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A. GENEL BİLGİLER
1. Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi
26 Ağustos 1924 tarihinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye İş Bankası
A.Ş. kuruluşundan bugüne 85 yıldır ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda
gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur. Ülkemizin en büyük özel
bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş. 1.081 adet yurtiçi ve yurtdışı şubesi, 3.527 ATM’den oluşan
Türkiye’nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile
müşterilerine her zaman bankacılık hizmetlerine erişme ve çok geniş bir yelpazede hem Banka’nın hem
de iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır.
2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı
30.09.2009 itibariyle 7 milyar TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içinde 3.079.639 Bin TL seviyesinde
ödenmiş sermayesi bulunan Banka’nın hisse senetlerinin % 41,54’üne T. İş Bankası A.Ş. Mensupları
Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, % 28,09’una Cumhuriyet Halk Partisi (Atatürk
Hisseleri) sahiptir. Banka hisselerinin % 30,37’lik bölümü halka açıktır.
3. Şube ve Personel Bilgileri
Bankanın 2008 yılsonu itibariyle 1.039 olan toplam şube sayısı 1.081’e, 20.924 olan toplam personel
sayısı ise 22.258’e ulaşmıştır. 1.081 şubenin 14’ü yurtdışı, 1.067’si ise yurtiçi şubedir. Öte yandan, halen
Almanya merkezli İşbank GmbH’ın ağırlığını oluşturduğu yurtdışı örgütünü de genişletme yönünde
adımlar atan İş Bankası, Mısır Arap Cumhuriyeti’nin Kahire şehrinde temsilcilik ve Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin Bakü şehrinde şube açılması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan
gerekli izinleri almıştır.
4. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Yasal Denetçiler
İsmi
Caner Çimenbiçer
H. Fevzi Onat
H. Ersin Özince

Görevi ve Sorumluluk Alanı
Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı,
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Başkan Vekili, İç Sistemler Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Komitesi
Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Risk
Komitesi Üyesi

Prof. Dr. Savaş Taşkent

Üye, Denetim Komitesi ve KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi

İsmet Atalay

Üye, Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi

Tülin Aykın

Üye, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi

Tuncay Ercenk

Üye

Adnan Keskin

Üye

Ali Sözen

Üye

Füsun Tümsavaş

Üye, Kredi Komitesi Üyesi

Hasan Koçhan

Üye, Kredi Komitesi Yedek Üyesi

Prof. Dr. Turkay Berksoy

Denetçi

A. Taciser Bayer

Denetçi
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5. Denetim Komitesi
İsmi

