�ı, Boryum ve Toryum Madenleri, 

Deri ve Deri ��leme, Hazır Beton, Diki�li Çelik Boru, Mermer, Ka�ıda Dayalı Ambalaj 

Malzemeleri) tamamlanarak ilgililerin kullanımına sunulmu�tur. 
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Di�er Ara�tırma Çalı�maları ve Faaliyetler: 

Ulusal/bölgesel iktisadî kalkınma, büyüme, sanayile�me, dı� ticaret, finans vb. konularda 

Türkiye ekonomisine yönelik ve Bankaca ihtiyaç duyulan konularda analiz ve bilgilendirme temelli 

ara�tırma raporları üretme faaliyetlerine 2004 yılında da devam edilmi�tir. Bu çerçevede, Genel 

Ara�tırmalar kapsamında 12 tanesi her ay revize edilen Ekonomik Geli�meler Raporu olmak 

üzere  20 adet ara�tırma raporu  tamamlanarak ilgililerin kullanımına sunulmu�tur. 2 adet genel 

ara�tırma projesi ise devam etmektedir.  
 
PROJE GEL��T�RME FAAL�YETLER� 

 
2004 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı�ı adına yürütülen faaliyetler kapsamında  

çe�itli yörelerdeki altyapı faaliyetlerinin bir kısmının geçici kabulü, bir kısmının kesin 

kabulü yapılmı�tır. Bazı alt yapı faaliyetlerinin ise kesin hesap çalı�maları 

sürdürülmektedir.  

 
2004 yılında T.C. Ba�bakanlık Devlet Planlama Te�kilatı Müste�arlı�ı adına Geli�mekte 

Olan Ülkelerle Teknik ��birli�i Programı çerçevesinde faaliyetler sürdürülmü�tür. 
 
 
B�LG� ��LEM  FAAL�YETLER� 
 
2004 yılında  “Uygulamalar” ve  “BT Sistemleri” ba�lıkları altında a�a�ıdaki faaliyetler 

gerçekle�tirilmi�tir. 

 
Uygulamalar Kapsamında Gerçekle�tirilen Faaliyetler: 

 
• Yeni Türk Lirasına geçi� süreci ile ilgili olarak, gerekli olan yeni düzenlemelerin ve 

geçi� sürecine ili�kin çalı�maların sa�lıklı bir �ekilde yürütülebilmesi amacıyla Banka 

bünyesinde Yeni Türk Lirası Çalı�ma Grubu olu�turulmu�tur.  

Türkiye Bankalar Birli�i çatısı altında di�er banka ve kamu otoriteleriyle, Banka çatısı 

altında ilgili birimlerle  i�birli�i içerisinde 2004 yılı ba�ından itibaren yürütülen 

çalı�malar sonucunda, Banka’nın tüm BT sistem altyapısı ve uygulamaları, 01.01.2005 

tarihi itibariyle Yeni Türk Lirası kullanımına  uyumlu hale getirilmi�tir. Mü�terilerimiz ve 

ili�kide oldu�umuz di�er kurum/kurulu�lara bu konuyla ilgili bilgilendirici dokümanlar,   

posta/e-posta ve web sitesi aracılı�ıyla iletilmi�tir. 
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• �lgili birimlerin ihtiyaç ve talepleri do�rultusunda, karar destek ve esnek bilgi üretimi 

i�levselli�ine sahip uygulamaların geli�tirilmesi çalı�maları sürdürülmü�tür. 

• Mevcut bilgi sistemlerinin, yeni talep ve ihtiyaçlarla paralellik içerisinde 

gerçekle�tirilmesi ve yeniden düzenlenmesi faaliyetleri gerçekle�tirilmi�tir. 

 
BT Sistemleri Kapsamında Gerçekle�tirilen Faaliyetler: 

 
• Bankanın bilgisayarlı e�itim salonu ve muhtelif birimleri ile BT Sistemleri için 

gereksinim duyulan donanım ve yazılımın temini ve kurulumu çalı�maları 

gerçekle�tirilmi�tir. 

• A� Güvenli�i ile ilgili çalı�ma ve ara�tırmalar kapsamında, DMZ, ‘Firewall’ ‘Intrusion 

Detection/Prevention’ sistemleri üzerinde çalı�malar sürdürülmü�tür. 

• A� ortamında yeni i�letim sistemleri ile kurum içi a�da IP Sec protokolünü kapsayan 

çalı�malar gerçekle�tirilmi�tir. 

• Internet ba�lantısı ikinci bir hat ile takviye edilmi�tir. 

• Afet ve Beklenmedik Durum planlaması kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve  

Denetleme Kurumu’nun ilgili yönetmelikleri, di�er ilgili literatür ı�ı�ında çalı�malar 

gerçekle�tirilmi�tir. 

 

�NSAN KAYNAKLARI 

 
PERSONEL 

 
Banka’nın 31.12.2004 tarihi itibariyle toplam 740 personeli bulunmaktadır. Bu personelin 

% 62’si üniversite ve %12’si de yüksek lisans veya üzeri derecelere sahiptir.  
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��������� ��������� 
��1�� )� ��1�� )�

�LKOKUL  )� 2 18 2 

ORTAOKUL �"� 6 42 6 

L�SE VE DENG�  �"� 14 109 15 

MESLEK L�SES� �'� 5 27 3 

YÜKSEK (2-3)YILLIK '�� 7 51 7 

YÜKSEK (L�SANS) � �� 54 406 55 

L�SANS ÜSTÜ(MASTER) "�� 11 80 11 

DOKTORA "� 1 7 1 

TOPLAM 97�� 100 740 100 
 
 
 

 

E��T�M FAAL�YETLER� 

 
E�itim çalı�maları, Banka faaliyetlerinin yürütülmesinde etkinlik ve verimlili�in arttırılması 

amacıyla sürdürülmü�tür. 

 
Hizmetiçi E�itimler 

 
Banka personeline yönelik mesleki e�itimler, a�ırlıklı olarak konularında uzman ki�iler 

ve/veya üniversite ve kamu kurum/kurulu�larından sa�lanan e�itimcilerce 

gerçekle�tirilmi�, gerekti�inde Banka personelinin yurtiçi ve yurtdı�ı kurum ve kurulu�larca 

verilen e�itimlere  katılımları da sa�lanmı�tır. Bu e�itimlerden;  28 seminer, 7 kurs, 1 

kongre, 2 sempozyum, 2 toplantı, 1 i�ba�ında olmak üzere toplam 41 hizmetiçi e�itim 

etkinli�inden  675 ki�i yararlanmı�tır. Ayrıca, Bankamızın ba�ka kurumlara düzenledi�i 5 

adet e�itim etkinli�ine toplam 168 ki�inin katılımı sa�lanmı�tır. Özetle, 2004 yılında 

gerçekle�en toplam 46 e�itim etkinli�inden  toplam 843  ki�i  yararlanmı�tır.  
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     Türkiye Kalkınma Bankası A.�.Ortaklar Ola�an Genel Kurulu'na 
 

 
Bir kalkınma ve yatırım bankası olan Türkiye Kalkınma Bankası A.�. Necatibey 

Cad. No.189Kızılay/ ANKARA adresinde;Türkiye'nin kalkınması için Anonim �irket 
statüsündeki te�ebbüslere karlılık ve verimlilik anlayı�ı içinde kredi vermek, i�tirak etmek 
suretiyle finansman ve i�letme deste�i sa�lamak, yurtiçi ve yurtdı�ı tasarrufları kalkınmaya dönük 
yatırımlara yöneltmek, sermaye piyasasının geli�mesine katkıda bulunmak, yurtiçi, yurtdı�ı ve 
uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü yatırım ve kalkınma bankacılı�ı i�levlerini 
yürütmektedir. 

 
Bankanın çıkarılmı� .sermayesi 150 Trilyon TL olup, sermayesinde do�rudan hakimiyeti 

olan sermaye grubu % 99,08 pay ile Hazine Müste�arlı�ı'dır. 
 
Bankanın Denetim Kurulu Üyeleri; Esat Kaya TURGAY, Hasan AYDIN ve Kenan 

I�IK olup, Esat Kaya TURGAY 30.11.1999, Hasan AYDIN ve Kenan I�IK ise 02.07.2004 
tarihinden itibaren görev yapmaktadır. Banka da 25.04.2003-02.07.2004 tarihleri arasında 
Ramazan KARDE�, 25.04.2003-23.02.2004 tarihleri arasında Hasan A YKIN, 23.02.2004-
02.07.2004 tarihleri arasında da �lhami ÖZTÜRK Denetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmı�lardır. Denetim Kurulu Üyeleri banka orta�ı ve personeli de�ildirler. Denetim Kurulu 
Üyeleri olarak Yönetim Kurulu toplantılarına sunulan takrirlerin tamamını temin edildi�i kadarı 
ile önceden inceleyerek kısmen veya tamamen yönetim kurulu toplantılarının tamamına i�tirak 
edilmi�tir.Yönetim kurulu toplantıları haricinde de ayda en az iki kez Denetim 
Kurulumuzda toplantılar yaparak durum de�erlendirmeleri yapılmı�tır. 

 
Bankanın 2004 yılı i�lem ve hesapları, yasal defter ve belgeleri üzerinden; Kurulu� 

Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve di�er ilgili mevzuat hükümleri göz önünde 
bulundurularak tarafımızdan sürekli incelenmi�tir.Banka kasasında her üç ayda bir sayım 
yapılarak kasa mevcudunun, her ay Kıymetli Evrak Kasası'nın sayımı yapılarak da kıymetli evrak 
mevcudunun yasal defter kayıtlarına uygun oldu�u görülmü�tür. 

 
Banka hakkında; TBMM K�T Komisyonu'nun 16.12.2004 tarih ve A.01.1.K�T 

3703 sayılı yazısı üzerine, bankanın geçmi� yıllardan gelen ve toplantı tarihi olan 15.12.2004 
itibariyle halen tahsil edilemeyen takipteki kredileri ile yeniden yapılandırılan kredileri hakkında 
Bankalar Yeminli Murakıplarınca incelemeler yapılmakta olup, bu konudaki incelemeleri devam 
etmektedir. 

 
Bu itibarla, bankanın 31.12.2004 tarihi itibariyle düzenlemi� oldu�u bilanço, 

Türkiye Kalkınma Bankası A.�.'nin anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2004-31.12.2004 
dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçe�e uygun ve do�ru olarak 
gösterdi�inden; bankanın 31.12.2004 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve banka 
ile ilgili olarak Bankalar Yeminli Murakıplarınca yapılmakta olan söz konusu denetimler 
nedeniyle yapılmakta olan ve ileride yapılacak olan denetim, inceleme ve soru�turmalar 
sonucunda tespit edilecek zararlarla ilgili her türlü sorumlulukları (mali,cezai,idari vs.) hariç 
olmak üzere Yönetim Kurulu'nun ibrasını onaylarınıza arz ederiz. 
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31 ARALIK 2004 TAR�H� �T�BAR�YLE HAZIRLANAN  
KAMUYA AÇIKLANACAK  KONSOL�DE OLMAYAN MAL� 

TABLOLAR, BUNLARA �L��K�N AÇIKLAMA VE  
D�PNOTLAR �LE BA�IMSIZ DENET�M RAPORU 
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YKY  
BA�IMSIZ DENET�M VE   

YEM�NL� MAL� MÜ�AV�RL�K A.�. 
Üsküp Cad. NO:24/3 Çankaya ANKARA  

Tel: (O 312) 4683025 Faks: (O 312) 4268034 
 
 

Sayı: 2005 /02         Ankara, 07.03.2005 
 
 

TÜRK�YE KALKINMA BANKASI A.�. 
 

1 OCAK-31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEM�NE A�T  
BAGIMSIZ DENET�M RAPORU 

 
 
Türkiye Kalkınma Bankası A.�. Yönetim Kurulu'na; 
 
1. Türkiye Kalkınma Bankası A.�. 'nin 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu ile 

aynı tarihte sona eren döneme ait kar ve zarar cetveli, nakit akım tablosu ve özkaynak de�i�im 
tablosunu denetlemekle görevlendirilmi� bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar Banka 
yönetiminin sorumlulu�undadır. Ba�ımsız denetimi yapan kurulu� olarak üzerimize dü�en 
sorumluluk, denetlenen mali tablolar üzerine görü� bildirmektir. 

 
 
2.  Denetim, 4389 sayılı Bankalar Kanunu uyarınca yürürlü�e konulan hesap ve kayıt düzeni ile 

muhasebe standartları ve ba�ımsız denetim ilkelerine ili�kin düzenlemelere uygun olarak 
gerçekle�tirilmi�tir. Bu düzenlemeler, ba�ımsız denetimin mali tablolarda önemli bir 
yanlı�lı�ın bulunup bulunmadı�ı konusunda makul bir güvence yi sa�lamak üzere 
planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan tutar ve 
açıklamalara ili�kin bilgi ve verilerin test edilerek incelenmesinin ve do�rulanmasının yanı 
sıra, uygulanan muhasebe standartlarının ve yönetim tarafından yapılan önemli muhasebe 
tahminlerinin ve mali tabloların bir bütün olarak sunumunun de�erlendirilmesini içermektedir. 
Gerçekle�tirilen denetimin, görü�ümüzün olu�turulmasına makul ve yeterli bir dayanak 
olu�turdu�una inanıyoruz. 

 
3.  Görü�ümüze göre, ili�ikteki mali tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Kalkınma 

Bankası A.�. 'nin 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren 
döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını, Bankalar Kanunu 'nun 13 'ncü maddesi 
gere�ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen. muhasebe ilke ve standartlarına 
uygun olarak do�ru bir biçimde yansıtmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sorumlu Ortak Ba� Denetçi 
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TÜRK�YE KALKINMA BANKASI A.�.'N�N 
31 ARALIK 2004 TAR�H� �T�BARIYLA HAZIRLANAN VE BA�IMSIZ DENET�ME 

TAB� TUTULAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOL�DE OLMAYAN MAL� 
TABLOLARI, BUNLARA �L��K�N AÇIKLAMA VE D�PNOTLAR �LE 

BA�IMSIZ DENET�M RAPORU 
 
 

Yönetim Merkezinin Adresi : Necatibey Cad. No: 98 
    P .K.061 00 Bakanlıklar/ANKARA 
Telefon ve Faks Numaraları : Tel: 0312231 84 00 
    Faks: 03122314341 
Elektronik Site Adresi  : http://www.tkb.com.tr 
 
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Kamuya Açıklanacak Mali 
Tablolar ile Bunlara �li�kin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında 17 Sayılı Tebli�e göre raporlama 
paketi a�a�ıda yer alan bölümlerden olu�maktadır. 
 

1- BANKA HAKKINDA GENEL B�LG�LER 
2- BANKANIN KONSOL�DE OLMAYAN MAL� TABLOLARI 
3- MUHASEBE POL�T�KALARINA �L��K�N AÇIKLAMALAR 
4- BANKANIN MAL� BÜNYES�NE �L��K�N B�LG�LER 
5- KONSOL�DE OLMAYAN MAL� TABLOLARA �L��K�N AÇIKLAMA VE D�PNOTLAR  
6- D��ER AÇIKLAMA VE D�PNOTLAR 
7- BA�IMSIZ DENET�M RAPORU VE DENETÇ� DE�ERLEND�RMES� 
 

Konsolide olmayan mali tablolar ile bunlara ili�kin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama 
Yönetmeli�i ve ilgili Tebli�ler ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmedi�i müddetçe 
Milyar Türk Lirası = Bin YTL cinsinden paranın 31 Aralık 2004 tarihindeki cari satın alma gücüne 
göre yeniden ifade edilerek hazırlanmı� olup, ba�ımsız denetime tabi tutulmu� ve ili�ikte 
sunulmu�tur. 
07/03/2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Osman KARA 
�ç Denetim 

Sisteminden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi 
 

Taci BAYHAN 
Genel Müdür 

Bahattin SEKK�N 
Genel Müdür 

Yardımcısı 
 

Halis PEKTA� 
Muhasebe Müdürü 
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B � R � N C �    B Ö L Ü M 
 

 
BANKA HAKKINDA GENEL B�LG�LER 
 
I. Bankanın Faaliyetleri  
 
TÜRK�YE KALKINMA BANKASI A.�.’nin  1 Ocak 2004 – 31 Aralık  2004 dönemine ait 
bilanço ve kar-zarar tablosu bu raporun ekinde sunulmu�tur.  Banka’nın yönetim merkezinin 
adresi, telefon ve faks numaraları, elektronik site adresi ve elektronik posta adresine a�a�ıda  yer 
verilmi�tir. 
 
