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BA IMSIZ DENET M RAPORU

Diler Yat m Bankas  Anonim irketi Yönetim Kurulu’na:
Diler Yat m Bankas  Anonim irketi’nin (“Banka”) 31 Aral k 2014 tarihi itibar yla haz rlanan konsolide
olmayan bilançosu ile ayn  tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide olmayan gelir tablosu, bilanço

 hesaplar tablosu, nakit ak  tablosu, kar da m tablosu, özkaynak de im tablosu ve önemli
muhasebe politikalar  ile di er aç klay  notlar n bir özetini denetlemi  bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulunun Sorumlulu una li kin Aç klama:
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tablolar n 1 Kas m 2006 tarih ve 26333 say  Resmi
Gazete’de yay mlanan Bankalar n Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerin Saklanmas na li kin Usul ve
Esaslar Hakk nda Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartlar  ile Türkiye Finansal Raporlama
Standartlar na ve Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) taraf ndan muhasebe ve finansal
raporlama esaslar na ili kin yay mlanan di er yönetmelik, aç klama ve genelgelere uygun olarak ve hata ya
da suistimal dolay yla önemlilik arzeden ölçüde yanl  bilgi içermeyecek ekilde haz rlanmas  ve
sunulmas  sa layacak bir iç kontrol sistemi olu turulmas , uygun muhasebe politikalar n seçilmesi ve
uygulanmas ndan sorumludur.
Yetkili Denetim Kurulu unun Sorumlulu una li kin Aç klama:
Ba ms z denetimi yapan kurulu  olarak üzerimize dü en sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde
görü  bildirmektir. Ba ms z denetimimiz, 1 Kas m 2006 tarih ve 26333 say  Resmi Gazete’de
yay mlanan Bankalarda Ba ms z Denetim Gerçekle tirecek Kurulu lar n Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri
Hakk nda Yönetmelik ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar  Kurumu ("KGK") taraf ndan
yay mlanan Türkiye denetim Standartalar 'n n bir parças  olan Ba ms z Denetim Standartlar 'na uyumlu
olarak gerçekle tirilmi tir. Finansal tablolar n önemlilik arz edecek ölçüde bir hata içermedi ine ili kin
makul güvence sa layacak ekilde ba ms z denetim planlanm  ve gerçekle tirilmi tir. Ba ms z
denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo aç klama ve dipnotlar  hakk nda denetim
kan  toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanm ; bu teknikler istihdam etti imiz ba ms z
denetçilerin insiyatifine b rak lm , ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tablolar n
haz rlanmas  ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinli i dikkate al narak ve uygulanan muhasebe
politikalar n uygunlu u de erlendirilerek belirlenmi tir. A da belirtilen ba ms z denetim görü ünün
olu turulmas  için yeterli ve uygun denetim kan  sa lanm r.
Ba ms z Denetçi Görü ü
Görü ümüze göre, ili ikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflar yla, Diler Yat m
Bankas  Anonim irketi’nin 31 Aral k 2014 tarihi itibar yla mali durumunu ve ayn  tarihte sona eren hesap
dönemine ait faaliyet sonuçlar  ile nakit ak mlar  5411 say  Bankac k Kanununun 37’nci ve 38'nci
maddeleri gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar na ve
BDDK taraf ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar na ili kin yay mlanan di er yönetmelik,
aç klama ve genelgelere uygun olarak do ru bir biçimde yans tmaktad r.

Raporumuzu etkilememekle birlikte a daki hususa dikkat çekilmesi gerekli görülmü tür: Banka, bilanço
tarihi itibar yla gayrinakdi kredilerin % 87’sini ve nakdi kredilerin % 43’ünü ili kili irketlere
kulland rm r.

Mevzuattan kaynaklanan Di er Yükümlülüklere li kin rapor

1) 6102 say  Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin dördüncü f kras  uyar nca Banka'n n
1Ocak - 31 Aral k 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Banka esas sözle mesinin
finansal raporlamaya ili kin hükümlerine uygun olmad na dair önemli bir hususa rastlanmam r.

2) TTK'n n 402'nci maddesinin dördüncü f kras  uyar nca Yönetim Kurulu taraf za denetim kapsam nda
istenen aç klamalar  yapm  ve talep edilen belgeleri vermi tir.

stanbul,
3 Mart 2015

Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve
                        Ba ms z Denetim Hizmetleri

Anonim irketi

             Dr.M Özgür GÜNEL
        Sorumlu Ortak Ba denetçi
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LER YATIRIM BANKASI ANON M RKET ’N N 31 ARALIK 2014 TAR BARIYLA
HAZIRLANAN YIL SONU KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL RAPORU

Adres                            : Tersane Cad. No:96 Diler Han Kat:8  Karaköy, Beyo lu / stanbul

Telefon                          : 0 212 253 66 30

Fax                                : 0 212 253 94 54
Elektronik site adresi    : www.dilerbank.com.tr

Elektronik posta adresi : e.aydin@dilerbank.com.tr

Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan düzenlenen “Bankalarca Kamuya Aç klanacak
Finansal Tablolar ile Bunlara li kin Aç klama ve Dipnotlar Hakk nda Tebli ”e göre haz rlanan y l sonu
konsolide olmayan finansal rapor a da yer alan bölümlerden olu maktad r.

BANKA HAKKINDA GENEL B LG LER
BANKANIN KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL TABLOLARI
LG  DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POL KALARINA N

AÇIKLAMALAR
BANKANIN MAL  BÜNYES NE N B LG LER
KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL TABLOLARA N AÇIKLAMA VE D PNOTLAR

ER AÇIKLAMALAR
BA IMSIZ DENET M RAPORU

Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ili kin aç klama ve dipnotlar Bankalar n
Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerin Saklanmas na li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik,
Türkiye Muhasebe Standartlar , Türkiye Finansal Raporlama Standartlar , bunlara ili kin ek ve yorumlar ile
Bankam z kay tlar na uygun olarak, aksi belirtilmedi i müddetçe bin Türk Liras  cinsinden haz rlanm
olup, ba ms z denetime tabi tutulmu  ve ili ikte sunulmu tur.

24 ubat 2015

Ahmet Ertu rul
Yönetim Kurulu Ba kan

Nat k Atal
Yönetim Kurulu Üyesi &
Genel Müdür

Erdal Ayd n
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Yönetmen

Celal Özgündo an
Denetim Komitesi Üyesi

Ali Ak n Tar
Denetim Komitesi Üyesi

Bu finansal rapor ile ilgili olarak sorular n iletilebilece i yetkili personele ili kin bilgiler:

Ad-Soyad/Unvan: Erdal Ayd n / Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetmen
Tel No : 0 212 253 66 30
Fax No: 0 212 253 94 54

http://www.dilerbank.com.tr/
mailto:e.aydin:@dilerbank.com.tr
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NC  BÖLÜM
Genel Bilgiler Sayfa

 No
I. Bankan n kurulu  tarihi, ba lang ç statüsü, an lan statüde meydana gelen de iklikleri ihtiva eden tarihçesi (4.2.b) 6
II. Bankan n sermaye yap , yönetim ve denetimi do rudan veya dolayl  olarak tek ba na veya birlikte elinde bulunduran ortaklar , varsa bu

hususlarda y l içindeki de iklikler ile dahil oldu u guruba ili kin aç klama (4.2.c) 6

III. Bankan n, yönetim kurulu ba kan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri  ile genel müdür  ve yard mc lar n varsa bankada sahip
olduklar  paylara ve sorumluluk alanlar na ili kin aç klamalar (4.2.ç) 7

IV. Bankada nitelikli pay sahibi olan ki i ve kurulu lara ili kin aç klamalar (4.2.d) 7
V. Banka’n n hizmet türü ve faaliyet alanlar  içeren özet bilgi (4.2.e) 7
VI. Bankalar n Konsolide Finansal Tablolar n Düzenlenmesine li kin Tebli  ile Türkiye Muhasebe Standartlar  gere i yap lan

konsolidasyon i lemleri aras ndaki farkl klar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen
ya da bu üç yönteme dahil olmayan kurulu lar hakk nda k sa aç klama (4.2.g)
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VII. Banka ile ba  ortakl klar  aras nda özkaynaklar n derhal transfer edilmesinin veya borçlar n geri ödenmesinin önünde mevcut veya
muhtemel, fiili veya hukuki engeller (4.2. ) 8

NC  BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

I. Bilanço 10
II. Naz m hesaplar tablosu 12
III. Gelir tablosu 13
IV. Özkaynaklarda muhasebele tirilen gelir gider kalemlerine ili kin tablo 14
V. Özkaynak de im tablosu 15
VI. Nakit ak  tablosu 16
VII. Kar da m tablosu 17

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Politikalar

I. Sunum esaslar na ili kin aç klamalar  (5) 18
II. Finansal araçlar n kullan m stratejisi ve yabanc  para cinsinden i lemlere ili kin aç klamalar  (6.2.a) 18
III. Vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri ile türev ürünlere ili kin aç klamalar (6.2.c) 19
IV. Faiz gelir ve giderine ili kin aç klamalar (6.2.ç) 19
V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ili kin aç klamalar (6.2.d) 19
VI. Finansal varl klara ili kin aç klama ve dipnotlar (6.2.e) 19
VII. Finansal varl klarda de er dü üklü üne ili kin aç klamalar (6.2.f) 21
VIII. Finansal araçlar n netle tirilmesine ili kin aç klamalar (6.2.g) 21
IX. Sat  ve geri al  anla malar  ve menkul de erlerin ödünç verilmesi i lemlerine ili kin aç klamalar (6.2. ) 21
X. Sat  amaçl  duran varl klar ve durdurulan faaliyetlere ili kin aç klamalar (6.2.h) 21
XI. erefiye ve di er maddi olmayan duran varl klara ili kin aç klamalar (6.2. ) 21
XII. Maddi duran varl klara ili kin aç klamalar (6.2.i) 22
XIII. Kiralama i lemlerine ili kin aç klamalar (6.2.j) 22
XIV. Kar klar ve ko ullu yükümlülükler ve ko ullu varl klara ili kin aç klamalar (6.2.k) 22
XV. Çal anlar n haklar na ili kin yükümlülüklere ili kin aç klamalar (6.2.l) 23
XVI. Vergi uygulamalar na ili kin aç klamalar (6.2.m) 23
XVII. Borçlanmalara ili kin ilave aç klamalar (6.2.n) 24
XVIII hraç edilen hisse senetleri ve ihrac na ili kin aç klamalar (6.2.o) 24
XIX. Aval ve kabullere ili kin aç klamalar (6.2.ö) 24
XX. Devlet te viklerine ili kin aç klama ve dipnotlar (6.2.p) 24
XXII. Raporlaman n bölümlemeye göre yap lmas na ili kin aç klamalar (6.2.r) 24
XXIII. Di er hususlara ili kin aç klamalar (6.2.s) 24

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Bünyeye ve Risk Yönetimine li kin Bilgiler

Sermaye yeterlili i standart oran na ili kin aç klamalar (7) 25
II. Kredi riskine ili kin aç klamalar (8) 30
III. Piyasa riskine ili kin aç klamalar (9) 35
IV. Operasyonel riske ili kin aç klamalar (10) 36
V. Kur riskine ili kin aç klamalar (11) 37
VI. Faiz oran  riskine ili kin aç klamalar (12) 39
VII. Hisse senedi pozisyon riskine ili kin aç klamalar (12/A) 42
VIII. Likidite riskine ili kin aç klamalar (13) 43
IX. Menkul k ymetle tirme pozisyonuna ili kin aç klamalar (13/A) 44
X. Kredi riski azalt m tekniklerine ili kin aç klamalar (13/B) 44
XI. Risk yönetimi hedef ve politikalar na ili kin aç klamalar (13/C) 44
XII. Finansal varl k ve borçlar n gerçe e uygun de eri ile gösterilmesine ili kin aç klamalar (14) 46
XIII. Ba kalar n nam ve hesab na yap lan i lemler, inanca dayal  i lemlere ili kin aç klamalar (15) 46

BE NC  BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara li kin Aç klama ve Dipnotlar

I. Bilançonun aktif hesaplar na ili kin aç klama ve dipnotlar (16) 47
II. Bilançonun pasif hesaplar na ili kin aç klama ve dipnotlar (17) 54
III. Naz m hesaplara ili kin aç klama ve dipnotlar (18) 57
IV. Gelir tablosuna ili kin aç klama ve dipnotlar (19) 59
V. Özkaynak de im tablosuna ili kin aç klama ve dipnotlar (20) 63
VI. Nakit ak  tablosuna ili kin aç klama ve dipnotlar (21) 64
VII. Bankan n dahil oldu u risk grubuna ili kin aç klamalar (22) 65
VIII. Bankan n yurt içi, yurt d , k  bankac  bölgelerindeki ube veya i tirakler ile yurt d  temsilciliklerine ili kin aç klamalar (23) 66

ALTINCI BÖLÜM
Di er Aç klamalar

I. Bankan n faaliyetine ili kin di er aç klamalar (26) 66
YED NC  BÖLÜM

Ba ms z Denetim Raporu
I. Ba ms z denetim raporuna ili kin olarak aç klanmas  gereken hususlar (24.1) 66
II. Ba ms z denetçi taraf ndan  haz rlanan aç klama ve dipnotlar (24.2) 66
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Diler Yat m Bankas  Anonim irketi
31 Aral k 2014 Tarihi tibar yla
Konsolide Olmayan Finansal Raporu
(Birim -  Bin Türk Liras )

NC  BÖLÜM

Genel Bilgiler

I. Banka’n n kurulu  tarihi, ba lang ç statüsü, an lan statüde meydana gelen de iklikleri
ihtiva eden tarihçesi :
Diler Yat m Bankas  Anonim irketi (“Banka”) 1 Ekim 1998 tarihinde, Kalk nma ve Yat m Bankas
statüsünde kurulmu tur. Banka’n n kurulu undan cari döneme kadar statüsünde herhangi bir de iklik
olmam r.

II. Banka'n n sermaye yap , yönetim ve denetimini do rudan veya dolayl  olarak tek ba na
veya birlikte elinde bulunduran ortaklar , varsa bu hususlarda y l içindeki de iklikler ile
dahil oldu u gruba ili kin aç klamalar :
Bankan n sermayesi 60,000 TL dir. Bu Sermaye, her biri 10 Türk Liras  de erinde 6.000.000 paya
bölünmü tür.

Ortaklar Pay Adedi Paylar n Toplam
tibar Bedeli

Pay
Oran
(%)

Yaz  Demir Çelik San.ve Turizm Tic. A. . 2.400.000 24,000 40.000
Fatma Tuba Yaz 1.603.125 16,032 26.719
Ömer Mustafa Yaz 365.625 3,656 6.094
Samim Yaz 365.625 3,656 6.094
Eren Sami Yaz 365.625 3,656 6.094
Diler D  Ticaret A. . 300.000 3,000   5.000
Diler Holding A. . 300.000 3,000   5.000
Fuat Miras 300.000 3,000   5.000
TOPLAM 6.000.000 60,000 100.000

Cari dönemde Bankan n ortakl k yap nda herhangi bir de iklik olmam r.

Diler Yat m Bankas  A. . Diler irketler Grubuna dahildir.Temeli, 1949 y nda at lan Diler Holding,
zaman içinde üretim bünyesinde bulunan entegre demir çelik tesislerinin yan ra d  ticaret, denizcilik,
in aat, taahhüt, enerji, tekstil, turizm ve finans alanlar nda faaliyet gösteren irketleriyle ülkenin önde gelen
gruplar ndan biridir.
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Diler Yat m Bankas  Anonim irketi
31 Aral k 2014 Tarihi tibar yla Haz rlanan
Konsolide Olmayan Finansal Raporu
(Birim -  Bin Türk Liras )

III. Bankan n, yönetim kurulu ba kan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve
yard mc lar n varsa bankada sahip olduklar  paylara ve sorumluluk alanlar na ili kin
aç klamalar :

Ad  ve Soyad Görevi Göreve Atanma
Tarihi

renim
Durumu

Mesleki
Deneyimi

Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel Müdür
Ahmet Ertu rul Yönetim Kurulu Ba kan  24.04.2008 Yüksek Lisans  47 y l
brahim Pekta Üye & Yönetim Kurulu Ba kan Vekili 24.04.2008 Yüksek Lisans 30 y l

Ömer Faruk Miras Üye 21.09.1998 Lisans 22 y l
Celal Özgündo an Üye & Denetim Komitesi Üyesi 09.05.2011 Lisans 29 y l
Ali Ak n Tar Üye & Denetim Komitesi Üyesi 27.06.2008 Lisans 41 y l
Nat k Atal Üye & Genel Müdür 02.10.1998 Lisans 23 y l
Genel  Müdür Yard mc lar   (*)

Erdal Ayd n Mali Kontrol ve Finansal Raporlama /
Yönetmen 09.03.1999 Lisans 18 y l

lhami Bahçekap  Operasyon  / Müdür 01.12.1998 Yüksek Lisans 21 y l
Ömür Cantürk Hazine / Müdür 31.05.2011 Lisans 15 y l

(*) 5411 Say  Bankac k Kanunu'nun 25.maddesinin ikinci paragraf na göre düzenlenmi tir.

Üst yönetimde bulunan ki ilerin Banka’da sahip olduklar  pay bulunmamaktad r.

IV. Bankada nitelikli pay sahibi olan ki i ve kurulu lara ili kin aç klamalar :

  Ad Soyad  / Ticaret Unvan
Pay

Tutarlar
Pay

Oranlar
Ödenmi

Paylar
Ödenmemi

Paylar

  Yaz  Demir Çelik San. ve Turizm Tic. A. . 2,400,000 % 40.000 24,000 -
  Fatma Tuba Yaz 1,603,125 % 26.719 16,032 -
  Toplam 4,003,125 % 66.719 40,032 -

V. Bankan n hizmet türü ve faaliyet alanlar  içeren özet bilgi :
Banka, mevzuat n, Kalk nma ve Yat m Bankalar  hakk nda izin verdi i her türlü bankac k i leminde
bulunmaktad r. Ba ca faaliyet alanlar  nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme i lemleri, nakdi
ve kaydi ödeme ve fon transferi i lemleri, finansal kiralama i lemleri, sermaye piyasas  araçlar n al m ve
sat  i lemleri, para piyasas  araçlar n al m ve sat , dövize dayal  vadeli i lem sözle melerinin al m ve
sat  ve di er dan manl k hizmetleridir.
Banka’n n Bankac k Kanunu’na göre kurulu  statüsünden dolay  mevduat toplama yetkisi
bulunmamaktad r.

Bu finansal raporda yer alan bilgiler “Bin Türk Liras ” olarak haz rlanm r.
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VI. Bankalar n Konsolide Finansal Tablolar n Düzenlenmesine li kin Tebli  ile Türkiye
Muhasebe Standartlar  gere i yap lan konsolidasyon i lemleri aras ndaki farkl klar ile tam
konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen ya da bu
üç yönteme dahil olmayan kurulu lar hakk nda k sa aç klama:

Bankan n 31 Aral k 2014 dönemi itibariyle Konsolide Finansal Tablo düzenleme yükümlülü ü
bulunmamaktad r.

VII. Banka ile ba  ortakl klar  aras nda özkaynaklar n derhal transfer edilmesinin veya borçlar n
geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller:
Bankan n 31 Aral k 2014 dönemi itibariyle ba  ortakl  bulunmamaktad r.
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NC  BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

I.  Bilanço

II.  Naz m Hesaplar Tablosu

III.  Gelir Tablosu

IV.  Özkaynaklarda Muhasebele tirilen Gelir Gider Kalemlerine li kin Tablo

V.  Özkaynak De im Tablosu

VI.  Nakit Ak  Tablosu

VII.  Kar Da m Tablosu



NC  BÖLÜM – KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL TABLOLAR
Diler Yat m Bankas  Anonim irketi
31 Aral k 2014 Tarihi tibariyle
Konsolide Olmayan Bilançosu (Finansal Durum Tablosu)

     (Birim -  Bin Türk Liras )
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li ikteki  notlar bu finansal tablolar n tamamlay  parçalar r.

Ba ms z Denetimden Geçmi
Cari Dönem
31.12.2014

Ba ms z Denetimden Geçmi
Önceki Dönem

31.12.2013

AKT F  KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

 I.  NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI (2.a) 461 9,478 9,939 536 1,005 1,541
 II.  GERÇE E UYGUN DE ER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2.b) 99 - 99 90 16 106
 2.1  Al m Sat m Amaçl  Finansal Varl klar - - - - 16 16
 2.1.1   Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -
 2.1.2   Sermayede Pay  Temsil Eden Menkul De erler - - - - - -
 2.1.3.  Al m Sat m Amaçl  Türev Finansal Varl klar (2.c) - - - - 16 16
 2.1.3   Di er Menkul De erler - - - - - -
 2.2  Gerçe e Uygun De er Fark  K/Z Yans lan O.S fland lan FV 99 - 99 90 - 90
 2.2.1  Devlet Borçlanma Senetleri 99 - 99 90 - 90
 2.2.2  Sermayede Pay  Temsil Eden Menkul De erler - - - - - -
 2.2.3  Krediler - - - - - -
 2.2.4  Di er Menkul De erler - - - - - -
 III.  BANKALAR (2.ç) 12,020 3,009 15,029 3,010 27,950 30,960
 IV.  PARA P YASALARINDAN ALACAKLAR - - - - - -
 4.1  Bankalararas  Para Piyasas ndan Alacaklar - - - - - -
 4.2 MKB Takasbank Piyasas ndan Alacaklar - - - - - -
 4.3  Ters Repo lemlerinden Alacaklar - - - - - -
 V.  SATILMAYA HAZIR F NANSAL VARLIKLAR (Net) (2.d/e) 2,194 - 2,194 3,991 - 3,991
 5.1  Sermayede Pay  Temsil Eden Menkul De erler 160 - 160 160 - 160
 5.2  Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -
5.3 Di er Menkul De erler 2,034 - 2,034 3,831 - 3,831
 VI.  KRED LER   VE ALACAKLAR (2.f) 91,353 - 91,353 87,198 10,245 97,443
 6.1  Krediler ve Alacaklar 91,353 - 91,353 87,198 10,245 97,443
 6.1.1  Bankan n Dahil Oldu u Risk Grubuna Kulland lan Krediler 39,000 - 39,000 59,015 - 59,015
 6.1.2.  Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -
 6.1.2  Di er 52,353 - 52,353 28,183 10,245 38,428
 6.2  Takipteki Krediler 2,981 - 2,981 2,981 - 2,981
 6.3  Özel Kar klar (-) 2,981 - 2,981 2,981 - 2,981
 VII.   FAKTOR NG ALACAKLARI - - - - - -
 VIII.   VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (2.g) - - - - - -
 8.1  Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -
 8.2  Di er Menkul De erler - - - - - -
 IX. RAKLER (Net) (2. ) - - - - - -
 9.1  Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler - - - - - -
 9.2  Konsolide Edilmeyenler - - - - - -
 9.2.1 Mali tirakler - - - - - -
9.2.2 Mali Olmayan tirakler - - - - - -
 X.  BA LI ORTAKLIKLAR (Net) (2.h) - - - - - -
 10.1   Konsolide Edilmeyen Mali Ortakl klar - - - - - -
 10.2   Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortakl klar - - - - - -
 XI.  B RL KTE KONTROL ED LEN ORTAKLIKLAR (Net) (2. ) - - - - - -
11.1  Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler - - - - - -
 11.2  Konsolide Edilmeyenler - - - - - -
 11.2.1  Mali Ortakl klar - - - - - -
 11.2.2  Mali Olmayan Ortakl klar - - - - - -
 XII.   K RALAMA LEMLER NDEN ALACAKLAR (2.i) - - - - - -
 12.1   Finansal Kiralama Alacaklar - - - - - -
 12.2  Faaliyet Kiralamas  Alacaklar - - - - - -
 12.3  Di er - - - - - -
 12.4   Kazan lmam  Gelirler (-) - - - - - -
 XIII. SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL VARLIKLAR (2.j) - - - - - -
 13.1   Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lar - - - - - -
 13.2   Nakit Ak  Riskinden Korunma Amaçl lar - - - - - -
 13.3   Yurtd ndaki Net Yat m Riskinden Korunma Amaçl lar - - - - - -
 XIV.   MADD  DURAN VARLIKLAR (Net) (2.k) 86 - 86 91 - 91
 XV.   MADD  OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (2.l) 28 - 28 39 - 39
 15.1   erefiye - - - - - -
 15.2   Di er 28 - 28 39 - 39
 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER (Net) (2.m) - - - - - -
 XVII.  VERG  VARLI I (2.n) 186 - 186 99 - 99
 16.1  Cari Vergi Varl - - - - - -
 16.2  Ertelenmi  Vergi Varl 186 - 186 99 - 99

 XVIII.  SATI  AMAÇLI ELDE TUTULAN ve DURDURULAN
 FAAL YETLERE N DURAN VARLIKLAR (Net) (2.o) - - - - - -

18.1 Sat  Amaçl - - - - - -
18.2 Durdurulan Faaliyetlere li kin - - - - - -
 XIX.   D ER AKT FLER (2.ö) 1,365 - 1,365 1,055 - 1,055

 AKT F TOPLAMI 107,792 12,487 120,279 96,109 39,216 135,325



Diler Yat m Bankas  Anonim irketi
31 Aral k 2014 Tarihi tibariyle
Konsolide Olmayan Bilançosu (Finansal Durum Tablosu)
(Birim -  Bin Türk Liras )
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li ikteki  notlar bu finansal tablolar n tamamlay  parçalar r.

