








IIİRİNCI BÖLÜM
Geııel Bilgiler

Bankanııı kıırulıış tarihi, lıaşlaııgıç slalllslt, aııılaıı slaıllde ıııeydaııa gelen değişiklikleri ihliva eden larilıçesi
Il Baııkaıııı 5 ennaye yapısı yöııeliııı ve de,ıeti ,,,i ‘ii doğrııdaıı veya dolay olarak tek ha şı ha veya ii irlikle eliııde lui 1 ıındııraıı aylaklar, varsa

ini l,ıısııslarda yıl içindeki değişiklikler ile dalıil aldıığu gruba ilişki,, açıklaına
111. Banka,,,,,, yöııetiııı kıırııln başka,, ve üyeleri, deı,eti,,, koıııiıesi tiyeleri ile geııel ıııüdllr ve yardınacılarıııın varsa l,a,,kada saiıip oldııkları

pay ara ve s oriıml ıl ızk alaı,lar,na ilişkin açık la,,,alar
IV Bankada ,,ilel ikl i pay salıibi ola,, kişi ve k ıırıılıışlara ilişki,, açı k 1 a,,,alar 3
V Banka,,,,, l,in,,el lllrlt ve faaliyel alanları,,, içere,, lszel bilgi 3
VI. Diğer lıilgiler
Vll. Banka ile bağlı orlakl ıkları arasında özk ayııak larııı derlıal ha,,, fer edil ,,,esi,,in veya borç larııı geri llde,,,,,esinin Il ııllııde ıl’e vcul veya 3

ni,ıl,le,ı,el, fili veya l,ı,kııki eı,geller
İKİNCİ BÖLÜM

K,, ıısol i de Olıııayaı, F i,,a,,sal Tablolar
1, Bila,ıço 4
Il Nazı ıı, l,esaplar lal,l nalı 6

111 Gelir lablossı
IV Özkay,,ak larda ıı,,ı l,asel,ele şhi nI e,, gelir gider k al e,,,lenine ilişki,, 1 al,I,s 8
V Özkayı,ak değiş i,,, lal, lı’ sıı 9
VI Nakil akış tal,lo,ı, 10

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NIı,l,a,el,e Polihikaları

1 Sıı,,ıı,,, esaslanıııa ilişki,, aç,kla,,,alar Il
Il Fi,,a,,sal araç larııı k,, llaıııııı slralejisi ve yai,aneı para ei ,,, i,,de,, işleııılere ilişki,, açık laı,,alar l

111. lşıirak ve bağlı ortak l,klara ilişki’, bilgiler 12
IV. Vadeli işle,,, ve apa iyoıı sözleşmeleri ile Ilirev Itriinlere ilişki,, aç,k laıııalar 12
V Faiz gelir ve giderine ilişki,, aç,kla,,,alar 13
yI. Ucrel ve ko,,,isyoı, gelir ve giderleni,,e ilişki,, aç ıklaıııalar 13
VIl Fi,,a,,sal varlık lara ilişki,, aç ıkl a,,,alar 13
VIlI Fi,,a,,sal varlıklarda değer düşllklüğllı,e ilişki,, aç,kla,,ıalar 14
IX Fi,ıa,,sal araç lar,,, l,ehl eşliril,,ıesi,,e ili şk in aç ıkl amal ar 15
X Satış ve geri alış a,ılaş,,ıalar, ve me,,kııl değerleri,, itd lt,,ç veri 1 ,,,esi iş leı,,leri,,e ilişki,, aç k laıııalar 15
Xl. Salı ş a,,ıaç lı elde ıul,ıla,, ve diı rdurn iaı, faaliyellere ilişki’, d,,ra,, varlıklar il e Itü varlık ara ilişki” hı,rç lar l,akk ıııda aç ıklan,alar 15
NlI. Ş ere Oye ve diğer ,,,addi ol,,ıayaı, dııraıı varlık ara ilişki,, açık laıııal ar 16
Xl Il Maddi d,,ra,, v arI ıkl ara ilişki,, aç,klamal ar 16
XIV Kirala,,,a işl eı,,leriı,e ilişki,, aç,klamalar 16
XV Karşılık lar ve koş ,ıllı, yıl k tmil al likI ere ilişki,, açık la,,,alar 17
XV 1 Koş,,l la varl,klara ilişki,, açık la,,,alar 17
XVII Çal,şa,,ları,, l,akları,,a ilişki,, yüklt,nllllüklere ilişki,, açıklamalar 17
XVIII Vergi ı,ygula,ııalar,,ıa ilişki” açık lan,alar 1
XIN. Bnrçla,,,ı,alara ilişkin ilave açıklamalar 19
XX. ll,raç edile,, l,isse se,,ellerine ilişki,, açıkla,,ıalar 19
XXI Mal ve kah,,llere ilişkin açıklaı,,alar 19
XX Il. Devlet ıeşvi k lerine ilişki,, açık laı,,alar (9