Yönetim Merkezi Adresi  : Necatibey Cad. No:98 Kızılay/ANKARA 
Telefon ve Faks   : 0312 231 84 00-0312 231 43 41 
Elektronik site adresi   : www.tkb.com.tr 
Elektronik posta adresi  : tkbhaberlesme@tkb.com.tr                                                         
 
Bir kalkınma ve yatırım bankası olan Türkiye Kalkınma Bankası A.�.nin faaliyet alanı; 
Türkiye’nin kalkınması için “Anonim �irket” statüsündeki te�ebbüslere karlılık ve verimlilik 
anlayı�ı içinde kredi vermek, i�tirak etmek suretiyle finansman ve i�letme deste�i sa�lamak, yurtiçi 
ve yurtdı�ı tasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek,  sermaye piyasasının geli�mesine 
katkıda bulunmak, yurtiçi, yurtdı�ı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü 
kalkınma ve yatırım bankacılı�ı i�levlerini yürütmektir. Bankanın sermayesinde do�rudan 
hakimiyeti olan sermaye grubu, % 99.08 pay ile Hazine Müste�arlı�ı’dır.   
 

 
 
 

� K � N C �   B Ö L Ü M 
 
BANKANIN KONSOL�DE OLMAYAN MAL�  TABLOLARI 
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Ü Ç Ü N C Ü   B Ö L Ü M 
 
 
 MUHASEBE POL�T�KALARINA �L��K�N AÇIKLAMALAR 
 
I. Mali Tabloların Sunumuna �li�kin Açıklama ve Dipnotlar  
 

a) �li�ikte yer alan mali tablolar ve bunlara ili�kin açıklama ve dipnotlar 01.10.2002 tarihinde 
yürürlü�e giren Muhasebe Uygulama Yönetmeli�i (MUY) ve Muhasebe Standartları 
7akkındaki tebli�lere uygun olarak hazırlanmı�tır. 

  
b) Mali tabloların hazırlanmasında uygulanan muhasebe politikalarında önceki dönem sonuna göre 

herhangi bir de�i�iklik yapılmamı�tır.  
 

c) Aksi belirtilmedikçe ekteki mali tablolarda belirtilen parasal de�erler Milyar TL.=Bin YTL ’dir.  
Önceki dönem mali tabloları sadece kar�ıla�tırma amacıyla Milyar TL. = Bin YTL. cinsinden 
ifade edilmi�tir.   

 
d) Mali tablolar, tarihi maliyet ilkesi ve yasal kayıtlar esas alınarak düzenlenmi� olup, gerçek 

durumu göstermek amacıyla Muhasebe Uygulama Yönetmeli�i (“MUY”), 14 Sayılı Tebli� 
Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine �li�kin Muhasebe 
Standardı’nda (“MUY 14 Sayılı Tebli�”) belirtildi�i üzere, mali tabloların paranın bilanço 
gününde cari satın alma gücü dikkate alınarak düzenlenmesi amacıyla yapılan enflasyon 
muhasebesi düzeltme ve sınıflamalarını içermektedir.  

 
e) Aksi belirtilmedikçe bilanço ve bilanço dı�ı yükümlülükler kalemleri ile gelir tablosu ve dipnot 

bilgilerinde yer alan önceki dönemler  31.12.2003 tarihini ifade etmektedir.  
 

f) Paranın 31.12.2004 tarihli satın alma gücüne göre ifade edilebilmesi açısından daha önce 
Kamuya açıklanarak ilan edilmi� olan Bankanın 31.12.2003 tarihli bilanço ile kar/zarar tablosu, 
tutarlar 1.13840 katsayısı ile çarpılarak düzeltilmi� haliyle gösterilmi�tir.  

 
g) Mali tabloların hazırlanmasında kullanılan de�erleme esasları üçüncü bölümde açıklanmı�tır.         

 
 

II. ��tirak yatırımları 
 
Bankamız ortaklıklarından; Borsada i�lem görenler Finansal Araçların Muhasebele�tirilmesi Standardı 
ile düzenlenen borsa de�eri  esas alınarak bilanço günü dahil 5 i� günü boyunca olu�an günlük a�ırlıklı 
ortalama fiyatlarının ortalamasına göre, borsada i�lem görmeyen ortaklıklar cari piyasa de�eri 
üzerinden, konsolidasyon kapsamına giren mali ortaklık ise özsermaye yöntemine göre de�erlemeye 
tabi tutulmu�tur. 
 
III. Yabancı para i�lemler 
 
a. Yabancı para aktif ve pasif parasal kalemler dönem sonunda geçerli olan kurlardan Türk Lirası’na 
(“TL”) çevrilmi�tir.    
 
b. Bilanço tarihi itibariyle aktifle�tirilen kur farklarının toplam tutarı ; Bulunmamaktadır. 
 
c. Kur riski yönetim politikasının temel esasları: Yasal yükümlülükler arasında yer alan YP Net Genel 
Pozisyon / Özkaynak Rasyosu’nun çizdi�i temel sınırlar çerçevesinde hazırlanan modellemeler 
do�rultusunda, periyodik olarak toplanan Aktif Pasif Yönetim Komitesi  tarafından kur ve parite 
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riskinden korunmaya yönelik kararlar alınmakta ve alınan kararlar titizlikle uygulanmaktadır. Parite 
riskinden korunmak amacıyla döviz pozisyonu belirli döviz cinslerinden olu�an bir sepet mantı�ıyla 
yönetilmektedir.  

d. Yabancı para i�lemler, i�lem tarihinde geçerli olan kurlardan hesaplanmakta olup, bu tür i�lemlerden 
kaynaklanan kar / zararlar ait oldukları dönemin gelir tablosuna yansıtılmaktadır.  

e. Borçlanmayı temsil eden menkul de�erler ile parasal nitelikli finansal aktiflerin Türk Parasına 
dönü�türülmesinden kaynaklanan farklar gelir tablosuna dahil edilmektedir. 

IV. Vadeli ��lem ve Opsiyon Sözle�meleri ile Türev Ürünler  

Banka’nın bilanço tarihi itibariyle forward ve swap i�lemleri bulunmamaktadır.  
 
V. Finansal araçların netle�tirilmesi 
 
Finansal varlıklar: 
 
Alım satım amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak menkul de�erler ile borsada i�lem 
gören hisse senetleri ile i�tirak ve ba�lı ortaklıkların rayiç de�erlerinin defter de�erinin altında kalması 
durumunda kar�ılık ayrılmaktadır. Ayrılan bu kar�ılıklar bilançoda defter de�eri ile netle�tirilerek 
gösterilmektedir.  
 
Finansal yükümlülükler: 
 
Kullanılan krediler iskonto edilmi� de�erinin etkin faiz oranı kullanılarak hesaplanması yöntemi ile 
de�erlendirilerek,  ortaya çıkan farklar kar/zarar  hesaplarına intikal ettirilmektedir. 
 
Yukarıdaki açıklamaların dı�ında finansal varlıklar ve yükümlülüklerde herhangi bir netle�tirme i�lemi 
yapılmamı�tır. 
 
VI. Faiz gelir ve giderleri 
 
Faiz gelirleri ve giderleri tahakkuk esasına göre kayıtlara yansıtılmaktadır. Dövize endeksli TL 
kredilerin ve menkul kıymetlerin kur farkları faiz gelir ve giderleri içinde muhasebele�tirilmektedir. 
�lgili mevzuat gere�ince donuk alacak haline gelmi� kredilerin ve di�er alacakların faiz tahakkuk ve 
reeskontları iptal edilmekte ve söz konusu tutarlar tahsil edilmedikçe gelir yazılmamaktadır.  
 
VII. Ücret ve komisyon gelir ve giderleri 
 
Ücret ve komisyon gelir ve giderleri ile di�er kredi kurum ve kurulu�larına ödenen kredi ücret ve 
komisyon giderleri, sözle�meler yoluyla sa�lanan, ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel ki�i için varlık 
alımı yoluyla sa�lanan gelirler gerçekle�tikleri dönemlerde kayıtlara alınmaktadır. 
 
VIII. Alım satım amaçlı menkul de�erler   
 
Alım satım amaçlı menkul de�erler  maliyet de�erleri ile bilançoda kayıtlara alınmaktadır. Söz konusu 
menkul de�erler rayiç de�er esasına göre de�erlemeye tabi tutulmakta ve de�erleme sonucunda olu�an 
kazanç ya da kayıplar kar/zarar hesaplarına yansıtılmaktadır. Alım satım amaçlı menkul de�erlerin 
elde tutulması sonucunda kazanılan faiz gelirleri kar/zarar tablosunda faiz gelirleri içinde gösterilmekte  
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olup söz konusu menkul de�erlerin vadesinden önce elden çıkarılması sonucunda olu�an kar veya 
zarar sermaye piyasası i�lemleri içinde de�erlendirilmektedir.  
 
IX. Satı� ve geri alı� anla�maları ve menkul de�erlerin ödünç verilmesi i�lemleri 
 
Bilanço tarihi itibariyle repoya konu edilen menkul de�erler ile ters repo i�lemi bulunmamaktadır. 
 
Repo i�lemlerine verilen faizler, basit faiz yöntemi ile belirlenmektedir. 
 
Herhangi bir �ekilde ödünce konu edilmi� menkul kıymet i�lemi bulunmamaktadır. 
 
X. Vadeye kadar elde tutulacak menkul de�erler, satılmaya hazır menkul de�erler ve     
     banka kaynaklı krediler ve alacaklar 
 
a. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve 
fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli ko�ulların 
sa�lanmı� oldu�u, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynaklı 
krediler ve alacaklar dı�ında kalan finansal varlıkları ifade etmektedir.  
 
Satılmaya hazır finansal varlıklar, banka kaynaklı krediler ve alacaklar ile vadeye kadar elde 
tutulacaklar ve alım-satım amaçlılar dı�ında kalan finansal varlıkları ifade etmektedir. 
 
Banka kaynaklı krediler ve alacaklar; borçluya para, mal veya hizmet sa�lama yoluyla yaratılan 
finansal varlıkları ifade etmektedir. 
 
b. Satılmaya hazır finansal varlıklar, banka kaynaklı krediler ve alacaklar maliyet de�erleri ile 
kayıtlara alınmaktadır.  
 
Satılmaya hazır finansal varlıkların de�erlemesi rayiç de�er  yöntemine göre yapılmakta, rayiç 
de�erlerindeki de�i�ikliklerden kaynaklanan gerçekle�memi� kar ve zararlar, özkaynak kalemleri 
içerisindeki ilgili hesaplarda gösterilmektedir. �lgili varlı�ın elden çıkarılması durumunda rayiç de�er 
uygulaması sonucunda özkaynak hesaplarında olu�an de�er, yatırım amaçlı menkul de�erlerden 
kaynaklanan kar / zarar olarak gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 
 
c. Vadeye kadar elde tutulacak menkul de�erlerin, de�er azalı�ı için ayrılan kar�ılık dü�üldükten sonra, 
iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmi� maliyeti ile muhasebele�tirildi�i; Bu kural tam 
olarak uygulanmakla birlikte, Bankanın Aralık/2004 dönemi sonunda vadeye kadar elde 
tutulacak menkul de�eri  bulunmamaktadır. 
 
d. Önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul de�erler arasında sınıflandırılan ancak, sınıflandırma 
esaslarına uyulmadı�ından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulmayacak finansal varlık; 
bulunmamaktadır.  
 
e. Vadeye kadar elde tutulacak menkul de�erlerden kazanılan faiz gelirleri kar / zarar tablosunda faiz 
geliri olarak muhasebele�tirilmektedir.   
 
f. Vadeye kadar elde tutulacak menkul de�erlerin alım ve satım i�lemlerinin i�lem veya teslim 
tarihinden hangisine  göre muhasebele�tirildi�i; bulunmamaktadır.  
 
g. Muhasebe Uygulama Yönetmeli�i yürürlü�e girmeden önce, vadeye kadar elde tutulacak menkul 
de�erler, “Bankalarca Uygulanacak Tek Düzen Hesap Planı ve �zahnamesi” hükümleri do�rultusunda  
muhasebele�tirilmi�tir. 
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XI. Banka kaynaklı krediler ile alacaklar ve ayrılan özel kar�ılıklar 
 
a. Banka kaynaklı krediler ve alacaklar elde etme maliyeti üzerinden muhasebele�tirilmektedir. 
Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, i�lem gideri ve bunun gibi di�er 
masraflar kar/zarar hesaplarına yansıtılmaktadır. 
 
Banka yönetimi tarafından düzenli aralıklarla kredi portföyü incelenmekte ve kullandırılan kredilerin  
tahsil   kabiliyetine  ili�kin  �üphelerin  belirmesi  durumunda söz konusu krediler  
30 Haziran 2001 tarih ve 24448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kar�ılık Ayrılacak  
Kredilerin ve Di�er Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Kar�ılıklara �li�kin Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik” ve di�er tebli� ve genelgeler do�rultusunda sınıflandırılmakta ve bu tür 
krediler için ilgili yönetmelik, tebli� ve genelgelerde belirtilen esas ve oranlar üzerinden kar�ılık 
ayrılmaktadır. Ayrılan özel kar�ılıklar kar/zarar tablosuna yansıtılmaktadır.  
 
31.12.2004 tarihi itibariyle 35.037 Milyar TL’lık özel kar�ılık ayrılmı�tır. Bu krediler için yapılan 
anapara tahsilatları anaparaya mahsup edilmekte, faiz tahsilatları ise kar/zarar tablosunda Tasfiye 
Olunacak Alacaklardan Alınan Faizler kaleminde gösterilmektedir.  
 
b. Özel kar�ılıkların dı�ında, Banka yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde kredi ve 
di�er alacaklar için genel kredi kar�ılı�ı ayırmaktadır. Uygulanan genel kredi kar�ılı�ı nakdi kredi ve 
di�er alacaklar için binde 5, gayrinakdi krediler için  binde 1’dir. 31.12.2004 tarihi itibariyle 1.497 
Milyar TL. genel kar�ılık ayrılmı�tır.           
   
c. Uygulamada, aynı yıl içinde serbest kalan kar�ılıklar Kar�ılık Giderleri hesabına alacak verilmek 
suretiyle Di�er Faaliyet Giderleri hesabından tenzil edilmekte, geçmi� yıllarda ayrılan kar�ılıkların 
serbest kalan bölümü ise Di�er Faaliyet Gelirleri hesabına aktarılarak muhasebele�tirilmektedir. 
 
XII. �erefiye ve di�er maddi olmayan duran varlıklar:  Bulunmamaktadır. 
 
XIII. Maddi duran varlıklar  
 
 a. Maddi duran varlıklar normal amortisman yöntemi kullanılmak suretiyle tahmini ekonomik 
ömürlerine göre amortismana tabi tutulmaktadır. Maddi duran varlıkların amortismanında kullanılan 
oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen süreler a�a�ıda verilmektedir. 
 
 

�� 	�N"����� !�!"� ��"�����(��� 3"!�=�#"���?���(�

L������� 50 % 2 
2�9��C������� 5-20 %  5 - % 20 

 

5024 Sayılı Kanun bakımından, amortismana tabi iktisadi varlıkların 31.12.2003 tarihli düzeltilmi� 
de�erleri esas alınmak suretiyle sabit kıymetlerdeki artı� yüzdesi bulunup, sabit kıymetlerin düzeltilmi� 
de�eri ile YDF’li de�eri arasındaki yüzde artı�lar hesaplanarak, ilgili sabit kıymetlerin birikmi� 
amortismanları bu oranda artırılmı�tır. 

Maddi duran varlıklar, ilgili varlıklara yapılan tarihsel nakit yatırımlarının endekslenmi� de�erlerinden 
birikmi� amortisman ve de�er dü�üklü�ü kar�ılıklarının çıkarılması suretiyle düzeltme i�lemine tabi 
tutulmu� olup, bilançoda düzeltme sonrası ula�ılan tutarlar üzerinden izlenmektedir. Maddi duran 
varlıkların bu �ekilde düzeltme i�lemine tabi tutulması ile birlikte ilgili mevzuat uyarınca, 31.12.2004 
tarihine kadar yapılmı� olan yeniden de�erlemenin bu varlıklar üzerindeki etkileri giderilmi�tir.   
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Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortisman giderleri MUY 14’e ve VUK’nu uygulama 
farklılıklarının giderilmesi amacıyla, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan ve mevcut 
kayıtlı tutarlara göre ortaya çıkan farklar, vergi matrahına “tenzil” veya “ilave” �eklinde yansıtılarak 
i�lem yapılmı�tır.  
 
Maddi duran varlıklar, ilgili varlıklara yapılan tarihsel nakit yatırımlarının endekslenmi� de�erlerinden 
birikmi� amortisman ve de�er dü�üklü�ü kar�ılıklarının çıkarılmasıyla bulunan tutar üzerinden 
izlenmektedir.  
 
b. Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından do�an kazanç ve kayıplar net elden çıkarma hasılatı 
ile ilgili maddi duran varlı�ın net defter de�erinin arasındaki fark olarak hesaplanmakta ve gelir 
tablosunda kar veya zarar �eklinde kaydedilmektedir. 
 
c. Maddi duran varlıklara yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak 
muhasebele�tirilmektedir.  
 
d. Banka mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satınalma tarihleri açık ve net biçimde tespit 
edildi�inden enflasyona göre düzeltilmi� de�erleri, satınalma tarihlerine göre belirlenmi� bulunan 
endekslerin oranlanması sonucu hesaplanan katsayılar kullanılarak yapılmı�tır. 
 