Ba ms z Denetimden Geçmi
Cari Dönem
31.12.2014

Ba ms z Denetimden Geçmi
Önceki Dönem

31.12.2013

PAS F KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

 I.  MEVDUAT (2.a) - - - - - -
 1.1.  Bankan n Dahil Oldu u Risk Grubunun Mevduat - - - - - -
 1.2.  Di er - - - - - -
 II.  ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV F NANSAL BORÇLAR (2.b) - - - - - -
 III.  ALINAN KRED LER (2.c) - - - - - -
 IV.  PARA P YASALARINA BORÇLAR - - - - - -
 4.1  Bankalararas  Para Piyasalar ndan Borçlar - - - - - -
 4.2 MKB Takasbank Piyasas ndan Borçlar - - - - - -
 4.3  Repo lemlerinden Sa lanan Fonlar - - - - - -
 V. HRAÇ ED LEN MENKUL KIYMETLER (Net) - - - - - -
 5.1  Bonolar - - - - - -
 5.2  Varl a Dayal  Menkul K ymetler - - - - - -
 5.3  Tahviller - - - - - -
 VI.  FONLAR 2,035 12,452 14,487 40 35,934 35,974
 6.1  Müstakriz Fonlar 2,035 12,452 14,487 40 35,934 35,974
 6.2  Di er - - - - - -
 VII.  MUHTEL F BORÇLAR - - - 6 - 6
 VIII.   D ER YABANCI KAYNAKLAR (2.ç) 88 5 93 53 6 59
 IX.  FAKTOR NG BORÇLARI - - - - - -
 X.  K RALAMA  LEMLER NDEN BORÇLAR (Net) (2.d) - - - - - -
 10.1  Finansal Kiralama Borçlar - - - - - -
 10.2  Faaliyet Kiralamas  Borçlar - - - - - -
 10.3  Di er - - - - - -
 10.4  Ertelenmi  Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - - - - - -
 XI.  R SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL BORÇLAR (2.e) - - - - - -
 11.1  Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lar - - - - - -
 11.2  Nakit Ak  Riskinden Korunma Amaçl lar - - - - - -
 11.3  Yurtd ndaki Net Yat m Riskinden Korunma Amaçl lar - - - - - -
 XII.    KAR ILIKLAR (2.f) 1,744 - 1,744 1,165 - 1,165
 12.1  Genel Kar klar 781 - 781 614 - 614
 12.2  Yeniden Yap lanma Kar - - - - - -
 12.3  Çal an Haklar  Kar 963 - 963 188 - 188
 12.4  Sigorta Teknik Kar klar  (Net) - - - - - -
 12.5  Di er Kar klar - - - 363 - 363
 XIII.  VERG  BORCU (2.g) 1,652 - 1,652 1,319 - 1,319
 13.1  Cari Vergi Borcu 1,652 - 1,652 1,319 - 1,319
 13.2  Ertelenmi  Vergi Borcu - - - - - -

 XIV.  SATI  AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAAL YETLERE N DURAN VARLIK  BORÇLARI (Net) (2. ) - - - - - -

14.1 Sat  Amaçl - - - - - -
14.2. Durdurulan Faaliyetlere li kin
 XV.  SERMAYE BENZER  KRED LER (2.h) - - - - - -
 XVI.   ÖZKAYNAKLAR (2. ) 102,303 - 102,303 96,802 - 96,802
 16.1  Ödenmi  Sermaye 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000
 16.2  Sermaye Yedekleri 2,380 - 2,380 2,375 - 2,375
 16.2.1   Hisse Senedi hraç Primleri - - - - - -
 16.2.2   Hisse Senedi ptal Karlar - - - - - -
 16.2.3   Menkul De erler De erleme Farklar 5 - 5 - - -
 16.2.4   Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme De erleme Farklar - - - - - -
 16.2.5   Maddi Olmayan Duran Varl klar Yeniden De erleme De erleme Farklar - - - - - -
 16.2.6 Yat m Amaçl  G.menkuller Yeniden De erleme Farklar - - - - - -
 16.2.7 tirakler, Ba  Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse

 Senetleri - - - - - -
 16.2.8  Riskten Korunma Fonlar  (Etkin k m) - - - - - -
 16.2.9  Sat  Amaçl  Duran Elde Tutulan ve Durdurulan Faal. li kin Duran

 Varl klar n   Birikmi   De erleme Farklar - - - - - -
 16.2.10   Di er Sermaye Yedekleri 2,375 - 2,375 2,375 - 2,375
 16.3  Kar Yedekleri 34,428 - 34,428 29,247 - 29,247
 16.3.1   Yasal Yedekler 1,976 - 1,976 1,717 - 1,717
 16.3.2   Statü Yedekleri - - - - - -
 16.3.3.  Ola anüstü Yedekler 32,452 - 32,452 27,530 - 27,530
 16.3.4.  Di er Kâr Yedekleri - - - - - -
 16.4  Kâr veya Zarar 5,495 - 5,495 5,180 - 5,180
 16.4.1   Geçmi  Y llar Kâr ve Zararlar - - - - - -
 16.4.2   Dönem Net Kâr ve Zarar 5,495 - 5,495 5,180 - 5,180

PAS F TOPLAMI 107,822 12,457 120,279 99,385 35,940 135,325



Diler Yat m Bankas  Anonim irketi
31 Aral k 2014 Tarihi tibariyle
Konsolide Olmayan Bilanço D  Hesaplar
(Birim -  Bin Türk Liras )
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li ikteki notlar bu finansal tablolar n tamamlay  parçalar r.

Ba ms z Denetimden Geçmi
Cari Dönem
31.12.2014

Ba ms z Denetimden Geçmi
Önceki Dönem

31.12.2013
 NAZIM HESAPLAR Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM

A. LANÇO DI I YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 127,318 34,784 162,102 128,669 12,104 140,773
I. GARANT  ve KEFALETLER (2.a/c) 127,318 34,784 162,102 128,669 7,852 136,521
1.1. Teminat Mektuplar 127,318 23,375 150,693 128,669 3,583 132,252
1.1.1. Devlet hale Kanunu Kapsam na Girenler - - - - - -
1.1.2.  Ticaret lemleri Dolay yla Verilenler - - - - - -
1.1.3. Di er Teminat Mektuplar 127,318 23,375 150,693 128,669 3,583 132,252
1.2. Banka Kabulleri - - - - - -
1.2.1. thalat Kabul Kredileri - - - - - -
1.2.2. Di er Banka Kabulleri - - - - - -
1.3. Akreditifler - - - - - -
1.3.1. Belgeli Akreditifler - - - - - -
1.3.2. Di er Akreditifler - - - - - -
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - -
1.5. Cirolar - - - - - -
1.5.1. T.C. Merkez Bankas na Cirolar - - - - - -
1.5.2. Di er Cirolar - - - - - -
1.6. Menkul K y. h. Sat n Alma Garantilerimizden - - - - - -
1.7. Faktoring Garantilerinden - - - - - -
1.8. Di er Garantilerimizden - 11,409 11,409 - 4,269 4,269
1.9. Di er Kefaletlerimizden - - - - - -
II. TAAHHÜTLER (2.a/c) - - - - - -
2.1. Cay lamaz Taahhütler - - - - - -
2.1.1. Vadeli, Aktif De erler Al m Sat m Taahhütleri - - - - - -
2.1.2. Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri - - - - - -
2.1.3. tir. ve Ba . Ort. Ser. t. Taahhütleri - - - - - -
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - -
2.1.5. Men. K y. hr. Arac k Taahhütleri - - - - - -
2.1.6. Zorunlu Kar k Ödeme Taahhüdü - - - - - -
2.1.7. Çekler çin Ödeme Taahhütlerimiz - - - - - -

2.1.8.
hracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon

Yükümlülükleri - - - - - -
2.1.9. Kredi Kart  Harcama Limit Taahhütleri - - - - - -
2.1.10 Kredi Kartlar  ve Bankac k Hiz. li .Pro.Uyg.Taah. - - - - - -
2.1.11. Aç a Menkul K ymet Sat  Taahhütlerinden Alacaklar - - - - - -
2.1.12. Aç a Menkul K ymet Sat  Taahhütlerinden Borçlar - - - - - -
2.1.13. Di er Cay lamaz Taahhütler - - - - - -
2.2. Cay labilir Taahhütler - - - - - -
2.2.1. Cay labilir Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - -
2.2.2. Di er Cay labilir Taahhütler - - - - - -
III. TÜREV NANSAL ARAÇLAR (2.b) - - - - 4,252 4,252
3.1. Riskten Korunma Amaçl  Türev Finansal Araçlar - - - - - -
3.1.1. Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lemler - - - - - -
3.1.2. Nakit Ak  Riskinden Korunma Amaçl lemler - - - - - -
3.1.3. Yurtd ndaki Net Yat m Riskinden Korunma Amaçl lemler - - - - - -
3.2. Al m Sat m Amaçl lemler - - - - 4,252 4,252
3.2.1. Vadeli Döviz Al m-Sat m lemleri - - - - 4,252 4,252
3.2.1.1. Vadeli Döviz Al m lemleri - - - - 2,134 2,134
3.2.2.2. Vadeli Döviz Sat m lemleri - - - - 2,118 2,118
3.2.2. Para ve Faiz Swap lemleri - - - - - -
3.2.2.1. Swap Para Al m lemleri - - - - - -
3.2.2.2. Swap Para Sat m lemleri - - - - - -
3.2.2.3. Swap Faiz Al m lemleri - - - - - -
3.2.2.4. Swap Faiz Sat m lemleri - - - - - -
3.2.3. Para, Faiz ve Menkul De er Opsiyonlar - - - - - -
3.2.3.1 Para Al m Opsiyonlar - - - - - -
3.2.3.2 Para Sat m Opsiyonlar - - - - - -
3.2.3.3 Faiz Al m Opsiyonlar - - - - - -
3.2.3.4 Faiz Sat m Opsiyonlar - - - - - -
3.2.3.5 Menkul De erler Al m Opsiyonlar - - - - - -
3.2.3.6 Menkul De erler Sat m Opsiyonlar - - - - - -
3.2.4 Futures Para lemleri - - - - - -
3.2.4.1. Futures Para Al m lemleri - - - - - -
3.2.4.2. Futures Para Sat m lemleri - - - - - -
3.2.5. Futures Faiz Al m-Sat m lemleri - - - - - -
3.2.5.1. Futures Faiz Al m lemleri - - - - - -
3.2.5.2. Futures Faiz Sat m lemleri - - - - - -
3.2.6. Di er - - - - - -
B. EMANET VE REH NL  KIYMETLER (IV+V) 12,350 - 12,350 12,350 - 12,350
IV. EMANET KIYMETLER - - - - - -
4.1. Mü teri Fon ve Portföy Mevcutlar - - - - - -
4.2. Emanete Al nan Menkul De erler - - - - - -
4.3. Tahsile Al nan Çekler - - - - - -
4.4. Tahsile Al nan Ticari Senetler - - - - - -
4.5. Tahsile Al nan Di er K ymetler - - - - - -
4.6. hrac na Arac  Olunan K ymetler - - - - - -
4.7. Di er Emanet K ymetler - - - - - -
4.8. Emanet K ymet Alanlar - - - - - -
V. REH NL  KIYMETLER 12,350 - 12,350 12,350 - 12,350
5.1. Menkul K ymetler - - - - - -
5.2. Teminat Senetleri 850 - 850 850 - 850
5.3. Emtia - - - - - -
5.4. Varant - - - - - -
5.5. Gayrimenkul 11,500 - 11,500 11,500 - 11,500
5.6. Di er Rehinli K ymetler - - - - - -
5.7. Rehinli K ymet Alanlar - - - - - -
VI. KABUL ED LEN AVALLER VE KEFALETLER - - - - - -

LANÇO DI I HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 139,668 34,784 174,452 141,019 12,104 153,123
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Diler Yat m Bankas  Anonim irketi
31 Aral k 2014 Tarihi tibar yla Haz rlanan
Konsolide Olmayan Gelir Tablosu
(Birim -  Bin Türk Liras )

GEL R VE G DER KALEMLER Dipnot

Ba ms z Denetimden
Geçmi

Cari Dönem
01.01.2014 / 31.12.2014

Ba ms z Denetimden
Geçmi

Önceki Dönem
01.01.2013 /31.12.2013

I. FA Z GEL RLER (2.a) 10,415 8,729
1.1 Kredilerden Al nan Faizler 9,020 7,431
1.2 Zorunlu Kar klardan Al nan Faizler - -
1.3 Bankalardan Al nan Faizler 1,009 1,050
1.4 Para Piyasas lemlerinden Al nan Faizler 3 1
1.5 Menkul De erlerden Al nan Faizler 383 247
1.5.1 Al m Sat m Amaçl  Finansal Varl klardan 13 8
1.5.2 Gerçe e Uygun De er Fark  Kâr veya Zarara Yans lan FV - -
1.5.3 Sat lmaya Haz r Finansal Varl klardan 370 239
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat mlardan - -
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri - -
1.7 Di er Faiz Gelirleri - -
II. FA Z G DERLER (2.b) 17 16
2.1 Mevduata Verilen Faizler - -
2.2 Kullan lan Kredilere Verilen Faizler 15 15
2.3 Para Piyasas lemlerine Verilen Faizler 2 1
2.4 hraç Edilen Menkul K ymetlere Verilen Faizler - -
2.5 Di er Faiz Giderleri - -
III. NET FA Z GEL R / G DER   [ I - II ] 10,398 8,713
IV. NET ÜCRET VE KOM SYON GEL RLER  / G DERLER 239 135
4.1 Al nan Ücret ve Komisyonlar 418 294
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 418 294
4.1.2 Di er - -
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 179 159
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 10 10
4.2.2 Di er 169 149
V. TEMETTÜ GEL RLER (2.c) - -
VI. CAR  KAR/ZARAR (Net) (2.ç) 1,169 818
6.1 Sermaye Piyasas lemleri Kâr /Zarar 1 39
6.2 Türev Finansal lemlerden Kar/Zarar 684 (149)
6.3 Kambiyo lemleri Kâr /Zarar 484 928
VII. ER FAAL YET GEL RLER (2.d) 66 813
VIII. FAAL YET GEL RLER  /G DERLER  TOPLAMI(III+IV+V+VI+VII) 11,872 10,479
IX. KRED  VE D ER ALACAKLAR DE ER DÜ  KAR ILI I (-) (2.e) 167 3
X. ER FAAL YET G DERLER  (-) (2.f) 4784 4,129
XI. NET FAAL YET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 6,921 6,347

XII. RLE ME LEM  SONRASINDA GEL R OLARAK KAYDED LEN
FAZLALIK TUTARI - -

XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEM  UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR - -

XIV. NET PARASAL POZ SYON KÂRI/ZARARI - -

XV SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG  ÖNCES  K/Z
(XI+XII+XIII+XIV)

(2.g)
6,921 6,347

XVI. SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG  KAR ILI I (2. ) (1,426) (1,167)
16.1. Cari Vergi Kar (1,513) (1,184)
16.2. Ertelenmi  Vergi Kar 87 17
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM NET K/Z (XV ± XVI) (2.h) 5,495 5,180
XVIII. DURDURULAN FAAL YETLERDEN GEL RLER - -
18.1. Sat  Amaçl  Elde Tutulan Duran Varl k Gelirleri - -
18.2. tirak, Ba .Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (  ort.) Sat  Karlar - -
18.3. Di er Durdurulan Faaliyet Gelirleri - -
XIX DURDURULAN FAAL YETLERDEN G DERLER (-) - -
19.1. Sat  Amaçl  Elde Tutulan Duran Varl k Giderleri - -
19.2. tirak, Ba .Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (  ort.) Sat  Zararlar - -
19.3. Di er Durdurulan Faaliyet Giderleri - -
XX DURDURULAN FAAL YETLER VERG  ÖNCES  K/Z (XVIII - XIX) (2.g) - -
XXI. DURDURULAN FAAL YETLER VERG  KAR ILI I (±) (2. ) - -
21.1. Cari Vergi Kar - -
21.2. Ertelenmi  Vergi Kar - -
XXII. DURDURULAN FAAL YETLER DÖNEM NET K/Z (XX ± XXI) (2.h) - -
XXIII. NET DÖNEM KAR VE ZARARI (XVII+XXII) (2. ) 5,495 5,180

Hisse Ba na Kar/Zarar (Tam TL) 0,09158 0,08633

                        li ikteki aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay  bir unsurudur.
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Diler Yat m Bankas  Anonim irketi
31 Aral k 2014 Tarihi tibar yla Haz rlanan
Özkaynaklarda Muhasebele tirilen Gelir Gider Kalemleri
(Birim -  Bin Türk Liras )

Ba ms z Denetimden
Geçmi

Ba ms z Denetimden
Geçmi

ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELE LEN GEL R
DER KALEMLER

Cari Dönem
01.01.2014 / 31.12.2014

Önceki Dönem
01.01.2013 / 31.12.2013

I. MENKUL DE ERLER DE ERLEME FARKLARINA
SATILMAYA HAZIR F NANSAL VARLIKLARDAN
EKLENEN 5                 -

II. MADD  DURAN VARLIKLAR YEN DEN DE ERLEME
FARKLARI                    -                    -

III. MADD  OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YEN DEN
DE ERLEME FARKLARI                    -                    -

IV. YABANCI PARA LEMLER N  KUR ÇEVR M
FARKLARI                    -                    -

V. NAK T AKI  R SK NDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
NANSAL VARLIKLARA N KÂR/ZARAR

(Gerçe e Uygun De er De ikliklerinin Etkin K sm )                    -                    -
VI. YURTDI INDAK  NET YATIRIM R SK NDEN

KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL VARLIKLARA
N KÂR/ZARAR (Gerçe e Uygun De er

De ikliklerinin Etkin K sm )                   -                   -
VII. MUHASEBE POL KASINDA YAPILAN

DE KL KLER LE HATALARIN
DÜZELT LMES N ETK                -                -

VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA
MUHASEBELE LEN D ER GEL R G DER
UNSURLARI                    -                    -

IX. DE ERLEME FARKLARINA A T ERTELENM  VERG                   -                   -
X. DO RUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA

MUHASEBELE LEN NET GEL R/G DER
(I+II+…+IX) 5                   -

XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 5,495 5,180

11.1 Menkul De erlerin Gerçe e Uygun De erindeki Net De me
(Kar-Zarara Transfer)                   -                   -

11.2
Nakit Ak  Riskinden Korunma Amaçl  Türev Finansal
Varl klardan Yeniden S fland lan ve Gelir Tablosunda
Gösterilen K m                   -                   -

11.3 Yurtd ndaki Net Yat m Riskinden Korunma Amaçl  Yeniden
fland lan ve Gelir Tablosunda Gösterilen K m                   -                   -

11.4 Di er 5,495 5,180

XII.
DÖNEME N MUHASEBELE LEN TOPLAM
KÂR/ZARAR (X±XI) 5,500 5,180



Diler Yat m Bankas  Anonim irketi
31 Aral k 2014 Tarihi itibariyle
Konsolide Olmayan Özkaynak De im Tablosu
(Birim -  Bin Türk Liras )
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ÖZKAYNAK KALEMLER NDEK  DE KL KLER
Dipnot Ödenmi

Sermaye

Ödenmi
Sermaye

Enf.Düzeltme
Fark

Hisse Senedi
hraç Primleri

Hisse Senedi
ptal Kârlar

Yasal
Yedek

Akçeler

Statü
Yedek-

leri
Ola anüstü
Yedek Akçe

Di er
Yedekler

Dönem Net
Kâr  /

(Zarar )

Geçmi
Dönem Kâr  /

(Zarar )

Menkul
De erler

De erleme
Fark

Maddi ve
Maddi

Olm.Duran
Var.YDF

Ortakl klar
dan

Bedelsiz
Hisse

Senetleri

Riskten
Korun

ma
Fonlar

Sat A.Dur
durulan.Fa.

li kin
Dur.V.Bir.

De .F.
Toplam

Özkaynak
Ba ms z Denetimden Geçmi

ÖNCEK  DÖNEM
(31/12/2013)

I. Dönem Ba   Bakiyesi 60,000 2,375 - - 1,551 - 24,368 - - 3,328 - - - - - 91,622
II. TMS 8 Uyar nca Yap lan Düzeltmeler - - - - - - - - - - - - - - - -
2.1 Hatalar n Düzeltilmesinin Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - -
2.2 Muhasebe Politikas nda Yap lan De ikliklerin Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - -
III. Yeni Bakiye (I+II) 60,000 2,375 - - 1,551 - 24,368 - - 3,328 - - - - - 91,622

Dönem çindeki De imler
IV. Birle meden Kaynaklanan Art /Azal - - - - - - - - - - - - - - - -
V. Menkul De erler De erleme Farklar - - - - - - - - - - - - - - - -
VI. Riskten Korunma Fonlar  (Etkin K m) - - - - - - - - - - - - - - - -
6.1 Nakit Ak  Riskinden Korunma Amaçl - - - - - - - - - - - - - - - -
6.2 Yurtd ndaki Net Yat m Riskinden Korunma Amaçl - - - - - - - - - - - - - - - -
VII. Maddi Duran varl klar Yeniden De erleme Farklar - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII. Maddi Olmayan Duran varl klar Yeniden De erleme Farklar - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. tirakler, Ba  Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz HS - - - - - - - - - - - - - - - -
X. Kur Farklar - - - - - - - - - - - - - - - -
XI. Varl klar n Elden Ç kar lmas ndan Kaynaklanan De iklik - - - - - - - - - - - - - - - -
XII. Varl klar n Yeniden S fland lmas ndan Kaynaklanan De iklik - - - - - - - - - - - - - - - -
XIII tirak Özkayna ndaki De ikliklerin Banka Özkayna na Etkisi

XIV. Sermaye Art - - - - - - - - - - - - - - - -
14.1 Nakden - - - - - - - - - - - - - - - -
14.2 ç Kaynaklardan - - - - - - - - - - - - - - - -
XV. Hisse Senedi hrac - - - - - - - - - - - - - - - -
XVI Hisse Senedi ptal Karla - - - - - - - - - - - - - - - -
XVII Ödenmi  Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark - - - - - - - - - - - - - - - -
XVIII Di er - - - - - - - - - - - - - - - -
XIX. Dönem Net Kâr  veya Zarar - - - - - - - - 5,180 - - - - - - 5,180
XX. Kar Da - - - - 166 - 3,162 - - (3,328) - - - - - -
20.1 Da lan Temettü - - - - - - - - - - - - - - - -
20.2 Yedeklere Aktar lan Tutarlar - - - - 166 - 3,162 - - (3,328) - - - - - -
20.3 Di er - - - - - - - - - - - - - - -

Dönem Sonu Bakiyesi  (III+IV+V+....+XVIII+XIX+XX) 60,000 2,375 - - 1,717 - 27,530 - 5,180 - - - - - - 96,802

Ba ms z Denetimden Geçmi
CAR  DÖNEM

(31/12/2014)
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 60,000 2,375 - - 1,717 - 27,531 - - 5,180 - - - - - 96,803

Dönem çindeki De imler
II. Birle meden Kaynaklanan Art /Azal - - - - - - - - - - - - - - - -
III. Menkul De erler De erleme Farklar - - - - - - - - - - 5 - - - - 5
IV. Riskten Korunma Fonlar  (Etkin K s m) - - - - - - - - - - - - - - - -
4.1 Nakit Ak  Riskinden Korunma Amaçl - - - - - - - - - - - - - - - -
4.2 Yurtd ndaki Net Yat m Riskinden Korunma Amaçl - - - - - - - - - - - - - - - -
V. Maddi Duran varl klar Yeniden De erleme Farklar - - - - - - - - - - - - - - - -
VI. Maddi Olmayan Duran varl klar Yeniden De erleme Farklar - - - - - - - - - - - - - - - -
VII. tirakler, Ba  Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz HS - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII Kur Farklar - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. Varl klar n Elden Ç kar lmas ndan Kaynaklanan De iklik - - - - - - - - - - - - - - - -
X. Varl klar n Yeniden S fland lmas ndan Kaynaklanan De iklik - - - - - - - - - - - - - - - -
XI. tirak Özkayna ndaki De ikliklerin Banka Özkayna na Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
XII. Sermaye Art - - - - - - - - - - - - - - - -
12.1. Nakden - - - - - - - - - - - - - - - -
12.2. ç Kaynaklardan - - - - - - - - - - - - - - - -
XIII. Hisse Senedi hrac - - - - - - - - - - - - - - - -
XIV. Hisse Senedi ptal Karlar - - - - - - - - - - - - - - - -
XV. Ödenmi  Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark - - - - - - - - - - - - - - - -
XVI. Di er - - - - - - - - - - - - - - - -
XVII. Dönem Net Kâr  veya Zarar - - - - - - - - 5,495 - - - - - - 5,495
XVIII. Kâr Da - - - - 259 - 4,921 - - (5,180) - - - - - -
18.1. Da lan Temettü - - - - - - - - - - - - - - - -
18.2. Yedeklere Aktar lan Tutarlar - - - - 259 - 4,921 - - (5,180) - - - - - -
18.3. Di er - - - - - - - - - - - - - - - -

