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Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İian İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubeleri Müdürler
Kurulu'na:

Müdürler Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde
Denetimine İlŞkin Rapor

Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran lstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubeleri'nin ('Şube")
31 Aralft 20|6 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş
bulunuyoruz.

Müdürler Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkln Sorumluluğu

Şube müdürler kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve l Kasım
2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun
Hazırlanmasma ve Yayımlanmasına İliştin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyannca yıllık
faaliyet raporunun 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankalann
Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklarunasına İlişl<in Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"
ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankalann hesap ve kayıt düzenine ilişkin
yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge

ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Müasebe Standartlan hükümlerini
içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak hazır|anan finansal
tablolarla ("finansal tablolar") tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu
nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmaslnı sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden
sorumludur.

B ağıms ız Denetç in in Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şube'nin faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve 2 Nisan
2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'oBankaların Bağımsız Denetimi Hakkuıda
Yönetmelik" çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan
finansal bilgilerin Şube'nin 14 Nisan 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal
tablolanyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

hizmet sunmamaktadır. Global üye firma ağımızla ilgili daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.

@ 2017. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkıye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime 8eçiniz.



Deloitte

Yaptığırnız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK")
tarafıırdan yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim
Staııdaıtlar(na ("BDS") uygun olarak yürüttilmüştiir. Bu standartlar, etik hühimlere uygunluk
sağlanmasmt ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla
futarlı olup olmadığuıa ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek izere
planlanarak yürüttilrnesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim
prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki
muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması
için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Garış

Görüşümüze göre Müdürler Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer a|an flınansal bilgiler, tüm
önemli yönleriyle, denetlenen fı,ııansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'ncimaddesinin üçüncü fikrası uyarnca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde,
işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken
önemlilikte bir hususa rastlanmamıştr.

DRT BAĞIMSIz DENETİM vE SERBEST MuHASEBECI MALİ MüşAvinrir e.ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Sorumlu Denetçi

,-
Istanbul, l7 Mayıs 2017

Yaman Po
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I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 

        
1.  Raporun Ait Olduğu Dönem     : 2016 Yılı 
 
2.  Şubenin Ticaret Unvanı 

 
: Bank Mellat Merkezi Tahran İran İstanbul 
   Türkiye Merkez Şubesi 

 
3. Bank Mellat Yönetim Merkezinin 
    Adresi    

 
: Taleghani Avenue. No: 327 Tahran – İran 

    Türkiye’deki Şubenin Adresi   : Büyükdere Cad. Binbirçiçek Sok No.1 34330 
  1. Levent  - İstanbul / Türkiye 

 
4. Telefon  

 
: (0212) 279 80 15 

 
5. Fax 

 
: (0212) 284 62 14 

 
6. Elektronik Site  

 
: www.mellatbank.com 

 
7. Elektronik Posta 

 
: mellat@mellatbank.com 

 

 

 

II. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ 
 

A. Sunuş Bölümü 
 

1. Özet Finansal Bilgiler 
 

Bilanço (Bin TL) 
 

ANA HESAPLAR 2016 2015 
Artış / (Azalış) 

Tutar ( %) 

Nakit Değerler ve Merkez Bankası 74.912 44.245 30.667 69,31 

Bankalar 200.735 116.001 84.734 73,05 

Para Piyasalarından Alacaklar 0 7.201 -7.201 -100,00 

Krediler 7.964 10.456 -2.492 -23,83 

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 232.561 152.216 80.345 52,78 

Diğer Aktifler 9.960 10.369 -409 -3,94 

Toplam Aktifler 526.132 340.488 185.644 54,52 

          

Mevduat 275.591 125.079 150.512 120,33 

Alınan Krediler -                 -      - - 

Karşılıklar (Vergi ve Diğer) 7.357 5.133 2.224 43,33 

Diğer Pasifler 3.212 2.275 937 41,19 

Özkaynaklar 239.972 208.001 31.971 15,37 

Toplam Pasifler 526.132 340.488 185.644 54,52 
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Gelir Tablosu (Bin TL) 
    

ANA HESAPLAR 2016 2015 
Artış / (Azalış) 

Tutar ( %) 

Net Faiz Geliri 27.577 19.538 8.039 41,15 

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 9.694 817 8.877 1086,54 

Diğer Gelirler (net) 9.428 3.227 6.201 192,16 

Toplam Gelirler 46.699 23.582 23.117 98,03 

Diğer Faaliyet Giderleri -9.871 -9.060 -811 8,95 

Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı -1.481 -285 -1.196 419,65 

Vergi Öncesi Kâr 35.347 14.237 21.110 148,28 

Vergi Karşılığı -6.979 -2.806 -4.173 148,72 

Net Kâr 28.368 11.431 16.937 148,17 

 