Ancak, Bankanın sahip oldu�u varlıklar kapsamındaki gayrimenkuller ile ortaklıkların düzeltilmi� 
tutarlarının cari de�erleriyle kar�ıla�tırılmasını sa�lamak üzere; MUY/14 ’ün 15’nci maddesi esaslarına 
göre ekspertiz raporları ve cari de�erleri yeniden hesaplanmı�, MUY/12 ’nin 8’nci maddesine göre, olu�an 
negatif  farklar ilk düzeltme i�lemlerinin sonucu ile ili�kilendirilerek 31.12.2003 tarihinde geçmi� yıl 
zararlarına aktarılmı�tır. Böylece, ilgili varlık unsurları mali tablolara cari de�erler üzerinden 
yansıtılmı�tır.                   
 
e. Maddi duran varlıklar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. 
 
f. Muhasebe tahmininde, cari dönemde önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir 
etkisi olması beklenen de�i�iklik bulunmamaktadır.  
 
XIV. Kiralama i�lemleri; 
 
Finansal kiralama sözle�melerinin süresi azami 5  yıldır. 
 

Finansal kiralama i�lemleri dı�ında kalan ve Bankacılık ��lemlerinde kullanılmayan varlıkların kiraya 
verilmesinden kaynaklanan, ancak bilanço tarihi itibariyle  henüz tahsil edilmemi� kira alacakları, gelir 
yazılırken kiralama i�leminden alacaklar hesabında izlenmektedir.  
 
Bankanın “kiralayan” sıfatıyla finansal kiralama i�lemi bulunmamaktadır.    
 
 

XV. Kar�ılıklar ve �arta ba�lı yükümlülükler; 
 

Krediler ve di�er alacaklar için ayrılan özel ve genel kar�ılıklar dı�ında kalan kar�ılıklar  MUY 8 sayılı 
tebli� “ Kar�ılıklar, �arta Ba�lı Yükümlülükler ve Varlıkların Muhasebele�tirilmesi Standardı” 
kapsamında de�erlendirilerek buna göre muhasebele�tirilmektedir. Kar�ılıklar, geçmi� olayların  bir 
sonucu olarak ortaya çıktı�ı takdirde olu�um tarihi itibariyle muhasebele�tirilmektedir.  
 
 
 

 



 

 49 
 

 
XVI. Çalı�anların haklarına ili�kin yükümlülükler; 
 

Çalı�anların haklarına ili�kin yükümlülükler,  MUY 10 sayılı tebli� “Banka Çalı�anlarının Haklarının 
Muhasebele�tirilmesi Standardı” hükümleri kapsamında muhasebele�tirilmi�tir. 
 
Kıdem ve ihbar tazminatlarından do�an yükümlülükler için ayrılan kar�ılık tutarına esas fiili ödeme 
oranlarının 5 yıllık basit aritmetik ortalaması % 6,4’dür.   
 

Banka çalı�anlarının üyesi bulundukları vakıf, sandık ve benzeri kurulu�lar ile ilgili olarak Bankanın 
herhangi bir yükümlülü�ü bulunmadı�ı için ekli mali tablolarda bu konuda kar�ılık ayrılmamı�tır.  
 
 
XVII. Vergi uygulamaları; 
 
1- Kurumlar vergisinin muhasebele�tirilme esasları: 
 
 
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı % 30’dur. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları 
gere�ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (i�tirak 
kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) yansıtılması sonucu bulunacak vergi 
matrahına uygulanır. Öte yandan,  2 Ocak 2004 tarihli ve 25334 (mükerrer)  sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 5035 Sayılı “Bazı Kanunlarda De�i�iklik Yapılması Hakkında Kanun” gere�ince yalnızca 
2004 mali yılı için kurumlar vergisi oranı % 33 olarak uygulanmaktadır.  
 
Türkiye’deki bir i�yeri ya da daimi temsilcisi aracılı�ı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de 
yerle�ik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dı�ında yapılan 
temettü ödemeleri ise % 10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi,  kar da�ıtımı sayılmaz 
ve stopaj uygulanmaz.  
 
Kurumlar üçer aylık mali karları üzerinden % 30 (2004 yılı için % 33) oranında geçici vergi hesaplar 
ve o dönemi izleyen  ikinci  ayın 10’ncu gününe kadar beyan edip, 17’nci günü ak�amına kadar 
öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup, izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi 
beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisi üzerinden mahsup edilir.  
 
30   Aralık  2003   tarihli   ve   25332   sayılı   Resmi  Gazete’de  yayımlanan  5024  sayılı  Kanun  ile  
1 Ocak 2004 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi hükümlerinin uygulanmasını esas alan vergi 
mevzuatı yürürlü�e girmi�tir. Kanuna göre Toptan E�ya Fiyat Endeksindeki (TEFE) artı�ın, son 36 
ayda % 100’den ve son 12 ayda % 10’dan yüksek olması halinde kurumlar vergisi matrahı enflasyon 
muhasebesi düzeltmesini de dikkate alacak �ekilde hesaplanacaktır. Bu oranların gerçekle�ip 
gerçekle�medi�i hususuna üçer aylık geçici vergi dönemleri sonlarında bakılacak ve yıl içerisinde 
herhangi bir geçici vergi dönemi itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılmasının gerekli olması halinde, 
bu düzeltme tüm yıl için ve geriye yönelik olarak önceki geçici vergi dönemleri dahil uygulanacaktır.        
 
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle son 36 aylık fiyat endeksi artı�ı % 69,72  ve son 12 ay içinde % 13,84 
olarak gerçekle�mi� olmasına ra�men, Haziran/2004’e ili�kin geçici vergi döneminde yasada 
öngörülen her iki �artında sa�lanmı� olması nedeniyle Banka 31 Aralık 2004 tarihinde sona eren hesap 
döneminde olu�an enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farkı vergi hesaplamasında dikkate 
almı�tır.   
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Ticari bilanço karı esas alınmak suretiyle hesaplanan mali kar üzerinden matrah olu�ması halinde cari 
dönem faaliyetlerinin sonuçları üzerinden Kurumlar Vergisi yükümlülü�üne ili�kin gerekli kar�ılıklar 
ayrılmaktadır.  Bu uygulama sonucunda, Özelle�tirme �daresi Ba�kanlı�ı’ndan yapılan 16.588 Milyar 
TL. alacak tahsilatı ile ilgili olarak  2003 yılında tahakkuk esasıyla yapılan pe�in vergilendirmenin ve 
di�er indirimlerin etkisiyle 01.01.2004- 31.12.2004 dönemi için vergi kar�ılı�ı do�mamı�tır. 
 

2-Vergi   mevzuatı   uyarınca   ertelenmi�    vergi     hesaplanıp     hesaplanmadı�ı : Uygulanan       
muhasebe politikaları ve de�erleme esasları ile vergi mevzuatı arasındaki “zamanlama farklarından” 
do�an farklar için Bankada MUY’a ili�kin 18 Sayılı Tebli� çerçevesinde ertelenmi� vergi 
hesaplanmakta ve muhasebele�tirilmektedir.   
 
Bankanın faaliyetleriyle ilgili olarak 31.12.2004 tarihi itibariyle 7.509 Milyar TL ertelenmi� vergi 
aktifi bakiyesi mevcut olup, vergi pasifi bulunmamaktadır. 
 
2003 yılı sonuna kadar Bankada olu�turulan aktifle�tirilmi� vergi alaca�ı tutarı 7.296 Milyar TL. 
üzerinden kayıtlı iken, 01.07.2004 tarihinden itibaren yürürlü�e giren Muhasebe Uygulama 
Yönetmeli�i’ne ili�kin 18 Sayılı Tebli� “Vergilerin Muhasebele�tirilmesi Standardı” ile getirilen 
esaslara uygun �ekilde 2004 yılı sonu itibariyle ertelenmi� vergi olu�turulmu�tur. Yapılan uygulamalar 
sonucunda;  
 

- 2004 yılında 6.370 Milyar TL. vergi aktifi, 5.658 Milyar TL. vergi pasifi olu�mu�tur.  
- Aynı dönemde 1.911 Milyar TL. vergi aktifi geliri, 1.697 Milyar TL. vergi aktifi gideri 

hesaplanmı�tır.  
- 2004 yılı sonundaki ertelenmi� vergi aktifi bakiyesi 7.509 Milyar TL’dır.  
- Hesaplanan ertelenmi� vergi aktif ve pasifleri tebli� uyarınca netle�tirilmek suretiyle Banka 

mali tablolarına yansıtılmı�tır. Netle�tirme i�lemi sonucunda vergi aktifine yansıyan net 
bakiye  214 Milyar TL.’dır.    

- De�er dü�ü� kar�ılıklarından iptal edilen tutar 5.173 Milyar TL.olup, buradan  kaynaklanan 
vergi aktifi gideri 1.552 Milyar TL.’dır  

- 2004 yılı sonu itibariyle olu�an 2.042 Milyar TL.’lık mali zararın vergi etkisi 613 Milyar 
TL. olup, bu tutar vergi aktifi geliri yazılmak suretiyle aktifle�tirilmi�tir.  

 
XVIII. Borçlanmalara ili�kin ilave açıklamalar; 
 

Banka sa�lamı� ve sa�lamakta oldu�u finansal deste�i, yurt içi ve yurt dı�ı piyasalardan kaynak temin   
ederek  sürdürmektedir.  Banka  bu  amaçla  yurt  içinde  çe�itli  Bütçe kaynaklı fonların 
kullandırımında aracılık görevini üstlenerek Hazine Müste�arlı�ı tarafından aktarılan fonları 
kullandırmaktadır. Gerçekle�tirilen aktarımlar; aktarım tarihinde  Bankanın kaynak  hesaplarına  
kaydedilmektedir. Bu fonların vade ve faiz oranları Yatırımları Te�vik Tebli�leriyle belirlenmektedir.  
 
Bankanın yurt dı�ından sa�lamı� oldu�u mevcut kaynakları ise çe�itli Avrupa Bankalarından ve �slam 
Kalkınma Bankasından temin etti�i Alıcı/satıcı kredisi türünde krediler olup,   temin edildi�i tarihte ve 
temin tarihindeki maliyeti ile Banka hesaplarına kaydedilmektedir.   
 
Banka  genel olarak vade, faiz oranı, faiz tipi ve döviz cinsi olarak  borçlanma ko�ullarına paralel  
kredilendirmeyi tercih ederek  vade, kur riski ve likidite riskinden korunmayı amaçlamaktadır. 
 
Bankanın halihazırda ihraç edilmi� hisse senedine dönü�türülebilir tahvil ya da borçlanmayı temsil 
eden araçları bulunmamaktadır. 
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XIX. Ödenmi� sermaye ve hisse senetleri stoku; 
 

Hisse senedi ihracı ile ilgili harcamalar özkaynaklardan dü�ülmemektedir. 

Hisse senedi ihracı ile ilgili harcamalar özkaynaklar altında yer alan hisse senedi ihraç primleri 
hesabından dü�ülmemektedir. 

Hisse senetleriyle ilgili kar payları Bankanın Genel Kurulu tarafından tespit edilmektedir. Mali 
tabloların yayımlandı�ı tarih itibariyle henüz Genel Kurul toplantısı yapılmamı�tır. 

 
XX. Aval ve kabuller; 
 
Aval ve kabuller mü�terilerin ödemeleri ile e�zamanlı olarak gerçekle�tirilmekte, olası borç ve taahhütler 
olarak bilanço dı�ı i�lemlerde gösterilmektedir. Ancak  31.12.2004  tarihi itibariyle bu hesapta bakiye 
bulunmamaktadır.  
 
 
XXI. Devlet te�vikleri; Bankanın cari ve önceki dönemde almı� oldu�u devlet te�vi�i 
bulunmamaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 
 

 
BANKANIN MAL� BÜNYES�NE �L��K�N B�LG�LER 
 
I. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden i�lemlere ili�kin   
    açıklamalar 
 
Banka bilançosunun pasifinde a�ırlık, yurtiçi ve yurtdı�ı piyasalardan temin edilen kaynaklardan 
olu�maktadır. Yurtiçinden  sa�lanan kaynakların büyük bölümü bütçe kaynaklı fonlardan olu�makta, 
çe�itli sektörlere plase edilmek üzere Hazine tarafından aktarılan bu fonlarda Banka aracılık görevini 
üstlenmektedir. Yurtdı�ından sa�lanan kaynaklar ise Avrupa Bankalarından ve �slam Kalkınma 
Bankasından  temin edilmi� alıcı-satıcı kredisi niteli�indedir. 
 
Temin edilen kaynakların kullandırılmasında aktif-pasif uyumu  gözetilmek suretiyle borçlanma  
ko�ullarına uygun kredilendirme yapısına özen gösterilerek; vade, kur ve likidite riskinden korunmaya 
çalı�ılmaktadır.   
 
Bankanın kur riskini sınırlandırmak amacıyla, spekülatif olmayan bir döviz pozisyon riski yönetimi 
politikası izlenilmektedir.  Bu amaçla bilanço içi ve dı�ı varlıkların para cinsleri itibariyle da�ılımının 
belirlenmesinde döviz yönetimi politikası etkin �ekilde kullanılmaktadır.  
 
Ticari plasmanlarda; uluslararası  ve ulusal ekonomik beklentiler, piyasa ko�ulları, kredi mü�terilerinin 
beklentileri ve e�ilimleri, faiz-likidite, kur vb.  riskler göz önüne alınarak yüksek getirili ve dü�ük 
riskli varlıklara yöneltilmekte, plasman faaliyetlerinde emniyet ilkesi ön planda tutulmaktadır.  
 
Piyasalardaki kur , faiz ve fiyat hareketleri yakınen izlenmekte; pozisyon alınırken yasal sınırlar 
yanında Bankanın geçmi� dönemlerden elde etti�i birikim dikkate alınarak geli�tirilen i�lem ve kontrol 
limitleri etkin �ekilde izlenmektedir. Bu yolla limit a�ımlarına sebebiyet verilmemesi de 
sa�lanmaktadır.  
 
 
II. Sermaye yeterlili�i standart oranı; 
 
Bankanın sermaye yeterlili�i standart oranı  (piyasa riski dahil)  % 77.52’dir. Bu oran ilgili mevzuatta 
belirlenen asgari oran olan % 8’in çok üzerindedir.   
 
Sermaye Yeterlili�i Standart Oranı, risk a�ırlıklı varlıklar ile gayrinakdi kredilerin ilgili mevzuattaki 
oranlara göre risk a�ırlı�ına tabi tutulması ve standart metod kullanılarak belirlenen riske maruz 
de�erin risk a�ırlıklı varlıklara ilavesi suretiyle hesaplanmaktadır.    
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III. Kredi riski: 
Mevduat kabul etmeyen Banka, Bankalar Kanununun  20/2. maddesine göre,  Bankalar 
Kanununun 11. maddesiyle tanımlanan genel kredi sınırlamalarına tabi de�ildir. Bununla birlikte, 
Bankanın Kredi Yönetmeli�inde, kredi sınırlamaları büyük ölçüde Bankalar Kanununun 11. 
maddesinde yer alan sınırlamalara paralel �ekilde düzenlenmi�tir.  
 
Bankanın  bütün kredi plasmanları, ilgili yasal mevzuata uygun olmak ko�uluyla �stihbarat 
Müdürlü�ü, Proje Müdürlükleri, Kredi ��tirak Komitesi ve Yönetim Kurulu onayı ile tahsis 
edilmektedir. Bankanın plasmanları proje finansmanı �eklinde oldu�undan, bir �irkete 
kullandırılabilecek kredi miktarı, temelde proje de�erlendirme çalı�maları neticesinde 
belirlenmekte olup kredi kullandırımları, kontrollü olarak ve harcamaların izlenmesi suretiyle 
yapılmaktadır.  
 
Kredi mü�terilerinin sektörel da�ılımı aylık bazda izlenmekte olup, plasman kararları ve 
hedeflerinde bu da�ılım da dikkate alınmaktadır.  
 
