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Turkish Bank A.Ş. (“Banka”) ve Mali Ortaklığı’nın (“Grup”) 31 Mart 2007 tarihi itibariyle hazırlanan 
konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir tablosu, nakit akım tablosu ve 
özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu konsolide finansal 
tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen 
sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar üzerine rapor 
sunmaktır.  

 
Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile 
muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu 
düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair 
sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak 
finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve 
denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı 
denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir 
denetim görüşü bildirilmemektedir. 

 
   Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki konsolide finansal tabloların, Grup’un 31 

Mart 2007 tarihi itibariyle konsolide mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide 
faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 ve 38’inci maddeleri 
gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin 
yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair 
önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır. 
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TURKISH BANK A.Ş.’NİN 
31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN 

ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU 
 
 
 

Banka’nın Yönetim Merkezinin Adresi  : Vali Konağı Cad.No:7 34371 Nişantaşı / İstanbul 

Banka’nın Telefon Numarası   : (212) 225 03 30 

Banka’nın Faks Numarası   : (212) 225 03 55 

Banka’nın İnternet Sayfası Adresi  : http//www.turkishbank.com.tr 

İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi  : bim@turkishbank.com 
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal 
Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan üç aylık konsolide finansal raporu 
aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. 
 

 

• Ana Ortaklık Banka Hakkında Genel Bilgiler 
• Ana Ortaklık Banka’nın Konsolide Finansal Tabloları 
• Ana Ortaklık Banka’nın Konsolide Ara Dönem Finansal Tablolarına İlişkin Bilgiler  
• Konsolidasyon Kapsamındaki Grubun Mali Bünyesine İlişkin Bilgiler 
• Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 
• Sınırlı Denetim Raporu 
 
Bu konsolide finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklığımız aşağıdadır: 
 
                                                                                        

1. Turkish Yatırım A.Ş.                                             
 
Bu raporda yer alan konsolide üç aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe 
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe 
Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun 
olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirası cinsinden  hazırlanmış olup, bağımsız sınırlı denetime tabi 
tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. 
 
25 Mayıs 2007 

İmza  İmza  İmza  İmza 
M.Tanju ÖZYOL  Abdullah AKBULAK  H.İlhan TUFAN  Mehmet DÜZAĞAÇ 
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Finansal Raporlamadan 
Sorumlu Bölüm 

Başkanı 

 Birim Müdürü 
 
 

İmza  İmza 

Hamit B.BELLİ 
 
  

M.Ersin ERENMAN 
 
 

Denetim Komitesi  
Üyesi  

Denetim Komitesi  
Üyesi 

 
Bu konsolide finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler   
 
Ad-Soyad/Ünvan        :Mehmet Düzağaç/Müdür 
Tel No                       :(0 212) 231 63 63/122 
Fax No                        :(0 212) 230 08 44 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 
GENEL BİLGİLER 

I. Ana Ortaklık Banka’nın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen 
Değişiklikleri İhtiva Eden Bankanın Tarihçesi 

 
Ana Ortaklık Banka, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 4 Eylül 1991 tarihli ve 38774 
sayılı yazısı üzerine, 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun dördüncü ve sekizinci maddelerine göre, 
Bakanlar Kurulu’nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no’lu karar çerçevesinde kurulmuş bir mevduat 
bankasıdır.  
 
T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nün 25 
Aralık 1991 tarih ve 56527 sayılı yazısı gereği Ana Ortaklık Banka’nın bankacılık işlemlerine ve  
mevduat kabulüne başlamasına izin verilmiştir. 
 
Ana Ortaklık Banka’nın ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları ise her türlü ticari bankacılık 
faaliyetleri ve mevzuatın bankalarca yapılmasına ve icrasına imkan verdiği konularla iştigal etmektir. 

 
II. Ana Ortaklık Banka’nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı Olarak 

Tek Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl İçindeki 
Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama 

 
31 Mart 2007 tarihi itibariyle başlıca hissedarlar ve sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir : 
 

Ad Soyad/Ticaret Unvanı 
 

Pay Tutarları 
 

Pay Oranları 
 

Ödenmiş Paylar Ödenmemiş Paylar
Özyol Holding 65.500 %93,57 65.500 -
Türk Bankası Ltd. 4.076 %5,82 4.076 -
Diğer 424 %0,61 424 -
Toplam 70.000 %100 70.000 -
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BİRİNCİ BÖLÜM  (Devamı) 
 
GENEL BİLGİLER  (Devamı) 
 