Görevi

Caner Çimenbiçer
Prof. Dr. Savaş Taşkent

Başkan
Üye

6. Genel Müdür ve Yardımcıları*
İsmi

Görevi ve Sorumluluk Alanı

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Risk
Komitesi Üyesi
Uluslararası Bankacılık, Hazine, İktisadi Araştırmalar, Dış Şubeler ve
A. Aykut Demiray
Dış Temsilcilikler, Risk Komitesi Üyesi
Bilgi Teknolojileri Proje Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Mimari ve
Güvenlik Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Çözüm Geliştirme, Bilgi
Kadir Akgöz
Teknolojileri Ürün ve Hizmet Teslim ile Bilgi Teknolojileri Sistem ve
İşletimi Yönetimi
Kurumsal İletişim, İştirakler, Sermaye Piyasaları, Özel Bankacılık
Özcan Türkakın
Pazarlama ve Satış Yönetimi, Risk Komitesi Üyesi**
Ticari Bankacılık Pazarlama, Satış ve Ürün Yönetimi, Serbest Bölge
F. Kayhan Söyler
Şubeleri
Destek Hizmetleri ve Satın Alma, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan
Zafer Memişoğlu
Kaynakları İş Ortaklığı ve İnsan Kaynakları Faaliyetleri Destek
Yönetimi, İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi, Yetenek Yönetimi
Bireysel Krediler, Kartlı Ödeme Sistemleri, Bireysel Bankacılık
Hülya Altay
Pazarlama, Satış ve Ürün Yönetimi
Finansal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri, Yönetim Raporlaması ve İç
Mahmut Magemizoğlu
Muhasebe
Hukuk İşleri, İstihbarat ve Mali Analiz, Ticari ve Kurumsal Krediler
Hakan Barut
İzleme ve TakipYönetimi
Kurumsal Bankacılık Pazarlama, Satış ve Ürün Yönetimi
Adnan Bali
Kurumsal Krediler, KOBİ Kredileri ve Ticari Krediler Tahsisi, Perakende
Suat İnce
Krediler İzleme ve Takip Yönetimi, Risk Komitesi Üyesi
Değişim Yönetimi, Kurumsal Mimari, Strateji ve Kurumsal Performans
Serdar Gençer
Yönetimi
Alternatif Dağıtım Kanalları Operasyonları, Alternatif Dağıtım
Kanalları Strateji, Bankacılık Temel Operasyonları, Bireysel Kredi ve
Hakan Aran
Kart Operasyonları, Dış İşlemler ve Ticari Kredi Operasyonları, İç
Operasyonlar, Operasyon Planlama ve Şube Operasyonları Yönetimi
*Genel Müdür Yardımcılarından Sn. M. Sırrı Erkan 29.05.2009 tarihi itibariyle emekli olmuştur.
**Sn. Türkakın, Risk Komitesinin konsolide bazdaki toplantılarına iştirak etmektedir.
H. Ersin Özince
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B. TÜRKİYE EKONOMİSİ ve BANKACILIK SEKTÖRÜNE GENEL BİR BAKIŞ
2009 yılının ikinci yarısına ilişkin göstergeler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik
aktivitenin arttığına işaret etmektedir. Ekonomilerdeki iyileşme eğilimi ve finansal piyasaların nispeten
istikrar kazanması, kriz döneminde uygulanan olağanüstü para ve maliye politikalarını sonlandırma
stratejilerinin tartışılmaya başlanmasına neden olmuştur. Küresel risk iştahındaki nispi artış,
Türkiye’nin finansal göstergelerine de yansımaktadır.
2009’un ilk yarısında % 10,6 oranında daralan Türkiye ekonomisindeki daralma eğiliminin yılın üçüncü
çeyreğinde de devam ettiği ancak bir miktar yavaşladığı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, ikinci
çeyrekte tüketimi canlandıran vergi indirimlerinin Haziran ayında yeniden düzenlenmesi nedeniyle
üçüncü çeyrekte etkisinin bir miktar azalması ile küresel ekonomik aktivitedeki artışın yavaş olmasının
Türkiye’nin ihracatını olumsuz yönde etkilemesi gibi faktörler, Türkiye ekonomisindeki toparlanmanın
yavaş ve kademeli olacağına işaret etmektedir. 2009 yılı tamamında Türkiye ekonomisinin % 6,2
civarında daralacağı tahmin edilmektedir.
Küresel krize bağlı olarak iç ve dış talepte gözlenen daralma Türkiye’nin dış ticaret hacmini de olumsuz
yönde etkilemeye devam etmektedir. İthalattaki gerilemenin ihracattan daha hızlı olması, petrol
fiyatlarının son dönemde bir miktar yükselmekle birlikte ortalama bazında geçen yılın oldukça altında
seyretmesi cari işlemler açığının yılın ilk sekiz ayında önceki yılın aynı dönemine göre % 81,2 oranında
gerilemesine neden olmuştur.
2009 yılının ilk sekiz ayı itibarıyla ödemeler dengesinin sermaye ve finans hesaplarına göre Türkiye’ye