Bankanın  bütün kredileri teminatlı kredilerdir. Bu anlamda gayrimenkul ve menkul rehni, ticari 
i�letme rehni, kambiyo senedi ve di�er likit kıymetler, banka teminat mektupları ve di�er ki�i ve 
kurulu�ların kefaleti, kredi  teminatlarını olu�turmaktadır.  
 
a)  Bankanın ilk büyük 100 nakdi kredi mü�terisinden olan alaca�ının toplam nakdi kredi portföyü 
içindeki  payı % 95’ dir.  
 
b)  Bankanın ilk büyük 100 gayri nakdi kredi mü�terisinden olan alaca�ının toplam gayri nakdi 
kredi portföyü içindeki  payı %  100’ dür.  
 

c) Bankanın ilk büyük 100 kredi  mü�terisinden olan nakdi ve gayrinakdi  alacak tutarının toplam 
bilanço içi ve bilanço dı�ı varlıklar içindeki payı  % 92’dir.  
 
d) Üstlenilen kredi riski için ayrılan genel kar�ılık tutarı 1.497 Milyar TL.dır.  
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IV. Piyasa riski: 
 
Bankanın piyasa riskinin ölçülmesinde, yasal raporlama formatı olarak belirlenen standart metod 
kullanılmaktadır. Standart metod kullanılarak yapılan piyasa riski hesaplamaları aylık bazda 
gerçekle�tirilmekte, elde edilen ölçüm sonuçları Sermaye Yeterlili�i Standart Oranının 
hesaplanmasında da dikkate alınmaktadır.    
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V. Kur riski : 
 
Banka'nın kar�ı kar�ıya kaldı�ı kur riskinin ölçülmesinde, yasal raporlama için belirlenen   standart 
metod kullanılmaktadır.  
 
Bunun yanısıra, günlük bazda Bankanın kar�ı kar�ıya kaldı�ı kur riski, tekil pozisyonları da 
kapsayacak �ekilde hesaplanan döviz bilançoları yardımıyla belirlenebilmektedir. Gelecek dönem 
muhtemel kur riskinin ölçümünde ise (dövize endeksli varlık ve yükümlülükleri de kapsayacak 
�ekilde), proforma döviz bilançoları kullanılmaktadır.  
 
Maruz kalınan kur riskinin sınırlandırılması amacıyla, spekülatif olmayan bir döviz pozisyon riski 
yönetimi politikası izlenilmekte olup, bu amaçla bilanço içi  ve dı�ı varlıkların para cinsleri 
itibariyle da�ılımının yapılmasında belirleyici olmaktadır.  
 
 

Mali Tablo Tarihindeki ve Bundan Önceki Son 5 �� Günü �tibarıyla Bankaca �lan 
Edilen ABD Doları($) Gi�e Döviz Alı� Kurları: 
 
Tarih      USD                              EURO                           YEN 
31/12/2004          1.332.147  TL.             1.818.647.08 TL.             12.994.02 TL.                                                             
30/12/2004          1.338.150  TL.             1.818.010.59 TL.            12.039.67 TL.                   
29/12/2004            1.342.500  TL.             1.821.504.00 TL.            12.974.78 TL.          
28/12/2004             1.335.655  TL.             1.820.631.33 TL.            12.873.78 TL.       
27/12/2004             1.354.195  TL.             1.830.465.38 TL.            13.007.35 TL.        
24/12/2004             1.364.052  TL.             1.835.059.16 TL.            13.122.19 TL.   
 
Bankanın USD  döviz alı� kurunun mali tablo tarihinden geriye do�ru son otuz günlük  basit 
aritmetik ortalama de�eri; 1.384.229 TL. dır. 
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VI. Faiz oranı riski : 
 

Bankanın kar�ı kar�ıya kaldı�ı faiz oranı riskinin ölçülmesinde, yasal raporlamalarda standart 
metod kullanılmaktadır.  
 
Bunun yanısıra, menkul kıymet portföyü için faiz oranlarındaki muhtemel de�i�im senaryoları  
dikkate alınarak vadeye kalan süre, kar-zarar etkisi analiz edilmekte olup, piyasadaki faiz 
dalgalanmaları neticesinde ortaya çıkabilecek muhtemel zararın farklı piyasalar kullanılarak nasıl 
kompanse edilece�i irdelenmektedir.     
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VII. Likidite riski: 
  
Bir kalkınma ve yatırım bankası olması nedeniyle, mevduat kabul etmeyen, bundan dolayı da 
piyasa dalgalanmaları neticesinde mevduat tabanlı bir likidite krizine maruz kalmayan Bankada 
likidite riski yönetimi, günlük ve haftalık  likit yönetimi yanısıra, daha uzun periyotlar için 
hazırlanan proforma nakit akım tabloları vasıtasıyla gerçekle�tirilmektedir.  Bu sayede gelecek 
dönemde   ve/veya   ola�anüstü   durumlarda   gereksinim   duyulacak   likidite   ihtiyacı   (varsa),   
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kullanılabilecek alternatif likidite kaynaklarını belirlemek amacıyla; likidite fazlası (varsa), 
kullanılabilecek alternatif plasman alanlarını belirlemek amacıyla bu tablolar kullanılmaktadır.  
 
Gelecek dönem projeksiyonlarında muhtemel nakit akı�ları tahmini yapılırken, farklı senaryolar 
kullanılarak  belirli olasılıklarda Bankanın maruz kalabilece�i likidite riski ölçülmektedir.    
 
Bankanın TP ve YP likidite ihtiyacının kar�ılanmasında temel kaynak otofinansman olmakla 
birlikte, kısa vadeli TP ve YP ihtiyaçları için gerekti�inde TCMB interbank piyasası, yabancı ve 
yerli bankalar ve repo i�lemlerinden  fon  sa�lanabilmektedir.    
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VIII. Finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç de�eri ile gösterilmesi: 
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IX. Ba�kalarının nam ve hesabına yapılan i�lemler, inanca dayalı i�lemler:  
 
a) Mü�terilerin portföyünde yer alan Yatırım Fonları ve D�BS’leri kaydi olarak saklanmaktadır. 
Sermaye Piyasası Kanunu gere�i Bankanın sermaye piyasası i�lemleriyle ilgili yönetim ve 
danı�manlık hizmeti verilmemektedir.   

 
b) Bankaca inanca dayalı i�lem yapılmamaktadır. 
 
X. Faaliyet bölümlerine ili�kin açıklamalar: 
 
Bir kalkınma ve yatırım bankası olan  Bankanın asli fonksiyonu, karlılık ve verimlilik anlayı�ı 
çerçevesinde yatırımlara finansman  deste�i sa�lamaktır. Bu kapsamda, proje de�erlendirmeye 
dayalı orta ve uzun vadeli yatırım ve i�letme kredileri kullandırımı Bankanın ana faaliyet konusunu 
olu�turmakta, ayrıca kısa vadeli ve gayrinakdi krediler de  kullandırılmaktadır.  
 
Di�er taraftan , yatırımların  finansmanına yönelik faaliyetler kapsamında  yatırımlara finansal 
kiralama imkanı sa�lanmakta, uygun görülen �irketlere i�tirak etmek suretiyle finansman ve 
i�letme deste�i verilmektedir.  
 
Para ve sermaye piyasası i�lemlerine ili�kin yatırım bankacılı�ı faaliyetleri kapsamında ise finansal 
araçların alım-satımı ve fon yönetimi i�lemleri yapılmaktadır. 
 
Banka, kalkınma ve yatırım bankacılı�ı i�levleri kapsamında ara�tırma, e�itim, danı�manlık ve 
teknik yardım faaliyetlerini de yürütmektedir. Bankaca giri�imcileri bilgilendirme ve kalkınma 
hedefleri ile uyumlu yatırımlara yönlendirme faaliyetleri kapsamında yöresel uygun yatırım 
alanları ara�tırmaları ile  fizibilite etüdleri hazırlanmaktadır. Ayrıca, sektörel ve genel iktisadi 
konularda ara�tırma raporları hazırlanmaktadır.  
 
Di�er taraftan, T.C. Turizm Bakanlı�ı ile Banka arasında imzalanan protokollerle finansmanı 
sa�lanan altyapı faaliyetleri ve T.C. Ba�bakanlık Devlet Planlama Te�kilatı Mü�te�arlı�ı adına  
“Geli�mekte Olan Ülkelerle Teknik ��birli�i Programı” çerçevesindeki çe�itli faaliyetler de 
yürütülmektedir. 
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Bilgisayar konusunda Bankanın faaliyet alanlarını olu�turan i� süreçleri ile bu süreçlerde  i�lenen 
bilginin bili�im teknolojisi platformuna aktarımı do�rultusunda, bili�im ve ileti�im teknolojileri 
izlenerek yazılım ve donanım ihtiyaçları kar�ılanmakta, mevcut yapılar geli�tirilmekte ve 
yenilenmekte, i�letim, bakım ve güvenli�i sa�lanmaktadır.  
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B E � � N C �    B Ö L Ü M 

 
KONSOL�DE OLMAYAN MAL� TABLOLARA �L��K�N AÇIKLAMA VE D�PNOTLAR 
 
I. AKT�F KALEMLERE �L��K�N AÇIKLAMA VE D�PNOTLAR 
 
a) T.C. Merkez Bankası Hesabına �li�kin Bilgiler: (3 Aylık) 
 

4�����@�$"� ��O$ ���@�$"� 
	
� �/� 	
� �/�

K������.�<���$������ )� � �'(� �
K�����.�<���$����� � � � �

	!6��"� 8� �� �'7� ��
 
b) Alım satım amaçlı menkul de�erlere ili�kin bilgiler : 
 
1. Teminata verilen/ bloke edilen alım satım amaçlı menkul de�erlere ili�kin bilgiler:  
(3 Aylık) 
 

4�����@�$"� ��O$ ���@�$"� 
	
� �/� 	
� �/�

D����.������ � � � �
L	�	��$�/������L�����C�!�29!� )! �)� � )! �(� �
2�9�� � � � �

	!6��"� 8��8� �� 8��7� ��

 
2. Repo i�lemlerine konu olan alım satım amaçlı menkul de�erler: (3 Aylık) 
 

4�����@�$"� ��O$ ���@�$"� 
	
� �/� 	
� �/�

2����$�/����� � � � �
D�����L	�	��� � �  '&� �
2�9��+����L	�O������.������ � � � �
L�����L	�	�������L�����1���������L	�	���� � � � �
K����9��2������C�����+������� � � � �
2�9�� � � � �

	!6��"� �� �� '9� ��
 
c. Yurtdı�ı bankalar hesabına ili�kin bilgiler: (Yıllık) 
 

.$�P$#=�	E=��� .$�P$#=�?�"�����	E=��� 
4�����@�$"� ��O$ ���@�$"� 4�����@�$"� ��O$ ���@�$"�

%L�=������ ��&� �!')�� � �
%L2��+������ �!"���  !&�(� � �
M�>2�=�����S�  �� ��� � �
+����L����E���9��L��
���� � � � �
2�9�� � � � �

	!6��"� ���'�� '���� �� ��
S�%L���������%L2���+����������������M�>2��������     
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d. Ters repo i�lemlerinden alacaklar hesabına ili�kin bilgiler (Yıllık) : Banka’nın cari dönem ve 
önceki döneme ili�kin ters repo i�lemleri bulunmamaktadır. 
 
e. Satılmaya hazır menkul de�erlere ili�kin bilgiler: 
 
1. Satılmaya hazır menkul de�erlerin türleri: Satılmaya hazır menkul de�erlerin %  96 ‘sı hisse  
senetleri,  %  4‘ü ise Yatırım Fonlarından  olu�maktadır. 
 
2. Satılmaya hazır menkul de�erlere ili�kin bilgiler:  (3 Aylık) 
 

 4�����@�$"� ��O$ ���@�$"�

A!�B���"��.$�$=�$��� �!�"�� ��

L	������;����1���� �!�"�� �

L	������;����1������ � �

2�##$�.$�$=�$���  ��!)  � "'! &��

L	������;����1���� )�!�)"� "�!��"�

L	������;����1������ "!" �� �! ���

�$+$��3-��"�����,(�(+(��C�� � �

	!6��"�� �'��8'� :'�9��

3. Teminat olarak gösterilen satılmaya hazır menkul de�erlerin özellikleri ve defter de�eri: 
Bulunmamaktadır. 
 
4. Teminata verilen/bloke edilen satılmaya hazır menkul de�erlere ili�kin bilgiler: 
Bulunmamaktadır. . 
 
5. Repo i�lemlerine konu olan satılmaya hazır menkul de�erler:  Bulunmamaktadır. 
 
f. Kredilere ili�kin açıklamalar: 
 
1. Bankanın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çe�it kredi veya avansın bakiyesine      
    ili�kin bilgiler: (3 Aylık) 
 

4�����@�$"� ��O$ ���@�$"� 
�� *�� ������� *�� �� *�� ������� *��

A�� ��?�=� ���(����$���$���!+�E*�����$*��$�� �� �� �� ��

$����+����M���������K�����+������ � � � �

1�O��+����M���������K�����+������ � � � �

A�� ��?�=� ���(����$���$���!����(���$*��$�� � � � �

A�� ���$�#E6���(����$���$����$*��$�� �!&� � � �! � � �

	!6��"� ��9�� �� ���� ��
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2. Birinci ve ikinci grup krediler, di�er alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa 
planına ba�lanan krediler ve di�er alacaklara ili�kin bilgiler: (3 Aylık) 
 

.=��*��=���=$�� �����$*��$��L$���+$��
3��O� ����
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;/��E���+������� ��!�&�� � � �
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$����E��+������� �!()�� � � �
+����+�������� � � � �
+�������C����+������ � � � �
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3. Vade yapısına göre nakdi kredilerin da�ılımı: (Yıllık) 
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3��O� ����
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;/������+������� � � � �
2�9��%��E������ � � � �

?�=��L$��-E����*$�����$*��$�� ����:� 78�98� �:�� ��
;/������2����+������ �(!(""� � !&�)� &'"� �
;/������+������� '(!&)�� �"!�"��  !�"�� �
2�9��%��E������ � � � �

 
4. Tüketici kredilerine ili�kin bilgiler: (3 Aylık) 
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5. Kredilerin kullanıcılara göre da�ılımı: (Yıllık) 
 

 4�����@�$"� ��O$ ���@�$"�

+���� &�'� �!(�'�
-���  )"!&'��  )"!(&��
	!6��" 88��:9� ����89�

 
 
6. Yurtiçi ve yurtdı�ı kredilerin da�ılımı: (3 Aylık) 

 4�����@�$"� ��O$ ���@�$"�

@����O��+������  ))!�"&� �� !�)&�
@��������+������ � �
	!6��"� 88��:9� ����89�

 
 
7. Ba�lı ortaklık ve i�tiraklere verilen krediler: (3 Aylık) 

 4�����@�$"� ��O$ ���@�$"�

L�9���M����������;���������K�����2	9������+������ ")��  !'���
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8. Kredilere ili�kin olarak ayrılan özel kar�ılıklar: (3 Aylık) 

�-$�����,(�( ���� 4�����@�$"� ��O$ ���@�$"�

$�/����;������.�������+��������2�9��%��E������;O���%����������� � �
$�/�����B��/���+��������2�9��%��E������;O���%���������� "(�� ����
7�����,����9������+��������2�9��%��E������;O���%���������� ��! &'� ��!�(��

	!6��"� �'���9� ���7�9�

 
 
9. Donuk alacaklara ili�kin bilgiler (Net): 
 
 
9.(i) Donuk alacaklardan Bankaca yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına    
         ba�lanan krediler ve di�er alacaklara ili�kin bilgiler: (3 Aylık) 
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9.(ii) Toplam donuk alacak hareketlerine ili�kin bilgiler: (3 Aylık) 
 

%%%����E6� %�����E6� �����E6� 
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9.(iii) Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ili�kin 
bilgiler: Bulunmamaktadır. 
 
10. Zarar Niteli�indeki ve Di�er Alacakların tasfiye politikası; mevzuat çerçevesinde mümkün olan 
tüm alternatifler azami tahsilatı sa�layacak �ekilde  de�erlendirilmektedir. Öncelikle borçlular 
nezdinde yürütülen idari giri�imlerle bir anla�ma ortamı sa�lanmaya çalı�ılmaktadır. Bu amacın 
gerçekle�tirilebilmesi için; Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda 
De�i�iklik Yapılması Hakkındaki Kanunun getirdi�i imkandan da yararlanılarak,  Bankamız 
alacaklarının yeniden yapılandırılarak tahsilatının hızlandırılmasına yo�un çaba sarfedilmektedir. 
Görü�meler yoluyla tahsilat, tasfiye veya yapılandırma imkanı bulunmayan alacaklarda ise  yasal takip 
yolu ile tahsilat sa�lanması yöntemine ba�vurulmaktadır.  
 
