








BİRİNCİ nÖLf’sl
Geıml Bilgiler

1. ,ııa ortaklık lıankanın kumlıış tarihi, başlaııgıç staıalsşi, anılan alaliide meydaııa geieıı değişiklzkleri ihtiva edeıı tarilıçesi
Il. Ana ortaklık bankaııtıı ıertnaye yapısı, yönetim ve deneıimini doğmdaıı veya dolaylı olarak ıek başıııa veya birlikte eliııde lııılııııdııraıa

ortakları, yara a lııı lmsıısl arda yıl iç iııde k değiş ki k ler ile dahil ııldıığıı gnıba ilişkin aç ıklaıııa
ili. A ııa ortaklık baııkanın, yitııeıiın kıınıl ıı başkaıı ve üyeleri, deııeıim k ıtm ileai üyeleri ile geııel müdtır ve yardııne ılarıııııı varsa b aııkada sahip

oldıık ları pay lara ve sornmlul ıık alaıılarıııa iliş k in açıklamalar 2
IV Aııa ortaklık lıankada nitelikli pay sahilı i oiaıı k işi ve kuruluşlara iiişk iıı açıklamalar 3
V Ana ortaklık lıankaııııı lıinuel ıllıti ve faaliyeı alanlarını içercıı Özel bilgi 3
Vi Diğer bilgiler 3

V Il Bankalarııı Kıınsolide Finaıısal Tablolarınııı Dllzeııhenmesine Il işk iıı Tebliğ ile T 16k iye NI ııhaselıe Sıaııdart!arı gereği yap ılaıı k ıınsol idasyon
iş leıııleri aras ıııdaki fark lıl ıklar ile am koııs ııl idasyııııa veya oransal k ‘ılo ıl idasyıına lalıl ımulan, llzkaynaklarılaıı iııd irilen ya da hıı üç
vllnteıııe dalıil ıılıaıayaıı kumluşlar lıakkııada kısa açıklaına 3

111 Ana ortaklık banka ile lıağlı ıırtak lık ları aras ıııda Ozkayııak ların d erlıa 1 transfer ed ilmes iniıı veya borçl atın geri Ilde ıaıaea ııin lltıllıııle ıııevcııı

veya ıııulılemel, Dili veya lıııkııki engeller 3

İKiNCİ IIÖLÜNI
K nnsol ide Finaıısal Tahlııl ar

1. Kıııısolide lıilaııço 1
Il Ktııısıılide nazıın hesaplar lalılosıı 6

111. Kııııaolide gelir ıablııstı 7
IV Özk ayııak arda ııaıılıaselıe le şıirileıı gelir gider kale ııılerine il iş k in koıısol ide lahlo
V- Kıııısol ide Ozkayııak değiş iııı tablosu 9
\İl Kıııısolide nakiı akış ıablıısıı 1(1

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nlulıas el,e P01 iıikaları

1. Sııııııııı esaslarına ilişkiıı açıklamalar 1
il Finansal araç larııı kııllaııım stratejisi ve yabaııe ı para cins indeıı işleııılere ilişkin aç ıkl aıııalar 1