net sermaye girişi bir önceki yılın aynı dönemine göre % 97,7 azalırken, net doğrudan yatırım
girişlerinde de % 53,7 gerileme olmuştur. Diğer yatırımlar kaleminde net sermaye çıkışı
kaydedilmesinde, bankaların ve bankacılık dışı sektörlerin borç geri ödemeleri önemli rol oynamıştır.
Bu dönemde, portföy yatırımlarında ise % 38,2’lik bir artış kaydedilmiştir. Öte yandan, Anayasa
Mahkemesi’nin yabancı yatırımcıların finansal yatırım araçlarından elde ettikleri kazançlardan stopaj
alınmaması uygulamasını iptal etmesi, önümüzdeki dönemde portföy yatırımlarından doğacak sermaye
girişlerine ilişkin belirsizliklere neden olmuştur.
Yılın ilk dokuz ayında, bütçe açığı 40,8 milyar TL, faiz dışı fazla ise 4,7 milyar
gerçekleşmiştir. Faiz dışı harcamalardaki artış sürerken ekonomideki daralmanın
üzerindeki azaltıcı etkisi bütçe dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ekonomideki
tedrici olacağı yönündeki beklentiler, vergi gelirlerinde önümüzdeki dönemde de
kaydedilmeyeceğine işaret etmektedir.

TL düzeyinde
vergi gelirleri
toparlanmanın
hızlı bir artış

Eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyon TÜFE’de % 5,27 artarken, ÜFE’de % 0,47 ile beş ay aradan sonra ilk
kez artış kaydetmiştir. İç ve dış talebin zayıf seyri nedeniyle enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıların
devam edeceği tahmin edilmektedir.
25 Eylül 2009 tarihi itibarıyla, toplam mevduat hacmi 2008 yılı sonuna göre % 6,8 artarak 495,7 milyar
TL’ye yükselmiştir. Aynı dönem itibarıyla, Türk Lirası mevduat hacmi % 5,4 oranında artmıştır. Yabancı
para mevduat hacmi ise TL bazında % 9,3 artarken, ABD Doları bazındaki artış % 11,3 düzeyinde
gerçekleşmiştir.
25 Eylül 2009 itibarıyla bankaların toplam kredi hacmi yılsonuna göre % 0,8 artarak 374,1 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Bu dönemde, tüketici kredilerindeki artış % 5,2 düzeyinde gerçekleşmiştir. Tüketici
kredilerinin alt gruplarından ihtiyaç ve konut kredilerindeki artış eğilimi dikkat çekmektedir.
2009 yılının ilk dokuz ayında, sektör genelinde yabancı para pozisyonu konusundaki ihtiyatlı tutumun
devam ettiği görülmektedir. 25 Eylül 2009 itibarıyla bankacılık sektörünün yabancı para net genel
pozisyonu 457 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
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Çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi, yüksek işsizlik oranı ve geçici
vergi indirimlerinin sona ermesinin ardından iç talep koşullarındaki zayıf seyrin sürme olasılığı
nedeniyle TCMB’nin faiz indirimlerine yılsonuna kadar devam etmesi beklenmektedir. Faiz
indirimlerinin yanı sıra küresel risk algılamasındaki iyileşmenin desteği ile önümüzdeki dönemde
ekonomideki toparlanma eğiliminin ve kredi hacmindeki artışın devam edeceği tahmin edilmektedir.
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C. BANKA HAKKINDA DÖNEME İLİŞKİN FİNANSAL BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER
1. Döneme İlişkin Özet Finansal Veriler
AKTİF KALEMLER (Bin TL)
Nakit Değerler
Bankalar ve Para Piyasalarından Alacaklar (1)
Menkul Değerler (Net)
Krediler
Diğer
Aktif Toplamı
PASİF KALEMLER (Bin TL)
Mevduat
Alınan Krediler ve Para Piyasalarına Borçlar
Özkaynaklar
Diğer
Pasif Toplamı
GELİR VE GİDER KALEMLERİ (Bin TL)
Faiz Gelirleri
Faiz Giderleri
Net Faiz Geliri
Ticari Kar/Zarar
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
Diğer Gelirler
Faaliyet Gelirleri Toplamı
Diğer Faaliyet Giderleri
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı
VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR
Vergi Karşılığı
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI
BRÜT GELİR (2)
BRÜT KAR (3)
GÖSTERGE RASYOLAR
Faiz Getirili Aktifler / Aktif Toplamı
Krediler / Aktif Toplamı
Bireysel Krediler / Toplam Krediler
Takipteki Krediler Oranı
Vadesiz Mevduat / Toplam Mevduat
Sermaye Yeterliliği Standart Oranı
Ortalama Aktif Karlılığı (4)
Ortalama Özkaynak Karlılığı (4)
Faaliyet Giderleri / Faaliyet Gelirleri