 
Öte yandan, 26.12.2003 tarih 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5020 sayılı  yasanın 27’nci 
maddesi ile 4389 sayılı Bankalar Yasası’na eklenen ek madde 5 hükmüne göre  Türkiye Kalkınma 
Bankası A.�.’ne de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca takip 
ve tahsil imkanı tanınmı�tır. Bunun üzerine Banka Yönetim Kurulu kararı ile Hukuk Mü�avirli�i 
bünyesinde alt bir çalı�ma grubu olarak 6183 sayılı Yasa hükümlerinin yürütülmesini teminen bir 
Tahsilat Dairesi kurulmu�tur. Bu kapsamda  zarar niteli�indeki alacakların tahsilinin 
hızlandırılmasında bu imkandan yararlanılması sürdürülmektedir. 
 
g. Faktoring alacaklarına ili�kin bilgiler (Yıllık): Bulunmamaktadır. 
 
h. Vadeye kadar elde tutulacak menkul de�erlere ili�kin bilgiler (Net): Bulunmamaktadır. 
 
i. ��tiraklere ili�kin bilgiler  (Net): 
 
1. Konsolidasyon kapsamına alınmayan i�tiraklere ili�kin bilgiler: (Yıllık) 
 

��L��(� 3*�$#��1$N��H��� $��
A�� ��(��/���?���(C
<�� �(�#��?��?���(�)��

A�� ����# ���EPE�/���
?���(��)��

C%+.%,�%!B!��S#� C%*%$@%� � � �� � � ��
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�E ��(*� ��#(�����&@�$� !�#!��*�#�!�� �6#�"(�����(�"������,=��� �$�$����, ���P��&��$�Q���(��( � 
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2. Konsolidasyon kapsamındaki i�tiraklere ili�kin bilgiler: 
 
2. (i) Konsolidasyon kapsamındaki i�tiraklere ili�kin bilgiler: (3 Aylık) 
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2. (ii) Konsolidasyon kapsamındaki i�tiraklere yapılan yatırımların de�erlemesi: (3 Aylık) 
 

� 4�����@�$"� ��O$ ���@�$"�

C������29���;��29���� � �
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2. (iii) Konsolidasyon kapsamındaki i�tiraklere ili�kin sektör bilgileri ve bunlara ili�kin kayıtlı 
tutarlar (Yıllık) 
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2. (iv) Borsaya kote edilen konsolidasyon kapsamındaki i�tirakler: (3 Aylık)  
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2.(v) Konsolidasyon kapsamındaki i�tiraklere ili�kin bilgiler: (3 Aylık) 
 

��L��(� 3*�$#�1$N��H��� $��
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Yukarıdaki sıraya göre konsolidasyon kapsamındaki i�tiraklere ili�kin bilgiler: (3 Aylık) 
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2. (vi) Cari dönem içinde elden çıkarılan konsolidasyon kapsamındaki i�tirakler (3 Aylık) 
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2. (vii) Cari dönem içinde satın alınan konsolidasyon kapsamındaki i�tirakler: (3 Aylık) 
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j. Ba�lı ortaklıklara ili�kin bilgiler (Net):  
 
1. Konsolidasyon kapsamına alınmayan ba�lı ortaklıklara ili�kin bilgiler: (Yıllık) 
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Yukarıdaki sıraya göre konsolidasyon kapsamına alınmayan ba�lı ortaklıklara ili�kin bilgiler: 
(Yıllık) 
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2. Konsolidasyon kapsamındaki ba�lı ortaklıklara ili�kin bilgiler: 
 
2. (i) Konsolidasyon kapsamındaki ba�lı ortaklıklara ili�kin bilgiler: (3 Aylık) 
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2. (ii) Konsolidasyon kapsamındaki ba�lı ortaklıklara yapılan yatırımların de�erlemesi: 
        (3 Aylık) 
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2. (iii) Konsolidasyon kapsamındaki ba�lı ortaklıklara ili�kin sektör bilgileri ve bunlara ili�kin 
kayıtlı tutarlar: (Yıllık)  
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2. (iv) Borsaya kote edilen konsolidasyon kapsamındaki ba�lı ortaklıklar: (3 Aylık)  
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2. (v) Konsolidasyon kapsamındaki ba�lı ortaklıklara ili�kin bilgiler: (3 Aylık) 
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Yukarıdaki sıraya göre konsolidasyon kapsamındaki ba�lı ortaklıklara ili�kin bilgiler: 
(3 Aylık) 
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2. (vi) Cari dönem içinde elden çıkarılan konsolidasyon kapsamındaki  ba�lı ortaklıklar: 
(3 Aylık)  
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2.(vii) Cari dönem içinde satın alınan konsolidasyon kapsamındaki ba�lı ortaklıklar:   
(3 Aylık)  
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k. Di�er  Yatırımlara ili�kin açıklamalar: Bulunmamaktadır. 
 
Birlikte kontrol edilen ortaklıklara ili�kin bilgiler: (Yıllık) 
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l. Finansal kiralama alacaklarına ili�kin bilgiler (Net):  Bulunmamaktadır. 
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m.  Muhtelif alacaklar kaleminde yer alan aktiflerin vadeli satı�ından do�an alacaklara ili�kin 
bilgiler: (Yıllık) 
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n. Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlarına ili�kin açıklamalar: 
 
 
1. Krediler faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlarına ili�kin bilgiler: 
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2. Di�er faiz ve gelir reeskontlarına ili�kin bilgiler: (3 Aylık) 
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o. Maddi Duran Varlıklara �li�kin Bilgiler: (Net) (Yıllık) 
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p. Maddi olmayan duran varlıklara ili�kin bilgiler: Bulunmamaktadır. 
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r. Di�er aktiflere ili�kin bilgiler: 
 

a) Di�er aktiflerin içerisinde 221 Milyar  TL. (Net) Aktiflerin Vadeli Satı�ından Do�an Alacaklara, 
7.509 Milyar TL. Ertelenmi� Vergilere, 21 Milyar TL. Ayniyat Mevcuduna,   1.384  Milyar TL. 
Borçlu  Geçici Hesaplara,  7  Milyar TL. ise Kamu Kurum ve Kurulu�larından  Alacaklara, 4 Milyar 
TL. Faaliyet Kiralamasından Alacaklara  ait olmak üzere toplam  9.146 Milyar TL. dır. 
 

b) Bilançonun di�er aktifler kalemi, bilanço dı�ı taahhütler hariç bilanço toplamının % 10’unu a�ıyor 
ise bunların en az % 20’sini olu�turan alt hesapların isim ve tutarları: Di�er aktifler kalemi bilanço 
toplamının % 10’unu a�mamaktadır. 
 
II. PAS�F KALEMLERE �L��K�N AÇIKLAMA VE D�PNOTLAR 
 

a. Mevduata ili�kin bilgiler: Türkiye Kalkınma Bankası A.�.’nde mevduat kabulü i�lemleri 
yapılmamaktadır. 
 
b. Repo i�lemlerinden sa�lanan fonlara ili�kin bilgiler: (3 Aylık) 
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c. Alınan kredilere ili�kin bilgiler: (3 Aylık) 
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Banka’nın yükümlülüklerine ili�kin yo�unla�ma:  
 
Banka’nın yükümlülüklerinin %  24’ü olan  125.713 Milyar TL.  yabancı kaynaklardan olu�maktadır. 
 
d. �hraç edilen menkul de�erlere ili�kin açıklama: Bulunmamaktadır. 
 
e. Fonlara ili�kin açıklamalar: (3 Aylık) 
 
1. Cari Dönem 
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f. Muhtelif borçlara ili�kin açıklamalar: (3 Aylık) 
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Muhtelif  borçlar; çe�itli bankacılık hizmetleri için alınan nakdi teminatlar , çe�itli bloke ve emanet  
paralar ile yasal yükümlülükler toplamından olu�maktadır. 
 
g. Di�er yabancı kaynaklar (bilanço toplamının %10’unu a�ıyorsa en az %20’sini olu�turan 
kalemler): Di�er yabancı kaynaklar bilanço toplamının % 10’unu a�mamaktadır. 
 
h. Ödenecek vergi, resim, harç ve primlere ili�kin açıklamalar: 
 
1. Vergilere ili�kin bilgiler: (Yıllık) 
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2. Primlere ili�kin bilgiler: (Yıllık) 
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i. Faktoring borçlarına ili�kin açıklamalar (Yıllık): Bulunmamaktadır. 
 
j. Finansal kiralama:     
 
1. Finansal kiralama sözle�melerinde kira taksitlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler, 
yenileme ve satın alma opsiyonları ile sözle�mede yer alan kısıtlamalar hususlarında bankaya 
önemli yükümlülükler getiren hükümler: Sözle�meler satın alma opsiyonlu olarak yapılmakta olup, 
düzenlenen itfa tablolarına göre aylık taksitler bankaya e�it olarak ödenmektedir.  
 
2. Sözle�me de�i�ikliklerine ve bu de�i�ikliklerin bankaya getirdi�i yükümlülüklere ili�kin 
detaylı açıklama: Sözle�me de�i�ikli�i bulunmamaktadır. 
 
3. Finansal kiralama i�lemlerinden do�an yükümlülüklere ili�kin açıklamalar: Bulunmamaktadır. 
 
4. Faaliyet kiralamalarına ili�kin bilgiler: 3 Milyar TL. faaliyet kiralaması bulunmaktadır. 
 
5. Satı� ve geri kiralama i�lemleri: Bulunmamaktadır. 
 
k. Faiz ve gider reeskontlarına ili�kin bilgiler: (3 Aylık) 
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l. Kar�ılıklara ve sermaye benzeri kredilere ili�kin açıklamalar:  
  
1. Genel kar�ılıklara ili�kin bilgiler (3 Aylık) 
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2. Kıdem ve ihbar tazminatlarına ili�kin yükümlülükler: (Yıllık) 
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3. Emeklilik haklarından do�an yükümlülükler: 
 
3.(i) SSK’na �stinaden Kurulan Sandıklar �çin Yükümlülükler: (Yıllık) 
 

� ����� ��O$ ���@�$"� 4�����@�$"�

+��������$������ � � �
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3.(ii) Banka çalı�anları için emeklilik sonrası hak sa�layan her çe�it vakıf, sandık gibi 
örgütlenmeler için yükümlülükler: (Yıllık) 
 

� ��O$ ���@�$"� 4�����@�$"�

D���������Q����K�����@����������$������� � �
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4. Kar�ılıkların niteli�i, beklenen ödemenin zamanlaması ve miktarı belirsizler: Bankamızca 
olu�turulan kar�ılıkların muhtemel tarihi ve risk tutarı bilinmemektedir. 
 
5. Muhtemel riskler için ayrılan serbest kar�ılıklara ili�kin bilgiler: (3 Aylık) 
 

� 4�����@�$"� ��O$ ���@�$"�
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6. Sermaye benzeri krediler: Bulunmamaktadır. 
 
m. Özkaynaklara ili�kin bilgiler: 
 
1. Ödenmi� sermayenin gösterimi: (3 Aylık) 
 

� 4�����@�$"� ��O$ ���@�$"�
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2. Ödenmi� sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadı�ı 
hususunun açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı: (3 Aylık) 
 

.$�"��$�.�#=$"�� �*$�"�,�.$�"��$� 	�L���

+%@G$*G�.�AC%@��.;.$�C;�  '�!����  '�!����
� � �

 

Kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Banka’nın  02.07.2004 tarihinde yapılan 2003 yılı Ola�an Genel 
Kurul Toplantısında kayıtlı sermaye tavanının 150 Trilyon TL.’dan 500 Trilyon TL.’na çıkartılması 
kararı alınmı�tır. Banka Kanunu uyarınca, Bakanlar Kurulu’nun 21.07.2004 tarih ve 2004/7665 sayılı 
kararı ile kayıtlı  sermaye tavanını 500 Trilyon TL.’na yükselten kararname yayımlanmı�tır. Yıl sonu 
itibariyle çıkarılmı� sermeye miktarı 150 Trilyon  TL.dır. 

     
3. Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile arttırılan sermaye payına 
ili�kin di�er bilgiler: Bulunmamaktadır. 
  
4. Cari dönem içinde yeniden de�erleme fonlarından sermayeye ilave edilen kısma ili�kin 
bilgiler: Bulunmamaktadır. 
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5. Sermaye harcamaları için bankanın önemli taahhütleri, bu taahhütlerin genel amacı ve bu 
taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar: Sermaye harcamalarına yönelik taahhüt olmamı�tır. 
 
6. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar: Bulunmamaktadır.  
 
n. Hisse senedi ihraç primleri, hisseler ve sermaye araçları: (3 Aylık) 
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o. Menkul de�erler de�er artı� fonuna ili�kin açıklamalar: 
 
1.(i) Menkul de�erler de�er artı� fonuna ili�kin bilgiler: (Yıllık)  
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1.(ii) Menkul de�erler de�er artı� fonuna ili�kin bilgiler: (Yıllık) 
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2. Yabancı Para ��tirakler, ba�lı ortaklıklar, satılmaya hazır menkul de�er niteli�indeki hisse 
senetlerine ili�kin kur artı�larının mali tablolardaki gösterim �ekline ili�kin bilgiler:  
 
Yabancı para i�tirakler, ba�lı ortaklıklar, satılmaya hazır menkul de�er niteli�indeki hisse senetlerine 
ili�kin kur artı�ı bulunmamaktadır. 
 
3) Geçmi� dönemlerden gelen ve özkaynaklara dahil edilmi� birikmi� kur farkı tutarı: 
Bulunmamaktadır. 
 
p. Yeniden de�erleme fonuna ili�kin bilgiler: (Yıllık) 
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r. Yeniden de�erleme de�er artı�ları: Bankanın sahip bulundu�u maddi duran varlıklar için VUK’nu 
hükümlerine göre olu�an de�er artı�ları olup, Enflasyon Muhasebesi uygulanması nedeniyle bilançoda 
yer almamaktadır. 
 
s. Yasal yedeklere ili�kin bilgiler: (Yıllık) 
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t. Ola�anüstü yedeklere ili�kin bilgiler: (Yıllık) 
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u.1. Azınlık haklarına ili�kin bilgiler: (Yıllık) 
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u.2. Sermayede ve/veya oy hakkında %10 ve bunun üzerinde paya sahip ki�i ve kurulu�lara 
ili�kin açıklamalar: (3 Aylık)(K) 
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III. GEL�R TABLOSUNA �L��K�N AÇIKLAMA VE D�PNOTLAR 
 
Gelir tablosunda yer alan, 4.495 Milyar TL.’lık Di�er Faiz Giderlerinin; 4.478 Milyar TL.’sı Fonlara 
Verilen Faizlere, 17 Milyar TL.’sı Di�er Faiz Giderlerine aittir.  
 
34.248 Milyar TL. olan Di�er Faaliyet Giderlerinin ise 27.198 Milyar TL.’sı Personel Giderlerine, 
1.311 Milyar TL.’sı Amortisman Giderlerine,  5.739 Milyar TL.’sı ise Vergi, Resim, Harçlar ile Di�er 
��letme Giderlerine aittir. 
 
Herhangi bir bölüme ya da kaleme ili�kin önceki dönemlere ait temel bir hata bulunmamaktadır.  
 
Muhasebe tahminlerinde de�i�iklik olmamı�tır. 
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a. Faiz gelirlerine ili�kin bilgiler: 
 
1. ��tirak ve ba�lı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ili�kin bilgiler : (3 Aylık) 
 

� 4�����@�$"� ��O$ ���@�$"�

;���������L�9���M��������������%������0������ ��� �"��

 
2. Finansal kiralama gelirlerine ili�kin bilgiler (3 Aylık): Bulunmamaktadır. 
 
3. Ters repo i�lemlerinden alınan faizler: Ters repo i�lemi bulunmamaktadır. 
 
4. Faktoring alacaklarından alınan faizlere ili�kin bilgi (Yıllık): Bulunmamaktadır. 
 
 
b. Faiz giderlerine ili�kin bilgiler:  
 
1. ��tirakler ve ba�lı ortaklıklara verilen faiz giderleri: Bulunmamaktadır.  
  
2. Finansal kiralama giderlerine ili�kin bilgiler: Bulunmamaktadır.   
 
3. Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi: Mevduat kabulü ile ilgili i�lemler 
yapılmamaktadır. 
 
4. Repo i�lemlerine verilen faiz tutarı (3 Aylık):  
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5. Faktoring i�lemlerinden borçlara verilen faizlere ili�kin bilgi (Yıllık): Bulunmamaktadır. 
 
    Yatırım amaçlı menkul de�erlerden elde edilen net gelir/giderler: Bulunmamaktadır. 
 
 
c. Di�er faaliyet gelirlerine ili�kin bilgiler: Ola�andı�ı kalemlerden kaynaklanan gelir 16.588 Milyar 
TL.’dır.  Bu gelirin kayna�ı, 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4971 sayılı 
Kanunun Geçici 3’ncü maddesiyle getirilen, “Yüksek Planlama Kurulunun 27.09.1988 tarihli ve 88/9 
Sayılı kararı ile Türkiye Kalkınma Bankası A.�.( T.C. Turizm Bankası A.�.) mal varlı�ından 
çıkartılarak Turban Turizm A.�.’ye devredilmek suretiyle özelle�tirme kapsamına alınan varlıkların 
bedeline ili�kin tasfiye i�lemi, Yüksek Planlama Kurulunun 26.12.1988 tarihli ve 88/9-1 sayılı kararı 
ile tespit edilmi� bulunan Japon Yeni cinsinden mebla�ın bu kanunun yürürlü�e girdi�i tarihteki Türk 
Lirası Kar�ılı�ı’nın, faizsiz olarak ve aylık e�it taksitler halinde Özelle�tirme �daresi Ba�kanlı�ı 
tarafından bu Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten itibaren en geç on iki ay içerisinde Türkiye Kalkınma 
Bankası A.�.’ye ödenmesi suretiyle yapılır.” �eklindeki düzenlemedir. Bu düzenlemeye göre, Bankaya 
Eylül/2003 tarihinde ba�lamak ve 15.08.2004 tarihinde bitmek üzere aylık 1.944 Milyar TL.’lık 
taksitler halinde toplam 23.324 Milyar TL. ödenecektir.  01.01.2004-31.12.2004 döneminde tahsil 
edilmi� bulunan 16.588 Milyar TL’lık gelir, yukarıda belirtilen yasal düzenlemeyle belirlenmi� 
bulunan taksitlerin  vadesinde tahsil edilmesinden kaynaklanmı�tır.  
 