2. Şube’nin Tarihsel Gelişimi 
 

1980 yılında 10 özel bankanın kamulaştırılmasıyla bir devlet bankası olarak kurulan 

Bank Mellat İran 2008 yılında Tahran Borsasına kaydolarak halka açılmıştır. 20 Eylül 

2016 tarihi itibariyle aktif büyüklüğü 58,119 milyon ABD doları olan Bankanın, aynı 

tarih itibarıyla özkaynakları 2.403 milyon ABD dolarıdır. Banka’nın Türkiye, 

Ermenistan ve Kore’de şubeleri, İngiltere, Almanya ve Malezya’da ise iştirak ettiği 
bankaları bulunmaktadır. İran dışındaki şube ve bankaların ana amacı İran ve özellikle 

bu ülkeler başta olmak üzere üçüncü ülkelerle arasındaki dış ticaret işlemlerine 

aracılık etmektir. Şube’ye 5 Şubat 1981 tarih ve 82/2406 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 

ile Türkiye’ de kurulu yabancı banka şubesi statüsünde faaliyet göstermesi için izin 

verilmiştir. 

  

16 Nisan 1982 tarihinde faaliyete başlayan Bank Mellat’ ın, İstanbul’daki merkez 

şubesi Ankara ve İzmir şubeleri olmak üzere Türkiye’de 3 şubesi bulunmaktadır.  

 
3.  Şube’nin Ortaklık Yapısı 

 
Şube’nin sermayesinin tamamına sahip olan Bank Mellat Tahran İran’ın ortaklık yapısı 

aşağıda sunulmuştur. 

  Hisse Sahibi 
31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 

(**)Hisse oranı (%) (*)Hisse oranı (%) 

Adalet hisseleri (Halk Hisseleri)  30,00 30,00 

İran İslam Cumhuriyeti Devleti 17,00 18,95 

Saba Tamin Yatırım Şirketi 8,71 9,91 

Bank Mellat Personel Gelecek Güvenlik Fonu 6,45 6,99 

İran Sosyal Güvenlik Kurumu 3,81 3,81 

Mellat Mali Grup Firması 3,40 3,43 

Personel Payları - - 

Borsada İşlem Gören Diğer Paylar 30,63 26,91 

Toplam 100 100 
(*)

Bank Mellat İran Mali İşler Genel Müdürlüğü, Borsa ve Hisseler Müdürlüğü tarafından bildirilen 31 Aralık 
2015 tarihi itibariyle ortaklık yapısı 11 Ocak 2016 tarih ve 236 sayılı yazı ile BDDK’ya bildirilmiştir.  
 

(**)
Bank Mellat İran Mali İşler Genel Müdürlüğü, Borsa ve Hisseler Müdürlüğü tarafından bildirilen 31 

Aralık 2016 tarihi itibariyle ortaklık yapısıdır. 

 



BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN – İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 
2016 FAALİYET RAPORU  

 

3 
 

4. Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen 
Değişiklikler 

 
Şube mevcut 156.914 Bin TL ödenmiş sermayesinin iç kaynaklardan 40.150 Bin TL ve 

nakden 2.936 Bin TL olmak üzere toplam 43.086 Bin TL artırarak 200.000 Bin TL’ye 

yükseltmiştir.  

 

5. Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler  
 

Şubenin %100 hâkim sermayedarı Tahran İran’da mukim Bank Mellat’tır. Dönem 
sonu itibarıyla Bank Mellat Tahran – İran’ da nitelikli paya sahip olan kişi ve kuruluşlar 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 31 Aralık 2016 

Ad Soyad/Ticari Unvanı Pay Tutarları 
Pay 

Oranları 
Ödenmiş Paylar  

Ödenmemiş 
Paylar 

Adalet hisseleri (Halk Hisseleri) 
60.000 %30,00 60.000 -

İran İslam Cumhuriyeti Devleti 
34.000 %17,00 34.000 -

 

6. Şube’nin Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının 
Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar 

 
Müdürler kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcısının sahip oldukları pay 

yoktur. 