2009/9
587.949
18.465.245
33.456.219
45.931.629
8.151.687
106.592.729
2009/9
69.266.981
17.713.406
12.514.881
7.097.461
106.592.729
2009/9
7.798.095
4.213.030
3.585.065
308.030
917.577
1.054.752
5.865.424
2.044.008
1.616.019
2.205.397
401.738
1.803.659
10.157.199
3.821.416
2009/9
91,8%
43,1%
32,2%
6,1%
15,2%
17,9%
2,4%
21,9%
2009/9
34,8%

2008/12
593.329
18.031.640
24.981.018
47.610.332
6.335.603
97.551.922
2008/12
63.539.185
18.039.793
9.449.011
6.523.933
97.551.922
2008/9
7.535.111
4.864.785
2.670.326
274.885
894.227
845.435
4.684.873
2.133.219
918.734
1.632.920
323.402
1.309.518
9.633.195
2.551.654
2008/12
92,9%
48,8%
30,6%
4,4%
13,8%
15,2%
1,7%
15,1%
2008/9
45,5%

(1) Merkez Bankası ve Zorunlu Karşılık hesaplarını da içermektedir.
(2) Brüt Gelir=Faiz Gelirleri+Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı+Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı+Türev Finansal
İşlemlerden Kar/Zarar + Brüt Ücret ve Komisyon Gelirleri+Temettü Gelirleri+Diğer Faaliyet Gelirleri
(3) Brüt Kar=Net Dönem Karı/Zararı+Vergi Karşılığı+Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılığı
(4) Ortalamalar Yılsonu bakiyeleri üzerinden hesaplanmıştır.
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2. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Döneme İlişkin Değerlendirmeleri
2008 yılının son çeyreğinden itibaren tüm dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomileri etkisi altına
alan krizin yarattığı kötümser havanın, ekonomik aktivitede yılın son çeyreğinde dünya genelinde
kaydedilen kısmi iyileşmeler paralelinde nispeten dağılmaya başladığı görülmektedir. İstihdam verileri
halen olumsuz bir görünümde olmakla birlikte üretim ve ticari faaliyette bir miktar canlanma eğilimine
girildiği gözlemlenmektedir. Buna karşılık ekonomik aktivite halen kriz öncesi görünümünden oldukça
uzak bir noktada durmaktadır.
Bu gelişmelerin yaşandığı bir ortamda G‐20 toplantıları gerçekleştirilmiş, toplantılarda krizden çıkış
yolları üzerinde durulmuştur. Diğer yandan, İstanbul’da yapılan IMF ve Dünya Bankası toplantılarında
da benzer konular ele alınarak önümüzdeki döneme ilişkin uygulanabilecek ekonomi politikalarının
şekillendirilmesine çalışılmıştır. G‐20 ve İstanbul toplantıları, ülkemizin de içinde yer aldığı gelişmekte
olan ülkelerin dünya ekonomisi için giderek artan öneminin artık tescillendiği, kriz sonrası dünya
ekonomi ve finans sistemine yön verilmesinde bu ülkelerin de söz sahibi olmasının karara bağlandığı
toplantılar olması bakımından önem taşımaktadır.
Küresel krizin Türkiye ekonomisindeki olumsuz yansımaları ciddi boyutlarda olmuştur. Ekonomik
göstergelerde ortaya çıkan olumsuz tablonun iyileştirilmesine yönelik olarak ekonomi yönetimi
tarafından yılın ilk yarısında bir dizi önlem paketi yürürlüğe konmuştur. Söz konusu önlemlerin de
etkisiyle ilk altı aylık dönemde ekonomik daralmanın bir miktar yavaşladığı görülmekte, üçüncü çeyrek
sonu itibariyle yavaşlamanın sınırlı düzeyde kaldığı tahmin edilmektedir.
Dünya genelinde birçok banka iflas ve kamulaştırmalarının yaşandığı bu süreçte, Ülkemiz bankacılık
sektörü şimdiye kadar verdiği başarılı sınavını yılın üçüncü çeyreğinde de sürdürmüştür.
Bununla birlikte, 2009 yılının ilk dokuz aylık dönemi, sektör genelinde olduğu gibi, Bankamız açısından
da krizin etkilerinin hissedildiği bir dönem olmuştur. Banka, kriz koşulları karşısında gereken önlemleri
zamanında almış, ihtiyatı elden bırakmayan, karlılığı gözeten yaklaşımını muhafaza etmiştir.
Banka, yılın ilk dokuz aylık bölümünde de geleceğe yatırım hedefinden şaşmamış, şube ve personel
sayısını artırmaya devam etmiştir. Söz konusu dönemde Mısır Arap Cumhuriyeti’nin Kahire şehrinde
temsilcilik, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bakü şehrinde de şube açılması ile ilgili yasal izin ve onay
süreçleri tamamlanmıştır. Diğer yandan, müşteriye hizmeti esas alan yeniden yapılanma çalışmaları
sürdürülmüştür.
Dünya genelinde ve ülkemizde bir miktar iyileşme işaretleri alınmakla birlikte, küresel krizin etkilerinin
bütünüyle ortadan kalkmasının zaman alacağı tahminleri güç kazanmaktadır. Ekonomik canlanmanın
yavaş ve temkinli bir şekilde gerçekleşeceğine ilişkin beklentiler önümüzdeki dönemde bankacılık
sistemindeki büyüme ortamının oldukça rekabetçi olacağına ve önceki yıllara göre karlılık üzerinde
baskı oluşturabilecek bir potansiyeli taşıdığına işaret etmektedir. İş Bankası, zor geçmesi beklenen bu
dönemde de potansiyelini en iyi biçimde kullanarak müşterilerine en iyi hizmeti sunma ve
hissedarlarına değer yaratma hedefine yönelik olarak, ihtiyatı elden bırakmaksızın, büyüme ve
karlılığını geliştirme yönündeki gayretlerini sürdürecektir.
Saygılarımızla,