 
 
 
 



 

 81 
 

 
*��A�� ����(�� �$*��L$�*�+$�����O� ���(������, ��� ��,(�( �&�*$��$��Q����3��( ���
 

 4�����@�$"� ��O$ ���@�$"�

+������2�9��%��E�������;�������-���+�����������  �!"&�� �! "��
GGG!�1����+������%��E��������� &��� �)�
GK!�1����+������%��E���������  �'�  ""�
K!�1����+������%��E���������  �!��'� �!)�'�

1���+��������1������� (��� �
C�/����A�������O���%�������.�<���+��������1������� � �
2�������������+������+���0�����1�������  !  �� �
C�����29����29��2����1������� �� ��
%����.�����%��O���C�����29���� � �
.���������D�����C�����29���� � �

29��2�����+������9��1������� �� ��
;��������� � �
L�9���M����������� � �
L�������+	���	��������M����������� � �
K����+���������$�����E���C�����29���� � �

2�9�� &" �  (!)&��

	!6��"� ���78� ��'��

e. Di�er faaliyet giderlerine ili�kin bilgiler : (Yıllık)  
 
1. Di�er faaliyet giderlerine ili�kin bilgiler: 
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2. Ola�andı�ı kalemlerden kaynaklanan giderler: Bulunmamaktadır. 
 
3.(i) �erefiye amortismanının dahil oldu�u gelir tablosu kalemi: Bulunmamaktadır. 
    
3.(ii) Negatif �erefiye : Bulunmamaktadır. 
 
f. Ba�lı ortaklık ve i�tiraklerden elde edilen gelir ve giderler: (3 Aylık) 
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Konsolidasyon dı�ı kalan ba�lı ortaklık ve i�tiraklerin kâr/zararına ili�kin bilgiler: (Yıllık) 
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g. Net dönem kâr ve zararına ili�kin açıklamalar: 
 
1. Ola�an bankacılık i�lemlerinden kaynaklanan gelir ve giderler:  
 

1.(i)  2004  yılına  ili�kin   gelir  ve  giderler  ilgili  tablolarda  ayrıntılı  olarak  gösterilmi�tir.  Bu 
anlamda, Banka’nın 2004 yılı performansının anla�ılması için özel açıklama yapılmasını 
gerektirecek bir husus da bulunmamaktadır. 

 
1.(ii) 30 Aralık 2003 tarihli ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5024 sayılı Kanun ile   1 

Ocak 2004 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi esaslarının uygulanmasını esas alan 
vergi mevzuatı yürürlü�e girmi�tir. Kanuna göre Toptan E�ya Fiyat Endeksindeki (TEFE) 
artı�ın, son 36 ayda % 100’den ve son 12 ayda % 10’dan yüksek olması halinde kurumlar 
vergisi matrahı enflasyon muhasebesi düzeltmesini de dikkate alacak �ekilde hesaplanacaktır. 
Yine Kanuna göre bir hesap dönemi içindeki  geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde 
düzeltme yapılması halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap 
dönemi sonunda da düzeltme yapılacaktır.         

 
 2004 yılının ikinci geçici vergi dönemi olan 30 Haziran 2004 tarihi itibariyle Kanunda sözü    

edilen uygulama �artları gerçekle�ti�inden vergi kar�ılı�ı enflasyon muhasebesi esaslarına 
göre hesaplanmı�tır. Dolayısıyla 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle de vergi kar�ılı�ı 
hesaplamasında enflasyon düzeltmeleri dikkate alınmı�, ancak hazırlanan vergilendirme 
tablosunda, a�ırlıklı olarak ola�andı�ı gelir kalemlerinde yer alan 16.588 Milyar TL.’nın 
vergisinin tahakkuk yöntemi ile 2003 yılında ödenmi� olmasının ve di�er indirimlerin 
etkisiyle Aralık/2004 dönemi için vergi kar�ılı�ı olu�mamı�tır. 

  
2. Muhasebe tahminlerindeki de�i�ikliklerin cari ve gelecek dönem kâr/zararlarına etkisi: 
Muhasebe tahminlerinde de�i�iklik olmadı�ı için açıklama yapılmasını gerektirecek bir husus 
bulunmamaktadır. 
 
3. Azınlık haklarına ait kâr/zarar (3 Aylık): Bulunmamaktadır. 
 
4. Cari dönemde önemli etkide bulunan veya takip eden dönemlerde önemli etkide bulunaca�ı 
beklenen muhasebe tahminindeki bir de�i�ikli�in niteli�i ve tutarı: Açıklama yapılmasını 
gerektirecek bir husus bulunmamaktadır. 
 
 
IV. NAZIM HESAPLARA �L��K�N AÇIKLAMA VE D�PNOTLAR 
 
a. Banka’nın birlikte kontrol edilen ortaklı�ıyla ilgili �arta ba�lı hususlar ve di�er giri�imcilerle 
birlikte �arta ba�lı yükümlülüklerdeki payı: Birlikte kontrol edilen ortaklık bulunmamaktadır. 
 
1.(i) Banka’nın birlikte kontrol edilen ortaklı�ıyla ilgili �arta ba�lı hususlar ve di�er giri�imcilerle 
birlikte �arta ba�lı yükümlülüklerdeki payı: Bulunmamaktadır. 
 
1.(ii) Birlikte kontrol edilen ortaklı�ın kendi �arta ba�lı yükümlülüklerine ili�kin payı: 
Bulunmamaktadır. 
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1.(iii) Banka’nın birlikte kontrol edilen ortaklı�ındaki di�er giri�imcilerin yükümlülüklerinden 
sorumlu olmasından kaynaklanan �arta ba�lı yükümlülükleri: Bulunmamaktadır. 
 
 
2. �arta ba�lı varlık ve yükümlülükler: Bulunmamaktadır. 
 
 
b. Türev finansal araçlara ili�kin bilgiler (Yıllık): Bulunmamaktadır. 
 
 
c. Bilanço dı�ı yükümlülükler: 
 
1. Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve tutarı: 

 
Türk Parası  Teminat  Mektupları 169 Milyar TL. Yabancı Para Teminat Mektupları 32 Milyar TL. 
Akreditif  Taahhütleri 124 Milyar TL.dir.  
 
2. A�a�ıdakiler dahil bilanço dı�ı kalemlerden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin 
yapısı ve tutarı: 
 
2.(i) Garantileri, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve di�er 
akreditifler dahil gayri nakdi krediler: Bulunmamaktadır. 
 
2.(ii) Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri i�lemler: Bulunmamaktadır. 
 
 
d. Bilanço dı�ı yükümlülüklerin yo�unla�ması : Rasyonel olmayan bir yo�unla�ma görülmemektedir. 
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ENFLASYON MUHASEBES�NE �L��K�N AÇIKLAMALAR 

 

a) Mali tablolar üzerindeki, paranın satın alma gücündeki de�i�ikliklerin etkisini gidermek 
amacıyla TL.’nın bilanço tarihindeki satın alma gücü esas alınarak mali tablolar hazırlanmı�tır.  

b) Bu mali tablolar (enflasyona göre düzeltilen) Bankanın kanuni defterleri esas alınarak 
hazırlamı�tır. 

c) 31 Aralık 2004 tarihli mali tabloların enflasyonun etkilerine göre yeniden düzenlemesi için 
Devlet �statistik Enstitüsü’nün aylık bazda açıkladı�ı, a�a�ıda belirtilen Toptan E�ya Fiyatları 
Genel Endeksi (TEFE) esas alınarak hazırlanan düzeltme katsayıları kullanılmı�tır.  

 

      Tarih                            TEFE                   Düzeltme Katsayısı   

31 Aralık 2002                   6.478.80                           1.2971 

31 Aralık 2003                   7.382.10                           1.0930 

31 Aralık 2004                   8.403.80                           1.0000   

              

d) Bilançodaki parasal kalemler, bilanço gününde geçerli parasal ölçü birimi cinsinden ifade 
edildiklerinden düzeltme i�lemine tabi tutulmamı�lardır. Parasal olmayan kalemler içinde yer 
alan ancak cari di�erleri ile de�erlenen yabancı para aktif ve pasif hesaplar ile getirileri veya  
ana paraları enflasyona göre yabancı paraya endekslenmi� olan varlık ve yükümlülükler için 
ilgili düzenlemeler gere�ince düzeltme i�lemi yapılmamı� ve parasal kâr veya zararın 
hesaplanmasında parasal kalemler gibi i�leme tabi tutulmu�lardır.   

e) Enflasyon düzeltmesi i�lemleri 1970 yılından  ba�layarak uygulanmı�tır. 1970 yılından önceki 
tarihlerde gerçekle�en i�lemlerin düzeltilmesinde ise sözkonusu i�lemlerin 1970 yılında 
gerçekle�ti�i varsayılmı�tır. 

f) Bilanço tarihinde paranın cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmemi� parasal olmayan 
bilanço kalemleri düzeltme i�lemine tabi tutularak paranın cari satın alma gücü  cinsinden ifade 
edilmi�tir. Düzeltme i�leminde, ilgili varlı�ın veya yükümlülü�ün bilançoya ilk kaydedildi�i 
tarih esas alınmı�tır. 

g) Varlıkların düzeltilmesi, aktife ilk giri� tarihleri dikkate alınarak yapılmı�tır. Amortismana tabi 
varlıkların düzeltilmesinde, ilgili mevzuat uyarınca yapılmı� olan yeniden de�erlemenin ilgili 
varlıklar ve birikmi� amortismanlar üzerindeki etkileri arındırılmı�tır. 

h) 5024  Sayılı Kanun bakımından, amortismana tabi iktisadi varlıkların 31.12.2003 tarihli 
düzeltilmi� de�erleri esas alınmak suretiyle sabit kıymetlerdeki artı� yüzdesi bulunup, sabit 
kıymetlerin düzeltilmi� de�eri ile YDF’li de�eri arasındaki yüzde artı�lar hesaplanarak, ilgili 
sabit kıymetlerin birikmi� amortismanları bu oranda artırılmı�tır.  

Bu uygulamayla, amortismana tabi iktisadi kıymetler için ula�ılan rakamlar 31.12.2004 tarihli 
mali tablolara esas olacak baz maliyetler (de�erler) olmu�tur. 

Böylece, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortisman giderleri Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre hesaplanmı�, mevcut kayıtlı tutarlara göre ortaya çıkan farklar vergi 
matrahına “tenzil” veya “ilave” �eklinde yansıtılarak i�lem yapılmı�tır.  
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i) Özkaynak kalemlerinin düzeltilmesinde, yeniden de�erleme de�er artı� fonu gibi fonların 
sermayeye ilave edilmesi ortakların sermayeye katkısı olarak dikkate alınmamı�; bu tür fonlar 
sermayeden indirilmi�tir. Yedek akçeler, da�ıtılmamı� karlar, hisse senedi ihraç primi, i�tirak ve 
gayrimenkul satı� kârı gibi yeniden de�erleme sonucu olu�mamı� tutarların sermayeye ilave 
edilmesi ortaklar tarafından konulan sermaye olarak dikkate alınmı�tır. Gerçekle�tirilen 
düzeltme i�lemleri sonucunda ödenmi� sermayede kayıtlı de�erine göre olu�an artı� tutarı mali 
tablolarda “Ödenmi� Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı” olarak özkaynaklar içinde 
gösterilmi�tir.  

j) Gelir tablosundaki bütün kalemler ilgili düzeltme katsayısı kullanılarak düzeltilmi�tir. 

k) Fiyat endeksinin aylık fiyat de�i�imlerini gösterecek �ekilde yayınlaması nedeniyle, bir ay 
içinde gerçekle�en tüm i�lemler için aynı düzeltme katsayısı kullanılmı�tır. 

l) Enflasyon muhasebesi uygulamasının Bankanın net parasal pozisyonuna olan etkisi, gelir 
tablosunda “Net Parasal Pozisyon Karı/Zararı” hesabında gösterilmi�tir. 

m) ��tirak, ba�lı ortaklık ve di�er hisse senetleri net gerçekle�ebilir de�er veya var ise borsa rayici 
ile de�erlenmi�, borsa fiyatı bulunmayan i�tirakler, ba�lı ortaklıklar ve hisse senetleri, bunlara 
ili�kin maliyet bedellerinden, bu kurulu�ların olu�turmalarına izin verilen yeniden de�erleme 
de�er artı� fonu gibi fonların sermayelerine eklenmesi nedeniyle elde edilen tutarlar, kur 
farkları dahil finansman giderleri indirildikten sonra kalan tutarları dikkate alınarak enflasyona 
göre düzeltme i�lemine tabi tutulmu�tur.  

n) Sabit kıymetler, i�tirakler, ba�lı ortaklıklar ve hisse senetleri gibi parasal olmayan kalemlerin 
düzeltilmi� de�erlerinin net gerçekle�ebilir de�erinin üzerinde olması durumunda, de�er 
dü�üklü�ünün kalıcı veya geçici olması, de�er dü�üklü�ünün oranı gibi kriterlerde dikkate 
alınarak, ilgili varlı�ın de�eri, de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı ayrılmak suretiyle net gerçekle�ebilir 
de�ere veya belirlenen rayiç de�erine dü�ürülmü� ve de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı gelir tablosuna 
yansıtılmı�tır. �lgili varlı�ın rayiç de�erinin tespitinde Muhasebe Uygulama Yönetmeli�i’nde 
belirtilen ihtiyatlılık ve önemlilik ilkeleri esas alınmı�tır. 

o) Amortismana tabi varlıkların düzeltilmesinde, ilgili mevzuat uyarınca yapılmı� olan yeniden 
de�erlemenin ilgili varlıklar üzerindeki etkisi arındırılmı�tır. Amortisman, varlıkların enflasyon 
muhasebesine göre düzeltilmi� tutarları üzerinden “Do�rusal Yöntem”e göre varlıkların tahmini 
faydalı ömürleri üzerinden ayrılmı�tır. Varlıkların faydalı ömürlerine ili�kin bilgiler ilgili 
dipnotlarda verilmi�tir. Önemlilik ilkesi çerçevesinde gerekli görülen varlıklar için ba�ımsız 
de�erleme kurulu�ları tarafından ekspertiz de�eri saptanmı�tır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

 
 
D��ER AÇIKLAMA VE D�PNOTLAR 
 
I.  Banka’nın Faaliyetine �li�kin Di�er Açıklamalar: 
 
a. Banka’nın kayıtlı sermaye tavanının 150 Trilyon TL.’den 500 Trilyon TL.’na çıkartılması, 

02.07.2004 tarihli 2003 yılına ili�kin Ola�an Genel Kurul Toplantısı’nda kararla�tırılmı� olup, 
Türkiye Kalkınma Bankası A.�.’nin  kurulu� ve faaliyet esaslarını düzenleyen 4456 Sayılı Kanun 
uyarınca, Bakanlar Kurulu’nun 21.07.2004 tarih ve 2004/7665 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye 
tavanını 500 Trilyon TL.’na yükselten kararname yayımlanmı�tır. Böylece, bankanın kayıtlı 
sermaye tavanı 500 Trilyon TL.na yükselmi�tir.  
 

 b.Banka’nın uluslararası piyasalardan kaynak sa�lama faaliyetleri a�a�ıda belirtilmi�tir. 
 

- Dünya Bankası’ndan yenilenebilir enerji projesi kapsamında sa�lanmı� bulunan 200 Milyon ABD 
$ kredinin 50 Milyon ABD $’lık kısmına Bankanın aracılık etmesi konusunda ikraz anla�ması 
yapılmı�tır. �ki projeye tahsis edilmi� olan 20 Milyon ABD $’lık kredi Dünya Bankası’nca 
onaylanmı� olup, kullandırma 2005 yılında gerçekle�tirilecektir.  

 
- Avrupa Yatırım Bankası’nca  KOB�’lere kullandırılmak üzere sa�lanan 250 Milyon EURO 

tutarındaki IV. Dilim Sanayi Sektör Kredisinde Banka aracı banka olup, bu kapsamda kredi tahsis 
ve kullandırım çalı�maları 2005 yılında sürdürülmektedir.   