XXIII Raporlarna,ı,n bil la ıııleı,ıeye gllre yap ıl,,,as,,,a ilişki,, açık laıııalar 19
XNIV Diğer l,tısıısIara ilişki,, aç,klamal ar 19

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali BItuy eye ve Risk Y öı,ehi,ı,i,,e ilişki,, Bilgiler

1. Özkayııak kalenıleri,,e ilişkin açıkla,ı,alar 211
Il Risk yö,,eıiıııiı,e ilişkin aç ,kla,nalar 32

111 K,,r ri s kine i lişki,ı aç,klaı,ıalar 33
IV. Faiz ara,,, riskiı,e ilişki,ı aç ,kla,ı,alar 35
V 1 li,se se,,edi poziaysı,, riski,,e ilişki,, aç,klanıalar 3%
yI Lik idiıe riski y ıl,,eıi ,,,i,,e ve 1 iki dile karş ılaıııa ara,,, ,ıa ilişki,, aç, k lanıalar 3%
VIl Raporlaıııaıııt, hlılllıııleıııeye gllre yap,l,ıası,,a ilişki,, aç,kla,ı,alar 44

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ka,,solide 0 lıııayan Finansal Tahlol ara ilişki,, Açık haıııa ve D ip,iollar

1 E ila,ıço,ıun aktif hesapları ‘ta ilişki,, açık lan,a ve di pnnllar 45
Il Bila,,ço,ıu,ı pasifh,esaplarına ilişkin aç,klaıaaa ve dipı,ollar 57

111 Naz,,,, hesaplara ilişki,, açıklama ve dip,ıollar 64
IV Gelir altlosıına ilişki,, açıkla,,,a ve dipnollar 66

V Banka,,,,, dal,il oldıığ,ı risk grubı,na ilişkin aç,kla,nalar 72
l Banka ,,ın yı, rI içi, yarI dışı, kıyı ha,,kae ılıg, lıölgeleri,,dek i şı,be veya iştirak ler ile yıırl dış, ıe ,,,silei likleri,,e ilişki’, açık la,,,a lar 74
VB. Bilaı,çs, soı,rası lmsııslar 74
VIhI E a,,ka,,,,, faa liyell eri,,e ili şki, diğer açık la,ııaiar 74

ALTINCI BÖLÜM
S,,,,rlı De,,eli,,, Rapsrn

1. S ,,,ırl, de “eli,,, rapon, ,,a ilişki,, olarak aç,k laıııııas ı gereke,, husııslar 75
Il. Bağ’ ıı’s,z de,,ehç i lara f,nda,a l,az,rl alia,, açıkl ama ve dip,,,’ llar 75

YEDİNCİ BÖLÜM
Ara Dö,,eı,, Faal iy el Rapor,,

1. Banka yö,ıelim kıırnlıı lıaşka,ıı “e ge,,el nıadltninilıı ara dlsııeııı faaliyeıleri,,e ilişki,, değerlendir,,,eleri,,i içerezek ara döı,em faaliyel rap,’rıı 76






































































































































