Caner Çimenbiçer
Yönetim Kurulu Başkanı
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3. Genel Müdür’ün Döneme İlişkin Değerlendirmeleri
İş Bankası, yılın ilk dokuz aylık döneminde aktif büyüklüğünü yılsonuna kıyasla % 9,3’lük artışla
106.593 milyon TL’ye çıkarmıştır. Küresel krizin olumsuz yansımalarının yaşandığı bu dönemde kalite
unsuru gözetilerek gerçekleştirilen söz konusu büyüme, Banka’nın başarıyla uyguladığı doğru
stratejilerinin bir ürünüdür. Randıman ilkesini gözeterek sürdürdüğü büyüme stratejisi ile bankacılık
işlemlerindeki karlılığını artırma yönünde de önemli adımlar atan Banka, geçen yılın aynı dönemine
göre % 37,7 artışla 1.804 milyon TL net kar elde etmiştir. Özellikle üçüncü çeyrekte, gerek halka açık
iştiraklerinin piyasa değerlerinde, gerekse son dönemlerde doğru bir tercihle büyütülen menkul kıymet
portföyünün değerlerinde yaşanan olumlu gelişmeler de bu dönemde Banka’nın özkaynak büyüklüğüne
önemli düzeyde katkı sağlamış ve söz konusu gelişme Banka’nın güçlü mali yapısını pekiştirmiştir.
Banka’nın yılsonunda 9.449 milyon TL seviyesinde olan özkaynak büyüklüğü % 32,4 artışla 12.515
milyon TL seviyesine yükselmiştir.
Yılın ilk dokuz aylık dönemindeki ekonomik konjonktür bankacılık sektörünü kredi tahsislerinde daha
ihtiyatlı bir tutum sergilemeye yöneltmiştir. Nitekim, İş Bankası da ihtiyatlılık prensibinden taviz
vermeksizin kredi politikalarını sağlam bir zemin üzerinde yürütmeye gayret etmiş ve bunda da önemli
ölçüde başarılı olmuştur. Banka’nın kredi hacmi, altıncı ay sonundaki seviyesini koruyarak 45.932
milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.
Ekonomik kriz koşulları nedeniyle özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde yaşanan sancılar yasal
takip rakamında artışa neden olmuş, bu durum genel olarak banka aktifleri üzerinde olumsuz bir baskı
yaratmıştır. Ancak, İş Bankası yasal takibe intikal eden krediler için % 100 karşılık ayırma
politikasından bu dönemde de taviz vermeyerek ihtiyatlı tutumunu sürdürmüştür.
İş Bankası mevduat hacmini yılsonuna kıyasla % 9,0 artışla 69.267 milyon TL seviyesine ulaştırmıştır.
Banka, bu artışla özel bankalar arasında mevduat alanındaki liderliğini pekiştirmiştir. Mevduat yanında
uygun maliyetli farklı kaynakları da gerektiğinde kullanan Banka, üçüncü çeyrekte 2008 yılı Eylül ayında
imzalamış olduğu sendikasyon kredisinin 350 milyon ABD Doları ve 293,5 milyon Euro tutarındaki
kısımlarının vadesini 1 yıl uzatmıştır. 41 uluslararası bankanın katılımıyla söz konusu kredinin vadesinin
uzatılması, uluslararası piyasada İş Bankası’nın yüksek bir itibara sahip olduğuna işaret etmesi
bakımından önemlidir.
Banka, aktifindeki randımanlı ve kaliteli unsurları büyütmeye yönelik politikası ile geçen yılın aynı
dönemine kıyasla kredilerden alınan faiz gelirlerini % 10,0 oranında artırmıştır. Diğer taraftan aynı
dönemde mevduatta gerçekleşen kayda değer artışa karşın, Bankanın uygun maliyetli kaynak teminine
verdiği önem çerçevesinde toplam faiz giderleri ise % 13,4 seviyesinde azalmış ve net faiz geliri %
34,3’lük başarılı bir artışla 3.585 milyon TL seviyesine çıkmıştır. Net faiz gelirlerindeki olumlu gelişme,
Banka’nın brüt karının önceki yılın aynı dönemine göre % 49,8 gibi yüksek bir oranda artarak 3.821
milyon TL olarak gerçekleşmesinde önemli rol oynamıştır.
Hizmet ağını verimli piyasalarda şube açmak suretiyle büyütmeye devam eden İş Bankası, yılsonunda
1.028 olan yurtiçi şube sayısını bu dönem sonu itibariyle 1.067’ye çıkarmıştır. Bu büyümenin bir sonucu
olarak personel sayısını da artıran Banka’nın çalışan sayısı 22.258’e yükselmiştir. En önemli
misyonlarından birini ülke ekonomisine katkı sağlamak olarak gören İş Bankası, reel sektöre destek
olmanın yanında istihdam yaratmak suretiyle de bu amacına hizmet etmeyi sürdürmüştür.
Krizin etkilerinin yılın son çeyreğinde de hissedilmeye devam edeceğinin ve daralan faiz marjları
çerçevesinde bankacılık sisteminin karlılık performansının düşeceğinin öngörüldüğü önümüzdeki
süreçte, İş Bankası ihtiyatlılığı elden bırakmaksızın randımanlı ve kaliteli işlerle aktifini teçhiz ederek,
artı değer yaratmaya ve güçlü özkaynak yapısı ile ekonomimize destek olmaya devam edecektir.
Saygılarımla,
H. Ersin Özince
Genel Müdür
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4. Banka’nın Finansal Durumu ve Performansına İlişkin Değerlendirme
İş Bankası’nın yılsonunda 97.552 milyon TL olan aktif büyüklüğü % 9,3’lük artışla 106.593 milyon TL’ye
yükselmiştir. Menkul değerler cüzdanındaki artış aktif büyümesi içerisindeki en önemli unsuru
oluşturmuş ve söz konusu kalemin yılsonunda aktif içerisinde % 25,6 olan payı, % 31,4 olarak
gerçekleşmiştir.
Krizin etkilerinin sürmekte olduğu bu dönemde, kredi tahsislerindeki seçicilik ve ihtiyatlılık ön planda
olmaya devam etmiş, buna bağlı olarak kredi hacminde altıncı aya göre kayda değer bir değişim
yaşanmamıştır. Dönem sonu itibariyle krediler rakamı 45.932 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin kriz koşullarından ciddi biçimde etkilenmeleri yılın ilk dokuz
ayında takipteki krediler rakamının artmasına sebebiyet vermiştir. Bununla birlikte, Banka güçlü mali
bünyesi sayesinde takibe intikal eden kredilere % 100 karşılık ayırmaya devam ederek ihtiyatlı
tutumunu sürdürmüştür.
Özel bankalar arasında mevduat kalemindeki lider pozisyonunu sürdüren İş Bankası’nın mevduat
rakamı yılsonuna göre % 9,0 oranında artarak 69.267 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde
vadesiz mevduatın toplam mevduat içindeki payında da artış meydana gelmiş, yılsonunda % 13,8 olan
pay oranı % 15,2’ye çıkmıştır. Mevduat haricindeki kaynaklardan da istifade eden Banka, 14.09.2009
tarihinde imzaladığı anlaşma ile 22.09.2008 tarihinde imzalamış olduğu sendikasyon kredisinin 350
milyon ABD Doları ve 293,5 milyon Euro tutarındaki kısmının vadesini 1 yıl uzatmıştır. 41 uluslararası
bankanın katılımıyla vadesi uzatılan ve ticaretin finansmanında kullanılacak olan kredinin en yüksek
tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + % 2,25 ve Euribor + % 2,25
olarak gerçekleşmiştir.
Yılsonundan bu yana halka açık iştiraklerin piyasa değerlerinde görülen 1.392 milyon TL’lik artış
Banka’nın özkaynak büyüklüğüne önemli düzeyde katkı sağlamıştır. Özkaynak rakamı yılsonuna kıyasla
% 32,4’lük artışla 12.515 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.
Kalite yanında randıman unsurunu da gözeten anlayışı sayesinde karını sürekli olarak artırmayı
başaran İş Bankası yılın ilk dokuz aylık döneminde 1.804 milyon TL net kar elde etmiştir. Net kar
rakamındaki artış oranı önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 37,7 olmuştur. Banka, maliyet
yönetimindeki başarısı ve başta krediler olmak üzere, alınan faizler kaleminde sağladığı büyüme
çerçevesinde net faiz gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre % 34,3 oranında artırarak 3.585
milyon TL seviyesine çıkarmıştır.
İş Bankası, önümüzdeki dönemlerde de ihtiyatı elden bırakmadan aktif randımanını gözetmek suretiyle
karlılığını artırma ve istikrarlı büyümesini sürdürme gayreti içinde olacaktır.

D. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Yılın ilk dokuz aylık döneminde 11 yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantılarda,
kredi tahsisi için 304, kredi ile ilgili diğer konular için 51 adet olmak üzere toplam 355 adet dosya ile
ilgili inceleme yapılarak 204 adet kredi kararı, kredi dışı konularla ilgili olarak da toplam 300 adet dosya
incelenerek 300 adet karar alınmıştır. Böylelikle yılın ilk dokuz aylık dönemindeki Yönetim Kurulu
karar sayısı, toplantılarda alınan kararlar da dâhil olmak üzere 695 adet olarak gerçekleşmiştir.
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E. İÇ SİSTEMLER KAPSAMINDAKİ KOMİTELERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
1. Denetim Komitesi
2 üyeden oluşan Denetim Komitesine Yönetim Kurulu Başkanı Caner Çimenbiçer başkanlık etmektedir.
Komitenin diğer üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Savaş Taşkent’tir. İlk dokuz aylık dönemde
Denetim Komitesi 22 defa toplanarak 25 adet karar almıştır.
2. Risk Komitesi
Banka’nın konsolide ve konsolide olmayan bazda izleyeceği risk yönetimi strateji ve politikalarının
hazırlanması, yönetim kurulunun onayına sunulması ve uygulamaların izlenmesi için faaliyette bulunan
Risk Komitesi’nin üyeleri aşağıda belirtilmiştir:
• Yönetim Kurulu Üyesi ve Risk Komitesi Başkanı: H. Fevzi Onat
• Genel Müdür ve Kredi Komitesi Başkanı: H. Ersin Özince
• Genel Müdür Yardımcısı ve Aktif Pasif Komitesi Başkanı: A. Aykut Demiray
• Genel Müdür Yardımcısı: Suat İnce
• Risk Yönetimi Bölümü Müdürü: Rıza İhsan Kutlusoy
Banka’nın mali ve mali olmayan iştiraklerini kapsayacak şekilde, konsolide olarak da toplanarak grup
risk politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayan Risk Komitesi’nin konsolide bazda yapılan
çalışmalarına;
• Genel Müdür Yardımcısı: Özcan Türkakın
• İştirakler Bölümü Müdürü: Burhanettin Kantar
tarafından da iştirak edilmektedir.
Risk Komitesi yılın ilk dokuz aylık döneminde 3 adedi konsolide bazda olmak üzere toplam 9 defa
toplanmıştır. Toplantılarda, İş Bankası ve konsolide risk politikaları kapsamında izlenmekte olan
iştiraklerin risk yönetimi çalışmalarının değerlendirilmesinin yanı sıra Komiteye sunulan 9 adet risk
yönetimi raporu incelenmiş ve risk yönetimi sistem ve süreçleri ile ilgili 8 adet karar alınmıştır.
3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İç Sistemler Komitesi
Banka Yönetim Kurulu’nun 15.06.2009 tarih, 35546 sayılı kararı ile KKTC İç Sistemler Komitesi
kurulmuştur. 2 üyeden oluşan Komitenin Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Caner Çimenbiçer olup, diğer
üye Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Savaş Taşkent’tir.
KKTC İç Sistemler Komitesi, Banka’nın KKTC şubelerinin faaliyetlerine yönelik olarak tesis ettiği iç
sistemlerin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin yasa ve
ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız
denetim kuruluşları ve diğer bankacılık faaliyetleri ile doğrudan ilgili olarak hizmet alınan kuruluşların
yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu
tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek ve
eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.
30.09.2009 itibariyle KKTC İç Sistemler Komitesi 1 defa toplanarak, 1 adet karar almıştır.
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F. KREDİ KOMİTESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Kredi Komitesi, daimi üye ve Komite Başkanı olan Genel Müdür ve 2 Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere
3 kişiden oluşmaktadır. Kredi Komitesinde Ocak‐Mart 2009 döneminde, Genel Müdür H. Ersin Özince ile
Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Fevzi Onat ve Üye Füsun Tümsavaş ile yedek üyeler Yönetim Kurulu
Başkanı Caner Çimenbiçer ve Üye Tülin Aykın görev yapmıştır. 31.03.2009 tarihli Olağan Genel
Kurul’dan sonra oluşturulan Kredi Komitesinde de yine daimi üye ve Komite Başkanı Genel Müdür H.
Ersin Özince’nin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Fevzi Onat ve Üye Füsun Tümsavaş yer
almaktadır. Kredi Komitesi yedek üyeleri ise Yönetim Kurulu Üyeleri Tülin Aykın ve Hasan Koçhan’dır.
İlk dokuz aylık dönemde Kredi Komitesi, yetkisindeki 82 adet dosyayı incelemek suretiyle 63 adet karar
almıştır.
G. RİSK YÖNETİMİ POLİTİKALARINA İLİŞKİN YENİLİKLER
Risk politikalarının, sermaye yatırımı ve gayrimenkul yatırımı risklerini de kapsayacak şekilde genel bir
başlık altında toplanmasını ve güncellenmesini teminen Banka’nın varlık ve yükümlülüklerinden
kaynaklanan finansal nitelikli tüm risklerin, riske ayarlı sermaye getirisi gözetilerek yönetilmesi ve
Banka sermayesinin en uygun şekilde kullanımı ile piyasa değerinin artırılması amacıyla, “Aktif‐Pasif
Yönetimi Riski Politikası” oluşturulmuştur.
Politikanın amacı, Banka’nın maruz kaldığı tüm finansal risklerin, en uygun risk‐getiri dengesi
gözetilerek yönetilmesini sağlayacak ilkelerin, fonksiyonların ve risk limitlerinin oluşturulmasıdır.
“Piyasa Riski Politikası”, “Likidite Riski Politikası” ve “Yapısal Faiz Oranı Riski Politikası”, oluşturulan
“Aktif‐Pasif Yönetimi Riski Politikası” kapsamında ele alınmıştır.
Banka’nın bilgi sistemlerinin yapılanması ve işleyişine ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla “Bilgi
Sistemleri Yönetimi Politikası” hazırlanmış, söz konusu politika Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe
girmiştir.
H. BANKA’NIN RİSK GRUBU İLE YAPTIĞI İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLER
İş Bankası Risk Grubuna dahil firmalara yönelik her türlü finansal hizmet, üçüncü taraflara uygulanan
aynı prosedür ve politika çerçevesinde sağlanmaktadır. Risk Yönetimi Bölümü, Banka Risk Grubu
bünyesindeki firmalara tahsis edilen kredi ve ödünç verme işlemlerini analiz ederek bu işlemlerin yasal
limitler içerisinde kalıp kalmadığını izlemektedir.
2009 yılının ilk dokuz aylık döneminde grup firmalarına kullandırılan krediler, yasal risk limitleri
içerisinde gerçekleşmiştir. Grup firmaları ile çoğunlukla kredi ve mevduat işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Risk grubuna tahsis edilen nakdi kredilerin toplam kredilere oranı % 1,28 seviyesindedir.
I. KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN BİLGİLER
Banka’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2009 tarihinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul
Toplantısında 2008 yılı faaliyetlerinden elde edilen 1.509.407.910,58 TL tutarındaki net karın;
‐ilgili mevzuat gereği dağıtıma konu olmayan iştirak ve gayrimenkul satış kazançlarından oluşan
31.616.789 TL’sinin özel bir fon hesabında tutulmak ve gerektiğinde sermayeye ilave edilmek üzere
yedeklere aktarılmasına,
1.477.791.121,58 TL’lik dağıtılabilir karın;
‐165.395.100 TL’sinin A, B ve C grubu paylara nakden,
‐323.053.671 TL’sinin A, B ve C grubu paylara sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz hisse senedi
şeklinde,
‐107.079.338,27 TL’sinin Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve personele nakit temettü olarak,
‐4.795,67 TL’sinin kurucu hisselere nakden
dağıtılmasına,
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‐ 882.258.216,64 TL’sinin ise yasal ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına
karar verilmiştir.
31.03.2009 tarihinde 882.258.216,64 TL’nin yedek akçeler hesabına aktarımı gerçekleştirilmiş,
01.04.2009 tarihinden itibaren de nakit temettü dağıtımına başlanmıştır.
Bedelsiz payların dağıtımı ise hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.06.2009
tarihinde kayda alınmasını müteakiben gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ödenmiş sermayenin aynı
tutarda artırılarak 3.079.639 Bin TL’ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanmış olup, 12.06.2009 tarihinde
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nca Banka’nın ödenmiş sermayesi 3.079.639 Bin TL olarak tescil
edilmiştir.
J. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİNDE YENİ YAPILANMA
1998 yılından bu yana Finansal Yönetim Bölümü bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması
konusunda faaliyet gösteren ve şirket ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan Yatırımcı İlişkileri
Birimi, Banka’nın organizasyon yapısındaki değişiklikler kapsamında bağımsız bir bölüm olarak
yapılandırılmıştır. 01.04.2009 tarihi itibariyle Bölüm Müdürünün göreve başlamasının ardından
Yatırımcı İlişkileri Bölümü fiilen faaliyetlerine başlamıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü faaliyetlerini, adı
geçen bölüm dışında Banka’nın finansal yönetim, yönetim raporlaması ve iç muhasebe
fonksiyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Magemizoğlu’na bağlı olarak
yürütmektedir.