 
- Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası kaynaklarından KOB�’lere kullandırılmak üzere sa�lanmı� 

bulunan 200 Milyon EURO tutarındaki kredinin 41 Milyon EURO’luk kısmı Banka tarafından 
tahsis edilmi� olup, bu kaynaktan ilk dilim olarak 20 Milyon EURO Banka hesabına gelmi� ve 
�ubat/2005 itibariyle firmalara kullandırılmı�tır.     

 
   c) Uluslararası  kredi  derecelendirme   kurulu�u  F�TCH   Raiting  14  Ocak  2005   tarihinde 

Banka’nın  uzun  vadeli  yabancı ve  yerel para birimi notunu B+’dan BB-‘ye yükseltmi� ve   
görünümünü  dura�an  olarak açıklamı�tır.  Di�er  notlar;  kısa vadeli yabancı ve yerli para        
birimi notu B ve uzun vade ulusal A- (tur) olarak aynen teyit edilmi�tir. 
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YED�NC� BÖLÜM 
 
 
BA�IMSIZ DENET�M RAPORU VE DENETÇ� DE�ERLEND�RMES� 
 
I.  Ba�ımsız Sınırlı Denetim Raporuna �li�kin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar 
 
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren döneme ait düzenlenen konsolide olmayan 
mali tablolar YKY  Ba�ımsız Denetim ve Yeminli Mali Mü�avirlik A.�. tarafından denetimden 
geçirilmi�tir. 7 Mart 2005 tarihli denetim raporunda, konsolide olmayan mali tabloların Banka’nın 31 
Aralık 2004 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve 
nakit akımlarını, Bankalar Kanunu’nun 13’üncü maddesi gere�ince yürürlükte bulunan 
düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak do�ru bir biçimde yansıttı�ına 
dair olumlu görü� belirtmi�tir. 
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KURUMSAL YÖNET�M �LKELER� UYUM RAPORU 
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KURUMSAL YÖNET�M �LKELER� UYUM RAPORU 
 
1-KURUMSAL YÖNET�M �LKELER�NE UYUM  BEYANI 
 
Banka’nın yönetiminde  Kurumsal Yönetimin temel ilkelerine uygun olarak çalı�ılmaktadır.  
 
2004 yılında, 27.04.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü�e giren Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu’nun Uygulanmasına �li�kin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gere�ince Bankamız bünyesinde bilgi edinme ile 
ilgili i�lemlerin yerine getirilmesi amacıyla Bilgi Edinme Birimi kurulmu� ve Bankamız Web sitesinde gerekli düzenlemeler 
yapılmı�tır.  

BÖLÜM  I – PAY SAH�PLER� 
 
2-Pay Sahipleri �le �li�kiler Birimi  
 
Bankamızın en önemli orta�ı olan Hazine Müste�arlı�ı (%99.08) ve di�er %1 paya sahip olan ortaklarla ili�kilerde pay 
sahiplerinin sorularına cevap verebilmek üzere Bankamız ilgili birimleri görevlendirilmi�tir. Bu Birimler ticari sır niteli�inde 
olmayan tüm soruları e�itlik ilkesi gözetilerek cevaplandırmaktadır. Genel Kurul toplantı gündemi her yıl basılı yayın 
organlarında süresi içinde pay sahiplerine duyurulmakta, ilgili gündem, yıllık faaliyet raporları genel kurul katılımcılarına 
duyurulmaktadır.  
 
Bankamız bünyesinde pay sahipleri ile ili�kiler birimi olu�turulmamı� olmakla birlikte pay sahipleri ile ili�kiler, uygulamada 
��tirakler Müdürlü�ü bünyesinde yürütülmektedir. Dönem içinde ikisi elektronik ortamda olmak üzere toplam 9 adet yazılı 
ba�vuru ve bilgi talebi de�erlendirilerek yazılı olarak cevap verilmi�tir. 
 
3-Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı    

Küçük pay sahipleri tarafından dönem içerisinde, Bankamız hisse senetlerine ili�kin rüçhan hakkı kullanımı ve temettü 
da�ıtım bilgileri ile Bankamız i�tiraklerine ili�kin  bilgilerin talep edildi�i ikisi elektronik ortamda toplam (9) dokuz adet yazılı 
ba�vuru yazılı olarak cevaplandırılmı�tır. 
 
Bankamız Ana Sözle�mesi’nde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemi�tir. Ana Sözle�me’nin 17. 
maddesinde “Bu Ana  Sözle�mede hüküm bulunmayan hususlarda; Banka’nın kurulu�unu düzenleyen 4456 sayılı Kanun ile 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankalar Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır” denmek suretiyle özel 
denetçi atanmasına ili�kin olarak anılan mevzuatta yer alan düzenlemelere gönderme yapılmı�tır 
 
4-Genel Kurul Bilgileri 
 
11.06.2004 tarihinde yapılması planlanan 2003 yılı hesap dönemine ili�kin Ola�an Genel Kurul Toplantısı yeterli ço�unluk 
sa�lanamaması üzerine ertelenmi�tir. Ertelenen toplantı 02.07.2004 tarihinde yapılmı�tır. Toplantıya, Banka sermayesinde % 
99.08 oranında pay sahibi olan T.C. Ba�bakanlık Hazine Müste�arlı�ı tek ba�ına katılmı�tır. 
 
Genel Kurula ili�kin ça�rılar, 14 Haziran 2004 tarihli Dünya, 14 Haziran 2004 tarihli Milliyet ve 15 Haziran 2004 tarihli Türkiye 
Ticaret Sicili Gazeteleri’nde ilan edilmi�tir. Söz konusu toplantıya medya mensupları da katılmı�tır. 
 
5-Oy Hakları ve Azınlık Hakları 
 
Bankamız Ana Sözle�mesi’nde oy haklarında imtiyaz söz konusu de�ildir. ��tirak ili�kisi olan �irketler, Genel Kurul’da oy 
kullanmamı�, Kurulu� Kanunu ve Ana Sözle�memizde azınlık paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy sistemine yer 
verilmemi�tir. 
 
6-Kâr Da�ıtım Politikası ve Kâr Da�ıtım  Zamanı 
 
Bankamız kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. 
 
Bankamız kârının da�ıtımında 4456 sayılı Kanun’un 18. maddesindeki esaslara uyulmaktadır. Kâr da�ıtımı Genel Kurul 
kararlarıyla gerçekle�tirilmekte olup, bugüne kadar yasal süresi içerisinde gerçekle�memi� kâr da�ıtımı bulunmamaktadır. 
 
7-Payların Devri 
 
�stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda i�lem gören Bankamız hisseleriyle ilgili olarak Banka esas sözle�mesinde pay devrini 
kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 
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BÖLÜM  II – KAMUYU AYDINLATMA VE �EFFAFLIK 
 
8-�irket Bilgilendirme Politikası 
 
Bankamız i� çevresini olu�turan; yatırımcı, kreditör, pay sahipleri, çalı�anları ve di�er kurum ve kurulu�ları aydınlatma adına 
öncelikle konu ile ilgili Birimler görevlendirilmi�tir. Yatırımcı bilgilendirme kapsamında Bankamızın kullandırdı�ı krediler, 
kullanım ko�ulları, kredi i�leyi� mekanizması, ba�vuru yöntem ve belgeleri sürekli olarak Bankamız internet sitesinde 
duyurulmaktadır. Bankamız finansal yapısına ili�kin olarak üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan mali tablolar ve Ba�ımsız 
Denetim Raporları �MKB sayfalarında yer almaktadır. Ayrıca; Bankamızın kurulu�unu düzenleyen kanun metni, organizasyon 
yapısı, yıllık faaliyet raporları da Bankamız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.  
 
Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Müdürlük bünyesinde olu�turulan Bilgi Edinme Birimi aracılı�ıyla gelen bilgi istekleri 
kar�ılanmaktadır.  
 
9-Özel Durum Açıklamaları 
 
2004 yılında Bankamız ve Bankamızın i�tiraklerine ili�kin faaliyetlerle ilgili olarak �MKB ve SPK’ya toplam 14 adet “Özel 
Durum Açıklaması” yapılmı� olup, söz konusu açıklamalarla ilgili olarak SPK veya �MKB tarafından herhangi bir ek açıklama 
istenmemi�tir.  
 
Bankamız i�tiraklerinden, U�ak Seramik San.A.�. sermayesinde sahip oldu�umuz payın blok satı�ından do�an vadeli 
alaca�ımızın teminatı olarak �irket gayrimenkulleri üzerine konulan ipotekle ilgili “Özel Durum Açıklaması”nın SPK’nın 
uyarısı üzerine gecikmeli olarak yapıldı�ı, Kurul’un 19.08.2004 tarih ve 23912 sayılı yazısı ile bildirilmi� olup, bu nedenle 
U�ak Seramik San.A.�.’ye 9.766 milyon TL idari para cezası uygulanmı�tır. 
 
10-�irket �nternet Sitesi ve �çeri�i 
 
Bankamız internet sitesinin adresi  (www.tkb.com.tr)’dir. Yatırımcı bilgilendirme kapsamında Bankamızın kullandırdı�ı 
krediler, kullanım ko�ulları, kredi i�leyi� mekanizması, ba�vuru yöntem ve belgeleri sürekli olarak Bankamız internet 
sitesinde duyurulmaktadır. Ayrıca; Bankamız kurulu�unu düzenleyen kanun metni, organizasyon yapısı, yıllık faaliyet 
raporları da Bankamız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 
 
11-Gerçek Ki�i Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması 
 
Bankamız sermayesinde hakim gerçek ki�i bulunmamaktadır. 
 
12-�çeriden Ö�renebilecek Durumda Olan Ki�ilerin Kamuya Duyurulması 
 
�çeriden ö�renebilecek durumda olan ki�ilerin listesi kamuya duyurulmamı�tır. 
 
 
BÖLÜM III- MENFAAT SAH�PLER� 
 
13-Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
 
Bankamızla ilgili menfaat sahipleri; çalı�anlarımız, alacaklılarımız, mü�terilerimiz ve ilgili tüm taraflar ile olan ili�kilerimizde 
dürüst, güvenilir, anla�ılabilir, zamanında ve tarafsız olarak hizmet sunmaya özen gösterilmektedir. Bankamız i� ili�kileri 
dolayısı ile edinmi� oldu�u bilgiyi yasaların izin verdi�i organlar dı�ında tümüyle saklı tutarak gizlilik ilkesini gözetmektedir.  
 
14-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı söz konusu de�ildir. 
 
15-�nsan Kaynakları Politikası 
 
Bankamız yıllık i� programı ve bütçesinde personel alım politikası belirlenmektedir. Personel alımına ili�kin kriterler ve terfi 
esasları ise Bankamız  Personel Yönetmeli�i’nde yazılı olarak belirlenmi�tir.  
 
Çalı�anlar için güvenli çalı�ma ortamı ve ko�ullar sa�lanmakta ve ko�ulların iyile�tirilmesi yönünde çalı�malar yapılmaktadır. 
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16-Mü�teri ve Tedarikçilerle �li�kiler Hakkında Bilgiler 
 
Bankamız temin etmi� oldu�u kaynakları, Türkiye’nin kalkınması için Anonim �irket statüsündeki firmalara kârlılık ve verimlilik 
anlayı�ı çerçevesinde yatırım, i�letme ve ihracat kredileri �eklinde kullandırmaktadır. Bu çerçevede, Bankamızca mü�terilere 
kullandırılan yatırım, i�letme ve ihracat kredilerine ili�kin ko�ullar Bankamız internet sitesinde (www.tkb.com.tr) duyurulmakta 
ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Odaları ile i�birli�i yapılarak düzenlenen toplantılarda yatırımcılara detaylı olarak açıklanmaktadır. 
Di�er taraftan, zaman zaman sektörle ilgili fuarlara i�tirak edilmek suretiyle veya yeni kaynakların kullanıma hazır oldu�u 
durumlarda yatırım bölgelerine gidilerek yatırımcılar bilgilendirilmektedir. Bankamıza �ahsen veya telefonla ba�vuran 
yatırımcılar da detaylı olarak bilgilendirilmekte olup, Bankamız haricinde sanayi ve turizm sektörlerine rotatif �ekilde veya uzun 
vadeli kredi kullandıran kurumlara ili�kin bilgiler de yatırımcılara verilmek suretiyle azami mü�teri memnuniyeti sa�landı�ı 
yatırımcılardan alınan duyumlar ile teyit edilmektedir. 
 
Ayrıca, Hazine Müste�arlı�ı’nca yatırım te�vik belgesi verilen tüm firmalar aylık dönemler itibariyle Resmi Gazete’de 
yayımlanmakta olup, Bankamızın mü�teri potansiyelini olu�turan söz konusu firmalara, Bankamız kredi olanakları ve ko�ulları 
yazılı olarak bildirilmekte, talepte bulunanların ba�vuruları de�erlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. 
 
17-Sosyal Sorumluluk 
 
Banka personeli ve kamu yararı gözetilerek yıllık bazda sosyal içerikli çalı�malar yapılmaktadır. Ayrıca, Bankaya çe�itli 
kurumlardan gelen yayın, e�itim malzemeleri ve büro malzemeleri gibi taleplerin kar�ılanmasına çalı�ılmaktadır.   
 
Çevreye verilen zararlardan dolayı Banka aleyhine açılan dava bulunmamaktadır. 
 
BÖLÜM IV- YÖNET�M KURULU 
 
18-Yönetim Kurulu’nun  Yapısı, Olu�umu ve Ba�ımsız Üyeler 
 
Bankamız Yönetim Kurulu’nun olu�umu, 4456 sayılı Kurulu� Kanunumuzda belirtilmi�tir. 
 
Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilen 6 üyeden olmak üzere toplam 7 üyeden 
olu�maktadır. 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri 4389 sayılı Bankalar Kanunu, 4456 sayılı Kurulu� Kanunumuz ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen 
seçilme �artlarını ta�ımaktadır.  
 
Ayrıca Bankamız, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlü�e giren Bankaların �ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkındaki Yönetmeli�i gere�i, �ç Denetim 
��lerinden sorumlu kendisine operasyonel ya da icracı ba�lı birim olmayan bir Yönetim Kurulu Üyesini görevlendirmi�tir. 
 
Sıra No  Adı ve Soyadı    Unvanı 
1  Taci BAYHAN    Yönetim Kurulu Ba�kanı ve  Genel Müdür  
2  Prof. Dr. N. Kemalettin ÇONKAR  Yönetim Kurulu Üyesi 
3  Osman KARA    Yönetim Kurulu Üyesi 
4  Halil �brahim AKÇA   Yönetim Kurulu Üyesi 
5  Mehmet UNCU    Yönetim Kurulu Üyesi 
6  Ramazan KARDE�   Yönetim Kurulu Üyesi 
7  Muhittin ADIGÜZEL   Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dı�ında ba�ka görevleri belirli kurallara ba�lanmamaktadır. 
 
19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 
 
Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler, Sermaye Piyasası Kurumu Kurumsal Yönetim �lkeleri IV. Bölümünün 
3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklerle örtü�mektedir. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin nitelikleri ayrıca Ana Sözle�me ve 4456 sayılı Bankamız Kurulu� Kanunu’nda yer almaktadır. 
 
20-�irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri 
 
Bankamızın kurulu�unu düzenleyen 4456 sayılı Kanunda Banka’nın amaç ve faaliyet konuları; “Türkiye’nin kalkınması için 
anonim �irket statüsündeki te�ebbüslere kârlılık ve verimlilik anlayı�ı içinde kredi vermek, i�tirak etmek suretiyle finansman ve 
i�letme deste�i sa�lamak, yurt içi ve yurt dı�ı tasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek, sermaye piyasasının 
geli�mesine katkıda bulunmak, yurt içi, yurt dı�ı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım 
bankacılı�ı i�levlerini yapmak” olarak belirlenmi�tir. 
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Bankamızın misyonu do�rultusunda Aktif-Pasif Yönetim Komitesi’nde belirlenen temel hedefleri, Yıllık �� Programı ve Bütçesi  
kapsamında Banka Yönetim Kurulu’nca onaylanmaktadır. Bankamız faaliyetleri, hedeflere ula�ma derecesi ve geçmi� 
performans bilgilerinin yer aldı�ı ve birimler/faaliyetler bazında düzenlenen tablolar aylık ve yıllık faaliyet raporları ile yıllık i� 
programı ve bütçesi kapsamında verilmekte olup, bu raporlardan aylık raporlar Yönetim Kurulu’nun bilgisine, yıllık faaliyet 
raporları ile yıllık i� programı ve bütçesi ise Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmaktadır. 
 