111. Kııııaolide edileıı ıırtaklıklara ilişkin hilgileriıı sunııınıı 12
IV. Vadeli işlem ve opaiyon sözleşıneleri ile ılirev Ildinlere ilişkin açıklamalar 13
V Faiz gelir ve giderine ilişkiıı açıklaıııalar 13
yI. Ucreı ve koınisyrıı gelir ve giderleriııe ilişkin açıklaınalar 13
VIl Finaıasal varlıklara il iş k in açıklamalar Il
VIlI. Finansal varlıklarda değer d şiş ok Iuğüııe il işk iıı açık laıııalar 15
lX Finansal araçlarııı neıleşıirilınesine ilişkin açıklaınalar 15
X Saı ış ve geri alış a nlaş ataları ve ıneııkııl değe rleriıı ödünç veril ılıca i iş leıııleriııe il işk iıa aç ıklaınalar 1 5
x 1 Saı ış amaçlı elde ıııınlan ve daırdıırulaıı faal iye lere ilişkiıı d ıran varlıklar ile lıu varlıklara il ış k in lııırç lar hakk ada açık laınal ar
XIl. Şere fiy e ve diğer ınadd i ıı lıııayaıı duran van ıklara il iş k iıı aç ıklaınalar 1(1
Xlll. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklaınalar 17
X IV Kiralaına işl eınherine ilişkiıı aç ıklaııaalar 1 7
XV Karşılık lar ve koşııllıı yüküınlül üklere il işkiıı aç ıklaınalar 1 7
XV 1. Koş ııllu yarI ıklara ilişkiıı açık laınalar
XVII Ç alışanlarııı lıak 1 arma ili şk iıı yük Iiııalül Ok lere ilişkin aç ıklaına lar 1
XVIII Vergi ııygıılaıııalarıııa il işk in aç ıklainalar
XIX Borçlanııaalara ilişkin ilave açıklaınalar 20
XX. Itıraç edileıı lıiss e aeııeılerine ilişk iıı açık laıııalar 21)
XXI Aval ve kahtıllere ilişkin açıklaınalar 21ı
XXII Dev le ı eş v ikleriııe ilişk ıl açık laıııalar 20
NXIIl. Rapsrlaınaııın lıolllnıleıııeye gisre yap ılınasıııa ilişkin açık laıııalar 21)
ü IV. Diğer husus lara ilişkiıı açıklamalar 21)

l>ÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ksıısolide Bazda Mali Büııyeye ve Risk Yşneıiıniııe Ilişkin Bilgiler

1. Kıınsıılide ilekayııak kaleıııleriııe ilişkiıı açıklamalar 21
Konsıılide risk yöııetiınine ilişkiıı açıklanıalar 33

111 Kana ıı lide k ıır risk mc ilişk iıı aç ıklaıııal ar 34
IV Kıınsıılide faiz ı’ram riskine ilişkiıı açıklanıalar 36

V Koııa ü lide lı is se senedi pıı zisyıın riak iııe ilişkin aç iklaıııalar 39
Vl. Koıısıslide likidite riski yllııeıinıine ve likidite karşılaıııa ısraıı,na ilişkin açıklanıalar 39
VIl. Koıısnlide kaldıraç oranına ilişkin açıklaıııalar 45
V 111 Rapa rlaınanın bisllşmleıneye göre yap ılınasına ilişk in açık laıııalar 46

IIEŞİNCI BÖLÜM
Koııs niide F iııaın al Tatı lıılara Niş km Açık laına ve D ipııııllar

1 Koıısolide h ilaııçonan aktif lıesapl arıııa il işk iıı açık lanıa ve d ipnoılar 17
Il. Koıasolide t, ilaııçonıııı pasif tıesa plarıııa ihişk in aç ıklaıııa ve dipııııı lar 60

111. Konsolide ııazıın ben aplara ilişk iıı aç ıklaına ve dipııollar eıl
IV Konsolide gelir lahI ıı sıına il işk iıı açık la ına ve dipnoılar 70
V A la ortaklık tıankanın dalıil oldıığıı risk grıılt ııııa il iş k iıı açık laınal ar 76

VI Ana ortaklık tıankanın yurt içi. yıırt dışı, kıyı baııkaeılıği hiligelerindeki şıılse veya işıirakler ile yıırı dışı ıeınsilcilikleriııe ilişkin açıklamalar 71
V Il. Bilanç ıa soıırası lıusaıslar 78
VIlI Aııa ortaklık tıankanın faaliyelleriııe ilişkin diğer açıklamalar

ALTINCI BÖLÜM
Stnırlı Deııeliııı Raps’rtı

1. S ııı:rlı deneıim raponıııa il işk ıı sılarak aç ıklaıııııası gerek e ıl hııstıslar 79
Il. Bağııns ız deııetç i ıarafuıdaıı haz,rlanaıı açık laıııa ve dipnollar 79

YEDİNCi BÖLÜM
Ara Döneın Faaliyet Raps,rıı

1. Bsııka ylineıiun kıırıılıı lıaşkaııı ve geııel ıııudııntniiıı ara dişııe,n faaliyeıleriııe ilişkiıı değerleııdınııelerini içereeek ara doııeııı faaliyet raııortı Il)














































































































































