III. Ana Ortaklık Banka’nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel 

Müdür ve Yardımcılarının Varsa Ana Ortaklık Bankada Sahip Oldukları Paylara İlişkin 
Açıklama 

 

Unvanı Adı ve Soyadı Tahsil Durumu 

Göreve Atanmadan 
Önceki Bankacılık 
ve İşletmecilikteki 
Tecrübe Yılları 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tanju Özyol Lisans 44 
Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Beliğ Belli Lisans 52 
 İbrahim Hakan Börteçene Lisans 14 
 Mustafa Ersin Erenman  Lisans 32 
 Atalay Şahinoğlu Lisans 44 
 F.Ömer Gökay Yüksek Lisans 30 
 Abdullah Akbulak Lisans 25 
    
Teftiş Kurulu Başkanı Yasemin Doğan Lisans 10 
    
Genel Müdür  Abdullah Akbulak Lisans 25 
Genel Müdür Yardımcıları A.Ömer Tamsü Lisans 35 
 Yılmaz K.Kazancı Lisans 30 
 Taner Biçer Yüksek Lisans 19 
 Beyhan Kalafat Lisans 19 
 Selçuk Canbaz Lisans 26 
    
    
 
Yönetim Kurulu Üyelerinden Hamit Beliğ Belli ve Mustafa Ersin Erenman aynı zamanda Denetim 
Komitesi üyeleridir. 
 
Yukarıda ismi geçen yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin Ana Ortaklık Banka’da sahip oldukları 
paylar semboliktir. 

 
IV. Ana Ortaklık Banka’da Nitelikli Pay Sahibi Olan Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar 
  
 Ana Ortaklık Banka’nın nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşları Birinci Bölüm II nolu dipnotta 

açıklanmıştır. 
 
V. Ana Ortaklık Banka’nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarını İçeren Özet Bilgi 

 
Ana Ortaklık Banka’nın temel faaliyet alanları; kredi ve mevduat işlemleri, ödeme işlemleri, iç ve dış 
ticaretin finansmanı işlemleri, kalkınma projelerinin finansmanı işlemleri, ulusal ve uluslararası nitelikli 
her türlü garanti ve teminat mektupları, sermaye piyasası işlemleri, borsa işlemleri, kambiyo işlemleri, 
menkul kıymetler yatırım fonlarının ve diğer fonların kurulması ve işletilmesi işlemleri, toptancı 
bankacılık işlemleri, kiralık kasa işlemleri, ulusal ve uluslararası kredi kurumları ile işlemler, sigorta 
acenteliği ve TCMB ile mevzuatın öngördüğü bankacılık işlemlerini kapsamaktadır. 31 Mart 2007 
tarihi itibariyle Ana Ortaklık Banka’nın yurt içinde 17 şubesi bulunmaktadır ve personel sayısı 214’tür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
 

MUHASEBE POLİTİKALARI 
 
I. Sunum Esaslarına İlişkin Açıklamalar 
 
 Ana Ortaklık Banka, yasal kayıtlarını, mali tablolarını ve mali tablolarına baz teşkil eden 

dökümanlarını Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğe, Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından muhasebe ve 
finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgeler ile Türk 
Ticaret Mevzuatı ve Vergi Mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadır.   

 Konsolide finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan tutarlar aksi 
belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. 

 
  Uygulanan muhasebe ilkeleri: 
 

Geçmiş dönem mali tabloları, aşağıda açıklandığı üzere, 16 Ocak 2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun 1 sayılı Finansal Tabloların 
Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Standardı çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları’na 
ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na ve (BDDK) tarafından muhasebe ve finansal 
raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak 
muhasebeleştirilmesi esasına dayanarak yeniden düzenlenmiş olup, geçmiş dönem karlarına yapılan 
düzeltmeler, aşağıda özetlenmiştir: 

 
 31 Mart 2006 31 Aralık 2005 

Açıklama (Bin YTL) Dönem Karı 
Geçmiş Yıllar 

Kar/(Zararı) Dönem Karı 
Geçmiş Yıllar 

Kar/(Zararı) 
    
TFRS’ye geçiş öncesi 1.964 2.899 3.261 (243)
 
Çalışan Hakları Yükümlülüğü 
Düzeltmesi (41) (272) (24) (248)
Ertelenmiş Vergi Düzeltmesi (122) 850 (178) 1.028
Düzeltmeler Toplamı (163) 578 (202) 780
 
TFRS’ye geçiş sonrası 1.801 3.477 3.059 537

  

   Finansal tabloların paranın cari satın alma gücü esasına göre düzenlenmesi: 
 
Grup’un konsolide finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihine kadar “Yüksek Enflasyonlu 
Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 29”) uyarınca 
enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. BDDK tarafından 28 Nisan 2005 tarihinde yayımlanan bir 
Genelge ile enflasyon muhasebesi uygulamasını gerektiren göstergelerin ortadan kalktığı belirtilmiş 
ve 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. 