 

 

7. Müdürler Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün Faaliyet Dönemine İlişkin 
Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri 

 

7.1.  Müdürler Kurulu Başkanının Değerlendirmesi 
 

İran ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler iki binli yılların başlarına kadar 

sınırlı kalmış; 2003 yılından itibaren karşılıklı ilişkilerde bir canlanma görülmeye 

başlamıştır. Esasında her iki ülke yöneticilerinde de ikili ilişkileri geliştirme yönünde 

bir istek ve kararlılık bulunmaktadır. Nitekim 2011 Yılında 16 Milyar $’ ı aşan dış 

ticaret hacmi uygulanmakta olan yaptırımların etkilerinin hissedildiği cari yılda dahi 

10 Milyar $ civarında gerçekleşmiştir. 

 
Ayrıca Türkiye ile İslam Cumhuriyeti arasında Tercihli Ticaret Anlaşması 

bulunmaktadır; bu anlaşma önümüzdeki dönemlerde iki ülke arasındaki ekonomik ve 

ticari ilişkilere ivme kazandıracak; her iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini 

güçlendirecek ve iki ülkenin önümüzdeki dönemde artan ekonomik işbirliğinin 

temelini oluşturacaktır. Anlaşma kapsamında, her iki ülke, birbirlerine sağlamış 

oldukları tavizleri daha da genişletmek üzere çalışmayı da taahhüt etmiştir.  

 

Cari yılda da bankamız, yaptırımların kaldırılması ve askıya alınması konularında 

Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya ile imzalanmış anlaşmaya rağmen, kısıtlı 

koşullarda faaliyet göstermiştir. Bu faaliyetler sonucunda yöneticilerimizin basiretli ve 
becerikli davranışları sayesinde cari dönemde makul ve kabul edilebilir bir kar elde 

edilmiştir. 
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7.2. Genel Müdürün Değerlendirmesi 
 

Bankamızın geçen dönem sonu mevcut 156.914 bin TL olan ödenmiş sermayesini cari 

yılın birinci yarısında iç kaynaklardan 40.150 bin TL ve nakden 2.936 bin TL olmak 

üzere toplam 43.086 bin TL arttırarak 200.000 bin TL’ye yükseltmiştir. 

 

Finansal açıdan bakıldığında 2016 yılı Şubemiz için kabul edilebilir sonuçlara ulaşılan 

bir dönem olmuştur. Bu dönemde bir önceki yıla göre varlık toplamımız % 54,5, 

mevduat toplamı ise % 120 artış gösterilmiştir.  
 

Bu olumlu tablo net faiz gelir ve giderlerimize de yansımış ve cari yılda net faiz geliri % 

41,15 artarak 27.577 bin TL’ ye ulaşmıştır. Bu dönemde komisyon gelirlerinde de 

kayda değer artışlar sağlanmıştır. Buna mukabil faaliyet giderlerindeki artış kontrol 

altında tutulmuş ve gelirlerdeki artışın çok altında gerçekleşmiştir. 

 

Tüm bu çalışmalar sonucunda cari yıl karında bir önceki yıla göre % 148 seviyesinde 

artış elde edilmiş ve özkaynaklarımızın aşınması durdurulmuştur. 

 
8. Personel, Şube Sayısı, Şubenin Hizmet Türü, Faaliyet Konuları ve Sektördeki 

Konumuna İlişkin Açıklamalar 
  

Şube, çeşitli bankacılık faaliyetleri gerçekleştirmekte olup, esas faaliyet konusu, İran 

İslam Cumhuriyeti ile olan ticarete aracılık etmek ve gerektiğinde bu işlemleri finanse 

etmektir 

 

Şubenin Türkiye’de Merkez şube de dâhil olmak üzere 3 şubesi bulunmaktadır. 

Şubeleri aracılığı ile verilen izin kapsamındaki tüm bankacılık hizmetlerini 

gerçekleştirmektedir. Özellikle başta ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık olmak 
üzere Türk Parası ve döviz üzerinden mevduat hesaplarını açmakta, dünya çapında 

para transferlerini yapmakta, çek ve senet tahsiline aracılık etmekte, döviz alım satımı 

ile uğraşmakta ve her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi taleplerini karşılamaktadır. 

Şube mevcut koşullar altında kaynaklarının önemli bir kısmını bankalar mevduatı, 

banka bonosu veya hazine bonosu ile devlet tahvillerinde değerlendirmektedir. Bu 

durumun doğal bir sonucu olarak sektör ortalamasına göre yüksek bir sermaye 

yeterlilik oranı ile çalışmaktadır. 