21-Risk Yönetim ve �ç Kontrol Mekanizması 
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 08.02.2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü�e giren 
“Bankaların �ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik” ile, bankaların bünyelerinde etkin bir iç denetim 
sistemi kurmaları ve kar�ıla�acakları riskleri en iyi �ekilde yönetebilmelerine imkan verecek etkin bir risk yönetimi sistemi 
kurmalarına ili�kin usul ve prensipler belirlenmi� ve söz konusu sistemlerin etkin bir �ekilde i�leyi�ini takiben bu yönetmelik 
çerçevesinde bankacılık sisteminin banka faaliyetleri bazında risk odaklı olarak gözetimi hedeflenmi�tir. Söz konusu 
yönetmelik çerçevesinde 19 Ekim 2001 tarih ve 2001-20-15/311 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla  Bankamız bünyesinde de, “�ç 
Kontrol Müdürlü�ü” ve “Risk �zleme Müdürlü�ü” kurulmu�tur. Bu müdürlüklerin yanısıra ayrıca Üst Düzey Risk Komitesi de 
ihdas edilmi�tir.  
 
Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde söz konusu müdürlüklerin yönetmelikleri ile Üst Düzey Risk Komitesi’nin çalı�ma 
esasları ile bu komitenin do�al üyeleri olan Aktif Pasif Yönetim ve Kredi ��tirak Komitelerinin çalı�ma usul ve esasları da 
yeniden düzenlenmi�tir. Bankamızda halihazırdaki Tefti� Kurulu Yönetmeli�i de, 23 Ocak 2002 tarih ve 2002-01-06/007 sayılı 
Yönetim Kurulu Kararıyla de�i�tirilerek BDDK Yönetmeli�ine uygun hale getirilmi�tir. Böylece Bankamızda  �ç Kontrol ve Risk 
Yönetim Sistemlerine i�lerlik kazandırılması için gerekli olan organizasyonel yapı tamamlanmı�tır. 
 
Organizasyonel yapısı yukarıda özetlendi�i �ekilde tamamlanan TKB Risk Yönetim Sistemlerinin i�leyi�i içinde, Üst Düzey 
Yönetimin ve Yönetim Kurulunun bilgilendirilmesi mekanizması esas olarak, Üst Düzey Risk Komitesi, Aktif Pasif Komitesi ve 
Kredi ��tirak Komiteleri aracılı�ıyla gerçekle�tirilmektedir. Üst Düzey Risk Komitesi; Aktif Pasif Komitesi Ba�kanı, Kredi ve 
��tirak Komitesi Ba�kanı ve Risk �zleme Müdürü’nden olu�makta ve komiteye �ç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinden 
sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ba�kanlık etmektedir. Dolayısıyla Üst Düzey Risk Komitesi, Aktif Pasif ve Kredi ��tirak Komitesi 
ba�kanlarının üyelikleri dolayısıyla Üst Düzey Yönetime, ba�kanlı�ını ilgili Yönetim Kurulu Üyesinin yapması dolayısıyla da 
Yönetim Kurulu’na, Bankamız Risklilik düzeyine ili�kin olarak Risk �zleme Müdürlü�ü tarafından hazırlanan raporların 
aktarılmasını sa�layan en kritik organ niteli�i ta�ımaktadır.  
 
Bankaların kar�ı kar�ıya oldu�u risklerin ayrıntılı olarak tanımlanması ve bu çerçevede risk izleme formatının belirlenmesi 
çerçevesindeki ilk düzenleme; BDDK tarafından; piyasa risklerinin ölçülmesine ve piyasa riskinden kaynaklanan sermaye 
ihtiyacının belirlenmesini sa�lamak üzere 10 �ubat 2001 tarihinde yayınlanan “Bankaların Sermaye Yeterlili�inin Ölçülmesine 
�li�kin Yönetmelik” çerçevesinde yapılmı�tır. 8 �ubat tarihli yönetmeli�in 43. maddesinde ise, “bankaların olu�turdukları risk 
yönetim sistemlerinin de�erlendirilmesi, konsolidasyona dahil her kurulu�u da kapsayacak �ekilde “Risk �zleme Matrisi” 
yardımıyla yapılır ve bankalar ta�ıdıkları risk kompozisyonlarını asgari olarak anılan matrisde yer alanlar itibariyle izlemek ve 
de�erlendirmek zorundadır” denmektedir. Bu çerçevede TKB Risk �zleme Müdürlü�ü bünyesindeki Bankamız riskinin 
ölçülmesine ve izlenmesine ili�kin çalı�malarımız; tanımlanan her bir risk türü için, e�er BDDK tarafından yapılan mevcut bir 
düzenleme var ise, “BDDK Düzenlemeleri Çerçevesinde Tanımlanmı� Formattaki �zlemeler” ile “TKB Risk �zleme Formatı” 
çerçevesindeki izlemeler olmak üzere iki ba�lık altında tanımlanmakta ve izlenmektedir. BDDK düzenlemeleri çerçevesinde 
Bankamız konsolide risklerinin de�erlendirildi�i "Risk Matrisi" nin ilki 31.12.2002 tarihi itibariyle hazırlanmı� ve bunu izleyen 
dönemde sözkonusu matris ve rapor, altı aylık sıklıkla revize edilerek BDDK’ya gönderilmi�tir. Bunun dı�ında Bankamız 
piyasa riski, BDDK’nın belirledi�i standart metod çerçevesinde aylık bazda hazırlanırken, yine standart metod kullanılarak 
hazırlanan kur riski BDDK’ya Risk �zleme Müdürlü�ü tarafından haftalık sıklıkla gönderilmektedir. Sözkonusu risklerin 
BDDK’nın belirledi�i standart metod dı�ında da hesaplanmasına olanak tanıyan içsel modeller çerçevesindeki çalı�malar ise 
devam etmektedir. Risk �zleme Müdürlü�ü TKB Risk �zleme Formatı çerçevesinde Bankamız Riskleri ise; Likidite Riski, Kur 
Riski, Faiz Riski, Kredi Riski, Operasyonel Riskler olmak üzere be� ana ba�lık altında ele alınmaktadır. Bu kapsamda 
hazırlanan “Seçilmi� Göstergelere ve Risk Gruplarına Göre Türkiye Kalkınma Bankası Risklilik Analizi” adlı rapor, aylık olarak 
toplanan “Üst Düzey Risk Komitesi”ne sunulmaktadır. Mayıs 2003 tarihinde yapılan Üst Düzey Risk Komitesi’nde ise, söz 
konusu raporun Yönetim Kurulu toplantılarında da gündeme getirilmesi ve müzakere edilmesi �eklinde bir karar alınmı� ve bu 
karar Haziran 2003 itibariyle i�lerlik kazanmı�tır.        
 
Di�er taraftan, �ç Kontrol Müdürlü�ü Banka’nın tüm faaliyetlerinin, mevzuat hükümlerine, uygulama talimatlarına, belirlenen 
yetki ve limitlere, kararla�tırılan politikalara, genel kabul görmü� usul ve yöntemlere uygun olarak, düzenli, verimli ve etkin bir 
�ekilde yürütülmesini sa�lamak üzere; hesap ve kayıt düzeninin bütünlü�ünü ve güvenirli�ini, veri sisteminin güncelli�ini, 
bilgilerin zamanında elde edilebilirli�ini ve bir sistem içerisinde izlenebilmesini gerçekle�tirmek amacıyla kurulmu�tur. 
 
�ç Kontrol Müdürlü�ü do�rudan Yönetim Kurulu’na ba�lı olup, Yönetim Kurulu bu yetkisini, �ç Denetim Sistemi’nin idame 
ettirilmesi ile görevli üyesi kanalıyla kullanmaktadır. �ç Kontrol Müdürlü�ü, ilgili birimlerin i� tanımları ve i� akım �emaları 
do�rultusunda belirlenen standart kontrol noktaları kapsamında ve �ç Kontrol Müdürlü�ü Yönetmeli�i ile �ç Kontrol Uygulama 
Esasları çerçevesinde iç kontrol faaliyetlerini sürdürmekte olup, iç kontrol sürecinin etkinli�i ve bu sürece ili�kin politikalara ve 
uygulama usullerine uyulup uyulmadı�ı Tefti� Kurulu Ba�kanlı�ı tarafından denetlenmektedir. Tefti� Kurulu, tefti�ler sırasında 
tefti� edilen birimlerdeki iç kontrol faaliyetlerinin i�leyi�ini ve etkinli�ini düzenli olarak de�erlendirerek, eksik ve yetersiz görülen 
hususlardaki görü� ve önerilerini �ç Kontrol Birimi’ne ve ilgili Yönetim Kurulu Üyesi’ne intikal ettirmektedir. 
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22-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları 
 
Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev ve sorumlulukları 4456 sayılı Kanuna göre düzenlenen 12.05.2000 tarihli Ola�an 
Genel Kurul Toplantısı’nda de�i�mi� �ekli ile kabul edilmi� Ana Sözle�mesi’nde belirlenmi�tir. 
 
23-Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları 
 
4456 sayılı Kurulu� Kanunumuz ve Ana Sözle�me’de, Yönetim Kurulu’nun en az ayda iki defa üye tam sayısının salt 
ço�unlu�u ile toplanaca�ı belirtilmi�tir. Yılda en az 24 toplantı yapılır. �stenildi�i kadar ara karar alınabilir. (Ara kararların 
oybirli�i ile çıkma zorunlulu�u vardır.) 
 
Toplantı yapılabilmesi için yarıdan bir fazlasının katılımı gerekmektedir. 
 
Yönetim Kurulu Sekreteryası kurulmu�tur. Yönetim Kurulu’nun toplantı günleri ve gündemi Yönetim Kurulu Ba�kanı tarafından 
belirlenmektedir. Toplantıya ça�rı telefon ileti�imi ile yapılmaktadır. 
 
Gündeme göre hazırlanan dosyalar Yönetim Kurulu Özel Bürosu tarafından üyelere toplantıdan 4-5 gün önce ula�tırılarak 
inceleme imkanı verilmektedir. Toplantıda zabıt tutulmamaktadır, kar�ı oy yazılı olarak alınır ve karar defterine yapı�tırılır. 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin olumlu-olumsuz oy kullanma hakkı vardır. 
 
Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılım sa�lanmaktadır. 
 
24-�irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa�ı 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Bankamızla  i�lem yapma veya rekabet etmesi söz konusu de�ildir. 
 
25-Etik Kurallar 
 
Bankamız Personel Yönetmeli�inde siyasi faaliyet, ticaret, toplu eylem, hediye alma-çıkar sa�lama, sır açıklama ve Bankayla 
ilgili yayın ve açıklama yasakları gibi etik kurallar yer almaktadır. 
 
26-Yönetim Kurulu’nda Olu�turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Ba�ımsızlı�ı 
 
Yönetim Kurulu’nun  görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim 
komitesi olu�turulmamı�tır. Ancak, Bankamızın �ç Kontrol, Risk �zleme ve Tefti� Kurulu do�rudan Yönetim Kurulu’na ba�lıdır. 
Yönetim Kurulu bu yetkisini içinden seçilen bir üyesi kanalıyla kullanmaktadır. 
 
Di�er taraftan, Bankamızda Aktif-Pasif Yönetimi Komitesi, Kredi ��tirak Komitesi ve Üst Düzey Risk Komitesi bulunmaktadır.  
 
AKT�F PAS�F YÖNET�M� KOM�TES�NDE GÖREV ALAN BA�KAN VE ÜYELER 
 
BA�KAN: Genel Müdür Yardımcısı (Hazine) 
ÜYELER:  Genel Müdür Yardımcısı (AR-GE) 
                 Genel Müdür Yardımcısı (Kredi) 
                 Genel Müdür Yardımcısı (Proje) 
                 Genel Müdür Yardımcısı (�dari ve Mali ��ler) 
Komitenin yukarıda belirlenen üyelerinin dı�ında, komite toplantısının gündemine göre, Komite Ba�kanı ilgili Birim yöneticileri 
veya personeli toplantılara ça�ırabilir. 
 
KRED� ��T�RAK  KOM�TES�NDE GÖREV ALAN BA�KAN VE ÜYELER 
 
BA�KAN: Genel Müdür Yardımcısı (Kredi) 
ÜYELER  Genel Müdür Yardımcısı (AR-GE) 

  Genel Müdür Yardımcısı (Proje) 
                Genel Müdür Yardımcısı (Hazine) 
�lgili Müdürlükler ( Proje, Kredi, �stihbarat ) 
 
ÜST DÜZEY R�SK KOM�TES�NDE GÖREV ALAN BA�KAN VE ÜYELER 
 
BA�KAN: �ç Denetim Sisteminin �dame ettirilmesinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
ÜYELER:  Genel Müdür Yardımcısı (Hazine) 
                 Genel Müdür Yardımcısı (Kredi) 
                 Risk �zleme Müdürü 
 
Komite'nin yukarıda belirlenen üyelerinin dı�ında komite toplantısının gündemine göre, ilgili yönetici veya di�er personel, 
isti�ari nitelikte olmak ve karar alma sürecine katılmamak kaydıyla toplantılara ça�rılabilir. 
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27- Yönetim Kurulu’na Sa�lanan Mali Haklar 
 
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilmektedir. Uhdesinde kamu görevi olmayan Yönetim 
Kurulu Üyelerine 1.400 YTL net, uhdesinde kamu görevi bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine 1.000 YTL net ücret 
ödenmektedir.  
 
Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, Genel Kurul kararlarıyla belirlenen ücret ödemelerine ek olarak herhangi bir ödeme 
yapılmamaktadır. 
 
Ancak, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Bankamız Personel Kredi Yönetmeli�i’ne uygun �ekilde talepte bulunulması halinde Banka 
personeline uygulanan ko�ullar çerçevesinde kredi kullandırılmaktadır. 
 
Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinden veya yöneticilerinden herhangi birine ait, üçüncü bir ki�i aracılı�ıyla da  olsa 
kullandırılmı� kredi veya ba�kaca bir borç kaydı ile lehlerine verilmi� kefalet veya teminat bulunmamaktadır. 
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TÜRK�YE  KALKINMA  BANKASI  A.�.  ORGAN�ZASYON  �EMASI

ÜST.DÜZ.
R�SK KOM.

GENEL MÜDÜR YRD.
KRED�

GENEL MÜDÜR YRD.
PROJE

GENEL MÜDÜR YRD.
AR-GE

GENEL MÜDÜR

YÖNET�M KURULU

GENEL KURUL

R�SK �ZLEME
MÜDÜRLÜ�Ü

�Ç KONTROL
MÜDÜRLÜ�Ü

DENET�M KURULU

KRED�  I
MÜDÜRLÜ�Ü

PROJE I
MÜDÜRLÜ�Ü

ARA�TIRMA
MÜDÜRLÜ�Ü

�ST�HBARAT
MÜDÜRLÜ�Ü

PROJE
GEL��T�RME

MÜDÜRLÜ�Ü

B�LG� ��LEM
MÜDÜRLÜ�Ü

PROJE III
MÜDÜRLÜ�Ü

PROJE IV
MÜDÜRLÜ�Ü

PROJE II
MÜDÜRLÜ�Ü

F�NANSAL
K�RALAMA

MÜDÜRLÜ�Ü

KRED� III
MÜDÜRLÜ�Ü

KRED� II
MÜDÜRLÜ�Ü

HAZ�NE
MÜDÜRLÜ�Ü

BANKACILIK
��LEMLER�

MÜDÜRLÜ�Ü

KAYNAK
GEL��T�RME

MÜDÜRLÜ�Ü

�NSAN
KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜ�Ü

BÜTÇE VE
MAL� KONTROL

MÜDÜRLÜ�Ü

�DAR� VE
SOSYAL ��LER
MÜDÜRLÜ�Ü

��T�RAKLER
MÜDÜRLÜ�Ü

HUKUK
MÜ�AV�RL���

SAVUNMA
SEKRETERL���

MÜ�AV�RLER
ÖZEL KALEM
VE YÖN. KUR.

BÜRO MÜD.

GENEL MÜDÜR YRD.
�DAR� VE MAL�  ��LER

GENEL MÜDÜR YRD.
HAZ�NE

MUHASEBE
MÜDÜRLÜ�Ü

E��T�M
MÜDÜRLÜ�Ü

TEFT�� KURULU
BA�KANLI�I

BAS.ve HALKLA
�L��K�LER

MÜDÜRLÜ�Ü

Yönetim Kurulu’nun 19.10.2001
tarih 2001-20-10/306 sayılı

kararı ile yürürlü�e girmi�tir.  
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ADRESLER 
 

 

 

 

Necatibey Cad. No:98 
06100  Bakanlıklar/ANKARA 

 
  Tel : (312) 231 84 00 (21 Hat) 
 
  Faks : (312) 231 31 25 

 
 
 
 
 
 

�zmir Cad. No: 35 
06440  Kızılay/ANKARA 

                            
 Tel  :  (312) 417 92 00 (10 Hat) 
                         (312) 417 12 20 (10 Hat) 
 

 Faks :   (312) 418 39 67 
 

 

 

 

 

Website 
 

http://www.tkb.com.tr 
 