II. Finansal Araçların Kullanım Stratejisi ve Yabancı Para Cinsinden İşlemlere İlişkin 
Açıklamalar  

Ana Ortaklık Banka bankacılığın her alanında faaliyetleri sürdürmeyi amaçlamaktadır. 

Ana Ortaklık Banka, finansal araçlara ilişkin stratejilerini kaynak yapısına bağlı olarak 
yönlendirmektedir. Kaynak yapısı ağırlıklı olarak mevduattan ve alınan kredilerden oluşmaktadır. 
Yatırım araçları genellikle likit enstrümanlardan seçilmektedir. Yükümlülükleri karşılayacak likidite 
sağlanmaktadır. Bilanço tarihi itibariyle Grup’un aktif ve özkaynak yapısı yükümlülüklerini 
karşılayacak düzeydedir. 

Grup dalgalı kur rejiminin yarattığı risklerden dolayı ciddi döviz pozisyonu almamaktadır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı) 

 
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 

II. Finansal Araçların Kullanım Stratejisi ve Yabancı Para Cinsinden İşlemlere İlişkin 
Açıklamalar (Devamı) 

Bilanço kalemlerinin vade yapısı ve faiz oranları dikkate alınarak gerekli yatırım kararları 
verilmektedir. Bilançoya ilişkin limitler belirlenmiştir. Aktif kalemlerin dağılımı belirlenmiş, 
belirlenen dağılıma göre getiri analizleri yapılmaktadır. 

Ana Ortaklık Banka bilanço dışı vadeli işlemler yaparken yapılan işlemin tersini de yapmaya 
çalışılarak kur ve faiz riskine yönelik azami özen göstermektedir. Yapılacak işlemler için müşteri 
limitleri belirlenmiştir. 

III. Konsolide Edilen Ortaklıklara İlişkin Bilgilerin Sunumu 

Turkish Bank A.Ş. ve Turkish Yatırım A.Ş. tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak ilişikteki 
konsolide finansal tablolara dahil edilmişlerdir. Konsolidasyon kapsamına alınan kurumun 
belirlenmesinde 8 Kasım 2006 tarihli 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Bankaların 
Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ" esas alınmıştır. Ana Ortaklık ve 
Bağlı Ortaklığı arasındaki işlemler ve bakiyeler karşılıklı netleştirilmiştir. 

IV. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ile Türev Ürünlere İlişkin Açıklamalar 

Grup’un kullandığı türev işlemleri sadece yabancı para swap sözleşmelerinden oluşmaktadır.  
 
Türev finansal araçlar, sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilir ve sonraki 
raporlama dönemlerinde gerçeğe uygun değerleri ile yeniden muhasebeleştirilir. Yabancı para 
swaplar ve forward işlemler,  “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirilme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye 
Muhasebe Standardı” (TMS 39) kapsamında alım satım amaçlı olarak muhasebeleştirilir ve 
sözkonusu araçlar dolayısı ile gerçekleşen kazanç veya kayıp kar zarar tablosu ile ilişkilendirilir. Bu 
araçlara ilişkin gerçeğe uygun değerdeki değişimlerden oluşan realize olmamış kayıp veya kazançlar 
mevcut vergi mevzuatı çerçevesinde kanunen kabul edilmeyen gelir ya da gider olarak değerlendirilir. 
 
Ana sözleşmeden ayrıştırılmak suretiyle oluşturulan veya riskten korunma amaçlı türev ürünleri 
bulunmamaktadır. 

V. Faiz Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklamalar 

Faiz gelirleri ve giderleri tahakkuk esasına göre etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak kayıtlara intikal 
ettirilmektedir. İlgili mevzuat uyarınca donuk alacak haline gelen kredilerin faiz tahakkuk ve reeskont 
tutarları iptal edilmektedir. Donuk alacak haline gelen kredilere ilişkin olarak faiz tahsil edildiğinde 
faiz geliri olarak kaydedilmektedir. 