Dönem Sonu Bakiyesi  (I+II+III+....+XVI+XVII+XVIII) 60,000 2,375 - - 1,976 - 32,452 - 5,495 - 5 - - - - 102,303
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li ikteki notlar bu finansal tablolar n tamamlay  parçalar r

Ba ms z
Denetimden

Geçmi

Ba ms z
Denetimden

Geçmi

NAK T AKI  TABLOSU Dipnot Cari Dönem
31.12.2014

Önceki Dönem
31.12.2013

A. BANKACILIK FAAL YETLER NE N NAK T AKIMLARI
1.1 Bankac k Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De im Öncesi Faaliyet Kâr 6,837 5.273
1.1.1 Al nan Faizler (+) 10,652 8.661
1.1.2 Ödenen Faizler (-) 17 16
1.1.3 Al nan Temettüler (+) - -
1.1.4 Al nan Ücret ve Komisyonlar (+) 239 293
1.1.5 Elde Edilen Di er Kazançlar (+) 750 -
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebele tirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar  (+) - -
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap lan Nakit Ödemeler (-) 2,328 2.162
1.1.8 Ödenen Vergiler (-) 1,166 1.673
1.1.9 Di er  (+/-) (1) (1,293) 170

1.2 Bankac k Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De im (16,673) 6.039
1.2.1 Al m Sat m Amaçl  Finansal Varl klarda Net (Art ) Azal (167) -
1.2.2 Gerçe e Uygun De er Fark  Kâr veya Zarara Yans lan Finansal Varl klarda Net (Art ) Azal 7 (106)
1.2.3 Bankalar Hesab ndaki Net (Art ) Azal - -
1.2.4 Kredilerdeki Net (Art ) Azal 5,858 (9,943)
1.2.5 Di er Aktiflerde Net (Art ) Azal (256) (30)
1.2.6 Bankalar n Mevduatlar nda Net Art  (Azal ) - -
1.2.7 Di er Mevduatlarda Net Art  (Azal ) - -
1.2.8 Al nan Kredilerdeki Net Art  (Azal ) - -
1.2.9 Vadesi Gelmi  Borçlarda Net Art  (Azal ) - -
1.2.10 Di er Borçlarda Net Art  (Azal ) (1) (22,115) 16,118

I. Bankac k Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak (9,836) 11.312

B. YATIRIM FAAL YETLER NE N NAK T AKIMLARI

II. Yat m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak 1,819 (2.260)

2.1 ktisap Edilen Ba  Ortakl k ve tirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar  (-) - -
2.2 Elden Ç kar lan Ba  Ortakl k ve tirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar  (+) - -
2.3 Sat n Al nan Menkuller ve Gayrimenkuller  (-) 55 75
2.4 Elden Ç kar lan Menkul ve Gayrimenkuller(+) - -
2.5 Elde Edilen Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar (-) - 2.189
2.6 Elden Ç kar lan Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar (+) 1,804 -
2.7 Sat n Al nan Yat m Amaçl  Menkul De erler (-) - -
2.8 Sat lan Yat m Amaçl  Menkul De erler  (+) - -
2.9 Di er  (+/-) (1) 70 4

C. NANSMAN FAAL YETLER NE N NAK T AKIMLARI - -

III. Finansman Faaliyetlerinden Sa lanan Net Nakit - -

3.1 Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Sa lanan Nakit (+) - -
3.2 Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Kaynaklanan Nakit Ç  (-) - -
3.3 hraç Edilen Sermaye Araçlar  (+) - -
3.4 Temettü Ödemeleri (-) - -
3.5 Finansal Kiralamaya li kin Ödemeler (-) - -
3.6 Di er  (+/-) (1) - -

IV. Döviz Kurundaki De imin Nakit ve Nakde E de er Varl klar Üzerindeki Etkisi(+/-) (1) 484 928

V. Nakit ve Nakde E de er Varl klardaki Net Art (7,533) 9.980

VI. Dönem Ba ndaki Nakit ve Nakde E de er Varl klar (+) 32,501 22.521

VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde E de er Varl klar 24,968 32.501
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Cari döneme ait kar n da  hakk nda Banka’n n yetkili organ  Genel Kurul’dur ve kar da na ili kin karar ola an
Genel Kurul toplant nda verilecektir.

li ikteki aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay  bir unsurudur

KAR DA ITIM TABLOSU

Ba ms z Denetimden
Geçmi

Cari Dönem
31.12.2014

Ba ms z Denetimden
Geçmi

Önceki Dönem
31.12.2013

I.DÖNEM KÂRININ DA ITIMI

1.1.DÖNEM KÂRI 6,921 6,347
1.2.ÖDENECEK VERG  VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) (1,426) (1,167)
1.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (1,513) (1,184)
1.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi - -
1.2.3.Di er Vergi ve Yasal Yükümlülükler 87 17

A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 5,495 5,180

1.3.GEÇM  DÖNEMLER ZARARI (-) - -
1.4.B NC  TERT P YASAL YEDEK AKÇE (-) 275 259
1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - -

B. DA ITILAB R NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] 5,220 4,921

1.6.ORTAKLARA B NC  TEMETTÜ (-) - -
1.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine - -
1.6.2. mtiyazl  Hisse Senedi Sahiplerine - -
1.6.3.Kat lma ntifa Senetlerine - -
1.6.4.Kâra tirakli Tahvillere - -
1.6.5.Kâr ve Zarar Ortakl  Belgesi Sahiplerine - -
1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-) - -
1.8.YÖNET M KURULUNA TEMETTÜ (-) - -
1.9.ORTAKLARA NC  TEMETTÜ (-) - -
1.9.1.Hisse Senedi Sahiplerine - -
1.9.2. mtiyazl  Hisse Senedi Sahiplerine - -
1.9.3.Kat lma ntifa Senetlerine - -
1.9.4.Kâra tirakli Tahvillere - -
1.9.5.Kâr ve Zarar Ortakl  Belgesi Sahiplerine - -
1.10. NC  TERT P YASAL YEDEK AKÇE (-) - -
1.11.STATÜ YEDEKLER  (-) - -
1.12.OLA ANÜSTÜ YEDEKLER - -
1.13.D ER YEDEKLER - -
1.14.ÖZEL FONLAR - -

II. YEDEKLERDEN DA ITIM

2.1.DA ITILAN YEDEKLER - -
2.2. NC  TERT P YASAL YEDEKLER (-) - -
2.3.ORTAKLARA PAY (-) - -
2.3.1.Hisse Senedi Sahiplerine - -
2.3.2. mtiyazl  Hisse Senedi Sahiplerine - -
2.3.3.Kat lma ntifa Senetlerine - -
2.3.4.Kâra tirakli Tahvillere - -
2.3.5.Kâr ve Zarar Ortakl  Belgesi Sahiplerine - -
2.4.PERSONELE PAY (-) - -
2.5.YÖNET M KURULUNA PAY (-) - -

III. H SSE BA INA KÂR

3.1.H SSE SENED  SAH PLER NE (Tam TL) 0.087 0.082
3.2.H SSE SENED  SAH PLER NE ( % ) 8.70 8.20
3.3. MT YAZLI H SSE SENED  SAH PLER NE - -
3.4. MT YAZLI H SSE SENED  SAH PLER NE ( % ) - -

IV. H SSE BA INA TEMETTÜ

4.1.H SSE SENED  SAH PLER NE - -
4.2.H SSE SENED  SAH PLER NE ( % ) - -
4.3. MT YAZLI H SSE SENED  SAH PLER NE - -
4.4. MT YAZLI H SSE SENED  SAH PLER NE ( % ) - -
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe politikalar na ili kin aç klamalar

I. Sunum esaslar na ili kin aç klamalar
Banka muhasebe kay tlar , konsolide olmayan finansal tablolar  ve bunlara ili kin
aç klama ve dipnotlar , 1 Kas m 2005 tarih ve 25983 say  Resmi Gazete’de
yay mlanarak  yürürlü e giren 5411 say  Bankac k Kanunu’nun “Muhasebe ve
Raporlama” ba kl  37. maddesi hükümleri gere ince Bankac k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (“BDDK”) taraf ndan yay mlanan ve 1 Kas m 2006 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlü e konulan “Bankalar n Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerin Saklanmas na
li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik” ile beraber Türkiye Muhasebe Standartlar ,

Türkiye Finansal Raporlama Standartlar , bunlara ili kin ek ve yorumlara (tümü
“Raporlama Standartlar ”) uygun olarak düzenlemektedir.

Finansal tablolar, rayiç bedelleri ile de erlenen gerçe e uygun de er farklar  kar zarara
yans lan menkul de erler ve sat lmaya haz r menkul de erler haricinde tarihi maliyet
esas na göre haz rlanm r. Banka’n n finansal tablolar n haz rlanmas nda 31 Aral k 2004
tarihine kadar enflasyon muhasebesi uygulanm , ancak BDDK taraf ndan 28 Nisan 2005
tarih ve BDDK. DZM. 2/13/-d-5 say  ile yay nlanan genelge ile Ocak 2005 dönemi
itibar yla yüksek enflasyon dönemi özelliklerinin büyük ölçüde ortadan kalkt n
belirtilmesi üzerine 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmas na
son verilmi tir.

II. Finansal araçlar n kullan m stratejisi ve yabanc  para cinsinden i lemlere
ili kin aç klamalar :
Finansal araçlar n kullan m stratejisi

Banka’n n temel faaliyet alan ; yat m bankac  ana faaliyet alan  alt nda kurumsal
finansman ve al m-sat m faaliyetlerini, bankac k ana faaliyet alan  alt nda ise mevduat
kabul etme haricindeki ticari bankac k hizmetlerini içeren bankac k faaliyetlerini
kapsamaktad r.

Banka kendini yüksek oranda özkaynaklar yla finanse etmi  olup, Banka’n n sahip oldu u
fonlar yüksek getirili ve dü ük riskli varl klara yöneltilmi tir. Banka mü teri tipleri, co rafi
ve sektörel da mlarda yo unla malardan kaç nmakta, temkinli kredi analizi ve risk
kontrolleri kurarak ileride ortaya ç kabilecek problemli krediler kolayl kla tespit
edilebilmektedir. Likidite oranlar n sektör ortalamalar n üzerinde tutulmas  planlanm ,
vadesi gelmi  tüm yükümlülüklerini kar layacak ekilde ayarlanmaya özen gösterilmi tir.
Gerekti inde, Merkez Bankas , yurtiçi ve yurtd  bankalardaki limitler dahilinde borçlanma
imkan  sa layabilmektedir.

Bilanço d  risk alanlar , vadeli döviz i lemleri ve gayri nakdi kredi ve yükümlülüklerinden
olu maktad r.

Banka aktiflerini, büyük oranda  özkaynaklar, yurtiçi ve yurtd ndan kulland  k sa vadeli
krediler ve müstakriz hesaplar ile fonlamaktad r. Banka bu kaynaklar  ço unlukla O/N
depo, kredi ve menkul de er yat mlar  ile de erlendirmektedir.

Di er yandan faize duyarl  aktif kalemlerinin faiz yap lar  dengeli olarak da lm  olup,
faiz hareketlerinin etkisi minimize edilmi tir. Ayn ekilde kur riski yönetiminde döviz
pozisyonunun yasal limitler içinde dengede kalmas  hedeflenmekte olup, olas  kur
hareketlerinin etkilerine kar  ba kl k sa lanm r. Söz konusu piyasalarda yap lan

lemler, Yönetim Kurulu bilgisi taraf ndan belirlenen limitler çerçevesinde
gerçekle tirilmektedir.
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Yasal limitler ve Banka'n n iç kontrol düzenlemeleri dahilinde döviz pozisyonu izlenmekte
olup, döviz pozisyonu piyasa artlar  gözönüne al narak belirlenen döviz cinslerinden
olu an bir sepet dengesine göre olu turulmaktad r.

Yabanc  para cinsinden i lemlere ili kin aç klamalar
Yabanc  para i lemlerden do an kur fark  gelirleri ve giderleri i lemin yap ld  dönemde
kay tlara intikal ettirilmi tir. Dönem sonlar nda, yabanc  para aktif ve pasif hesaplar n
bakiyeleri, dönem sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  (“TCMB”) döviz al
kurlar ndan evalüasyona tabi tutularak TL’ye çevrilmi  ve olu an kur farklar , kambiyo kar
veya zarar  olarak kay tlara yans lm r.

III. Vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri ile türev ürünlere ili kin aç klamalar :
Banka’n n türev i lemlerini a rl kl  olarak yabanc  para swaplar ,vadeli döviz al m-sat m
sözle meleri ile opsiyonlar olu turmaktad r. Banka’n n gömülü türev ürünleri
bulunmamaktad r. “Finansal Araçlar: Muhasebe ve Ölçmeye li kin Türkiye Muhasebe
Standard ” (“TMS 39”) hükümleri uyar nca vadeli döviz al m-sat m sözle meleri, swap ve
opsiyon i lemleri “Al m sat m amaçl ” i lemler olarak s fland lmaktad r. Türev

lemlerden do an yükümlülük ve alacaklar sözle me tutarlar  üzerinden naz m hesaplara
kaydedilmektedir. Türev i lemler kayda al nmalar  izleyen dönemlerde rayiç de er ile
de erlenmekte ve rayiç de erin pozitif veya negatif olmas na göre Al m Sat m Amaçl
Türev Finansal Varl klar veya Türev Finansal Yükümlülükler hesaplar nda bilanço
içerisinde gösterilmektedir. Yap lan de erleme sonucu rayiç de erde meydana gelen farklar
gelir tablosuna yans lmaktad r.

IV. Faiz gelir ve giderlerine ili kin aç klamalar :
Faiz, TMS 39’da belirlenen etkin faiz yöntemine göre muhasebele tirilir. Faiz içeren bir
menkul k ymetin ediniminden önce ödenmemi  faizin tahakkuku durumunda; sonradan
tahsil edilen faiz, edinim öncesi ve edinim sonras  dönemlere ayr r ve yaln zca edinim
sonras na ait k m faiz geliri olarak finansal tablolara yans r. lgili mevzuat gere ince
donuk alacak haline gelmi  kredilerin ve alacaklar n faiz tahakkuk ve reeskontlar  iptal
edilmekte, tahsil edildikleri zaman faiz geliri olarak kaydedilmektedir.

 V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ili kin aç klamalar :
Esas olarak ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri tahakkuk esas na göre muhasebele -
tirilmektedir. Di er finansal kurum ve kurulu lara sa lanan fonlarla ilgili olarak ödenen
kredi ücret ve komisyon giderleri i lem maliyeti olarak dikkate al nmakta ve “Etkin faiz
oran  yöntemi”ne göre muhasebele tirilmektedir. Gerek belirli bir süre için sunulan
hizmetler için olmayan gerekse de etkin faiz oran  yönteminin bir parças  olmayan;
sözle meler yoluyla sa lanan hizmetler ya da üçüncü ah slar için fon sa lama gibi varl k
al m sat na arac  olunmas  durumunda al nan ücret ve komisyonlar tahsil edildikleri
tarihlerde gelir olarak kaydedilmektedir.

lgili mevzuat gere ince donuk alacak haline gelmi  kredilerin ve alacaklar n faiz tahakkuk
ve reeskontlar  iptal edilmekte, tahsil edildikleri zaman faiz geliri olarak kaydedilmektedir.

VI. Finansal varl klara ili kin aç klama ve dipnotlar
Finansal varl klar; nakit mevcudunu, sözle meden do an ve kar  taraftan nakit veya ba ka
bir finansal varl k edinme veya kar kl  olarak finansal araçlar  de tirme hakk  ya da
kar  taraf n sermaye arac  i lemlerini ifade eder. Finansal varl klar, al m-sat m amaçl
finansal varl klar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varl klar, sat lmaya haz r finansal
varl klar ve kredi ve alacaklar olarak dört grupta s fland labilir.

Finansal varl klar ilk kayda al nmalar nda i lem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti
ile muhasebele tirilmektedir.
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Gerçe e uygun de er fark  kar veya zarara yans lan finansal varl klara ili kin
aç klama ve dipnotlar
Rayiç de er esas na göre de erlemeye tabi tutulmakta ve de erleme sonucunda olu an
kazanç ya da kay plar kar/zarar hesaplar na yans lmaktad r. Al m sat m amaçl  menkul
de erlerin elde tutulmas  süresince kazan lan faiz gelirleri ile elde etme maliyeti ile rayiç
de erlerine göre de erlenmi  de erleri aras ndaki fark, gelir tablosunda faiz gelirleri içinde
gösterilmekte olup söz konusu finansal varl klar n vadesinden önce elden ç kar lmas
sonucunda olu an kar veya zarar sermaye piyasas  i lemleri içinde de erlendirilmektedir.

Vadeye kadar elde tutulacak yat mlar, sat lmaya haz r finansal varl klar ve kredi ve
alacaklara ili kin aç klama ve dipnotlar

Vadeye kadar elde tutulacak yat mlar, vade sonuna kadar elde tutulma niyetiyle edinilen,
fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli
ko ullar n sa lanm  oldu u, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve
krediler ve alacaklar d nda kalan finansal varl klardan olu maktad r. Önceden vadeye
kadar elde tutulan yat mlar aras nda s fland lan ancak, s fland rma esaslar na
uyulmad ndan iki y l boyunca bu s fland rmaya tabi tutulmayacak finansal varl klar
bulunmamaktad r. Vadeye kadar elde tutulacak yat mlar ve kredi ve alacaklar ilk kayda
al mdan sonra, var ise de er azal  için ayr lan kar k dü ülerek, etkin faiz yöntemiyle
hesaplanan itfa edilmi  maliyeti ile muhasebele tirilmektedir.

Sat lmaya haz r finansal varl klar, krediler ve alacaklar, vade sonuna kadar elde tutulacak
yat mlar ve al m sat m amaçl lar d nda kalan finansal varl klardan olu maktad r.

Sat lmaya haz r finansal varl klar n müteakip eden dönemlerde de erlemesi rayiç de eri
üzerinden yap lmaktad r. Aktif bir piyasada i lem görmeyen yat mlar için gerçek de er,
de erleme yöntemleri kullan larak hesaplanmakta; faiz, vade ve benzeri di er ko ullar
bak ndan ayn  nitelikli piyasalarda i lem gören benzer menkul de erlerin piyasa fiyatlar
baz al narak rayiç de er tespiti yap lmaktad r. Sat lmaya haz r finansal varl klar n rayiç
de erlerindeki de ikliklerden kaynaklanan ve menkullerin etkin faiz yöntemiyle
hesaplanan itfa edilmi  maliyeti ile rayiç de eri aras ndaki fark  ifade eden gerçekle memi
kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Menkul De erler De er Art  Fonu”
hesab  alt nda gösterilmektedir. Sat lmaya haz r finansal varl klar, elden ç kar lmas
durumunda rayiç de er uygulamas  sonucunda özkaynak hesaplar nda olu an de er, gelir
tablosuna yans lmaktad r.

Menkul de erlerin al m ve sat m i lemleri teslim tarihinde muhasebele tirilmektedir.

Krediler ve alacaklar, borçluya para, mal ve hizmet sa lama yoluyla yarat lan finansal
varl klar  ifade etmektedir. Krediler, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan
ve aktif bir piyasada i lem görmeyen finansal varl klard r. Krediler elde etme maliyeti ile
muhasebele tirilmekte, etkin faiz yöntemi ile itfa edilmi  maliyet tutar  üzerinden
de erlenmektedir. Bunlar n teminat  olarak al nan varl klarla ilgili olarak ödenen harç,

lem gideri ve bunun gibi di er masraflar i lem maliyetinin bir bölümü olarak kabul
edilmekte ve mü teriye yans lmaktad r.

Finansal Kiralama Faaliyetleri: Minimum kira ödemelerinin toplam , faiz ve anapara
tutarlar  kapsayan bir ekilde brüt olarak "finansal kiralama alacaklar " hesab nda
yeralmaktad r. Kira ödemelerinin toplam  ile söz konusu sabit k ymetlerin maliyeti
aras ndaki fark olan faiz ise "kazan lmam  gelirler" hesab nda yans lmaktad r. Kira
ödemeleri gerçekle tikçe, kira tutar  “finansal kiralama alacaklar ” hesab ndan dü ülmekte;
içindeki faiz bile eni ise gelir tablosuna faiz geliri olarak yans lmaktad r.

tirak ve ba  ortakl klara ili kin aç klamalar

Banka’n n i tiraki ve ba  ortakl  bulunmamaktad r.
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VII. Finansal varl klarda de er dü üklü üne ili kin aç klamalar
Banka, her bilanço döneminde, bir finansal varl k veya finansal varl k grubunun de er
dü üklü üne u rad na ili kin ortada tarafs z göstergelerin bulunup bulunmad  hususunu
de erlendirir. An lan türden bir göstergenin mevcut olmas  durumunda Banka ilgili de er
dü üklü ü tutar  tespit eder.Bir finansal varl k veya finansal varl k grubu, yaln zca, ilgili
varl n ilk muhasebele tirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olay n (“zarar/kay p
olay ”) meydana geldi ine ve söz konusu zarar olay n (veya olaylar n) ilgili finansal
varl n veya varl k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini
nakit ak lar  üzerindeki etkisi sonucunda de er dü üklü üne u rad na ili kin tarafs z bir
göstergenin bulunmas  durumunda de er dü üklü üne u rar ve de er dü üklü ü zarar
olu ur. leride meydana gelecek olaylar sonucunda olu mas  beklenen kay plar n olas
yüksek dahi olsa muhasebele tirilmemektedir. Kulland lan kredilerin tahsil
edilemeyece ine ili kin bulgular n varl  halinde ilgili krediler; 1 Kas m 2006 tarih 26333
say  Resmi Gazetede yay mlanan “Bankalarca Kredilerin ve Di er Alacaklar n
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar çin Ayr lacak Kar klara li kin Usul ve Esaslar
Hakk nda Yönetmelik” çerçevesinde s fland lan krediler için ayr lmas  gerekli özel ve
genel kar klar ayr lmakta olup, ayr lan kar klar ilgili dönemin kar/zarar hesaplar na
aktar lmaktad r.

VIII. Finansal araçlar n netle tirilmesine ili kin aç klamalar
Finansal varl klar ve borçlar, Banka’n n netle tirmeye yönelik yasal bir hakka ve yapt m
gücüne sahip olmas  ve ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarlar  üzerinden tahsil
etme/ödeme niyetinde olmas ; veya, ilgili finansal varl  ve borcu e zamanl  olarak
sonuçland rma hakk na sahip olmas  durumlar nda bilançoda net tutarlar  üzerinden
gösterilir.

IX. Sat  ve geri al  anla malar  ve menkul de erlerin ödünç verilmesi i lemlerine
ili kin aç klamalar
Tekrar geri al m anla malar  çerçevesinde sat lan menkul k ymetler (“repo”), Tek Düzen
Hesap Plan na uygun olarak bilanço hesaplar nda takip edilmektedir. Buna göre, repo
anla mas  çerçevesinde mü terilere sat lan devlet tahvili ve hazine bonolar  ilgili menkul
de er hesaplar  alt nda “Repoya Konu Edilenler” olarak s fland lmakta ve Banka
portföyünde tutulu  amaçlar na göre rayiç de erleri veya iç verim oran na göre iskonto
edilmi  bedelleri ile de erlenmektedir. Repo i lemlerinden elde edilen fonlar ise pasif
hesaplarda ayr  bir kalem olarak yans lmakta ve faiz gideri için reeskont kaydedilmektedir.

Geri sat m taahhüdü ile al nm  menkul k ymetler (“ters repo”) ise “Para Piyasalar ” ana
kalemi alt nda ayr  bir kalem olarak gösterilmektedir. Ters repo ile al nm  menkul

ymetlerin al m ve geri sat m fiyatlar  aras ndaki fark n döneme isabet eden k sm  için gelir
reeskontu hesaplanmaktad r.

X. Sat  amaçl  duran varl klar ve durdurulan faaliyetlere ili kin aç klamalar
Banka’n n sat  amaçl  duran varl  ve durdurulan faaliyeti bulunmamaktad r.

XI. erefiye ve di er maddi olmayan duran varl klara ili kin aç klamalar
Banka’n n maddi olmayan duran varl klar  yaz m programlar  ve gayrimaddi haklardan
olu maktad r.

Maddi olmayan duran varl klar “Maddi Olmayan Duran Varl klar n Muhasebele tirilmesi
Standard ” (“TMS 38”) uyar nca kay tlara maliyet bedelinden al nmaktad r.

Maddi olmayan duran varl klar n maliyetleri, 31 Aral k 2004 tarihinden önce aktife giren
varl klar için aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin sona erdi i tarih kabul
edilen 31 Aral k 2004’e kadar geçen süre dikkate al p enflasyon düzeltmesine tabi
tutularak daha sonraki tarihteki giri ler ise ilk al  bedelleri dikkate al narak finansal
tablolara yans lm r. Banka maddi olmayan duran varl klara ili kin tükenme paylar ,
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varl klar n faydal  ömürlerine göre h zland lm  amortisman yöntemi kullan larak
enflasyona göre düzeltilmi  de erleri üzerinden ay rmaktad r.