 
31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Şube’nin personel sayısı 50 kişidir (31 Aralık 2015: 48 

Kişi). 

B. Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 
 

1. Müdürler Kurulu 
 

Yurt dışında kurulu bir bankanın Türkiye’deki şubesi statüsünde faaliyet gösteren 

Şubemizin vizyonu, misyonu, kısa ve uzun vadeli stratejik hedefleri 5411 sayılı 

Bankacılık Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca oluşturulan ve yönetim kurulunun 

yetki ve sorumluluklarını taşıyan Müdürler Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

 

Dönem sonu itibarıyla dört üyeden oluşan Müdürler Kurulu uygun gördüğü aralıklarla 
toplanmakta, belirlenen politika ve stratejiler değişen koşullara göre sürekli olarak 

gözden geçirilmektedir. Şubemiz Müdürler Kurulu aynı zamanda kredi komitesi 

görevini de ifa etmektedir. 
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Müdürler Kurulu zaman zaman aldığı kararlarla bazı yetkilerini geçici olarak üst düzey 

yönetime devretmektedir. 

 

Gündemle ilgili yazılı teklif ve talepler, toplantı esnasında gerekli tüm belgelerle 

Müdürler Kurulu onayına sunulmakta, Kurul tarafından uygun görülen teklif ve 

talepler toplantıyı takiben uygulanmak üzere yetkililere iletilmektedir. Kurulca 

onaylanan teklifler daha sonra en geç toplantının yapıldığı ayın son gününe kadar 

karar haline dönüştürülerek Kurul Başkan ve Üyelerinin imzasına açılmaktadır.  

 
Müdürler Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve mesleki deneyimleri aşağıda verilmiştir. 

 
Ünvanı İsmi Görevi Öğrenim 

Durumu 

    

Müdürler Kurulu Başkanı: Aziz Akhondi ASL Başkan Lisans 

    

Müdürler Kurulu Üyeleri: Mohammad Hossein ABBASİ 

 

Genel Müdür Lisans 

 Ahmad JAMEHDOR 

 

Yusuf ÇAĞALA 

Genel Müdür Yrd. 

 

İç Denetim, İç Kontrol 
ve Risk Yönetiminden 
Sorumlu Üye 

 

Lisans 

 

Lisans 

AZİZ AKHONDİ ASL – Müdürler Kurulu Başkanı 

Aziz AKHONDİ ASL eğitimini İran’da Reşt Şehri Ticaret Yüksel Okulu Dört Senelik 

Ticaret bölümünü Lisans derecesi ile tamamlamıştır. Bankacılık kariyerinde Genel 

Müdür Yardımcılığı, Bölge Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde 
bulunmuştur. Tahran Merkezimizde Mayıs 2016 tarihinden bu yana Dış İşlemlerden 

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmekte olup, Şubemizdeki 

Müdürler Kurulu Başkanlığı görevine 01 Kasım 2016 tarihinde başlamıştır. 

 

MOHAMMADHOSSEİN ABBASİ - Üye 

Mohammad Hossein ABBASİ eğitimini İran’da Azad Üniversitesi Muhasebe Bölümünü 

Lisans derecesi ile tamamlamıştır. Bankacılık kariyerinde Uzman, Müdür Yardımcısı, 

Dış İşlemler Müdür Yardımcısı, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde 

bulunmuştur. Şubemizdeki Genel Müdür görevine 01 Aralık 2016 tarihinde 

başlamıştır. 

AHMAD JAMEHDOR – Üye 
 

Ahmad JAMEHDOR Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Bankacılık ve 

Sigortacılık Bölümü mezunudur.1985 yılında Bankamızda başladığı bankacılık 

kariyerinde cari hesaplar, havaleler, muhasebe, insan kaynakları, mali işler 

bölümlerinde görev yapmıştır. Genel Müdür Yardımcılığına Mayıs 2009’da atanmıştır. 
Mali Kontrol, Hazine, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Bilgi Sistemleri ve İdari İşler ile 

Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıdır. Eylül 2013’te Genel Müdür Vekili 

olarak atanmıştır. 
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YUSUF ÇAĞALA -  Denetim Komitesi görevini ifa eden İç Sistemlerden Sorumlu Üye 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans bölümü mezunu olan Yusuf Çağala, 1978 

yılında bankacılık hayatına başlamıştır. Çeşitli bankalarda değişik görevlerde bulunan 

adı geçen 2006 yılı Aralık ayında Şubeye katılmış; 2008 yılından Kurul üyeliğine atandığı 

02.08.2013 tarihine kadar Risk Yönetim Birimi yetkilisi olarak çalışmış olup Bu tarihten 
itibaren İç Sistemlerden Sorumlu Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. 