VI. Ücret ve Komisyon Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklamalar 

Herhangi bir vadeli işleme ilişkin olarak tahsil edilen/ödenen ücret ve komisyon gelir/giderleri 
tahakkuk esasına göre işlemin süresi baz alınarak, diğer vade sözkonusu olmayan ücret ve komisyon 
gelir/giderleri ise tahsilat esasına göre muhasebeleştirilmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı) 
 
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)  
 
VII. Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar 
 

Finansal araçlar finansal aktifler, finansal pasifler ve türev enstrümanlardan oluşmaktadır. Finansal 
araçlar Grup’un ticari aktivite ve faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu enstrümanlarla ilgili 
riskler Grup‘un aldığı toplam riskin çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Mali enstrümanlar 
Grup‘un bilançosundaki likidite, kredi ve piyasa risklerini her açıdan etkilemektedir. Grup, bu 
enstrümanların alım ve satımını müşterileri adına ve kendi nam ve hesabına yapmaktadır. 
 

 Finansal varlıklar, temelde Grup‘un ticari faaliyet ve operasyonlarını  meydana getirmektedir. Bu 
araçlar mali tablolardaki likiditeyi, kredi ve faiz riskini ortaya çıkarma, etkileme ve azaltabilme 
özelliğine sahiptir. 

 
Finansal araçların normal yoldan alım satımı teslim tarihi (“settlement date”) esas alınarak 
muhasebeleştirilmektedir. Teslim tarihi, bir varlığın Grup’a teslim edildiği veya Grup tarafından 
teslim edildiği tarihtir. Teslim tarihi muhasebesi, (a) varlığın işletme tarafından elde edildiği tarihte  
muhasebeleştirilmesini, ve  (b) varlığın işletme tarafından teslim edildiği tarih itibariyle bilanço dışı 
bırakılmasını ve yine aynı tarih itibariyle elden çıkarma kazanç ya da kaybının muhasebeleştirilmesini 
gerektirir. Teslim tarihi muhasebesinin uygulanması durumunda, işletme, teslim aldığı varlıklarda 
olduğu gibi, ticari işlem tarihi ve teslim tarihi arasındaki  dönem boyunca varlığın gerçeğe uygun 
değerinde meydana gelen değişimleri muhasebeleştirir.  
 
Normal  yoldan  alım  veya  satım,  bir  finansal  varlığın,  genellikle  yasal  düzenlemeler  veya  ilgili  
piyasa teamülleri çerçevesinde belirlenen bir süre içerisinde teslimini gerektiren bir sözleşme 
çerçevesinde  satın alınması veya satılmasıdır. İşlem tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre içerisinde 
elde edilecek olan bir varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler, satın alınan 
aktifler ile aynı şekilde muhasebeleştirilir.  Gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişiklikler, 
maliyet bedeli veya itfa edilmiş maliyetinden gösterilen varlıklar için  muhasebeleştirilmez; gerçeğe 
uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan bir finansal  varlığa ilişkin olarak 
ortaya çıkan kazanç veya kayıp, kâr ya da zararda; satılmaya hazır finansal varlığa ilişkin olarak 
ortaya çıkan kazanç veya kayıp ise özkaynaklarda muhasebeleştirilir. 
 
Aşağıda her finansal aracın tahmini makul değerlerini belirlemede kullanılan yöntemler ve 
varsayımlar belirtilmiştir. 
 
Nakit Değerler, Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar  
 
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat hemen nakde çevrilebilecek olan ve 
önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli 
yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri  gerçeğe uygun değerleridir. 
 
Menkul Değerler 
 
Grup bilançosunda menkul değerler 3 ana başlık altında toplanmıştır: 
 
Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal varlıklar belli başlı 2 ana başlık altında 
toplanmıştır. (i) Alım satım amaçlı olarak sınıflanan finansal varlıklar; esas itibariyle yakın bir tarihte 
satılmak ya da geri alınmak amacıyla edinilmiş kısa vadede kar amacı güdülen menkul değerler. (ii) 
İlk muhasebeleştirme sırasında Grup tarafından gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan olarak 
sınıflanmış finansal varlıklardır. Grup bu tür bir sınıflamayı izin verilen veya daha doğru bir bilgi 
sunulması sonucunu doğuran durumlarda kullanabilir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı) 
 
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
VII. Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar (Devamı) 

 
Menkul Değerler (Devamı) 
 
Bu grupta muhasebeleştirilen finansal varlıklar maliyet bedelleriyle mali tablolara alınmakta ve 
gerçeğe uygun değerleri üzerinden mali tablolarda gösterilmektedir. Borsalarda işlem gören menkul 
kıymetler için gerçeğe uygun değerler borsa rayiçleri kullanılarak bulunur.  
 
Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal varlıkların elde etme maliyeti ile gerçeğe 
uygun  değerlerine göre değerlenmiş değerleri arasındaki fark, faiz gelir ve reeskontları veya menkul 
değerler değer düşüş karşılığı hesabına yansıtılmaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara 
yansıtılan menkul değerlerin elde tutulması esnasında kazanılan faizler faiz geliri, kâr payları ise kâr 
payı gelirleri hesaplarına intikal ettirilmektedir. 
 
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar; vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve 
fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların 
sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynaklı 
krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak 
finansal varlıklar, iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti ile değerlemeye tabi 
tutulmakta ve varsa değer azalışı için karşılık ayrılmaktadır. Grup tarafından vadeye kadar elde 
tutulmak amacıyla edinilen ve bu şekilde sınıflandırılan ancak sınıflandırma esaslarına 
uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulmayacak finansal varlıklar 
bulunmamaktadır. 
 
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklardan kazanılan faiz gelirleri gelir tablosunda faiz geliri 
olarak muhasebeleştirilmektedir. Bu tür finansal varlıklardan alınan kar payı gelirleri gelir tablosunda 
kar payı gelirleri arasında muhasebeleştirilmektedir.  
 
Satılmaya hazır finansal varlıklar ilk kayda alınmalarında işlem maliyetlerini de içeren elde etme 
maliyeti ile muhasebeleştirilmektedir. İlk kayda alımdan sonra satılmaya hazır finansal varlıkların 
müteakip değerlemesi gerçeğe uygun değeri üzerinden yapılmakta ve gerçeğe uygun değerdeki 
değişikliklerden kaynaklanan ve menkullerin iskonto edilmiş değeri ile gerçeğe uygun değeri 
arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Menkul 
Değerler Değer Artış Fonu” hesabı altında gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların elden 
çıkarılması durumunda özkaynaklarda menkul değerler değer artış fonu hesabında izlenen bunlara ait 
değer artış/azalışları gelir tablosuna devredilir.  
 
Krediler  
 
Banka kaynaklı krediler elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmekte, iskonto edilen değerleri 
üzerinden değerlenmektedir. Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, 
işlem gideri ve bunun gibi diğer masraflar işlem maliyetinin bir bölümü olarak kabul edilmektedir. 
 
Nakdi krediler içerisinde izlenen bireysel ve kurumsal krediler içeriklerine göre, Tek Düzen Hesap 
Planı (THP) ve İzahnamesinde belirtilen hesaplarda orijinal bakiyelerine göre 
muhasebeleştirilmektedir. 
 
Dövize endeksli bireysel ve ticari krediler, açılış tarihindeki kurdan Yeni Türk Lirası karşılıkları 
üzerinden  Türk Parası (“TP”) hesaplarda izlenmektedir. Geri ödemeler, ödeme tarihindeki kur 
üzerinden hesaplanmakta, oluşan kur farkları gelir-gider hesaplarına yansıtılmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı) 
 
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
VII. Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar (Devamı) 
 
  Krediler (Devamı) 

 
Sorunlu hale gelmiş olarak kabul edilen krediler, 1 Kasım 2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren ‘’Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların 
Niteliklerinin belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’’de yer alan esaslar çerçevesinde sınıflandırılmakta ve buna göre özel karşılıklar 
ayrılmaktadır.  Özel karşılıklar  820- Provizyonlar / 820 00 Tasfiye Olunacak Alacaklar  (Tahsili 
Şüpheli Alacaklar dahil) ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Provizyonu – Türk 
Parası Hesabı’na aktarılmaktadır.  
 

 Yapılan kısmi tahsilatlar, alacağa ilişkin karşılık ayrılan yıl içerisinde  gerçekleştirildiklerinde, 
karşılık işleminin kısmen iptali yoluna gidilmekte, geçmiş yıllarda gerçekleşmiş ise “Geçmiş Yıllar 
Giderlerine Ait Tahsilatlar” hesabında izlenmektedir. 

VIII. Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Açıklamalar  

Grup, her bilanço döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne 
uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan 
türden bir göstergenin mevcut olması durumunda Grup ilgili değer düşüklüğü tutarını tespit eder. 
 
Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yanlızca, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden 
sonra bir veya birden daha fazla olayın (“zarar/kayıp olayı”) meydana geldiğine ve söz konusu zarar 
olayının (veya olaylarının) ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin 
edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne 
uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer 
düşüklüğü zararı oluşur. İleride meydana gelecek olaylar sonucunda oluşması beklenen kayıplar, ne 
kadar olası olursa olsunlar muhasebeleştirilmez. 

IX. Finansal Araçların Netleştirilmesine İlişkin Açıklamalar 

Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi 
veya tahsilinin mümkün olması, veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş 
zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler.   
 

X. Satış ve Geri Alış Anlaşmaları ve Menkul Değerlerin Ödünç Verilmesi İşlemlerine İlişkin 
Açıklamalar 

 
Grup, müşterilerle repo anlaşmaları çerçevesinde yapılan hazine bonosu ve devlet tahvili alım-satım 
işlemlerini Tek Düzen Hesap Planı’na uygun olarak bilanço hesaplarında takip etmektedir. 
Dolayısıyla, repo anlaşması çerçevesinde müşterilere satılan devlet tahvili ve hazine bonoları, 
Grup’un repoya konu menkul değerleri sınıflamasına bağlı olarak, finansal tablolarda alım satım 
amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler kalemleri altında 
sınıflandırılmakta ve ilgili hesabın değerleme esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo 
işlemlerinden elde edilen fonlar ise pasif hesaplarda para piyasaları ana kalemi altında ayrı bir 
kalemde repo işlemlerinden elde edilen fonlar olarak muhasebeleştirilmektedir. 
 
Bu tür işlemler kısa vadeli olup repoya konu olan menkul kıymetlerin tümü Devlet İç Borçlanma 
Senetleri’nden oluşmaktadır. Bilanço tarihi itibariyle tekrar geri alımları öngörülen anlaşmalar 
çerçevesinde satılan menkul değerlerin toplam tutarı 23.617 Bin YTL’dir. (23.776 Bin YTL Brüt)  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı) 
 
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
X. Satış ve Geri Alış Anlaşmaları ve Menkul Değerlerin Ödünç Verilmesi İşlemlerine İlişkin 

Açıklamalar (Devamı) 
 
Bu işlemlerden oluşan gelir ve giderler gelir tablosunda “Menkul Değerlerden Alınan Faizler” ve 
“Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler” hesaplarında gösterilmektedir. 
 
31 Mart 2007 tarihi itibariyle, Grup’un ters repo işlemi bulunmamaktadır. (31 Aralık 2006: 
Bulunmamaktadır.) 
 
31 Mart 2007 tarihi itibariyle, Grup’un ödünce konu edilmiş menkul değerleri bulunmamaktadır. (31 
Aralık 2006: Bulunmamaktadır.) 
 

XI. Satış Amaçlı Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar 
 

Satış olasılığı yüksek olan; yönetim kademesi tarafından, varlığın (veya elden çıkarılacak varlık 
grubunun) satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik 
aktif bir program başlatılan varlıklardan oluşmaktadır. Ayrıca, varlık (veya elden çıkarılacak varlık 
grubu) gerçeğe uygun değeriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır. Ayrıca 
satışın, sınıflandırılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak 
muhasebeleştirilmesinin beklenmesi ve planı tamamlamak için gerekli işlemlerin, planda önemli 
değişiklikler yapılması veya planın iptal edilmesi ihtimalinin düşük olduğunu göstermesi gerekir.  
 
Grup’un satış amaçlı duran varlığı bulunmamaktadır. 
 
Durdurulan bir faaliyet, bir bankanın elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan olarak 
sınıflandırılan bir bölümüdür. Durdurulan faaliyetlere ilişkin sonuçlar gelir tablosunda ayrı olarak 
sunulur. Grup’un durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır.  

 
XII. Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar 

 
Ekli konsolide finansal tablolarda iştirak ve bağlı ortaklıkların edinimi ile ilgili şerefiye tutarı 
bulunmamaktadır. 
 
Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler enflasyon 
etkilerine göre düzeltilmiş tarihi satın alım maliyetlerinden ve izleyen dönemlerde alınan kalemler 
satın alım maliyeti değerinden, birikmiş itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer düşüşleri ayrılmış 
olarak gösterilir. Maddi olmayan duran varlıklar normal amortisman yöntemine göre faydalı ömürleri 
dikkate alınarak amortismana tabi tutulur. Amortisman yöntemi ve dönemi her yılın sonunda 
periyodik olarak gözden geçirilir.  