XII. Maddi duran varl klara ili kin aç klamalar
Maddi duran varl klar 31 Aral k 2004 tarihinden önce aktife giren varl klar aktife giri
tarihinden 31 Aral k 2004 tarihine kadar olan dönem için enflasyona göre düzeltilmi
maliyet tutarlar  ile, 31 Aral k 2004 tarihinden sonra aktife giren varl klar ise ilk al
bedelleri ile mali tablolara yans lm r. Maddi duran varl klar n elden ç kar lmas ndan
do an kazanç ve kay plar net elden ç karma has lat  ile ilgili maddi duran varl n net defter
de erinin aras ndaki fark olarak hesaplanmaktad r.Maddi duran varl klara yap lan normal
bak m ve onar m harcamalar  gider olarak muhasebele tirilmektedir.Maddi duran varl klar
üzerinde rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktad r.Banka’n n
kay tlar nda bulunan maddi duran varl klar üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre
amortisman ayr lmaktad r. Banka 30 Eylül 2008 itibariyle kullanmakta oldu u tahmini
ekonomik ömürlerini de tirmi tir. Maddi duran varl klar n amortisman nda kullan lan
oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen süreler a daki gibidir.

Maddi Duran Varl klar 30 Eylül 2008 tarihinden itibaren kullan lanlar

Tahmini Ekonomik Ömür (Y l) Amortisman Oran   (%)

Büro ve mobilyalar 5 20
Bilgisayarlar 4 25
Bilgisayar Yaz mlar 3 33,30
Di er M. Duran Varl klar 5-15 6,66-20

XIII. Kiralama i lemlerine ili kin aç klamalar
Finansal kiralama i lemleri “TMS 17” “Kiralama lemlerine li kin Türkiye Muhasebe
Standard ” hükümlerine uygun olarak muhasebele tirilmektedir.
Faaliyet kiralamalar nda yap lan kira ödemeleri kira süresi boyunca, e it tutarlarda gider
kaydedilir.

XIV. Kar klar ve ko ullu yükümlülüklere ili kin aç klamalar
Geçmi  olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü ün bulunmas , yükümlülü ün
yerine getirilmesinin muhtemel olmas  ve yükümlülük tutar n güvenilir bir ekilde
ölçülebilmesi durumunda kar k muhasebele tirilmektedir. Kar klar, bilanço tarihi
itibar yla yükümlülü ün yerine getirilmesi için yap lacak harcaman n Banka yönetimi
taraf ndan yap lan en iyi tahminine göre hesaplan r ve etkisinin önemli oldu u durumlarda
bugünkü de erine indirmek için iskonto edilir. Tutar n yeterince güvenilir olarak
ölçülmedi i ve yükümlülü ün yerine getirilmesi için Banka’dan kaynak ç kma ihtimalinin
bulunmad  durumlarda söz konusu yükümlülük “ko ullu” olarak kabul edilmekte ve
dipnotlarda aç klanmaktad r. Ko ullu varl klar geçmi  olaylardan kaynaklanan ve
Banka’n n tam anlam yla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette
olmayan olay n ileride gerçekle ip gerçekle memesi ile teyit edilecek olan varl klard r.
Banka ko ullu varl klar  finansal tablolara yans tmamaktad r. Ancak ilgili geli melerin
finansal tablolarda do ru olarak yans lmalar  teminen ko ullu varl klar  sürekli olarak
de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Ekonomik faydan n Banka’ya girmesi neredeyse kesin
hale gelmesi durumunda ilgili varl k ve buna ili kin gelir, de ikli in olu tu u dönemin
finansal tablolar na dahil edilmekte, ekonomik fayda giri inin muhtemel hale gelmesi
durumunda, Banka söz konusu ko ullu varl  finansal tablo dipnotlar nda göstermektedir.
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XV. Çal anlar n haklar na ili kin yükümlülüklere ili kin aç klamalar
Türkiye’deki mevcut i  kanunu gere ince, Banka emeklilik nedeniyle i ten ayr lan veya
istifa ve kötü davran  d ndaki nedenlerle i ine son verilen personele belirlenen miktarda
ödeme yapmakla yükümlüdür. li ikteki finansal tablolarda, Banka aktüeryal metot
kullanarak “Çal anlara Sa lanan Faydalara li kin Türkiye Muhasebe Standard ”na (“TMS
19”) uygun olarak k dem tazminat  kar  hesaplam  ve muhasebele tirmi tir.
31 Aral k 2014 tarihi itibar yla kullan lan ba ca aktüeryal tahminler öyledir:

Cari Dönem Önceki Dönem
skonto Oran %4,25 % 1,87

Tahmin Edilen K dem Tazminat na Hak Kazanma Oran %91,96 % 90,35

Banka, çal anlar n bir hesap dönemi boyunca sundu u hizmetler kar nda ödenmesi
beklenen iskonto edilmi , çal anlara sa lanan k sa vadeli faydalar için finansal tablolar nda
TMS 19 kapsam nda kar k ay rm r.

XVI. Vergi uygulamalar na ili kin aç klamalar :
Kurumlar vergisi

21 Haziran 2006 tarih ve 26205 say  Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren 5520
Say  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi oran  % 30’ dan
% 20’ ye indirilmi tir. Buna göre, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
kurum kazançlar  % 20 oran nda kurumlar vergisine tabidir. Bu oran, kurumlar n ticari
kazanc na vergi yasalar  gere ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi
yasalar nda yer alan istisna (i tirak kazançlar  istisnas  gibi) ve indirimlerin sonucu
bulunacak vergi matrah na uygulan r. Yat m te vi inin indirim olarak kullan lmas  halinde
vergi oran  % 30’dur. Kar da lmad  takdirde ba ka bir vergi ödenmemektedir. 23
Temmuz 2006 tarih ve 26237 say  Resmi Gazete’de yay mlanan 2006/10731 say
Bakanlar Kurulu karar  ile 5520 Say  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30’uncu
maddelerinde yeralan baz  tevkifat oranlar  yeniden belirlenmi tir. Bu ba lamda Türkiye’de
bir i yeri ya da daimi temsilcisi arac  ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerle ik kurumlara yap lanlar d ndaki temettü ödemeleri üzerinde % 10
oran nda uygulanan stopaj oran  % 15’e ç kar lm r. Dar mükellef kurumlara ve gerçek
ki ilere yap lan kar da mlar na ili kin stopaj oranlar n uygulanmas nda, ilgili Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anla malar nda yer alan uygulamalar da göz önünde
bulundurulur. Kar n sermayeye ilavesi, kar da  say lmaz ve stopaj uygulanmaz.Türk
vergi mevzuat na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y  a mamak
kayd yla dönem kurum kazanc ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmi  y l
karlar ndan mahsup edilemez.Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile
mutabakat sa lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad r. Kurumlar vergisi beyannameleri
hesap döneminin kapand  ay  takip eden dördüncü ay n 25’inci günü ak am na kadar ba
bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar be

l zarf nda muhasebe kay tlar  inceleyebilir ve hatal  i lem tespit edilirse ödenecek vergi
miktarlar  de ebilir.
Ertelenmi  vergiler
Ertelenmi  vergi borcu veya varl  “Gelir Vergilerine li kin Türkiye Muhasebe Standard ”
(TMS 12) uyar nca  varl klar n ve borçlar n finansal tablolarda gösterilen de erleri ile yasal
vergi matrah  hesab nda dikkate al nan tutarlar  aras ndaki “geçici farkl klar n”, bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmas yla belirlenmektedir. Vergi mevzuat na göre
varl klar n ya da borçlar n iktisap tarihinde olu an mali ya da ticari kar  etkilemeyen farklar
bu hesaplaman n d nda tutulmu tur. lemler ve di er olaylar kar veya zararda
muhasebele tirilmi se, bunlarla ilgili vergi etkileri de kar veya zararda muhasebele tiril-
mi tir. lemler ve di er olaylar do rudan do ruya özkaynak hesaplar nda muhasebele tiril-
mi se, ilgili vergi etkileri de do rudan özkaynak hesaplar nda muhasebele tirilmi tir.
Hesaplanan ertelenmi  vergi alacaklar  ile ertelenmi  vergi borçlar  finansal tablolarda
netle tirilerek gösterilmektedir.
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XVII. Borçlanmalara ili kin ilave aç klamalar
Al m-sat m amaçl  finansal yükümlülükler ve türev finansal araçlara ili kin yükümlülükler
gerçe e uygun de er üzerinden, di er tüm finansal yükümlülükler ise kayda al nmalar
izleyen dönemlerde “Etkin faiz oran  yöntemi” ile “ skonto edilmi  bedelleri üzerinden
de erlenmektedir.Hisse senedine dönü türülebilir tahvil ya da borçlanmay  temsil eden
araçlar ihraç edilmemi tir.

XVIII. hraç edilen hisse senetleri ve ihrac na ili kin aç klamalar
Bankan n cari dönemde ihraç edilmi  hisse senedi bulunmamaktad r.

XIX. Aval ve kabullere ili kin aç klamalar
Aval ve kabullerin ödemeleri, mü terilerin ödemeleri ile e zamanl  olarak gerçekle tiril-
mektedir. Aval ve kabuller olas  borç ve taahhütler olarak bilanço d  i lemlerde
gösterilmektedir. Bilanço tarihleri itibar yla aktif kar  bir yükümlülük olarak gösterilen
aval ve kabuller bulunmamaktad r.

XX. Devlet te viklerine ili kin aç klama ve dipnotlar
31 Aral k 2014 tarihi itibar yla Banka’n n alm  oldu u herhangi bir devlet te vi i veya
yard  bulunmamaktad r.

XXII. Raporlaman n bölümlemeye göre yap lmas na ili kin aç klamalar
Resmi Gazete’nin 10 ubat 2007 tarih ve 26430 say  nüshas nda yay nlanan “Bankalarca
Kamuya Aç klanacak Finansal Tablolar ile Bunlara li kin Aç klama ve Dipnotlar Hakk nda
Tebli ’in” 28’inci maddesinin (a) f kras na göre raporlaman n bölümlemeye göre yap lmas
30 Haziran 2007 tarihinden itibaren yürürlü e girmi tir.

Faaliyet alan  Banka’n n tek bir ürün veya hizmet ya da birbiriyle ili kili bir ürün veya
hizmet grubunda bulunan ve risk ve getiri aç ndan di er faaliyet alanlar ndan farkl
özellikler ta yan ay rt edilebilir bölümüdür.

Banka Kalk nma ve Yat m Bankas  statüsünde oldu u için bireysel bankac k alan nda
faaliyet göstermeyip, faaliyet bölümleri Yat m Bankac  ve Kurumsal Bankac k ile

rl r. Yat m Bankac  alan nda Finansal Kiralama i lemleri yapmaktad r. Geri kalan
tüm faaliyetleri Kurumsal Bankac k alan nda de erlendirebiliriz.

XXIII. Di er hususlara ili kin aç klamalar :

li kili taraflar

Bu finansal tablolar n amac  do rultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim
kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri taraf ndan kontrol edilen veya kendilerine ba irketler
ile birlikte, i tirakler ve mü terek yönetime tabi ortakl klar “ li kili Taraf Aç klamalar
Standard ” (“TMS 24”) kapsam nda ili kili taraflar olarak kabul edilmi tir. li kili taraflarla
yap lan i lemler Be inci Bölüm VII no’lu dipnotta gösterilmi tir.

Nakit ve nakde e de er varl klar
Nakit ak  tablolar n haz rlanmas na esas olan “Nakit” kasa, efektif  yoldaki paralar ve
sat n al nan banka çekleri ile TCMB dahil bankalardaki vadesiz mevduat olarak, “Nakde

de er varl k” ise orjinal vadesi üç aydan k sa olan bankalararas  para piyasas  plasmanlar
ve bankalardaki vadeli depolar ile menkul k ymetlere yap lan yat mlar olarak
tan mlanmaktad r.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Bünyeye ve Risk Yönetimine ili kin bilgiler

I. Sermaye yeterlili i standart oran na ili kin aç klamalar
Banka’n n cari dönem konsolide olmayan sermaye yeterlili i standart oran  % 49.72 olarak
gerçekle mi tir.  (31 Aral k 2013: % 46.93)

Sermaye yeterlili i standart oran n tespitinde kullan lan risk ölçüm yöntemleri

Sermaye yeterlili i standart oran n hesaplanmas  28 Haziran 2012 tarih ve 28337 say
“Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin
Yönetmelik” ile 1 Kas m 2006 tarih ve 26333 say  Resmi Gazete'de yay mlanm  olan
“Bankalar n Özkaynaklar na li kin Yönetmelik” çerçevesinde yap lmaktad r.

Sermaye yeterlili i standart oran n hesaplanmas nda, hesap ve kay t düzenine ili kin
mevzuata uygun olarak düzenlenen veriler kullan r.

Özkaynaklar n hesaplanmas nda sermayeden indirilen de er olarak dikkate al nan tutarlar,
risk a rl kl  varl klar, gayrinakdi krediler ve yükümlülüklerin hesaplanmas na dahil
edilmez. Risk a rl kl  varl klar n hesaplanmas nda, tükenme ve de er kayb  ile kar
kar ya olan varl klar, ilgili amortismanlar ve kar klar dü üldükten sonra kalan net
tutarlar üzerinden hesaplara al r.

Gayrinakdi krediler ve taahhütler ile ilgili i lemlerde kar  taraftan olan alacaklar, varsa bu
lemler için "Bankalarca Kredilerin ve Di er Alacaklar n Niteliklerinin Belirlenmesi ve

Bunlar çin Ayr lacak Kar klara li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik"e istinaden
ayr lan ve pasif hesaplar aras nda izlenen özel kar klar dü üldükten sonraki net tutar
üzerinden “Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin
Yönetmelik”in 5 inci maddesinde belirtilen oranlar ile krediye dönü türülerek  ilgili risk
grubuna dahil edilir ve  risk grubunun a rl  ile a rl kland r.

Kredi riskine esas tutarlar n hesaplanmas nda, kar  taraftan olan alacaklar, “Bankalar n
Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin Yönetmelik”in 5 inci
maddesinde belirtilen oranlar ile krediye dönü türülerek  ilgili risk grubuna dahil edilerek,
ilgili risk grubunun a rl  ile ikinci defa a rl kland r. Türev Finansal Araçlar ile ilgili

lemlerde “Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin
Yönetmelik” Ek 2, 3. Bölüm hükümleri çerçevesinde “Gerçe e Uygun De erine Göre
De erleme Yöntemi” kullan r.
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Sermaye yeterlili i standart oran na ili kin bilgiler :

Risk A rl klar
% 0 % 10 % 20 % 50 % 75 % 100

Kredi Riskine Esas Tutar 655 15,030 9,285 - 180,174
Risk S flar
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez  Bankalar ndan

arta Ba  Olan ve Olmayan Alacaklar  De erler 424 - - 9,285 - -
Bölgesel Yönetimlerden Veya Yerel Yönetimlerden

arta Ba  Olan Ve Olmayan Alacaklar - - - - - -
dari Birimlerden Ve Ticari Olmayan Giri imlerden
arta Ba  Olan Ve Olmayan Alacaklar - - - - - -

Çok Tarafl  Kalk nma Bankalar ndan arta Ba  Olan
Ve Olmayan Alacaklar - - - - - -
Uluslararas  Te kilatlardan arta Ba  Olan Ve
Olmayan Alacaklar - - - - - -
Bankalar Ve Arac  Kurumlardan arta Ba  Olan Ve
Olmayan Alacaklar - - 15,030 - - 5,600

arta Ba  Olan Ve Olmayan Kurumsal Alacaklar - - - - - 174,574
arta Ba  Olan Ve Olmayan Perakende Alacaklar - - - - - -
arta Ba  Olan Ve Olmayan Gayrimenkul pote iyle

Teminatland lm  Alacaklar - - - - - -
Tahsili Gecikmi  Alacaklar - - - - - -
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar - - - - - -
potek Teminatl  Menkul K ymetler - - - - - -

Menkul K ymetle tirme Pozisyonlar - - - - - -
Bankalar Ve Arac  Kurumlardan Olan K sa Vadeli
Alacaklar le K sa Vadeli Kurumsal Alacaklar - - - - - -
Kolektif Yat m Kurulu u Niteli indeki Yat mlar - - - - - -
Di er Aktifler 231 - - - - -

Sermaye yeterlili i standart oran na ili kin özet bilgi :

Cari Dönem Önceki Dönem

Kredi Riski çin Gerekli Sermaye Yükümlülü ü (Kredi Riskine Esas Tutar * 0,08) (KRSY) 15,026 14,846

Piyasa Riski çin Gerekli Sermaye Yükümlülü ü  (PRSY) 3 348
Operasyonel Risk çin Gerekli Sermaye Yükümlülü ü   (ORSY) 1,523 1,405
Özkaynak 102,861 97,377

Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY)*12,5*100) % 49.72 % 46.93

Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY)*12,5*100) % 49.34 -

Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY)*12,5*100) % 49.41 -
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Özkaynak kalemlerine ili kin bilgiler :
Cari Dönem
31.12.2014

ÇEK RDEK SERMAYE
Bankan n tasfiyesi halinde alacak hakk  aç ndan di er tüm alacaklardan sonra gelen ödenmi  sermaye 60,000
Hisse Senedi hraç Primleri -
Hisse Senedi ptal Kârlar -
Yedek Akçeler 36,803
Türkiye Muhasebe Standartlar  uyar nca özkaynaklara yans lan kazançlar 5
Kâr 5,495

Net Dönem Kâr 5,495
Geçmi  Y llar Kâr -

Muhtemel riskler için ayr lan serbest kar klar -
tirakler, ba  ortakl klar ve birlikte kontrol edilen ortakl klardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem kar

içerisinde muhasebele tirilmeyen hisseler -
ndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye 102,303

Çekirdek Sermayeden Yap lacak ndirimler
Net dönem zarar  ile geçmi  y llar zarar  toplam n yedek akçelerle kar lanamayan k sm  ile TMS uyar nca
özkaynaklara yans lan kay plar (-) -
Faaliyet kiralamas  geli tirme maliyetleri (-) 9

erefiye  veya di er maddi olmayan duran varl klar ve bunlara ili kin ertelenmi  vergi yükümlülükleri  (-) 28
Net ertelenmi  vergi varl /vergi borcu (-) 37
Kanunun 56 nc  maddesinin dördüncü f kras na ayk  olarak edinilen paylar (-) -
Bankan n kendi çekirdek sermayesine yapm  oldu u do rudan veya dolayl  yat mlar (-) -
Ortakl k paylar n %10 veya daha az na sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kurulu lar n özkaynak unsurlar na yap lan yat mlar n net uzun pozisyonlar  toplam n, bankan n çekirdek
sermayenin %10'nunu a an k sm  (-) -
Ortakl k paylar n %10' dan daha fazlas na sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kurulu lar n çekirdek sermaye unsurlar na yap lan yat mlar n net uzun pozisyonlar n çekirdek sermayenin
%10'nunu a an k sm  (-) -
potek hizmeti sunma haklar  tutar n çekirdek sermayenin % 10'nunu a an k sm  (-) -

Geçici farklara dayanan ertelenmi  vergi varl klar n çekirdek sermayenin % 10'nunu a an k sm  (-) -
Bankalar n Özkaynaklar na li kin Yönetmeli in Geçici 2'nci maddesinin ikinci f kras  uyar nca çekirdek
sermayenin % 15'ini a an tutarlar (-) -
Ortakl k paylar n %10' dan daha fazlas na sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kurulu lar n çekirdek sermaye unsurlar na yap lan yat mlar n net uzun pozisyonlar ndan a an tutar -
potek hizmeti sunma haklar ndan kaynaklanan a m tutar  (-) -

Geçici farklara dayanan ertelenmi  vergi varl klar ndan kaynaklanan a m tutar  (-) -
Kurulca belirlenecek di er kalemler (-) -
Yeterli ilave ana sermaye veya katk  sermaye bulunmamas  halinde çekirdek sermayeden indirim yap lacak
tutar (-) -
Çekirdek Sermayeden Yap lan ndirimler Toplam 74
Çekirdek Sermaye Toplam 102,229

LAVE ANA  SERMAYE
Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazl  paylara tekabül eden sermaye ve bunlara ili kin ihraç primleri -
Kurumca uygun görülen borçlanma araçlar  ve bunlara ili kin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonras  ihraç
edilenler / temin edilenler) -
Kurumca uygun görülen borçlanma araçlar  ve bunlara ili kin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç
edilenler ) -
ndirimler Öncesi lave Ana Sermaye -

lave Ana Sermayeden Yap lacak ndirimler -
Bankan n kendi ilave ana sermayesine yapm  oldu u do rudan veya dolayl  yat mlar (-) -
Ortakl k paylar n %10 veya daha az na sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kurulu lar n özkaynak unsurlar na yap lan yat mlar n net uzun pozisyonlar  toplam n, bankan n çekirdek
sermayenin %10'nunu a an k sm  (-) -
Ortakl k paylar n %10 veya daha fazlas na sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kurulu lar n ilave ana sermaye ile katk  sermaye unsurlar na yap lan yat mlar n net uzun pozisyonlar
toplam n, bankan n çekirdek sermayenin %10'nunu a an k sm  (-)
Kurulca belirlenecek di er kalemler (-) -
Yeterli katk  sermaye bulunmamas  halinde ilave ana sermayeden indirim yap lacak tutar (-) -
lave Ana Sermayeden yap lan indirimler toplam -
lave Ana Sermaye Toplam -

Ana Sermayeden Yap lacak ndirimler 149
erefiye  veya di er maddi olmayan duran varl klar ve bunlara ili kin ertelenmi  vergi yükümlülüklerinin

Yönetmeli in Bankalar n Özkaynaklar na kin Yönetmeli in Geçici 2 nci maddesinin birinci f kras  uyar nca
çekirdek sermayeden indirilmeyen k sm  (-) -
Net ertelenmi  vergi varl /vergi borcunun Bankalar n Özkaynaklar na kin Yönetmeli in Geçici 2 nci
maddesinin birinci f kras  uyar nca  çekirdek sermayeden indirilmeyen k sm  (-) 149
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Ana Sermaye Toplam 102,080
KATKI SERMAYE

Kurumca uygun görülen borçlanma araçlar  ve bunlara ili kin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonras  ihraç
edilenler / temin edilenler) -
Kurumca uygun görülen borçlanma araçlar  ve bunlara ili kin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç
edilenler ) -
Bankan n sermaye art mlar nda kullan lmas  hissedarlarca taahhüt edilen bankaya rehnedilmi  kaynaklar -
Genel Kar klar 781
ndirimler Öncesi Katk  Sermaye 781

Katk  Sermayeden Yap lacak ndirimler
Bankan n kendi katk  sermayesine yapm  oldu u do rudan veya dolayl  yat mlar (-) -
Ortakl k paylar n %10 veya daha az na sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kurulu lar n özkaynak unsurlar na yap lan yat mlar n net uzun pozisyonlar  toplam n, bankan n çekirdek
sermayenin %10'nunu a an k sm  (-) -
Ortakl k paylar n %10 veya daha fazlas na sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kurulu lar n ilave ana sermaye ile katk  sermaye unsurlar na yap lan yat mlar n net uzun pozisyonlar
toplam n, bankan n çekirdek sermayenin %10'nunu a an k sm  (-) -
Kurulca belirlenecek di er kalemler (-) -
Katk  Sermayeden Yap lan ndirimler Toplam -
Katk  Sermaye Toplam 781

SERMAYE 102,861
Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine ayk  olarak kulland lan krediler (-) -
Kanunun 57 nci maddesinin birinci f kras ndaki s  a an tutarlar ile bankalar n alacaklar ndan dolay
edinmek zorunda kald klar  ve ayn  madde uyar nca elden ç karmalar  gereken emtia ve gayrimenkullerden
edinim tarihinden itibaren be  y l geçmesine ra men elden ç kar lamayanlar n net defter de erleri (-) -
Yurt d nda kurulu olanlar da dahil olmak üzere, bankalara, finansal kurulu lara veya bankan n nitelikli pay
sahiplerine kulland lan krediler veya bunlarca ihraç edilen borçlanma araçlar ndan 7 ve 8 inci maddelerde
belirtilen artlar  ta yanlara yap lan yat mlar (-) -
Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin Yönetmeli in 20 nci
maddesinin ikinci f kras na istinaden özkaynaklardan dü ülecek tutar (-)
Kurulca belirlenecek di er kalemler (-)
Ortakl k paylar n %10 veya daha az na sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kurulu lar n özkaynak unsurlar na yap lan yat mlar n net uzun pozisyonlar  toplam n, bankan n çekirdek
sermayesinin %10'nunu a an k sm n, Bankalar n Özkaynaklar na kin Yönetmeli in Geçici 2 nci
maddesinin birinci f kras  uyar nca çekirdek sermayeden , ilave ana sermayeden ve katk  sermayeden
indirilmeyen k sm  (-) -
Ortakl k paylar n %10 veya daha fazlas na sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kurulu lar ndo rudan yada dolayl  olarak  ilave ana sermaye ve katk  sermaye unsurlar na yap lan yat mlar n
net uzun pozisyonlar n toplam tutar n Bankalar n Özkaynaklar na kin Yönetmeli in Geçici 2 nci
maddesinin birinci f kras  uyar nca, ilave ana sermayeden ve katk  sermayeden indirilmeyen k sm  (-) -
Ortakl k paylar n %10 'dan daha fazlas na sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kurulu lar n çekirdek sermaye unsurlar na yap lan yat mlar n net uzun pozisyonlar n, geçici farklara
dayanan ertelenmi  vergi varl klar n ve  ipotek hizmeti sunma haklar n Bankalar n Özkaynaklar na kin
Yönetmeli in Geçici 2 nci maddesinin ikinci f kras n (1) ve (2) nci alt bentleri uyar nca çekirdek
sermayeden indirilecek tutarlar n, Yönetmeli in Geçici 2 nci maddesinin birinci f kras  uyar nca çekirdek
sermayeden indirilmeyen k sm  (-) -
ÖZKAYNAK 102,861
Uygulanacak ndirim Esaslar nda A m Tutar n Alt nda Kalan Tutarlar -
Ortakl k paylar n %10 veya daha az na sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kurulu lar n özkaynak unsurlar na yap lan yat mlar n net uzun pozisyonlar ndan kaynaklanan tutar -
Ortakl k paylar n %10' dan daha fazlas na sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kurulu lar n çekirdek sermaye unsurlar na yap lan yat mlar n net uzun pozisyonlar ndan kaynaklanan tutar -
potek hizmeti sunma haklar ndan kaynaklanan tutar -