K. BANKA’NIN KREDİ NOTLARI İLE İLGİLİ GELİŞMELER
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İş Bankası'nın kredi notlarını teyit etmiştir.
İlgili notlara aşağıda yer verilmektedir.
Uzun Vadeli YP Kredi Notu: BB (Görünüm: Durağan)
Kısa Vadeli YP Kredi Notu: B
Uzun Vadeli TP Kredi Notu: BBB‐ (Görünüm: Durağan)
Kısa Vadeli TP Kredi Notu: F3
Bireysel Derecelendirme Notu: C
Destek Notu: 4
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu: AAA(tur) (Görünüm: Durağan)
Destek Derecelendirme Tabanı: B+
Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, uzun vadeli TP kredi notunun bankanın finansal gücünü
yansıttığı ve ülke notunun iki barem üzerinde olduğu belirtilmiştir. Bireysel derecelendirme notunun ise
2009'un ilk çeyreği itibariyle toplam aktifleri, müşteri mevduatı, TL mevduatı ve şube ağı ile Türkiye'nin
en büyük özel bankası olan İş Bankası'nın ülkedeki güçlü konumuna işaret ettiği ifade edilmiştir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İş Bankası'nın Banka Finansal Güçlülük Notunun
"Pozitif" olan görünümünü 03.08.2009 tarihinde "Durağan"a çevirmiştir. Ayrıca Moody's, İş Bankası'nın
Türk Parası Mevduat derecelendirme notlarını gözden geçirme kapsamına aldığını açıklamıştır. Adı
geçen kuruluşun açıklamasında, alınan aksiyonun global finansal kriz sonrasında dünyadaki bankaların
sistemik destek alma ihtimallerinin değerlendirildiği genel bir gözden geçirme çalışmasının sonucu
olduğu ifade edilmiştir. Diğer yandan, Moody's İş Bankası'nın "B1" olan Uzun Vadeli Yabancı Para
Mevduat notunun "Durağan" olan görünümünü "Pozitif"e çevirmiş, diğer not ve görünümlerde bir
değişiklik yapmamıştır.
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Öte taraftan, 09.11.2009 tarihinde Moody's İş Bankası’nın “D+” olan Banka Finansal Güçlülük notunu
“C‐”ye yükseltmiştir. Firma tarafından yapılan açıklamada, bankaların finansal güçlülüklerini dış destek
alma potansiyelinden bağımsız olarak ölçen bu nottaki artışın, içinde bulunulan küresel durgunluğa
rağmen Bankanın güçlenen finansal yapısı ve gelir yaratma gücündeki istikrarı yansıttığı ifade
edilmiştir. Moody’s ayrıca, Bankanın Türk Lirası Uzun Vadeli Mevduat notunu “A3”ten “Baa2”ye
düşürmüş, “Prime‐2” olan Türk Lirası Kısa Vadeli Mevduat notunu teyit etmiş, diğer notlarda ve
görünümlerde ise bir değişiklik yapmamıştır.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's İş Bankası'nın "BB‐" olan Uzun Vadeli
Kredi notunun "Negatif" olan görünümünü "Durağan"a çevirmiş, "trA" olan Uzun Vadeli Ulusal notunu
ise "trA+"ya yükseltmiştir. Firma ayrıca Bankanın sırasıyla "BB‐" ve "B" olan Uzun ve Kısa Vadeli Kredi
notları ile "trA‐1" olan Kısa Vadeli Ulusal notunu teyit etmiştir.