 
XIII. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar 

 
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi 
itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden izleyen dönemlerde alınan 
kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer düşüşleri ayrılarak 
yansıtılır. 
 
Maddi duran varlıkların elden çıkartılması ya da bir maddi duran varlığın  hizmetten alınması sonucu 
oluşan kar ve zararlar  satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenerek,  gelir 
tablosuna dahil edilirler. 

 
Maddi duran varlıklara yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak 
muhasebeleştirilmektedir.  

 
Maddi duran varlıklar üzerindeki rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. 
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MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
XIV. Kiralama İşlemlerine İlişkin Açıklamalar 

 
Finansal kiralama yoluyla elde edinilen sabit kıymetler Kiralama İşlemlerine İlişkin 17 Sayılı Türkiye 
Muhasebe Standardı çerçevesinde muhasebeleştirilmektedir. Bu kapsamda tümü yabancı para 
borçlardan oluşan finansal kiralama işlemleri işlemin yapıldığı tarihteki kurla çevrilerek aktifte bir 
varlık pasifte bir borç olarak kayıt edilmektedir. Yabancı para borçlar dönem sonu değerleme kuru ile 
Türk Parası’na çevrilerek gösterilmiştir. Kur artışlarından/azalışlarından kaynaklanan farklar ilgili 
dönem içerisinde gider/gelir yazılmıştır. Kiralamadan doğan finansman maliyetleri kiralama süresi 
boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde döneme yayılmaktadır. 
 
Finansal kiralama işlemi her muhasebe döneminde faiz giderine ek olarak amortismana tabi varlıklar 
için amortisman giderine yol açmaktadır. Kullanılan amortisman oranı Maddi Duran Varlıklara İlişkin 
16 Sayılı Türkiye Muhasebe Standardı’na uygun olarak hesaplanmakta olup uygulanan oran 31 
Temmuz 2003 tarihinden önce edinilen varlıklar için % 20, bu tarihten sonra edinilen varlıklar için ise 
Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) hükümlerinde belirtilen oranlardır.  
 
Grup, operasyonel faaliyetleri dahilindeki kira anlaşmalarına istinaden yaptığı kira ödemelerini kira 
süresi boyunca, eşit tutarlarda gider kaydetmektedir.  
 
Grup’un kiralayan konumunda bulunduğu finansal kiralama işlemleri yoktur.  
 

XV. Karşılıklar ve Koşullu Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar 
 
Geçmiş  olaylardan  kaynaklanan  mevcut  bir  yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün  yerine  
getirilmesinin muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi 
durumunda karşılık mali tablolarda ayrılır. Karşılıklar, bilanço tarihi itibariyle yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için yapılacak harcamanın Grup yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine göre 
hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek için iskonto edilir. 
 

XVI. Çalışanların Haklarına İlişkin Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar 
 

Kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülükler “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin 
Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre muhasebeleştirilmektedir. 

 
Yürürlükteki kanunlara göre, Grup emeklilik dolayısıyla veya istifa ve İş Kanunu’nda belirtilen 
davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona erdirilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla 
yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların Türk İş Kanunu uyarınca emekliye ayrılması 
veya en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak iş ilişkisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için çağrılması 
veya vefatı durumunda doğacak gelecekteki olası yükümlülük tutarlarının tahmini karşılığının net 
bugünkü değeri üzerinden hesaplanmış ve konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.  

 
XVII. Vergi Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar 

 
Cari vergi 
 
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.  

 
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi 
kar, diğer yıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile 
vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda belirtilen 
kardan farklılık gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış ya da 
önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır. 
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MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 

 
XVII. Vergi Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar (Devamı) 

 
Ertelenmiş vergi 
 
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin konsolide finansal 
tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki 
geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate 
alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici 
farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, 
gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel 
olması şartıyla hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya 
yükümlülüklerin ilk defa konsolide finansal tablolara alınmasından dolayı oluşan ve hem ticari hem 
de mali kar veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin ertelenen vergi yükümlülüğü 
veya varlığı hesaplanmaz.  
 
Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenen 
vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek 
düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri 
azaltılır. 
 
Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olan 
vergi oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Bununla 
birlikte, ertelenen vergi, aynı veya farklı bir dönemde doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilen 
varlıklarla ilgili ise doğrudan öz sermaye hesap grubuyla ilişkilendirilir.  

 
Ödenecek cari vergi tutarları, peşin ödenen vergi tutarlarıyla, ilişkili olduğundan netleştirilmektedir. 
Ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüğü de netleştirilmektedir. 