Geçici farklara dayanan ertelenmi  vergi varl klar ndan kaynaklanan tutar

Bankan n 31.12.2014 döneminde Özkaynak hesaplamas na geçici uygulamaya tabi unsur
ile Özkaynak hesaplamas na dahil edilecek borçlanma arac  bulunmamaktad r.
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Özkaynak kalemlerine ili kin bilgiler :
Önceki Dönem

31.12.2013

ANA SERMAYE
Ödenmi  Sermaye 60,000

Nominal Sermaye 60,000
Sermaye Taahhütleri (-) -

Ödenmi  Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark 2,375
Hisse Senedi hraç Primleri -
Hisse Senedi ptal Kârlar -
Yedek Akçeler 29,247
Yedek Akçeler Enflasyon Düzeltme Fark -
Kâr 5,180

Net Dönem Kâr 5,180
Geçmi  Y llar Kâr -

Muhtemel Riskler çin A. Serb. Kar klar n Ana Sermayenin %25’ine Kadar Olan K sm -
tirak ve Ba  Ortakl k Hisseleri ile Gayrimenkul Sat  Kazançlar -

Birincil Sermaye Benzeri Borçlar -
Zarar n Yedek Akçelerle Kar lanamayan K sm  (-) -

Net Dönem Zarar -
Geçmi  Y llar Zarar -

Faaliyet Kiralamas  Geli tirme Maliyetleri (-) -
Maddi Olmayan Duran Varl klar (-) 39
Ana Sermayenin %10’unu A an Ertelenmi  Vergi Varl  Tutar  (-) -
Kanunun 56 nc  maddesinin Üçüncü F kras ndaki A m Tutar  (-) -
Ana Sermaye Toplam 96,763

KATKI SERMAYE
Genel Kar klar 614
Menkuller Yeniden De erleme De er Art  Tutar n %45’i -
Gayrimenkuller Yeniden De erleme De er Art  Tutar n %45’i -

tirakler, Ba  Ortakl klar Ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klardan Bedelsiz olarak Edinilen ve Dönem
Kar çerisinde Muhasebele tirilmeyen Hisseler -
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar n Ana Sermaye Hesaplamas nda Dikkate Al nmayan K sm -
kincil Sermaye Benzeri Borçlar -

Sat lmaya Haz r Menkul De erler ile tirakler ve Ba  Ortakl klarn ili kin De er Art  Tutar n %45’i -
Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmi  Y llar K/Z’ n Enflasyona Göre Düzeltme Farklar
(Yedek Akçelerin Enflasyona Göre Düzeltme Fark  hariç) -
Katk  Sermaye Toplam 614

SERMAYE 97,377
SERMAYEDEN ND LEN DE ERLER -
Sermayesinin Yüzde On ve Daha Fazlas na Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kurulu lardan (Yurt çi, Yurt

) Konsolide Edilmeyenlerdeki Ortakl k Paylar -
Sermayesinin Yüzde Onundan Az na Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kurulu lardaki (Yurt çi, Yurt D )
Bankan n Ana Sermaye ve Katk  Sermaye Toplam n Yüzde On ve Daha Fazlas  A an Tutardaki Ortakl k
Paylar  Toplam -
Bankalara, Finansal Kurulu lara (Yurt çi, Yurt D ) veya Nitelikli Pay Sahiplerine Kulland lan kincil
Sermaye Benzeri Borç Niteli ini Haiz Krediler ile Bunlardan Sat n Al nan Birincil veya kincil Sermaye
Benzeri Borç Niteli ini Haiz Borçlanma Araçlar -
Kanunun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Ayk  Olarak Kulland lan Krediler -
Bankalar n, Gayrimenkullerinin Net Defter De erleri Toplam n Özkaynaklar n Yüzde Ellisini A an K sm
le Alacaklar ndan Dolay  Edinmek Zorunda Kald klar  Ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyar nca Elden

kar lmas  Gereken Emtia Ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden tibaren Be  Y l Geçmesine Ra men
Elden Ç kar lamayanlar n Net Defter De erleri -
Özkaynaktan Dü ülmesi tercih edilen Menkul K ymetle tirme Pozisyonlar -
Di er -

TOPLAM ÖZKAYNAK 97,377
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çsel sermaye gereksiniminin cari ve gelecek faaliyetler aç ndan yeterlili inin
de erlendirilmesi  amac yla uygulanan yakla mlar :
Banka sermaye yeterlili i rasyosu  ve içsel sermaye gereksinimi hesaplamalar nda Piyasa
Riski, Kredi Riski, Kar  Taraf Riski ve Operasyonel Risk ölçümlerini kapsama dahil eder.
“Risk Ölçümleri Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin
Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde hesaplan r. Banka haz rlam  oldu u Sermaye
Gereksinimi çsel De erlendirme Sürecine uygun hareket eder.

II. Kredi riskine ili kin aç klamalar :
Borçlu veya borçlular grubu veya co rafi bölgeler ile sektörlerin bir risk

rlamas na tabi tutulup tutulmad , risk limitlerinin dayand klar  bölümleme
yap  ve hangi aral klarla belirlenmekte oldu u ;

Lehine kredi tahsis edilen firmalar sermaye sahiplerine göre gruplanmakta ve firma baz nda
tahsis edilen kredi limitlerinin yan ra firman n dahil oldu u sermaye grubuna
kulland labilecek azami kredi miktar  belirleyen grup kredi limitleri de ayr ca tahsis
edilmektedir.

Firma ya da sermaye grubu limitlerinin d nda, co rafi bölgelere ya da sektörlere göre risk
rlamas  veya limitleme yap lmamaktad r.

Günlük olarak yap lan i lemlerle ilgili olarak risk limitleri ve da mlar n belirlenip
belirlenmedi i, bilanço d  risklere ili kin risk yo unla mas n günlük olarak
mü teri ve bankalar n hazine bölümü yetkilileri baz nda izlenip izlenmedi i ;

Tahsis edilmi  kredi limitlerinden firmalar lehine yap lan günlük kredi kulland m talepleri
limit, teminat ve di er kredi tahsis ko ullar na uygunluk yönünden ilgili departmanlarca
incelenmekte, inceleme sonucunda herhangi bir ayk n bulunmad n tespiti halinde
bankac k sisteminde limitlerin kullan ma aç lmas  sa lanmaktad r.

Bankan n dahil oldu u grup ve di er gruplar baz nda risk yo unla mas  ayl k olarak takip
edilmekte ve Denetim Komitesine konu ile ilgili tespitler düzenli olarak sunulmaktad r.

Bilanço d  risk do uran türev i lemler ise Yönetim Kurulu’nun verdi i yetkiler dahilinde
Hazine Departman nca gerçekle tirilmekte olup, risk yo unla mas  da an lan departman
taraf ndan dikkate al nmaktad r.

Kredi ve di er alacaklar n borçlular n kredi  de erliliklerinin  düzenli  aral klarla
ilgili mevzuata uygun ekilde  izlenip izlenmedi i, aç lan krediler için al nan hesap
durumu belgelerinin ilgili mevzuatta öngörüldü ü ekilde denetlenmi  olup olmad ,
denetlenmemi  ise nedenleri, kredi limitlerinin de tirilip de tirilmedi i, kredilerin
ve  di er alacaklar n teminatlar n bulunup bulunmad  ;

Kredi borçlular n kredi de erlilikleri her limit artt m veya kredi kulland m talebinde
yeniden incelenmekte ve inceleme sonucunda mevcut limitin art lmas , aynen veya ilave
teminatlarla muhafazas  ya da mevcut limitlere bloke konularak riskin acilen tasfiyesine
karar verilmektedir.

Di er taraftan, gerek ilk defa lehine kredi tahsisi için teklifte bulunulan firmalarla, mevcut
limitinin art lmas na ya da mevcut limitten kulland m yap lmas na yönelik taleplerin
de erlendirilmesi s ras nda da firman n mevcut bilanço ve gelir tablolar n mevzuatta
öngörüldü ü ekilde denetlenmi  olmas na dikkat edilmektedir.

Bankada hesap durumu belgesi talep edilen mü terilere ayn  zamanda derecelendirme
yap lmakta olup, mevcut derecelendirme modelinin revizyonuna ili kin çal malar da
paralel ekilde devam ettirilmektedir.

Bankan n nihai hedefi içsel derecelendirmeye dayal  ileri yakla mlar  kullanmak
oldu undan, Basel II normlar na uygun olarak kredi riski kay p veri taban  tesis edilmi
olup, düzenli olarak veri biriktirmeye ba lan lm r.
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Muhasebe uygulamas nda tahsili gecikmi  ve de er kayb na u ram  unsurlar n
tan mlar  ;

Anaparan n, faizin veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden
itibaren doksan günden fazla geciken ancak yüz seksen günü geçmeyen alacaklar tahsili
gecikmi  veya de er kayb na u ram  alacak olarak s fland r.

De er ayarlamalar  ve kar klara ili kin yöntem ve yakla mlar ;

Kar klara ili kin yöntem ve yakla mlar üçüncü bölüm VII. ve XIV. bölümlerde
aç klanm r.

Kredi riski azalt n etkileri dikkate al nmaks n mahsup i lemleri sonras  maruz
kal nan risklerin toplam tutar  ile farkl  risk s flar  ve türlerine göre ayr lm
risklerin ilgili döneme ili kin ortalama tutar ;

Sermaye yeterlili i çal mas na konu olan kredi risklerinin döneme ili kin ortalama tutar
178,316 TL dir.

Bankan n vadeli i lem ve opsiyon sözle mesi ve benzer di er sözle meler cinsinden
tutulan pozisyonlar  üzerinde kontrol limitlerinin bulunup bulunmad , bu tür
araçlar için üstlenilen kredi riskinin piyasa hareketlerinden kaynaklanan potansiyel
riskler ile beraber yönetilip yönetilmedi i ;

Gruba dahil firmalar lehine yap lan vadeli i lemler de dahil olmak üzere, bu tür i lemler
pk  di er mü teriler lehine yap lan i lemler gibi hazine departman nca yönetilmekte olup

söz konusu i lemlerin piyasa hareketlerinden kaynaklanan potansiyel riskleri de an lan
departman taraf ndan dikkate al nmaktad r.

Banka yo unla ma riskine dair kontrollere türev ürünleri de dahil etmektedir. Risk do uran
bir husus olmas  halinde denetim komitesi ve üst yönetim bilgilendirilmektedir. Ancak
bankada u ana kadar bu yönde bir tespit olu mam r.

Banka’n n önemli ölçüde kredi riskine maruz kald nda vadeli i lem, opsiyon ve
benzeri nitelikli sözle meleri, haklar n kullan lmas , edimlerin yerine getirilmesi veya
sat lmas  yoluyla k sa zamanda sona erdirerek toplam riski azaltma yoluna gidip
gitmedi i ;

Vadeli i lem ve opsiyon sözle melerinin kredi riskine maruz kal narak, edimlerin yerine
getirilmesi veya sat lmas  i lemlerini do uracak herhangi bir durum ile kar la lmam r.
Böyle bir durumu erken haber verecek ekilde düzenli olarak ilgili departmanlarca kontrol
çal malar  gerçekle tirilmektedir.

Tazmin edilen gayrinakdi kredilerin, vadesi geldi i halde ödenmeyen krediler gibi
ayn  risk a rl na tabi tutulup tutulmad  ;

Tazmin edilen gayrinakdi kredi veya vadesi geldi i halde ödenmeyen herhangi bir kredi
bulunmamaktad r.

Kredilerden yenilenen ve yeniden itfa plan na ba lananlar n ilgili mevzuatla
belirlenen izlenme yöntemi d nda, bankalarca risk yönetim sistemleri çerçevesinde
yeni bir derecelendirme grubuna veya a rl na dahil edilip edilmedi i, bu yöntemler
ile ilgili yeni önlemlerin al p al nmad , bankalarca risk yönetim sistemleri
çerçevesinde uzun vadeli taahhütlerin k sa vadeli taahhütlere oranla daha fazla kredi
riskine maruz kald  kabul edilerek risk ayr rmas na gidilip gidilmedi i ;

Bankan n bu kapsamda kredili i lemi mevcut de ildir.
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Bankalar n yurtd nda yürütmekte olduklar  bankac k faaliyetleri ve kredilendirme
lemlerinin az say da ülke ya da mali kurum ile yürütülmesi durumunda bunun ilgili

ülkenin ekonomik ko ullar  dikkate al nd nda önemli bir risk do urup
do urmad na ili kin de erlendirme

thalat - ihracat i lemlerine arac k yapman n d nda halen yurtd nda yürütülmekte
olunan herhangi bir bankac k i lemi ya da yurtd na aç lm  bir kredi bulunmamaktad r.
thalat - ihracat i lemlerine arac k yap rken ise uluslararas  de erlendirme kriterlerine

göre üst düzeyde oldu u kabul edilen bankalarla çal lmaya çaba gösterilmektedir. Bu
nedenle de Banka’n n gerek kar  bankan n faaliyette oldu u ülkenin ekonomik
ko ullar ndan gerekse de kar  bankan n kendi yap ndan kaynaklanabilecek bir risk ile
kar la ma olas  yönetim taraf ndan dü ük olarak alg lanmaktad r. Ülke ve kar  banka
baz nda risk do uracak ekilde bir yo unla ma olup olmad  hususu periyodik olarak
kontrol edilmektedir.

Uluslararas  bankac k piyasas nda aktif bir kat mc  olarak di er finansal
kurumlar n finansal faaliyetleri ile birlikte de erlendirildi inde önemli ölçüde kredi
riski yo unlu una sahip olunup olunmad

Di er finansal kurumlar n ithalat ve ihracatta arac k i lemlerinin toplam hacmine göre söz
konusu i lemler tutar n çok daha s rl  olmas  nedeniyle bu konuda önemli bir kredi riski
yo unlu u ta nmamaktad r.

Banka’n n ;

a) lk büyük 100 nakdi kredi mü terisinden olan alaca n toplam nakdi krediler
portföyü içindeki pay

Banka’n n 31 Aral k 2014 tarihi itibariyle ilk büyük 100 nakdi kredi mü terisinden
alaca n toplam nakdi krediler portföyü içindeki pay  % 100 dür. (31 Aral k 2013: % 100)

b) lk büyük 100 gayrinakdi kredi mü terisinden olan alaca n toplam gayrinakdi
krediler portföyü içindeki pay

Banka'n n 31 Aral k 2014 tarihi itibariyle ilk büyük 100 gayrinakdi kredi mü terisinden
olan alaca n toplam gayrinakdi kredi portföyü içindeki pay   %100'dür. (31 Aral k 2013:
%100)

c) lk büyük 100 kredi mü terisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutar n
toplam bilanço içinde ve naz m hesaplarda izlenen varl klar içindeki pay

Banka’n n ilk büyük 100 kredi mü terisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutar n,
toplam bilanço içinde ve naz m hesaplarda izlenen varl klar içindeki pay  % 86’d r.

Bankaca üstlenilen kredi riski için ayr lan genel kar k tutar
Banka 1 Kas m 2006 tarih 2633 say  Resmi Gazetede yay mlanan “Bankalarca Kredilerin
ve Di er Alacaklar n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar çin Ayr lacak Kar klara
li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik” do rultusunda genel kredi kar

ay rmaktad r. Genel kredi kar , standart nitelikli nakdi krediler ve di er alacaklar için
yüzde 1, teminat mektuplar , aval ve kefaletleri ile di er gayrinakdi krediler için binde 2
oran nda hesaplanmaktad r.
Ancak 08.10.2013 tarih ve 28789 (Mükerrer) Resmi Gazetede ilgili yönetmeli inin 7.
maddesine eklenen f kra ile bankalar kulland rd klar  ihracat kredilerine (% 0), küçük ve
orta büyüklükteki i letmelere (KOB ) kulland lan nakdi kredilere binde be  (% 0,5),
gayrinakdi kredilere binde bir (% 0,1) oran nda genel kredi kar  ay rabilirler hükmü
getirilmi tir.
Banka eklenen f kraya göre hareketle 2014 y  için ay rd  genel kredi kar k tutar  781
TL’dir. (2013: 614 TL).
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Önemli bölgelerdeki önemlilik arz eden risk s flar na göre ayr lm  risk
tutarlar n co rafi da ; risk s flar na göre ayr lm  risklerin sektörlere
veya kar  taraflara göre da  ve tüm risklerin kalan vadelere göre da  asgari
olarak a daki tablolar esas al narak aç klan r ve gerekli görülen ilave bilgiler
bulunmas  halinde bunlara ili kin aç klamalar ;

Önemli Bölgelerdeki Önemlilik Arz eden Risklere li kin Profil:
Risk S flar  *

Cari Dönem

Merkezi
yönetimlerden
veya merkez

bankalar ndan
arta ba  olan
ve olmayan
Alacaklar

Bankalar
ve arac

kurumlardan
arta ba  olan

ve olmayan
Alacaklar

arta ba
olan ve

olmayan
Kurumsal
Alacaklar

arta
ba  olan

ve olmayan
Perakende
Alacaklar

Bankalar ve
Arac  Kurum-

ardan olan K sa
Vadeli Alacaklar

ile K sa Vadeli
Kurumsal
Alacaklar

Di er
Alacaklar Toplam

1.Yurtiçi 4,643 8,004 163,164 - - - 175,811
2.Avrupa Birli i Ülkeleri - 76 - - - - 76

3.OECD Ülkeleri ** - 46 - - - - 46
4.K  Bankac  Bölgeleri - - - - - - -
5.ABD, Kanada - 480 - - - - 480
6.Di er Ülkeler - - 11,409 - - - 11,409
7. tirak, Ba  Ortakl k ve
 Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar - - - - - - -

8.Da lmam  Varl klar/
 Yükümlülükler *** - - - - - - -

9.Toplam 4,643 8,606 174,573 - - - 187,822

Risk S flar  *

Önceki Dönem

Merkezi
yönetimlerden
veya merkez

bankalar ndan
arta ba  olan
ve olmayan
Alacaklar

Bankalar
ve arac

kurumlardan
arta ba  olan

ve olmayan
Alacaklar

arta ba
olan ve

olmayan
Kurumsal
Alacaklar

arta
ba  olan

ve olmayan
Perakende
Alacaklar

Bankalar ve
Arac  Kurum-

ardan olan K sa
Vadeli Alacaklar

ile K sa Vadeli
Kurumsal
Alacaklar

Di er
Alacaklar Toplam

1.Yurtiçi 23 9,431 162,241 - 13,408 - 185,103

2.Avrupa Birli i Ülkeleri - - - - 54 - 54
3.OECD Ülkeleri ** - - - - 33 - 33
4.K  Bankac  Bölgeleri - - - - - - -
5.ABD, Kanada - - - - 380 - 380
6.Di er Ülkeler - - - - - - -
7. tirak, Ba  Ortakl k ve
 Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar - - - - - - -

8.Da lmam  Varl klar/
 Yükümlülükler *** - - - - - - -

9.Toplam 23 9,431 162,241 - 13,875 - 185,570

* Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin Yönetmelikte yer alan risk s flar  dikkate al nacakt r.

** AB ülkeleri, ABD ve Kanada d ndaki OECD ülkeleri

*** Tutarl  bir esasa göre bölümlere da lamayan varl k ve yükümlülükler
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Sektörlere veya Kar  Taraflara Göre Risk Profili :
Risk S flar  *

Cari Dönem

Merkezi
yönetimlerden
veya merkez

bankalar ndan
arta ba  olan
ve olmayan
Alacaklar

Bankalar
ve arac

kurumlardan
arta ba
olan ve

olmayan
Alacaklar

arta ba
olan ve

olmayan
Kurumsal
Alacaklar

Bankalar ve
Arac

Kurumlardan
olan K sa Vadeli

Alacaklar ile
sa Vadeli

Kurumsal
Alacaklar TP YP Toplam

Tar m - - 200 - 200 - 200
Çiftçilik ve Hayvanc k - - 200 - 200 - 200

Ormanc k - - - - - - -

Bal kç k - - - - - - -

Sanayi - - 137,714 - 114,618 23,097 137,715
Madencilik ve Ta ocakç - - - - - - -

malat Sanayi - - 110,617 - 87,520 23,097 110,617

Elektrik, Gaz, Su - - 27,098 - 27,098 - 27,098

aat - - 8,297 - 8,297 - 8,297
Hizmetler 4,643 8,606 28,361 - 36,365 5,245 41,610

Toptan ve Perakende Ticaret - - 100 - 100 - 100

Otel ve Lokanta Hizmetleri - - 208 - 208 - 208

Ula rma Ve Haberle me - - 3 - 3 - 3

Mali Kurulu lar 4,643 9,431 28,050 - 36,054 5,245 41,299

Gayrimenkul ve Kira. Hizm. - - - - - - -

Serbest Meslek Hizmetleri - - - - - - -

itim Hizmetleri - - - - - - -

Sa k ve Sosyal Hizmetler - - - - -

Di er - - - - - - -

Toplam 4,643 9,431 174,573 - 159,480 28,342 187,822

* Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin Yönetmelikte yer alan risk s flar  dikkate al nacakt r.

Vade Unsuru Ta yan Risklerin Kalan Vadelerine Göre Da  :
Vadeye Kalan Süre

Risk S flar 1 ay 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay 1 y l üzeri
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez
Bankalar ndan arta Ba  Olan ve Olmayan
Alacaklar

- - - - -

 Bankalar ve arac  kurumlardan arta ba  olan
 ve olmayan Alacaklar 12,007 - - - -

arta ba  olan ve olmayan Kurumsal Alacaklar 28,016 11,075 11,345 46,935 20,664
arta Ba  Olan Ve Olmayan Perakende

Alacaklar - - - - -

Genel Toplam 38,023 11,075 11,345 46,935 20,664

Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin
Yönetmeli in 6 nc  maddesinde belirtilen risk s flar na ait risk a rl klar n
belirlenmesinde görevlendirilen bir kredi derecelendirme kurulu u veya ihracat kredi
kurulu u bulunmamaktad r.

Banka'da Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin
Yönetmeli in Ek-1’nde tan mlanan her bir risk a rl na tekabül eden kredi riski azalt m
yap lmamaktad r.

Önemli sektörlere veya kar  taraf türüne göre muhtelif bilgiler
De er Kayb na U ram  Krediler; Raporlama dönemi sonu itibar yla 90 günden fazla
gecikmi  olmas  veya kredibilitesi nedeniyle de er dü üklü üne u rad na kanaat
getirilmi  kredilerdir. Bu krediler için Kar klar Yönetmeli i kapsam nda “Özel Kar k”
hesaplamas  yap lmaktad r.
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Önemli Sektörler/Kar  taraflar Krediler
De er Kayb na

ram
Tahsili

Gecikmi
De er

Ayarlamalar Kar klar

Sanayi

malat Sanayi 2,981 2,981 - 2,981

De er ayarlamalar  ve kredi kar klar  de imine ili kin bilgiler:
Aç

Bakiyesi
Dönem çinde

Ayr lan kar k
tutarlar

Kar k
ptalleri

Di er
Ayarlamalar

Kapan
Bakiyesi

1 Özel  Kar klar 2,981 - - - 2,981

2 Genel Kar klar 614 167 - - 781

III. Piyasa riskine ili kin aç klamalar
Banka, finansal risk yönetimi amaçlar  çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amac yla
28 Haziran 2012 tarih ve 28337 say  “Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve
De erlendirilmesine li kin Yönetmelik” kapsam nda piyasa riski yönetimi faaliyetlerini
belirlemi  ve gerekli önlemleri alm r.

Piyasa riski Bankan n bilanço içi ve bilanço d  hesaplarda tuttu u pozisyonlar nda finansal
piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur, emtia ve hisse senedi fiyat
de melerine ba  olarak ortaya ç kan faiz oran  riski, emtia pozisyon riski, hisse senedi
pozisyon riski ve kur riski nedeniyle zarar etme ihtimalini ifade eder.

Genel piyasa riski ve spesifik risklere kar  bulundurulmas  gereken sermaye, “Bankalar n
Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin Yönetmelik”in
hükümleri çerçevesinde Standart Metot kullan larak hesaplanmakta ve ayl k olarak
raporlanmaktad r.

Bankan n piyasa riski analizi ‘ayl k’ olarak raporlanmakta ve ilgili kurumlara
gönderilmektedir.