L. İŞTİRAKLER PORTFÖYÜNE İLİŞKİN GELİŞMELER
Banka Yönetim Kurulu’nun, bağlı ortaklıklardan Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'de
yapılan 33.500.000 TL tutarındaki nakit sermaye artırımında Banka’nın 22.824.495 TL'lik rüçhan
hakkını kullanması, diğer ortaklarca kullanılmayan rüçhan haklarının da Banka tarafından taahhüt
edilmesi ve taahhüdün adı geçen bağlı ortaklığın Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda nakden ve
def'aten ödenmesine yönelik 10.06.2009 tarihli kararı uyarınca, sermaye artırımında Banka payına
düşen 22.824.495 TL'lik apel ödemesi 21.08.2009 tarihinde gerçekleştirilmiş, diğer ortaklarca
kullanılmayan rüçhan haklarının 6.409.145 TL'lik bölümü ise 28.08.2009 tarihinde Banka tarafından
bağlı ortaklığın hesabına aktarılmıştır. Bağlı ortaklığın sermayesinde, artırım öncesinde % 68,13 olan
Banka ortaklık payı, ek rüçhan hakkı kullanımıyla birlikte % 78,07'ye yükselmiştir.

M. DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN DİĞER GELİŞMELER
Dünyanın en prestijli ekonomi yayınlarından The Banker dergisinin, “Dünyanın En Büyük 1000
Bankası” değerlendirmesinde İş Bankası, pek çok Avrupa ve Türk bankasını geride bırakarak 101’inci
sırada yer almıştır. Değerlendirmede kriter olarak 2008 yılsonu konsolide mali tablolar ile bankaların
ana sermayeleri dikkate alınmıştır.
İş Bankası, 13.04.2009 tarihinde Avrupa Yatırım Bankası (EİB) ile 250 milyon EUR karşılığı azami 12 yıl
vadeli kredi çekilişine olanak veren bir çerçeve anlaşması imzalamıştır. Söz konusu kredi küçük ve orta
ölçekli işletmelerin finansmanında kullanılacaktır.
Banka, 28.05.2009 tarihinde ticaretin finansmanında kullanılmak üzere 255 milyon USD ve 225 milyon
EUR tutarında olmak üzere iki ayrı kredi dilimi halinde 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu
sendikasyon kredisi temin etmiştir. 14 ülkeden 28 bankanın katılımı ile sağlanan kredinin en yüksek
tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor+% 2,5 ve Euribor+% 2,5 olarak
gerçekleşmiştir.
İş Bankası ile Çin Eximbank'ı "The Export‐Import Bank of China" 25.06.2009 tarihinde Pekin'de, iki ülke
ticaretinin finansmanına yönelik olarak kullanılmak üzere 100 milyon USD tutarlı bir çerçeve anlaşması
imzalamıştır. Çerçeve anlaşması kapsamında, üzerinde mutabık kalınan ürün ve hizmetler ile ilgili
olarak, iki ülke arasında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerinin finansmanı mümkün olacaktır.
Kredinin kısa, orta/uzun vadeli finansmanlar, akreditif refinansmanı şeklinde ve iki tarafın
düzenleyeceği garantiler mukabili kullanımı söz konusudur.
Yılın ikinci çeyreğinde, Dünya Bankası'nın yan kuruluşu Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan
(IBRD) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) aracılığıyla sağlanan Dördüncü İhracat Finansmanı
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Aracılık Kredisi (EFIL IV) kapsamında İş Bankası’na 40,1 milyon USD tutarında kredinin tahsis edilmesi
konusunda anlaşmaya varılmıştır. İhracatın finansmanı için kullanılacak olan söz konusu kredinin
anapara geri ödemesiz dönemi 15.01.2011, nihai vadesi ise 15.07.2014'tür.
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