 
XVIII. Borçlanmalara İlişkin İlave Açıklamalar 

 
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu 
olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile direkt ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, 
ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. 
Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda 
değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye  uygun borçlanma 
maliyetlerinden mahsup edilir. 

        
Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. 

 
Ana Ortaklık Banka’nın kendisinin ihraç ettiği, borçlanmayı temsil eden araçlar bulunmamaktadır.  
 
Grup hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihraç etmemiştir. 

 
XIX. Hisse Senetleri ve İhracına İlişkin Açıklamalar 
 

Hisse senedi ihracı ile ilgili işlem maliyetleri gider olarak muhasebeleştirilmektedir. 
 
Hisse senetleriyle ilgili dağıtılacak kar payları Banka’nın Genel Kurulu tarafından tespit edilmektedir. 
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MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
XX. Aval ve Kabullere İlişkin Açıklamalar 

Aval ve kabuller olası borç ve taahhütler olarak bilanço dışı işlemlerde gösterilmektedir.  

XXI. Devlet Teşviklerine İlişkin Açıklamalar 

Grup’un bilanço tarihi itibariyle yararlanmış olduğu devlet teşvikleri bulunmamaktadır. 

XXII. Raporlamanın Bölümlemeye Göre Yapılmasına İlişkin Açıklamalar 
 
Ana Ortaklık Banka ağırlıklı olarak kurumsal bankacılık ve hazine işlemleri alanlarında faaliyet 
göstermekle birlikte, bireysel bankacılık alanında da faaliyet göstermektedir. Kurumsal bankacılık 
faaliyetleri kapsamında, müşterilerine nakit yönetimi hizmetlerini de içeren özel bankacılık 
faaliyetleri sunulmaya başlanmıştır. Hazine işlemleri kapsamında spot TP ve döviz alım/satım 
işlemleri ile hazine bonosu/devlet tahvili alım/satım işlemleri yapılmaktadır. Bireysel bankacılık 
alanındaki faaliyetlerinde, müşterilerine banka ve kredi kartı, bireysel kredi kullandırımı ve internet 
bankacılığı hizmetleri sunmaktadır. Banka’nın bilgisayar hizmetleri gibi bilişim sektörüne yönelik 
alanlarda gerçekleştirilen faaliyeti bulunmamaktadır. 
 
“Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 
Hakkında Tebliğ”in geçici 28. maddesi uyarınca bölümlemeye göre raporlama yapılmasına ilişkin 
yükümlülüklere 30 Haziran 2007 tarihinden sonraki mali tablolardan itibaren başlanacağından dolayı 
raporlamanın bölümlemeye göre açıklama ve dipnotları verilmemiştir. 
 

XXIII. Diğer Hususlara İlişkin Açıklamalar 
  
 Muhasebe politikalarında açıklanması gereken diğer husus bulunmamaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
 
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 
 
I. Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklamalar 

 
31 Mart 2007 tarihi itibariyle Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranı %42,57’dir. Sermaye 
yeterliliği standart oranının hesaplanması ile ilgili olarak, risk ağırlıklı varlıklar, yükümlülükler, gayri 
nakdi krediler; rasyoda belirtilen teminat gruplarına göre sınıflandırılarak ilgili risk grubunda 
değerlendirilmektedir. 
 
Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Bilgiler: Bin YTL, % 
 

 Risk Ağırlıkları 

  Ana Ortaklık Banka Konsolide 
  0% 20% 50% 100% 0% 20% 50% 100%
Risk Ağır. Varlıklar ve Gayrinakdi Krediler   

Bilanço Kalemleri (Net) 150.562 412.147 - 98.800 152.260 417.632 - 91.076
Nakit Değerler 4.722 - - - 4.731 - - -
Vadesi Gelmiş Menkul Değerler  - - - - - - - -
T. C. Merkez Bankası 4.486 - - - 4.486 - - -
Yurtiçi, Yurtdışı Bankalar, Yurtdışı 
Merkez ve Şubeler - 338.460 - - - 343.769 - -
Para Piyasalarından Alacaklar  - - - - 1.300 - - -
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar - - - - - - - -
Zorunlu Karşılıklar 20.013 - - - 20.013 - - -
Krediler 5.617 73.072 - 76.697 5.617 73.072 - 78.504
Tasfiye Olunacak Alacaklar (Net)  - - - 307 - - - 307
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar - - - - - - - -
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 112.232 - - - 112.232 - - -
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar  - - - - - - - -