Al m Sat m Portföyü hesaplar  günlük olarak de erlemeye tabi tutulur. Toplam risk
pozisyonu, de erleme sonuçlar  ve limit kullan m seviyeleri bir sonraki i  günü Risk
Yönetimi Bölümü Yöneticisine raporlan r.

Piyasa riskine ili kin bilgiler :

Tutar
I. Genel Piyasa Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü- Standart Metot 2

II. Spesifik Risk çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot 1
Menkul K ymetle tirme Pozisyonlar na li kin Spesifik Risk için gerekli Sermaye Yükümlülü ü -

III. Kur Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot -
IV. Emtia Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot -
V. Takas Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot -

VI. Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü-Standart Metot -
VII. Kar  Taraf Kredi Riski için Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot -

VIII. Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü -
IX. Piyasa Riski çin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülü ü (I+II+III+IV+V+VI+VII) 3

X. Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX) 38
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Dönem içerisinde aysonlar  itibar yla hesaplanan piyasa riskine ili kin ortalama
piyasa riski tablosu :

Cari Dönem Önceki Dönem

Ortalama En Yüksek En Dü ük Ortalama En Yüksek En Dü ük
    Faiz Oran  Riski 3 3 3 2 5 0

    Hisse Senedi Riski 0 0 0 0 0 0

    Kur Riski 163 618 0 74 344 0

    Emtia Riski 0 0 0 0 0 0

    Takas Riski 0 0 0 0 0 0

    Opsiyon Riski 0 0 0 0 0 0

    Kar  Taraf Kredi Riski 9 22 0 8 28 0

Toplam Riske Maruz De er 2,194 7,843 38 1,050 4,345 0

Kar  taraf kredi riskine ili kin bilgiler ;

Menkul k ymet ve türev i lemler için kar  taraf kredi riski hesaplanmaktad r. Kar  taraf
kredi riski hesaplamalar nda, Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve
De erlendirilmesine li kin Yönetmelik Ek-2 çerçevesinde Gerçe e Uygun De erine Göre
De erleme Yöntemi kullan lmaktad r. Türev i lemler için yenileme maliyeti ve potansiyel
kredi riski tutar n toplam , risk tutar  olarak dikkate al nmaktad r. Yenileme maliyetleri
sözle melerin gerçe e uygun de erine göre de erlemesi ile, potansiyel kredi risk tutar  ise
sözle me tutarlar n yönetmelik ekinde belirtilen kredi dönü üm oranlar  ile çarp lmas
suretiyle hesaplanmaktad r.

IV. Operasyonel riske ili kin aç klamalar :

Operasyonel riske esas tutar, Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve
De erlendirilmesine ili kin Yönetmelik’in 14. maddesi uyar nca temel gösterge yöntemine
göre hesaplanm r.

ll k brüt gelir, faiz gelirleri ile faiz d  gelirlerin net tutarlar n toplam ndan sat lmaya
haz r ve vadeye kadar elde tutulacak menkul k ymetler hesaplar nda izlenen menkul
de erlerin sat ndan kaynaklanan kâr / zarar ile ola anüstü gelirler ve sigortadan tazmin
edilen tutarlar dü ülerek hesaplanmaktad r.

Bankan n nihai hedefi geli mi  yakla mlar  kullanmak oldu undan, Basel II normlar na
uygun olarak operasyonel risk kay p veri taban  tesis edilmi  olup, düzenli olarak veri
biriktirmeye ba lan lm r.

Temel Gösterge Yönteminin Kullan lmas  Durumunda :

2 ÖD
Tutar

1 ÖD
Tutar

CD
Tutar

Toplam/
Pozitif BG

 say
Oran
(%) Toplam

Brüt Gelir 9,554 10,752 10,150 10,152 15 1,523
Operasyonel Riske Esas Tutar
(Toplam*12,5) 19,035
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V. Kur riskine ili kin aç klamalar

Banka’n n maruz kald  kur riski, bu durumun etkilerinin tahmin edilmesi, Banka
Yönetim Kurulu’nun günlük olarak izlenen pozisyonlar için belirledi i limitler

Banka'n n maruz kald  kur riskinin ölçülmesinde, yasal raporlamada kullan lan Standart
Metot ile Riske Maruz De er Yöntemi kullan lmaktad r.

Kur riskine esas sermaye yükümlülü ü hesaplan rken Banka'n n tüm döviz varl klar ,
yükümlülükleri ve vadeli döviz i lemleri göz önünde bulundurulur. Her bir döviz cinsinin
Türk Liras  kar klar  itibar yla net k sa ve uzun pozisyonlar  hesaplan r. Mutlak de erce
büyük olan pozisyon sermaye yükümlülü üne esas tutar olarak belirlenmektedir. Bu tutar
üzerinden sermaye yükümlülü ü hesaplan r.

Yönetim Kurulu, günlük olarak kur riski ile ilgili pozisyonlar n limit dahilinde olup
olmad  denetlemektedir.

Önemli olmas  durumunda yabanc  para cinsinden borçlanma araçlar n ve net
yabanc  para yat mlar n riskten korunma amaçl  türev araçlar  ile korunmas n
boyutu
31 Aral k 2014 tarihi itibar yla Banka’n n riskten korunma amaçl  s flad  türev araçlar
bulunmamaktad r.

Yabanc  para risk yönetim politikas
Risk politikas  limitler dahilindeki i lemler üzerine kurulmu  olup, yabanc  para pozisyonun
dengede tutulmas  esast r.

Gerek ulusal mevzuat gerekse uluslararas  uygulamalar nda ve mevcut özkaynak profili
kapsam nda belirlenmi  alt ve üst limitler aral nda pozisyon al nmas na yönelik bir YP
risk yönetim politikas  sözkonusu olup, spekülatif pozisyon ta nmamaktad r.

Maruz kal nan kur riski

Banka, 31 Aral k 2014 tarihi itibar yla 30 TL bilanço kapal  pozisyonundan olmak üzere
toplam 30 TL yabanc  para kapal  pozisyon ta maktad r. Banka'n n 31.12.2014 döneminde
bilanço d  pozisyonu bulunmamaktad r.

Önceki Dönemde (31 Aral k 2013) 3,276 TL bilanço kapal  pozisyonundan, 16 TL si Net
Naz m Hesap Pozisyonundan olmak üzere toplam 3,292 TL kapal  pozisyon ta maktad r.

Banka’n n bilanço tarihi ile bu tarihten geriye do ru son be  i  günü kamuya duyurulan cari
döviz al  kurlar  TL olarak a daki tabloda verilmi tir:

USD EURO

Bilanço Tarihindeki Cari Döviz Al  Kuru 2,3189 2,8207
Bilanço tarihinden önceki 1. Günün Cari Döviz Al  Kuru 2,3235 2,8339
Bilanço tarihinden önceki 2. Günün Cari Döviz Al  Kuru 2,3182 2,8255
Bilanço tarihinden önceki 3. Günün Cari Döviz Al  Kuru 2,3177 2,8368
Bilanço tarihinden önceki 4. Günün Cari Döviz Al  Kuru 2,3209 2,8312
Bilanço tarihinden önceki 5. Günün Cari Döviz Al  Kuru 2,3165 2,8317

Son 30 Günün Basit Aritmetik Ortalamas 2,2877 2,8217
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Ana ortakl k bankan n kur riskine ili kin bilgiler :

Cari Dönem EURO USD Di er YP Toplam

Varl klar
Nakit De erler (Kasa,Efektif Deposu,Yoldaki
Paralar,Sat n Al nan Çekler) ve T.C.Merkez Bnk. 134 9,344 - 9,478

Bankalar 309 2,399 301 9,009
Gerçe e Uygun De er Fark  Kar veya Zarara
Yans lan Finansal Varl klar - - - -

Para Piyasalar ndan Alacaklar - - - -
Sat lamaya Haz r Finansal Varl klar - - - -
Krediler - - - -

tirak, Ba  Orakl klar ve Birlikte Kontrol.Ed.Ort. - - - -
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat mlar - - - -
Riskten Korunma Amaçl  Türev Finansal Varl klar - - - -
Maddi Duran Varl klar - - - -
Maddi Olmayan Duran Varl klar - - - -
Di er Varl klar - - - -

Toplam Varl klar 443 11,743 301 12,487

Yükümlülükler
Bankalar Mevduat - - - -
Döviz Tevdiat Hesab - - - -
Para Piyasalar na Borçlar - - - -
Di er Mali Kurulu lar. Sa l. Fonlar - - - -
hraç Edilen Menkul De erler - - - -

Muhtelif Borçlar 441 12,004 7 12,452
Riskten Korunma Amaçl  Türev Finasal Borçlar - - - -
Di er Yükümlülükler - 5 - 5

Toplam Yükümlülükler 441 12,009 7 12,457

Net Bilanço Pozisyonu 2 (266) 294 30
Net Naz m Hesap Pozisyonu - - - -
  Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - - - -
  Türev Finansal Araçlardan Borçlar - - - -
  Gayri Nakdi Krediler 3,074 31,710 - 34,784

Önceki Dönem
Toplam Varl klar 325 38,529 362 39,216
Toplam Yükümlülükler 146 35,793 1 35,940

Net Bilanço Pozisyonu 179 2,736 361 3,276
Net Naz m Hesap Pozisyonu - 2,134 (2,118) 16
  Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - 2,134 - 2,134
  Türev Finansal Araçlardan Borçlar - - 2,118 2,118
  Gayri Nakdi Krediler 2,026 5,826 - 7,852
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VI. Faiz oran  riskine ili kin aç klamalar

Bankan n faiz oranlar ndaki hareketler nedeniyle, getirisi faiz oran  ile ili kilendirilmi
borçlanmay  temsil eden finansal araçlarda sahip oldu u pozisyonuna ba  olarak maruz
kalabilece i zarar ihtimalini ifade eder.

Standart metot kapsam nda yap lan ölçümler, vade merdiveni kullan larak ayl k yerine
getirilmektedir.

Varl klar n, yükümlülüklerin ve naz m hesap kalemlerinin faize duyarl

Cari Dönem Sonu 1 Aya
Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Y l 5 Y l ve

Üzeri Faizsiz Toplam

Varl klar:
Nakit De erler (Kasa,Efektif
Deposu,Yoldaki Paralar,Sat n
Al nan Çekler) ve TC Merkez
Bankas

- - - - - 9,939 9,939

Bankalar 12,007 - - - - 3,022 15,029

Gerçe e Uygun De er Fark  Kâr
veya Zarara Yans lan FV - - - 99 - - 99

Para Piyasalar ndan Alacaklar - - - - - - -
Sat lmaya Haz r Finansal V. - 2,034 - - - 160 2,194
Verilen Krediler 26,008 5,757 44,588 15,000 - - 91,353
Vadeye Kadar Elde Tut.Men.De . - - - - - - -
Di er Varl klar (*) - - - - - 1,665 1,665
Toplam Varl klar 38,015 7,791 44,588 15,099 - 14,786 120,279
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduat - - - - - - -
Di er Mevduat - - - - - - -
Para Piyasalar na Borçlar - - - - - - -
Muhtelif Borçlar - - - - - 14,487 14,487
hraç Edilen Menkul De erler - - - - - - -

Di er Mali Kurul. Sa l. Fonlar - - - - - - -
Di er Yükümlülükler (**) - - - - - 105,792 105,792
Toplam Yükümlülükler - - - - - 120,279 120,279

Bilançodaki Uzun Pozisyon 38,015 7,791 44,588 15,099 - - 105,493
Bilançodaki K sa Pozisyon - - - - - (105,493) (105,493)
Naz m Hesaplardaki Uzun
Pozisyon - - - - - - -

Naz m Hesaplardaki K sa
Pozisyon - - - - - - -

Toplam Pozisyon 38,015 7,791 44,588 15,099 - (105,493) -

(*) Maddi ve maddi olmayan duran varl klar faizsiz sütununda gösterilmi tir.
(**) Özsermaye kalemleri di er yükümlülükler içerisinde faizsiz sütünunda gösterilmi tir.
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Önceki Dönem Sonu 1 Aya
Kadar 1 - 3 Ay 3 - 12 Ay 1 - 5 Y l

5 Y l ve
Üzeri Faizsiz Toplam

Varl klar:
Nakit De erler (Kasa,Efektif
Deposu,Yoldaki Paralar,Sat n
Al nan Çekler) ve TC Merkez
Bankas

- - - - - 1,541 1,541

Bankalar 28,615 - - - - 2,345 30,960

Gerçe e Uygun De er Fark  Kâr
veya Zarara Yans lan FV - - - 90 - 16 106

Para Piyasalar ndan Alacaklar - - - - - - -
Sat lmaya Haz r FV - 3,831 - - - 160 3,991
Verilen Krediler 14,503 1,510 36,420 45,010 - - 97,443
Vadeye Kadar Elde Tut. Yat. - - - - - - -
Di er Varl klar (*) - - - - - 1,284 1,284
Toplam Varl klar 43,118 5,341 36,420 45,100 - 5,346 135,325

Yükümlülükler:

Bankalar Mevduat - - - - - - -
Di er Mevduat - - - - - - -
Para Piyasalar na Borçlar - - - - - - -
Muhtelif Borçlar - - - - - 35,979 35,979
hraç Edilen Menkul De erler - - - - - - -

Di er Mali Kurul. Sa l. Fonlar - - - - - - -
Di er Yükümlülükler (**) - - - - - 99,346 99,346
Toplam Yükümlülükler - - - - - 135,325 135,325

Bilançodaki Uzun Pozisyon 43,118 5,341 36,420 45,100 - - 129,979
Bilançodaki K sa Pozisyon - - - - - (129,979) (129,979)
Naz m Hesaplardaki Uzun
Pozisyon - - - - - 2,134 2,134

Naz m Hesaplardaki K sa
Pozisyon - - - - - (2,118) (2,118)

Toplam Pozisyon 43,118 5,341 36,420 45,100 - (129,963) 16

(*) Maddi ve maddi olmayan duran varl klar faizsiz sütununda gösterilmi tir.

(**) Özsermaye kalemleri di er yükümlülükler içerisinde faizsiz sütünunda gösterilmi tir.
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Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar   ( % ) :

Cari Dönem Sonu EURO USD Yen TL

Varl klar:
Nakit De erler (Kasa,Efektif
Deposu,Yoldaki Paralar,Sat n Al nan
Çekler) ve TC Merkez Bankas

- - - -

Bankalar - - - 11,10
Gerçe e Uygun De er Fark  Kâr veya
Zarara Yans lan Finansal Varl klar - - - 7,96

Para Piyasalar ndan Alacaklar - - - -
Sat lmaya haz r finansal varl klar - - - 10,74
Verilen Krediler - - - 10,69
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yat mlar - - - -

Yükümlülükler:
Bankalar Mevduat - - - -
Di er Mevduat - - - -
Para Piyasalar na Borçlar - - - -
Muhtelif Borçlar - - - -
hraç Edilen Menkul De erler - - - -

Di er Mali Kurulu lardan Sa lanan Fonlar - - - -

Önceki Dönem Sonu EURO USD Yen TL

Varl klar:
Nakit De erler (Kasa,Efektif
Deposu,Yoldaki Paralar,Sat n Al nan
Çekler) ve TC Merkez Bankas

- - - -

Bankalar - 0,45 - 8,50
Gerçe e Uygun De er Fark  Kâr veya
Zarara Yans lan Finansal Varl klar - - - 10,15

Para Piyasalar ndan Alacaklar - - - -
Sat lmaya haz r finansal varl klar - - - 10,82
Verilen Krediler 8.00 6,50 - 9,35
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yat mlar - - - -

Yükümlülükler:
Bankalar Mevduat - - - -
Di er Mevduat - - - -
Para Piyasalar na Borçlar - - - -
Muhtelif Borçlar - - - -
hraç Edilen Menkul De erler - - - -

Di er Mali Kurulu lardan Sa lanan Fonlar - - - -
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Bankac k hesaplar ndan kaynaklanan faiz oran  riski:
Bankan n Bankac k hesaplar nda yer alan ve bilanço içi ve bilanço d  pozisyonlardan
kaynaklanan faiz oran  riski standart ok yöntemi ile ölçülür ve de erlendirilir. Pozitif ve
negatif standart ok oran ; TL faiz oranlar  için (+) 500bp, (-) 400bp; Euro ve USD
cinsinden faiz oranlar  için ise (+) 200bp, (-) 200bp olarak uygulan r. Bankac k
oranlar ndan kaynaklanan faiz orani riski standart rasyosu 31 Aral k 2014 dönemi itibar yla

daki gibi olu mu tur.

Para Birimi
Uygulanan ok
(+/- baz puan)

Uygulanan ok
(- baz puan)

Kazançlar
/Kay plar

Kazançlar/ Özkaynaklar
- Kay plar/ Özkaynaklar

1 TRY 500 -400 172/-205 0,0017/-0,002

2 EURO 200 -200 0/-0 0/0

3 USD 200 -200 1/-29 0/0

Toplam (Negatif oklar çin) 172 0,0017

Toplam (Pozitif oklar çin) 205 0,0020

VII. Hisse senedi pozisyon riskine ili kin aç klamalar:
Bankac k hesaplar ndan kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski bulunmamaktad r.
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VIII. Likidite riskine ili kin aç klamalar :
Bankan n nakit ak ndaki dengesizlik sonucunda, nakit ç lar  tam olarak ve zaman nda
kar layacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit giri ine sahip olmamas
durumunu ifade eder. Likidite riski, bankan n varl klar nda bulunan pozisyonlar  piyasa
yap  nedeniyle kolayca nakde çevirememesi gibi nedenlerden veya nakit giri -

lar ndaki düzensizlikten kaynaklanabilir.

Banka likidite riskinden korunmak amac yla fonlama kaynaklar  yurtiçi ve yurtd ndan
kullan lan krediler olmak üzere çe itlendirmekte, varl k ve yükümlülükler aras nda vade
uyumunun sa lanmas  gözetilmekte, piyasa dalgalanmalar  neticesinde ortaya ç kabilecek
likidite ihtiyac n eksiksiz bir biçimde sa lanabilmesi amac yla likit de erler muhafaza
edilmektedir.

Yasal olarak tan mlanm  likidite takibinin yan ra günlük olarak takip edilen bir banka
likiditesi tan  ve limiti olu turulmu  olup, düzenli olarak takip edilmektedir.

Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:

Cari Dönem Vadesiz 1 Aya
Kadar 1- 3 Ay 3-12 Ay 1-5 Y l 5 Y l ve

Üzeri
Da la-

mayan (*) Toplam

Varl klar
Nakit De erler (Kasa,Efektif
Deposu,Yoldaki Paralar,Sat n
Al nan Çekler) ve TC Merkez
Bankas

9,939 - - - - - - 9,939

Bankalar 3,022 12,007 - - - - - 15,029

Gerçe e Uygun De er Fark  Kâr
veya Zarara Yans lan Menkul De . - - - - 99 - - 99

Para Piyasalar ndan Alacaklar - - - - - - - -
Sat lmaya Haz r Menkul De erler - - 34 2,000 - - 160 2,194
Verilen Krediler - 26,008 5,757 44,588 15,000 - - 91,353
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yat mlar - - - - - - - -

Di er Varl klar (*) - - - - - - 1,665 1,665

Toplam Varl klar 12,961 38,015 5,791 46,588 15,099 - 1,825 120,279

Yükümlülükler
Bankalar Mevduat - - - - - - - -
Di er Mevduat - - - - - - - -
Di er Mali Kurulu lardan Sa lanan
Fonlar - - - - - - - -

Para Piyasalar na Borçlar - - - - - - - -
hraç Edilen Menkul De erler - - - - - - - -

Muhtelif Borçlar 14,487 - - - - - - 14,487
Di er Yükümlülükler - - - - - - 105,792 105,792

Toplam Yükümlülükler 14,487 - - - - - 105,792 120,279

Likidite Aç (1,526) 38,015 5,791 46,588 15,099 - (103,967) -

Önceki dönem

Toplam Aktifler 4,062 43,118 1,541 38,220 47,100 - 1,284 135,325
Toplam Pasifler 35,979 - - - - - 99,346 135,325

Net Likidite Aç (31,917) 43,118 1,541 38,220 47,100 - (98,062) -

 (*) Bilançoyu olu turan aktif hesaplardan sabit k ymetler ve pe in ödenmi  giderler gibi bankac k faaliyetinin sürdürülmesi
için gereksinim duyulan, k sa zamanda nakde dönü me ans  bulunmayan di er aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir.
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BDDK taraf ndan 1 Kas m 2006 tarih ve 26333 say  Resmi Gazete’de yay mlanarak
yürürlü e giren  “Bankalar n Likidite Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine
li kin Yönetmelik”  uyar nca  7 ve 31 günlük vadeler itibar yla hesaplanan yabanc  para ve

toplam likidite yeterlilik oranlar n s ras yla % 80 ve % 100’den az olmamas
gerekmektedir. Yabanc  para likidite yeterlilik oran , yabanc  para varl klar n yabanc  para
yükümlülüklere, toplam likidite yeterlilik oran  da toplam varl klar n toplam
yükümlülüklere oran  ifade etmektedir.

Banka’n n 2014 y  içinde ilgili yönetmeli in “Oransal S rlara Uyumsuzluk” maddesine
ayk  bildirimi ve durumu bulunmamakla birlikte her iki vadede ortalama tutarlar yasal
oranlar n bir hayli üzerinde gerçekle mi tir.

Bankan n rapor tarihi dahil olmak üzere geriye do ru be  haftan n birinci ve ikinci vade
dilimlerinde olu an oranlar a daki tabloda gösterilmi tir.

Birinci Vade Dilimi (Haftal k) kinci Vade Dilimi (Ayl k)
YP YP + TP YP YP + TP

05.12.2014 Haftas 128,71 370,32 115,82 381,06
12.12.2014 Haftas 107,74 310,39 108,14 379,51
19.12.2014 Haftas 98,57 244,53 97,03 264,37
26.12.2014 Haftas 100,20 302,32 104,87 363,77
02.01.2015 Haftas 166,77 544,69 145,93 364,18

IX. Menkul K ymetle tirme Pozisyonuna ili kin aç klamalar
Banka'n n menkul k ymetle tirme pozisyonlar  bulunmamaktad r.

X. Kredi Riski Azalt m Tekniklerine ili kin aç klamalar
Banka kredi riski azalt m tekniklerini kullanmamaktad r.

XI. Risk Yönetimi hedef ve Politikalar na ili kin aç klamalar

Risk Yönetimine li kin Stratejiler ve Uygulamalar
Risk Yönetimi Bölümü faaliyetlerini öncelikle yasal gereklilikleri en etkili ve yeterli ekilde
kar lamak üzere biçimlendirmekte ve icra etmektedir. Bunun yan  s ra yasal gereklilik arz
etmese dahi,risk yönetimi fonksiyonundan bankan n maksimum düzeyde yararlan
temin edebilmek ad na,ileri modelleri hedeflemekte, ileri modellemeler için elzem olan
altyap  gereksinimilerini temin etme yönünde ilave faaliyetleri planlamakta ve k m k m
hayata geçirmektedir. Bu kapsamda ilgili mevzuat  yak ndan takip ederek mevzuata uygun
organizasyonel yap yla ç Sistemler bünyesinde görev icra eden Risk Yönetimi Bölümü;
kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk yönetimini ayr  ayr  ele alm  olup ayr ca i
süreklili inin kesintiye u ramas  riskinin de bir birim taraf ndan yönetilmesini temin
etmi tir.

Risk Yönetim Sisteminin Yap  ve Organizasyonu

Risk yönetimi sistemi; bankan n gelecekteki nakit ak mlar n ihtiva etti i risk-getiri
yap , buna ba  olarak faaliyetlerin niteli ini ve düzeyini izlemeye, kontrol alt nda
tutmaya ve gerekti inde de istirmeye yönelik olarak belirlenen politikalar, uygulama
usulleri ve limitler vas tas yla, maruz kal nan risklerin tan mlanmas , ölçülmesini,
izlenmesini ve kontrol edilmesini sa lamaya yönelik süreçler bütünüdür. Risk Yönetimi
Faaliyetleri esas olarak;
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Risklerin ölçülmesi,
Risklerin izlenmesi,
Risklerin kontrolü ve raporlanmas  faaliyetlerinden olu ur. Bu faaliyetler Risk Yönetimi
Bölümü Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak icra edilir.

Risk Yönetimi Bölümü Banka Denetim Komitesine do rudan ba  olarak çal r.
Bankan n i lem hacmindeki art  ve i lemlerin niteli inin gerektirmesi halinde risk yönetimi
bölümü içinde münferit (kredi, operasyon, piyasa risk birimleri v.b) alt birimler olu turulur.

Bölüm bir müdür ve yeterli say da elemandan olu ur. Bölüme yönetici düzeyinde atamalar
Yönetim Kurulu taraf ndan yap r.

Bölüm Müdürünün yüksek ö renim görmü , bankac k konular nda en az 7 y ll k tecrübe
ve risk yönetimi alan nda yeterli deneyime sahip olmas  gerekir.

Risk yönetimi i levi bankan n maruz kald  ya da kalabilece i tüm risklerin tan mlanmas ,
ölçülmesi, risklerin yo unla  alanlar n tespit edilmesi, bunlar n raporlanmas  ve risklerin
yönetimi süreçlerini kapsamaktad r.

Her risk türü baz ndaki tüm tan mlamalar ve hükümler a daki dokümantasyon baz nda
ele al r ve uygulan r.