 
 

2. Üst Yönetim 
 

Genel Müdür, Şube’nin ve birimlerinin Müdürler Kurulunca belirlenen esaslara ve risk 

yönetim prensiplerine göre yönetilmesinden ve çalışmasından sorumludur. Üst 
yöneticiler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 

 
Genel Müdür  MohamadHossein ABBASİ     Lisans 
 
 

   Genel Müdür Vekili/  Ahmad JAMEHDOR  Mali Kontrol, Hazine,  Lisans 
   Genel Müdür Yardımcıları     Muhasebe, İnsan Kaynakları,  
          Bilgi Sistemleri, İdari İşler 
          Sorumlu Genel Müdür Yrd.  
 

    Nader MOTEDAİEN Cari Hesaplardan Sorumlu Lisans 
       Genel Müdür Yrd. 

 

Üst yönetimin özgeçmişleri ile ilgili bilgiler aşağıdadır. 

 

MOHAMMADHOSSEIN ABBASİ – Genel Müdür 
 
Müdürler Kurulu bölümünde verilmiştir. 

 
 
AHMAD JAMEHDOR – Genel Müdür Vekili - Genel Müdür Yardımcısı 

 
Müdürler Kurulu bölümünde verilmiştir. 

 

 

NADER MOTEDAİEN – Genel Müdür Yardımcısı 

Nader MOTEDAIEN eğitimini Türkiye’de T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İlimler 
Fakültesi İngilizce İktisat Lisans derecesi ile tamamlamıştır. 1993 yılında başladığı 

bankacılık kariyerinde Dış İlişkiler Müdürlüğünde Şef, Dış İşlemler Müdürlüğünde 

Uzman, Seçkin Dereceli Şube Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 

Şubemizdeki Genel Müdür Yardımcılığı görevine 13 Ekim 2015 tarihinde başlamıştır. 
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3. Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde 
Gerçekleştirilen Faaliyetler İle İç Sistemlerle İlgili Birimlerin Yöneticileri Hakkında 
Bilgiler 

 

Bankanın iç sistemlerini oluşturan İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi sistemleri, 

iç sistemler koordinatörü aracılığıyla icrai görevi bulunmayan iç sistemlerden sorumlu 

üyenin gözetim ve denetiminde Müdürler Kuruluna bağlıdır. İç sistemlerden sorumlu 
üye,  bağımsız denetim kuruluşu ile iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi 

birimlerinden düzenli aralıklarla aldığı raporlar aracılığıyla Şubenin çalışmasını 

olumsuz etkileyebilecek hususları Müdürler Kuruluna bildirmekle yükümlüdür. 

 

İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetim Birimleri Müdürler Kurulunca kabul edilen 

Yönetmelikler çerçevesinde görev yapmaktadır. İç Sistemler Organizasyon Şeması 

aşağıda verilmiştir. 

 

 
 
Şube’nin iç sistemleri bünyesinde çalışan birim yöneticileri ile ilgili mesleki bilgiler 

aşağıda verilmiştir. 

 
Erol Asma, Lisans derecesine sahip olup, 24 yıllık Finans/Bankacılık deneyimine 

sahiptir.  İç Sistemler Koordinatörlüğü görevine 2016 Şubat ayında atanmıştır.  
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A. Alper Ekşinar, İç Denetim Birimi: Yüksek Lisans derecesine sahip olup, 26 yıllık 

Finans/Bankacılık deneyimine sahiptir.  İç Denetim birimi yöneticiliğine 2014 Ekim 

ayında atanmıştır.  

 

Leyla Akça Yazgıç, İç Kontrol Birimi: Lisans derecesine sahip olup, 21 yıldır Şube’ de 

çalışmaktadır. 01.10.2012 tarihinde İç Kontrol birimi yöneticiliğine atanmıştır.  

 
Murat Etiler, Risk Yönetim Birimi: Lisans derecesine sahip olup 26 yıllık bankacılık 

deneyimi vardır. Yaklaşık sekiz yıldır Şube bünyesinde görev yapmaktadır. 12.08.2013 

tarihinde birim yetkilisi olarak atanmıştır. 
 