-Piyasa ve Likidite Riski Strateji ve Politikalar  Doküman
-Kredi ve Kar  Taraf Riski Strateji ve Politikalar  Doküman
-Operasyonel Risk Strateji ve Politikalar  Doküman

Risk Raporlamalar  ve Ölçüm Sistemlerinin Kapsam ve Niteli i

Bankam zda piyasa riski yönetimi kapsam nda otoriteye sunulan yasal raporlamalar standart
metoda göre ayl k bazda haz rlanarak sermaye yeterlili i standart oran  hesaplamas na dahil
edilmekte ve aylar itibar yla de iklikler incelenip de erlendirilmektedir. Yasal likidite
riskine ili kin de erleme ve analiz çal malar yla gerçekle tirilen grafikler ilgili Denetim
Komitesi toplant lar nda payla lmaktad r.Yasal likidite takibine ilaveten banka iç likidite
tan  ve limiti olu turulmu  olup bu uygulama kapsam nda günlük limit takipleri yap larak
sonuçlar Genel Müdür ve Hazine Yönetimi ile payla lmaktad r. Zarar durdurma limiti
uygulamas  takipleri düzenli olarak günlük bazda gerçekle tirilmektedir. Yap sal faiz oran
riskine kar k olarak Standart Faiz oku yöntemi tercihi ile Faiz Gap ve Duyarl k
Analizleri ayl k olarak haz rlanarak ilgili Denetim Komitesi toplant lar nda en güncel
haliyle sunulmaktad r.

Kredi Riski yönetimi kapsam nda ayl k olarak standart yöntemle hesaplanan kredi riskine
maruz de er, sermaye yeterliligi standart oran  hesaplamas na dahil edilmektedir. Ayl k
kredi riski de erlendirme raporu uygulamas  ile bankan n kredi portföyüne dair tespit ve
de erlendirmeler ilgili Denetim Komitesi toplant lar nda payla lmaktad r. çsel
Derecelendirmeye Dayal  Yakla m modeline geçilebilmesi için elzem olan kredi riski
kay p veri taban  uygulamas  hayata geçirilerek veri havuzunun olu turulmas  için takipler
ve haz rlanan yeni rating modeline ili kin testler devam ettirilmektedir .

Operasyonel risk yönetimi kapsam nda Operasyonel riske esas tutar, 28 Haziran 2012 tarih
ve 28337 say  Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren “Bankalar n Sermaye
Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin Yönetmelik” in “Temel Gösterge
Yöntemi” ile hesaplanmakta ve y ll k bazda otoriteye raporlanarak sermaye yeterlili i
standart oran  hesaplamas na dahil edilmektedir.Operasyonel riskin ileri bir ölçüm
yakla  ile ölçülebilmesi için gerekli iç verinin Basel II normlar na daha uygun sistematik
bir ekilde toplanabilmesi amac yla olu turalan Operasyonel Risk Kay p Veri Taban
Uygulamas  sonuçlar  Denetim Komitesine düzenli aral klarla raporlanmaktad r.
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Bankam zda operasyonel risk tan mlamalar n yap labilmesi amac yla Öz De erlendirme
(Self Assessment) çal mas  her y l düzenli olarak gerçekle tirilmektedir. Ayr ca
operasyonel risk yönetimi çal an fark ndal n yükseltilmesi kapsam nda belirli
periyotlarda haz rlanan operasyonel risk bülteni banka çal anlar  ile payla lmaktad r.

Riskten Korunma ve Risk Azalt m Politikalar  ile Bunlar n Etkinli inin Sürekli
Kontrolüne li kin Süreçler

31 Aral k 2014 tarihi itibar yla Banka’n n riskten korunma amaçl  s flad  finansal
araçlar  bulunmamaktad r. Riske maruz kalma olas  minimize eden etkin ç Sistemler
yap  ile faaliyetler icra edilmektedir.

XII. Finansal varl k ve borçlar n gerçe e uygun de eri ile gösterilmesine ili kin
aç klamalar :

Defter De eri Gerçe e Uygun De er

Cari Dönem Önceki
Dönem Cari Dönem Önceki

Dönem

Finansal Varl klar 108,277 132,328 108,575 132,328
    Para Piyasalar ndan Alacaklar - - - -
    Bankalar 15,029 30,960 15,029 30,960
    Sat lmaya Haz r Finasal Varl klar 2,160 3,960 2,194 3,960
    Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat mlar - - - -
    Verilen Krediler 91,088 97,408 91,352 97,443
Finansal Borçlar 14,487 35,979 14,487 35,979
    Bankalar Mevduat - - - -
    Di er Mevduat - - - -
    Di er Mali Kurulu lardan Sa lanan Fonlar - - - -
    hraç Edilen Menkul De erler - - - -
    Muhtelif  Borçlar 14,487 35,979 14,487 35,979

Vadeye kadar elde tutulacak yat mlar n ve sat lmaya haz r finansal varl klar n gerçe e
uygun de erleri, piyasa fiyatlar  veya bu fiyat n tespit edilemedi i durumlarda faiz, vade ve
benzeri di er ko ullar bak ndan ayn  nitelikli piyasalarda i lem gören benzer menkul
de erlerin piyasa fiyatlar  baz al narak saptan r.

Verilen kredilerin gerçe e uygun de eri, sabit faizli krediler için cari piyasa faiz oranlar
kullan larak ilerideki nakit ak mlar n iskonto edilmesiyle hesaplan r. De ken faizli
kredilerin defter de eri gerçe e uygun de erini ifade eder.

Di er varl k ve yükümlülüklerde ise gerçe e uygun de er, elde etme maliyeti ve birikmi
faiz reeskontlar n toplam  ifade etmektedir.

XIII. Ba kalar  nam ve hesab na yap lan i lemler, inanca dayal  i lemlere ili kin
aç klamalar :

Banka ba kalar n nam ve hesab na al m, sat m, saklama, finansal konularda yönetim ve
dan manl k hizmetleri vermemektedir.
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BE NC  BÖLÜM

Finansal Tablolara li kin Aç klama ve Dipnotlar

I. Bilançonun aktif hesaplar na ili kin aç klama ve dipnotlar:
a. Nakit de erler ve TC Merkez Bankas  Hesab

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Kasa/Efektif 37 194 21 36
TCMB 424 9,284 515 969
Di er - - - -

Toplam 461 9,478 536 1,005

T.C. Merkez Bankas  Hesab
Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP
Vadesiz Serbest Hesap 424 9,284 515 45
Vadeli Serbest Hesap - - - -
Vadeli Serbest Olmayan Hesap - - - -
Toplam 424 9,284 515 45

TCMB’nin 2013/15 Say  “Zorunlu Kar klar Hakk nda Tebli i”ne göre Banka Türk
Paras  yükümlülükler için % 11.5 , yabanc  para yükümlülükleri için % 13 oran nda zorunlu
kar k tesis etmektedir. Zorunlu kar klar, iki haftada bir Cuma günleri itibariyle
hesaplanarak 14 günlük dilimler halinde tesis edilmektedir.

TCMB 2013 y nda yay mlad  2013/15 say  Zorunlu Kar k tebli i ile önceden
zorunlu kar k tutulan Muhtelif Borçlar (390, 391), Ödenecek vergi, resim, harç ve primler
(380), Ödeme Emirleri (394, 395) gibi muhasebe hesaplar  yükümlülük tan ndan

kar lm r.

b. Net de erleriyle ve kar la rmal  olacak ekilde, gerçe e uygun de er fark
kâr/zarara yans lan finansal varl klardan repo i lemlerine konu olanlar ve
teminata verilen/bloke edilenlere ili kin bilgiler:
Bankan n cari dönemde repo i lemine konu gerçe e uygun de er fark  kar/zarara yans lan
finansal varl  bulunmamaktad r.

Banka’n n cari dönemde teminata verilen / bloke edilen gerçe e uygun de er fark
kâr/zarara yans lan finansal varl  bulunmamaktad r.

c. Al m sat m amaçl  türev finansal varl klara ili kin pozitif farklar tablosu

Al m Sat m Amaçl  Türev
Finasal Varl klar

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Vadeli lemler - - - -
Swap lemleri - - - -
Futures lemleri - - - -
Opsiyonlar - - - -
Di er - - - -

Toplam - - - -
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ç. Bankalar Hesab na ili kin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

 Yurtiçi 12,020 - 3,010 25,612

 Yurtd - 3,009 - 2,338

 Yurtd  Merkez ve ubeler - - - -

Toplam 12,020 3,009 3,010 27,950

Yurtd  bankalar hesab na ili kin bilgiler :

Serbest Tutar Serbest Olmayan Tutar

Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
  AB Ülkeleri 379 354 - -

ABD, Kanada 2,399 1,817 - -
  OECD Ülkeleri (*) 231 167 - -
  K  Bankac  Bölgeleri - - - -
  Di er - - - -
Toplam 3,009 2,338 - -
(*) AB ülkeleri, ABD ve Kanada d ndaki OECD ülkeleri

d. Net de erleriyle ve kar la rmal  olacak ekilde,sat lmaya haz r finansal varl klardan
repo i lemlerine konu olanlar ve teminata verilen/bloke edilenlere ili kin bilgiler:
Bankan n cari dönemde repo i lemlerine konu, teminat olarak gösterilen veya teminata
verilen veya bloke edilen sat lmaya haz r finansal varl  bulunmamaktad r.

e. Sat lmaya haz r finansal varl klara ili kin bilgiler :

Bankan n cari dönemde portföyünde Orfin Finansman A. .'nin 2,000 TL nominal bedelli ve
üç ayda bir kupon ödemeli tahvili bulunmaktad r.
6362 say  Sermaye Piyasas  Kanunu’nun 138’inci maddesiyle “Borsa stanbul A. .” nin
ortakl k yap na ili kin yap lan belirlemelerde sermayenin yüzde dördünün MKB’nin
mevcut üyelerine bedelsiz olarak devredilmesine karar verilmi tir.
Buna göre Borsa stanbul A. . (C) Grubu ortakl k paylar ndan, üye ba na adedi 1 Kuru tan
15.971.094 adet pay n bedelsiz olarak devredilmesine karar verilmi  ve bu hisseler 160 TL
olarak muhasebe hesaplar na kaydedilmi tir.

Cari Dönem Önceki Dönem

Borçlanma Senetleri 2,034 3,831
Borsada lem Gören 2,034 3,831
Borsada lem Görmeyen - -

Hisse Senetleri 160 160
Borsada lem Gören - -
Borsada lem Görmeyen 160 160

De er Azalma Kar  (-) - -
Toplam 2,194 3,991
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f. Kredilere ili kin aç klamalar

Banka’n n ortaklar na ve mensuplar na verilen her çe it kredi veya avans n
bakiyesine ili kin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi

Banka Ortaklar na Verilen Do rudan Krediler 25,000 22,542 45,000 35,001
   Tüzel Ki i Ortaklara Verilen Krediler 25,000 22,542 45000 35,001
   Gerçek Ki i Ortaklara Verilen Krediler - - - -

Banka Ortaklar na Verilen Dolayl  Krediler 14,000 118,614 14,000 80,119

Banka Mensuplar na Verilen Krediler - - - -
Toplam 39,000 141,156 59,000 115,120

Banka, bilanço tarihi itibar yla gayrinakdi kredilerin % 87’sini ve nakdi kredilerin %
43’ünü ili kili irketlere kulland rm r.

Birinci ve ikinci grup krediler, di er alacaklar ile yeniden yap land lan ya da yeni
bir itfa plan na ba lanan krediler ve di er alacaklara ili kin bilgiler

 Standart Nitelikli Krediler ve Di er
Alacaklar

Yak n zlemedeki Krediler ve Di er
 Alacaklar

Nakdi Krediler

Krediler ve
Di er

Alacaklar

Sözle me Ko ullar nda
De iklik Yap lanlar

Krediler ve
Di er

Alacaklar

Sözle me Ko ullar nda
De iklik Yap lanlar

Ödeme
Plan n

Uzat lmas na
Yönelik

De iklik
Yap lanlar

Di er

Ödeme
Plan n

Uzat lmas na
Yönelik

De iklik
Yap lanlar

Di er

htisas D  Krediler 91,353 - - - - -

letme Kredileri - - - - - -

hracat Kredileri 16,023 - - - - -

thalat Kredileri - - - - - -

Mali Kesime Verilen Krediler 26,008 - - - - -

Tüketici Kredileri - - - - - -

Kredi Kartlar - - - - - -

Di er 49,322 - - - - -

htisas Kredileri - - - - - -

Di er Alacaklar - - - - - -

Toplam 91,353 - - - - -

Bankan n cari dönemde, sözle me ko ullar nda de iklik yap lan veya ödeme plan
uzat lan standart nitelikli ve yak n izlemedeki herhangi bir kredisi bulunmamaktad r.
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Vade yap na göre nakdi kredilerin da  :

 Standart Nitelikli Krediler ve
Di er Alacaklar

Yak n zlemedeki Krediler ve
Di er Alacaklar

Krediler ve
Di er

Alacaklar

Yeniden
Yap land lan
ya da Yeni Bir

tfa Plan na
Ba lananlar

Krediler ve
Di er

Alacaklar

Yeniden
Yap land lan
ya da Yeni Bir

tfa Plan na
Ba lananlar

sa Vadeli Krediler ve Di er Alacaklar 66,353 - - -
htisas D  Krediler 66,353 - - -
htisas Kredileri - - - -

Di er Alacaklar - - - -
Orta ve Uzun Vadeli Krediler ve Di er Alacaklar 25,000 - - -

htisas D  Krediler 25,000 - - -
htisas Kredileri - - - -

Di er Alacaklar - - - -

Tüketici kredileri, bireysel kredi kartlar  ve personel kredi kartlar na ili kin bilgiler
Banka’n n cari dönemde tüketici kredileri, bireysel kredi kartlar , personel kredileri ve
personel kredi kartlar  bulunmamaktad r.

Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlar na ili kin bilgiler

Bankan n cari dönemde taksitli ticari kredileri ve kurumsal kredi kartlar  bulunmamaktad r.

Kredilerin kullan lara göre da  :

Cari Dönem Önceki Dönem
  Kamu - -
  Özel 91,353 97,443
Toplam 91,353 97,443

Yurtiçi ve yurtd  kredilerin da  :

Cari Dönem Önceki Dönem
Yurtiçi Krediler 91,353 97,443
Yurtd  Krediler - -

Toplam 91,353 97,443

Ba  ortakl k ve i tiraklere verilen krediler
Banka’n n, cari dönemde ba  ortakl k ve i tiraklere verilen nakdi kredisi
bulunmamaktad r.

Kredilere ili kin olarak ayr lan özel kar klar

Cari Dönem Önceki Dönem
Tahsil mkan  S rl  Krediler ve Di er Alacaklar çin Ayr lanlar - -
Tahsili üpheli Krediler ve Di er Alacaklar çin Ayr lanlar (*) 2,911 2,911
Zarar Niteli indeki Krediler ve Di er Alacaklar çin Ayr lanlar 70 70

Toplam 2,981 2,981

(*) Evoteks Ev ve Otel Teks.San.ve Tic.A. . ile imzalanm  olan genel kredi sözle mesinden
kaynaklanan borç sebebi ile kredi kefilleri aleyhine ba lat lm  olan 3,011 TL talepli icra takibi
stanbul 7. cra Müdürlü ü'nün 2012/16847 E. say  dosyas nda takip edilmektedir.

Banka, BDDK'n n 1 Kas m 2006 tarih ve 26333 say  Resmi Gazete'de yay mlanan "Bankalarca
Kredilerin ve Di er Alacaklar n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar çin Ayr lacak Kar klara
li kin Usul ve Esaslar Hakk ndaki Yönetmelik" çerçevesinde sözkonusu krediyi IV.Grup Tahsili
üpheli Krediler ve Di er Alacaklar s nda göstermi  olup, anapara tutar  olan 2,981 TL nin

tamam na özel kar k ayr lm r.
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Donuk alacaklara ili kin bilgiler (Net)

Donuk alacaklardan Banka taraf ndan yeniden yap land lan ya da yeni bir itfa
plan na ba lanan kredi ve di er alacaklara ili kin bilgiler

Banka’n n cari dönem içerisinde yeniden yap land lan ya da yeniden itfa plan na ba lanan
kredi ve di er alaca  bulunmamaktad r.

Toplam donuk alacak hareketlerine ili kin bilgiler
III. Grup IV. Grup V. Grup

Tahsil mkan
rl  Krediler ve

Di er Alacaklar

Tahsili üpheli
Krediler ve Di er

Alacaklar

Zarar Niteli indeki
Krediler ve Di er

Alacaklar

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi - 2,911 70
Dönem çinde ntikal (+) - - -
Di er Donuk Alacak Hesaplar ndan Giri  (+) - - -
Di er Donuk.Alacak Hesaplar na Ç (-) - - -
Dönem çinde Tahsilat (-) - - -
Aktiften Silinen (-) - - -
   Kurumsal ve Ticari Krediler - - -
   Bireysel Krediler - - -
   Kredi Kartlar - - -
   Di er - - -

Dönem Sonu Bakiyesi - 2,911 70
Özel Kar k (-) - 2,911 70

Bilançodaki Net Bakiyesi - 0 0

Yabanc  para olarak kulland lan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ili kin
bilgiler

Banka’n n cari dönemde yabanc  para olarak kulland lan kredilerden kaynaklanan donuk
alaca  bulunmamaktad r.

Donuk alacaklar n kullan  gruplar na göre brüt ve net tutarlar n gösterimi :

III. Grup IV. Grup V. Grup
Tahsil mkan

rl  Krediler ve
Di er Alacaklar

Tahsili üpheli
Krediler ve Di er

Alacaklar

Zarar Niteli indeki
Krediler ve Di er

Alacaklar
Cari Dönem (Net) - 0 0
Gerçek ve Tüzel Ki ilere Kulland lan Krediler (Brüt) - 2,911 70

Özel Kar k Tutar  (-) - 2,911 70
Gerçek ve Tüzel Ki ilere Kulland lan Krediler (Net) - - -
Bankalar (Brüt) - - -

Özel Kar k Tutar  (-) - - -
Bankalar (Net) - - -
Di er Kredi ve Alacaklar (Brüt) - - -

Özel Kar k Tutar  (-) - - -
Di er Kredi ve Alacaklar (Net) - - -
Önceki Dönem (Net) - - -
Gerçek ve Tüzel Ki ilere Kulland lan Krediler (Brüt) - 2,911 70

Özel Kar k Tutar  (-) - 2,911 70
Gerçek ve Tüzel Ki ilere Kulland lan Krediler (Net) - - -
Bankalar (Brüt) - - -

Özel Kar k Tutar  (-) - - -
Bankalar (Net) - - -
Di er Kredi ve Alacaklar (Brüt) - - -

Özel Kar k Tutar  (-) - - -
Di er Kredi ve Alacaklar (Net) - - -
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Zarar niteli indeki krediler ve di er alacaklar için tasfiye politikas n ana hatlar
Zarar niteli indeki krediler ve di er alacaklar kanuni takip ve mevcut teminatlar n nakde
dönü türülmesi yollar yla tahsil edilmektedir.

Aktiften silme politikas na ili kin aç klamalar
Takipteki alacaklar n aktiften silinmesinde Banka’n n genel politikas , kanuni takip
sürecinde tahsilinin mümkün olmad  hallerde belgelenen alacaklar n aktiften silinmesi
yönündedir.

g. Vadeye kadar elde tutulacak menkul de erlere ili kin bilgiler
Banka’n n cari dönemde vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma seneti ile repo

lemlerine konu olan veya teminata verilen / bloke edilen vadeye kadar elde tutulan
yat  bulunmamaktad r.

. tiraklere ili kin bilgiler :
Banka’n n cari dönemde i tiraki bulunmamaktad r.

h. Ba  ortakl klara ili kin bilgiler :

Banka’n n cari dönemde ba  ortakl  bulunmamaktad r.

. Birlikte kontrol edilen ortakl klara ili kin bilgiler :
Banka’n n birlikte kontrol edilen ortakl  bulunmamaktad r.

i. Kiralama i lemlerinden alacaklara ili kin bilgiler (net) :
Bankan n cari dönemde finansal kiralama i lemi bulunmamaktad r.

j. Riskten korunma amaçl  türev finansal araçlara ili kin aç klamalar:

Banka’n n riskten korunma amaçl  türev finansal araçlar  bulunmamaktad r.

k. Maddi Duran Varl klara li kin Aç klamalar:

Gayrimenkul
Finansal

Kiralama ile
Edinilen MDV

Araçlar Di er MDV Toplam

Önceki Dönem Sonu:
Maliyet - - - 1,026 1,026
Birikmi  Amortisman(-) - - - 935 935
Net Defter De eri -               - - 91 91

Cari Dönem Sonu:
ktisap Edilenler -           - - 28 28

Elden Ç kar lanlar(-) - - - - -
De er Dü ü - - - - -
Amortisman Bedeli (-) - - - 33 33
Y.d t Kayn.Net Kur Fark. (-) - - - - -
Maliyet - - - 1,054 1,054
Birikmi  Amortisman (-) - - - 968 968
Kapan  Net Defter De eri        - - - 86 86
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l. Maddi Olamayan Duran Varl klara li kin Aç klamalar:

Dönem Ba Dönem Sonu

Brüt Defter
De eri

Birikmi
Amortisman

Tutar

Brüt Defter
De eri

Birikmi
Amortisman

Tutar
Maddi olmayan duran varl klar 1,250 1,211 1,335 1,307

m. Yat m amaçl  gayrimenkullere ili kin aç klamalar:

Bankan n cari dönemde yat m amaçl  gayrimenkulü bulunmamaktad r.

n. Bulunmas  halinde ertelenmi  vergi varl na ili kin aç klamalar:

Cari Dönem Önceki Dönem
 K dem ve zin Tazminat 193 110
Reeskontlar (Gider) - -
Sabit K ymetler (10) (9)
Kredi Etkin Faiz  De erleme Fark 3 1
Reeskontlar (Gelir) - (3)
Ertelenmi  Vergi Aktifi 186 99

o. Sat  amaçl  elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ili kin duran varl klar hakk nda
aç klamalar :
Bankan n cari dönemde sat  amaçl  elinde tuttu u ve durdurulan faaliyetlere ili kin duran
varl  bulunmamaktad r.

ö. Di er Aktiflere li kin aç klamalar:

Bilançonun di er aktifler kalemi bilanço toplam n %10’unu a mamaktad r.
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II. Pasif kalemlere ili kin aç klama ve dipnotlar :
a. Mevduat n vade yap na ili kin bilgiler

Banka Kalk nma ve Yat m Bankas  statüsünde kuruldu u için mevduat  veya toplanan
fonu bulunmamaktad r.

Banka yat m bankac  alan nda faaliyet gösterdi inden mevduat toplamaya yetkili
de ildir. Banka’n n muhtelif borçlar hesab  alt nda gösterilen müstakriz hesaplar toplam
14,487 TL tutar ndad r.

Müstakriz hesaplar n detayl  aç klamas  :

Müstakriz Fonlar (*)
Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP
Müstakriz Fonlar 2,035 12,452 40 35,934

Toplam 2,035 12,452 40 35,934
(*) Bankan n do rudan ortaklar ndan ve nakdi kredi kulland rd  gerçek ve tüzel ki ilerden toplad  fonlar
müstakriz fon olarak adland lmaktad r.

b. Al m sat m amaçl  türev finansal borçlara ili kin bilgiler :

Bankan n cari ve önceki dönemlerinde al m sat m amaçl  türev finansal borcu
bulunmamaktad r.

c. Bankalar ve di er mali kurulu lara ili kin bilgiler :

Bankan n cari ve önceki dönemlerinde bankalardan veya di er mali kurulu lardan
kulland  herhangi bir kredi veya fon bulunmamaktad r.

Banka’n n yükümlülüklerinin yo unla  alanlara ili kin ilave aç klamalar

Banka yurtiçi ve yurtd ndan k sa, orta ve uzun vadeli kredi temini, repo i lemlerinden ve
müstakriz fonlar  ile kaynak yaratmaktad r.

ç. Bilançonun di er yabanc  kaynaklar kalemi, bilanço d  taahhütler hariç bilanço
toplam n %10’u a yorsa, bunlar n en az % 20’sini olu turan alt hesaplar n isim ve
tutarlar

Bilançonun di er yabanc  kaynaklar kalemi, bilanço toplam n % 10’unu a mamaktad r.

d. Kiralama i lemlerinden borçlara ili kin bilgiler.
Banka’n n kiralama i lemlerinden borçlar  bulunmamaktad r.

e. Riskten korunma amaçl  türev finansal borçlara ili kin bilgiler

Banka’n n riskten korunma amaçl  türev finansal borcu bulunmamaktad r.

f. Kar klara ili kin aç klamalar

Genel kar klara ili kin bilgiler

Cari Dönem Önceki Dönem
Genel Kar klar 781 614
  I. Grup Kredi ve Alacaklar çin Ayr lanlar 405 279
   Ödeme Süresi Uzat lanlar için lave Olarak Ayr lanlar - -
  II. Grup Kredi ve Alacaklar çin Ayr lanlar - -
   Ödeme Süresi Uzat lanlar için lave Olarak Ayr lanlar - -
  Gayrinakdi Krediler çin Ayr lanlar 322 270
  Di er 54 65
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Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacaklar  anapara kur azal  farklar  :
Banka’n n cari dönemde dövize endeksli kredisi ve finansal kiralama alacaklar  anapara kur
azal  farklar  bulunmamaktad r.

Di er kar klara ili kin bilgiler :
Cari dönemde tazmin edilmemi  ve nakde dönü memi  gayrinakdi krediler için ayr lan özel
kar k ile muhtemel riskler için ayr lan serbest kar klar bulunmamaktad r.

Di er kar klar n, kar klar toplam n %10’unu a mas  halinde a ma sebep olan
kalemler ve tutarlar na ili kin bilgiler :

Banka’n n 31 Aral k 2014 itibariyle "çal an haklar  kar " olarak  963 TL kar k
ay rm  olup, bu tutar k dem ve izin  kar klar ndan olu maktad r. (31.12.2013 : 551 TL)

g. Vergi borcuna ili kin aç klamalar
Vergi kar na ili kin bilgiler

Banka’n n 31 Aral k 2014 itibar yla hesaplanan kurumlar vergisi 1,513 TL'dir. Pe in
Ödenmi  vergi hesab  ise 1,166 TL' dir. (31.12.2013 dönemi pe in ödenmi  vergi tutar  844
TL' dir.)

Ödenecek vergilere ili kin bilgiler :

Primlere ili kin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
Sosyal Sigorta Primleri-Personel 17 15
Sosyal Sigorta Primleri- veren 19 18
Banka Sosyal Yard m Sand  Primleri-Personel - -
Banka Sosyal Yard m Sand  Primleri- veren - -
Emekli Sand  Aidat  ve Kar klar -Personel - -
Emekli Sand  Aidat  ve Kar klar veren - -

sizlik Sigortas -Personel 1 1
sizlik Sigortas veren 2 2

Di er - -
Toplam 39 36

Ertelenmi  vergi pasifine ili kin bilgiler
31 Aral k 2014 dönemi itibari ile ertelenmi  vergi pasifi bulunmamaktad r.

. Sat  amaçl  elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ili kin duran varl k borçlar
hakk nda bilgiler ili kin bilgiler :

Bankan n cari dönemde sat  amaçl  duran varl klara ili kin borcu
bulunmamaktad r.

Cari Dönem Önceki Dönem
Ödenecek Kurumlar Vergisi 1,513 1,184
Menkul Sermaye rad  Vergisi - -
Gayrimenkul Sermaye rad  Vergisi 1 1
BSMV 35 40
Kambiyo Muameleleri Vergisi - -
Ödenecek Katma De er Vergisi 7 9
Di er 57 49

Toplam 1,613 1,283
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h. Bankan n kulland  sermaye benzeri kredilerin say , vadesi, faiz oran , kredinin
temin edildi i kurulu  ve varsa, hisse senedine dönü türme opsiyonuna ili kin detayl
aç klamalar yap r:

Bankan n cari dönemde kullanm  oldu u sermaye benzeri kredisi
bulunmamaktad r.

. Özkaynaklara ili kin bilgiler :

Ödenmi  sermayenin gösterimi

Cari Dönem Önceki Dönem
Hisse Senedi Kar 60,000 60,000
mtiyazl  Hisse Senedi Kar - -

Ödenmi  sermaye tutar , bankada kay tl  sermaye sisteminin uygulan p
uygulanmad  hususunun aç klanmas  ve bu sistem uygulan yor ise kay tl  sermaye
tavan

Sermaye Sistemi Ödenmi  Sermaye Tavan
Esas Sermaye Sistemi 60,000 -

Banka’da kay tl  sermaye sistemi uygulanmamaktad r.

Cari dönem içinde yap lan sermaye art mlar  ve kaynaklar  ile art lan sermaye
pay na ili kin di er bilgiler

Bankan n cari dönemde sermaye art  olmam r.

Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden veya yeniden de erleme fonlar ndan
sermayeye ilave edilen k m bulunmamaktad r.

Son mali y n ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri
olmam r.

Banka’n n gelirleri, karl  ve likiditesine ili kin geçmi  dönem göstergeleri ile bu
göstergelerdeki belirsizlikler dikkate al narak yap lacak öngörülerin, özkaynak
üzerindeki tahmini etkileri

Belli göstergelerdeki de imlerin Özkaynak üzerindeki etkisi ile ilgili herhangi bir çal ma
yap lmam r.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan nan herhangi bir imtiyaz
bulunmamaktad r.

Son mali y n ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri
olmam r.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan nan herhangi bir imtiyaz
bulunmamaktad r.

Menkul de erler de er art  fonuna ili kin bilgiler
Menkul de erler de er art  bulunmamaktad r .

i. Az nl k paylar na ili kin bilgiler :

Banka’n n sermayesinde az nl k pay  bulunmamaktad r.
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III. Naz m hesaplara ili kin olarak aç klanmas  gereken hususlar

a. Naz m hesaplarda yer alan yükümlülüklere ili kin aç klama :

Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktar
Banka’n n cari dönemde gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütleri bulunmamaktad r.

Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve di er
akreditifler dahil gayrinakdi krediler
Banka’n n 31 Aral k 2014 tarihi itibar yla vermi  oldu u teminat mektubu ve garantilerinin
toplam  162,102 TL dir.

Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri i lemler :

Cari Dönem Önceki Dönem
Geçici teminat mektuplar 3,838 3,838
Kesin teminat mektuplar 126,896 110,447
Avans teminat mektuplar 56 59
Gümrüklere verilen teminat mektuplar 19,903 17,908
Nakdi kredilerin teminat  için verilen garantiler 11,409 4,269
Aval ve Kabuller - -
Toplam 162,102 136,521

Gayrinakdi kredilerin toplam tutar  :

Cari Dönem Önceki Dönem
Nakit Kredi Teminine Yönelik Aç lan Gayrinakdi Krediler 11,409 4,269
   Bir Y l veya Daha Az Süreli As l Vadeli 11,409 4,269
   Bir Y ldan Daha Uzun Süreli As l Vadeli - -
Di er Gayrinakdi Krediler 150,693 132,252
Toplam 162,102 136,521
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Gayrinakdi krediler hesab  içinde sektör baz nda risk yo unla mas  hakk nda bilgi

Cari Dönem Önceki Dönem

TP (%) YP (%) TP (%) YP (%)

Tar m - - - - - - - -

    Çiftçilik ve Hayvanc k - - - - - - - -

    Ormanc k - - - - - - - -

    Bal kç k - - - - - - - -

Sanayi 114,673 90.07 14,796 42.54 115,272 89.59 7,852 100,00

    Madencilik ve Ta ocakç - - - - - - - -

    malat Sanayi 60,477 47.50 14,796 42.54 107,531 83,57 7,852 100,00

    Elektrik, Gaz, Su 54,196 42.57 - - 7,741 6,02 - -

aat 590 0.46 - - 1,475 1,15 - -

Hizmetler 12,055 9.47 451 1.30 11,922 9,27 - -

    Toptan ve Perakende Ticaret 283 0.22 451 1.30 200 0,16 - -

    Otel ve Lokanta Hizmetleri 416 0.33 - - 416 0,32 - -

    Ula rma Ve Haberle me 6 0.00 - - 106 0,08 - -

    Mali Kurulu lar 11,200 8.80 - - 11,200 8,70 - -

    Gayrimenkul ve Kira. Hizm. 150 0.12 - - - - - -

    Serbest Meslek Hizmetleri - - - - - - - -

    E itim Hizmetleri - - - - - - - -

    Sa k ve Sosyal Hizmetler - - - - - - - -

Di er - - 19,537 56.17 - - - -

Toplam 127,318 100.00 34,784 100.00 128,669 100.00 7,852 100.00

I ve II’nci grupta s fland lan gayrinakdi kredilere ili kin bilgiler

I. Grup II. Grup
TP YP TP YP

Gayrinakdi Krediler 127,318 34,784 0 0
  Teminat Mektuplar 127,318 23,375 - -
  Aval ve Kabul Kredileri - - - -
  Akreditifler - - - -
  Cirolar - - - -
  Menkul K ymet hrac nda Sat n
  Alma Garantilerimizden - - - -

  Faktoring Garantilerinden - - - -
  Di er Garanti ve Kefaletler - 11,409 - -

b. Türev i lemlere ili kin aç klamalar :
Bankan n cari dönemde türev i lemi bulunmamaktad r.

c. Kredi türevlerine ve bunlardan dolay  maruz kal nan risklere ili kin
aç klamalar :
Bankan n cari dönemde kredi türevi ve bu türevlerden dolay  maruz kal nan riski
bulunmamaktad r.

ç. Ko ullu borçlar ve varl klara ili kin aç klamalar:
Bankan n cari dönemde ko ullu borcu ve varl  bulunmamaktad r.

d. Ba kalar  nam ve hesab na verilen hizmetlere ili kin aç klamalar:
Bankan n cari dönemde ba kalar n nam ve hesab na verilen hizmeti
bulunmamaktad r.
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IV. Gelir tablosuna ili kin olarak aç klanmas  gereken hususlar
a. Faiz Gelirleri

Kredilerden al nan faiz gelirlerine ili kin bilgiler

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Kredilerden Al nan Faizler 8,659 361 6,845 586
 K sa Vadeli Kredilerden 4,877 361 3,436 586
 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3,782 - 3,409 -
 Takipteki Alacaklardan Al nan Faizler - - - -
 Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Al nan Primler - - - -

Bankalardan al nan faiz gelirlerine ili kin bilgiler

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

T.C. Merkez Bankas ndan - - - -
Yurtiçi Bankalardan 950 6 736 4
Yurtd  Bankalardan 53 - 310 -
Yurtd  Merkez ve ubelerden - - - -

Toplam 1,003 6 1,046 4

Menkul de erlerden al nan faizlere ili kin bilgiler

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Al m Sat m Amaçl  Finansal Varl klardan 13 - 8 -
Gerçe e Uygun De er Fark  Kâr veya Zarara
Yans lan Finansal Varl klardan - - - -

Sat lmaya Haz r Finansal Varl klardan 370 - 239 -
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat mlardan - - - -
Toplam 383 - 247 -

tirak ve ba  ortakl klardan al nan faiz gelirlerine ili kin bilgiler

Banka’n n cari dönemde i tirak ve ba  ortakl klardan al nan faiz geliri bulunmamaktad r.

b. Faiz Giderleri

Kullan lan kredilere verilen faizlere ili kin bilgiler

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Bankalara 10 5 10 5
     T.C. Merkez Bankas na - - - -
     Yurtiçi Bankalara 10 3 10 5
     Yurtd  Bankalara - 2 - -
     Yurtd  Merkez ve ubelere - - - -
Di er Kurulu lara - - - -

Toplam 10 5 10 5
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tirakler ve ba  ortakl klara verilen faiz giderlerine ili kin bilgiler
Banka’n n cari dönemde i tirak ve ba  ortakl klara vermi  oldu u faiz bulunmamaktad r.

hraç edilen menkul k ymetlere verilen faiz giderlerine ili kin bilgiler

Banka’n n cari dönemde ihraç edilen menkul k ymeti bulunmamaktad r.

Mevduata ödenen faizin vade yap na göre gösterimi

Banka kalk nma ve yat m bankas  statüsünde kuruldu u için mevduat  ve buna ili kin
ödemi  oldu u faiz bulunmamaktad r.

c. Temettü gelirlerine ili kin aç klamalar :

Banka’n n cari dönem ve önceki dönemde temettü geliri bulunmamaktad r.

ç. Ticari kar/zarara ili kin aç klamalar :

Cari Dönem Önceki Dönem
Kar 123,227 91,145
Sermaye Piyasas lemleri Kar 1 50
Türev Finansal lemlerden Kar 7,564 7,964
Kambiyo lemlerinden Kar 115,662 83,131
Zarar (-) 122,058 90,327
Sermaye Piyasas lemleri Zarar 0 11
Türev Finansal lemlerden 6,880 8,113
Kambiyo lemlerinden Zarar 115,178 82,203

d. Di er faaliyet gelirlerine ili kin aç klamalar :

Cari Dönem Önceki Dönem
Geçmi  y llar giderlerine ait düzeltme ve kar k hesab 3 613
Haberle me gelirleri 46 40
Di er 17 160
Toplam 66 813

e. Bankalar n kredi ve di er alacaklar na ili kin de er dü  kar klar  :

Cari Dönem Önceki Dönem
Kredi ve Di er Alacaklara li kin Özel Kar klar - -
   III.Grup Kredi ve Alacaklardan - -
   IV. Grup Kredi ve Alacaklardan - -
   V.Grup Kredi ve Alacaklardan - -
 Tahsili üpheli Ücret Komisyon ve Di er Alacaklar - -
Genel Kar k Giderleri 167 -
Muhtemel Riskler için Ayr lan Serbest Kar k Giderleri - -
Menkul De erler De er Dü me Giderleri - 3
   Gerçe e Uygun De er Fark   Kâr veya Zarara Yans lan Menkul D. - 3
   Sat lmaya Haz r Menkul De erler - -

tirakler, Ba  Ortakl klar ve VKET Men. De . De er Dü  Giderleri - -
   tirakler - -
   Ba  Ortakl klar - -
   Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar - -
   Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De erler - -
Di er - -
Toplam 167 3
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f. Di er faaliyet giderlerine ili kin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
Personel Giderleri 2,328 2,162

dem Tazminat  Kar 58 22
Banka Sosyal Yard m Sand  Varl k Aç klar  Kar - -
Maddi Duran Varl k De er Dü  Giderleri - -
Maddi Duran Varl k Amortisman Giderleri 32 54
Maddi Olmayan Duran Varl k De er Dü  Giderleri - -

erefiye De er Dü  Gideri - -
Maddi Olmayan Duran Varl k Amortisman Giderleri 38 57
Elden Ç kar lacak Menkul K ymetler De er Dü  Gideri - -
Elden Ç kar lacak Menkul K ymetler Amortisman Gideri - -
Sat  Amaçl  Elde Tutulan Duran Varl klar De er Dü  Gideri - -
Di er letme Giderleri 1,218 1,094
   Faaliyet Kiralama Giderleri 186 165
   Bak m ve Onar m Giderleri 273 243
   Reklam ve lan Giderleri 15 32
   Di er Giderler 744 654
Aktiflerin Sat ndan Do an Zararlar - -
Di er 1,110 740
Toplam 4,784 4,129

g. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kar/zarar na ili kin
aç klama :

Cari Dönem Önceki Dönem
Faiz gelirleri 10,415 8,729
Faiz giderleri (-) (17) (16)
Net ücret ve komisyon gelirleri 239 135
Temettü geliri - -
Ticari kar/zarar (Net)(+/-) 1,169 818
Di er faaliyet gelirleri 66 813
Kredi ve di er alacaklar de er dü  kar  (-) (167) (3)
Di er faaliyet giderleri (-) (4,784) (4,129)
Vergi öncesi kar/ zarar 6,921 6,347

. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi kar na ili kin aç klama :

Hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmi  vergi geliri ya da gideri

Banka cari dönemde elde etmi  oldu u faaliyet kar ndan yürürlükte bulunan Vergi Usul
Kanunu ve di er kanun ve yönetmeliklere uygun olarak 1,513 TL cari vergi kar
ay rm r. (31.12.2013 : 1,184 TL )

Geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnalar  itibar yla gelir tablosuna
yans lan ertelenmi  vergi gelir/gideri

Kaynaklar tibar yla Gelir Tablosuna Yans lan Ertelenmi
Vergi Geliri/Gideri

Cari Dönem Önceki Dönem

ndirilebilir Geçici Farklar n Olu mas ndan/(Kapanmas ndan) - -
Vergilendirilebilir Geçici Farklar n (Olu mas ndan)/Kapanmas ndan 87 17
Mali Zararlar n Olu mas ndan/(Kapanmas ndan) - -
Vergi Oran ndaki De imin Etkisi
Toplam 87 17
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h. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler dönem net kar/zarar na ili kin
aç klama:
Banka 6,921 TL olan vergi öncesi kâr ndan 1,513 TL cari vergi kar  ve
Vergilendirilebilir Geçici Farklar n (Olu mas ndan) / Kapanmas ndan kaynaklanan 87 TL
tutar nda ertelenmi  vergi ay rm r. Net dönem kar  5,495 TL dir.

. Net dönem kar/zarar na ili kin:
Banka ola an bankac k i lemlerinden elde etti i 6,921 TL olan vergi öncesi kâr ndan
1,513 TL cari vergi kar  ay rm r. 87 TL Ertelenmi  Vergi Kar ndan sonra net
dönem kar  5,495 TL dir.

Az nl k paylar na ait kar veya zarar bulunmamaktad r.

i. Gelir tablosunda yer alan di er kalemlerin, gelir tablosu toplam n % 10’ unu
mamaktad r.
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V. Özkaynak De im Tablosuna li kin aç klama ve dipnotlar :

Bankan n cari dönem ve önceki döneminde Finansal tablolar nda Özkaynaklar, Ödenmi
Sermaye, Ödenmi  Sermayenin Enflasyona göre Düzeltme Olumlu Farklar ndan
kaynaklanan sermaye yedekleri, Yasal Yedek Akçeler, Ola anüstü Yedek Akçeler ve
Dönemin Net kar ndan olu maktad r.

Yukar da say lanlar haricinde Özkaynaklar içinde veya sermayeye ilave edilen herhangi bir
kalem bulunmamaktad r.

Banka’n n cari dönemde vergi öncesi kar  6,921 TL dir. Bankan n net dönem kar , 1,513 TL
vergi kar  ve 87 TL ertelenmi  vergi kar  ay rd ktan sonra 5,495 TL olmu tur.

Bu raporun Özkaynak De im Tablosunda rakamsal detaylar, Bilançonun pasif
kalemlerine ili kin bölümünün (  ) maddesinde dönem içinde yap lan de iklikler ayr nt
ekilde aç klanm r.

Banka 5,180 TL olan önceki dönem (2013 y ) kar  2014 y  içerisinde Yasal Yedekler
ve Ola anüstü Yedekler hesab na aktarm r.

Yedek akçeler hesab na aktar lan tutarlar:

Cari Dönem Önceki Dönem
Yasal yedek akçelere aktar lan tutar 259 166
Ola anüstü yedek akçelere aktar lan tutar 4921 3,162

Toplam 5,180 3,328
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VI. Nakit Ak  Tablosuna li kin aç klama ve dipnotlar :
Nakit ak  tablosunda yer alan di er kalemleri ve döviz kurundaki de imin nakit ve
nakde e de er varl klar üzerindeki etkisi

31 Aral k 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde, Banka’n n bankac k faaliyet konusu
aktif ve pasiflerdeki de im öncesi faaliyet kar  net 6,837 TL’dir.

Bankac k faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki de im (16,673) TL dir. Bu de imin
5,858 TL'si kredilerdeki art tan (22,115) TL'si Di er Borçlardaki net azal tan
kaynaklanmaktad r.

Yat m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit giri i 1,819 TL dir. Söz konusu tutar n 1,804
TL’lik k sm  Sat lmaya Haz r Finansal Varl k itfas ndan, 55 TL’lik k sm  Sat n Al nan
Menkuller’den olu maktad r.

Döviz kurundaki de imin nakit ve nakde e de er varl klar üzerindeki etkisi konsolide
olmayan nakit ak  tablosunda 484 TL olarak gösterilmi tir.

2. Dönem ba ndaki nakit ve nakde e de er varl klara ili kin bilgiler :

31 Aral k 2013 31 Aral k 2012

Nakit 57 84
Kasa 21 27
Efektif deposu 36 57

Nakde e de er varl klar 32,444 22,437
T.C. Merkez Bankas 1,484 913
Bankalar ve di er mali kurulu lar 30,960 21,524
Para piyasalar - -

Nakit ve nakde e de er varl klar 32,501 22,521

Dönem sonundaki nakit ve nakde e de er varl klara ili kin bilgiler :

31 Aral k 2014 31 Aral k 2013

Nakit 231 57
Kasa 37 21
Efektif deposu 194 36

Nakde e de er varl klar 24,737 32,444
T.C. Merkez Bankas 9,708 1,484
Bankalar ve di er mali kurulu lar 15,029 30,960
Para piyasalar - -

Nakit ve nakde e de er varl klar 24,968 32,501
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VII. Banka’n n dahil oldu u risk grubuna ili kin aç klanmalar :
1. Banka’n n dahil oldu u risk grubuna ili kin i lemlerin hacmi, dönem sonunda

sonuçlanmam  kredi ve mevduat i lemleri ile döneme ili kin gelir ve giderler

Banka’n n dahil oldu u risk grubunda 31 Aral k 2014 tarihi itibar yla 39,000 TL nakdi
kredi, 141,156 TL gayrinakdi kredi riski mevcuttur. Banka, 31 Aral k 2014 itibariyle dahil
oldu u risk grubu ile yapt  i lemler sonucunda elde etti i net 5,660 TL tutar ndaki faiz,
komisyon ve di er gelirlerini kay tlar na yans tm r.

Cari Dönem

Bankan n Dahil Oldu u
Risk Grubu

tirak,Ba  Ortakl k ve
Birlikte Kontrol Edilen

Ortakl klar (i  ortakl klar )

Bankan n Do rudan ve
Dolayl  Ortaklar

Risk Grubuna Dahil Olan
Di er Gerçek ve Tüzel

Ki iler
Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi

Krediler ve Di er Alacaklar

Dönem Ba  Bakiyesi - - 59,000 115,120 - -

Dönem Sonu Bakiyesi - - 39,000 141,156 - -
Al nan Faiz ve Komisyon
Gelirleri - - 5,433 227 - -

Önceki Dönem

Bankan n Dahil Oldu u
Risk Grubu

tirak,Ba  Ortakl k ve
Birlikte Kontrol Edilen

Ortakl klar (i  ortakl klar )

Bankan n Do rudan ve
Dolayl  Ortaklar

Risk Grubuna Dahil
Olan Di er Gerçek ve

Tüzel Ki iler
Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi

Krediler ve Di er Alacaklar

Dönem Ba  Bakiyesi - - 44,000 100,309 - -

Dönem Sonu Bakiyesi - - 59,000 115,120 - -
Al nan Faiz ve Komisyon
Gelirleri - - 5,218 191 - -

Banka’n n dahil oldu u risk grubuna ait mevduata ili kin bilgiler
Banka yat m bankac  alan nda faaliyet gösterdi inden mevduat toplamaya yetkili
de ildir. Banka’n n muhtelif borçlar hesab  alt nda gösterilen müstakriz fon hesaplar
toplam  14,487 TL tutar ndad r.

Banka dahil oldu u risk grubu ile cari dönemde vadeli i lemler ile opsiyon
sözle meleri ile benzeri di er sözle meler yapmam r.

2. Banka’n n dahil oldu u risk grubuyla olan i lemleri hakk nda bilgiler

Taraflar aras nda bir ili ki olup olmad na bak lmaks n bankan n dahil oldu u risk
grubunda yer alan ve Banka’n n kontrolündeki kurulu larla ili kileri
Banka, dahil oldu u risk grubundaki kurulu larla Bankalar Kanunu’na uygun olarak, banka-
mü teri ili kisi çerçevesinde ve piyasa ko ullar  dahilinde her türlü bankac k i lemini
yapmaktad r.

li kinin yap n yan nda, yap lan i lemin türünü, tutar  ve toplam i lem hacmine
olan oran , ba ca kalemlerin tutar  ve tüm kalemlere olan oran , fiyatland rma
politikas  ve di er unsurlar
Banka’n n dahil oldu u risk grubundaki kurulu larla olan i lemlerinde fiyatland rma
politikas  ve di er ko ullar piyasa ko ullar  dahilinde belirlenmekte ve uygulanmaktad r.
Risk grubu irketlerine kulland lan nakdi kredilerin toplam nakdi kredilere oran  % 43,
kulland lan gayrinakit kredilerin toplam gayrinakit kredilere oran  ise % 87 ’dir.
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VIII. Banka’n n yurtiçi, yurtd , k  bankac  bölgelerindeki ube veya
tirakleri ile yurtd  temsilciliklerine ili kin aç klamalar :

Bankan n sadece genel müdürlük merkezi vard r. Banka faaliyetlerini bu merkezde
sürdürmektedir.  Bankan n yurtd ube ve temsilcili i bulunmamaktad r.

Say Çal an Say

Yurtiçi ube 1 20

Bulundu u Ülke

Yurtd  temsilcilikler - - -

Aktif Toplam  Yasal Sermaye

Yurtd ube - - - - -

 Bnk. Blg. ubeler - - - - -

ALTINCI BÖLÜM

Di er Aç klamalar

I. Bankan n faaliyetine ili kin di er aç klamalar.
Bankan n faaliyetlerine ili kin di er bölümlerde belirtilenler d nda herhangi bir aç klama
bulunmamaktad r.

YED NC  BÖLÜM

I. Ba ms z Denetim Raporu

1. Ba ms z denetim raporuna ili kin olarak aç klanmas  gereken hususlar

Banka’n n kamuya aç klanacak 31 Aral k 2014 tarihli konsolide olmayan finansal tablolar
ve dipnotlar  Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri Anonim

irketi taraf ndan ba ms z denetime tabi tutulmu  ve 3 Mart 2015 tarihli ba ms z denetim
raporu bu raporun önünde sunulmu tur.

2. Ba ms z denetçi taraf ndan haz rlanan aç klama ve dipnotlar

Ba ms z denetçi taraf ndan haz rlanan ba ka bir aç klama ve dipnot bulunmamaktad r.