4. Diğer Komiteler  
 

Şubemizde bulunan çeşitli komitelerin adları, görev ve yetkileri ile üyeleri aşağıdaki 

şemada gösterilmiştir: 

 

Şube 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler 

çerçevesinde oluşturulan komiteler bu düzenlemeler uygun bir şekilde yapılandırılmış 

ve bağımsız bir şekilde çalışmaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.  
 

Aktif Pasif Komitesi  
 

Genel Müdürün başkanlığında genel müdür yardımcılarından oluşan aktif pasif 

komitesi piyasa koşullarının değerlendirilmesi ve bu koşullar çerçevesinde varlık ve 

yükümlülüklerin vade uyumu, faiz farkının korunması, döviz pozisyonu ve likidite 

konularındaki politikaları belirlemekle görevlidir. Komite’nin yıl içerisinde 53 adet 

toplantı ve kararı bulunmaktadır. 

 
Bilgi Teknolojileri Yürütme Komitesi 
 

Bilgi Teknolojileri Yürütme Komitesi Genel Müdür başkanlığında İç Sistemlerden 

Sorumlu Müdürler Kurulu Üyesi, Merkez şube Genel Müdür Yardımcısı, Sistem ve Ağ 

Yönetim Müdürü, Uygulama Geliştirme ve Yazılım Müdürü, İç Kontrol ve Risk 

Yönetimi yetkililerinden oluşmaktadır.  Komite üç ayda bir toplanmaktadır. 

 
Komite aşağıda belirtilen görevleri ifa etmek üzere kurulmuştur: 

 

• Bilgi Teknolojilerinin Banka’nın ölçeği, faaliyetleri ve sunulan ürünlerin niteliği ve 
stratejik hedefleri ile uyumunun sağlanması, 

• Bilgi Teknolojilerinin yönetimine, sürekliliğine, bilgi güvenliği ile gizliliğinin 

sağlanmasına ilişkin politikaların onaylanması, 

• Bilgi Teknolojilerinin kullanımı nedeniyle maruz kalınabilecek risklerin 

değerlendirilmesi ve Bilgi Teknolojilerinden kaynaklanan risk düzeyinin asgari 

seviyeye indirilmesine yönelik oluşturulan aksiyon planlarının onaylanması, 

• Bilgi Teknolojileri stratejileri doğrultusunda önceliklendirilen kaynak ihtiyaçlarının 
onaylanması, 

• Genel bilgi teknolojileri kontrolleri ile uygulama kontrollerine ilişkin iç ve bağımsız 

denetimler sonucunda tespit edilen bulguların değerlendirilmesi ve alınacak 

aksiyonların onaylanması, 

• Alınan Bilgi Teknolojileri destek hizmetlerinin risk analiz sonuçları ile destek 

hizmeti kuruluşlarının yeterliliğine yönelik sunulan raporların değerlendirilmesi, 
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• Bilgi güvenliği ihlâline ilişkin tespit edilen olayların değerlendirilmesi ve 

uygulanacak tedbir kararlarının alınması, gerektiğinde “acil durum müdahale 

ekibi”nin oluşturulması, 

• İş sürekliliğini ve bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen 

testlerin sonuçlarının değerlendirilmesi, 

• Bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliği alanlarındaki güncel gelişmeler ile bunların 
Bankada uygulanabilirliklerinin değerlendirilmesi 

• Bilgi Teknolojileri ile bunlara dayalı olarak verilen hizmetlere ilişkin oluşabilecek 

şikâyetlerin değerlendirilmesi ve bunların giderilmesi için alınacak aksiyonların 

onaylanması, 

• Bilgi Teknolojileri yatırımlarının ve projelerinin değerlendirilmesi ve onaylanması. 

 
Risk Komitesi 

 
Komitenin faaliyet alanları; 

 

• İzlenecek risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarını hazırlanması, Müdürler 

Kurulu onayına sunulması, 

• Risk Yönetimi tarafından gündeme getirilen hususların görüşülerek karara 

bağlanması, 

• Maruz kalınan temel riskler konusundaki limitlerin belirlenmesi, limit ihlallerinin 
izlenmesi, bunların giderilmesi konusunda Müdürler Kuruluna öneride 

bulunulması, 

• Risk politikalarında yapılacak değişiklikler konusunda Müdürler Kuruluna öneride 

bulunulması, 

• Risk Yönetim Birimi tarafından yerine getirilecek olan risklerin belirlenmesi, 

tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik izlemenin ve 
haberleşmenin yerine getirilmesi, 

• Risk ölçüm yöntemi ve sonuçlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin 

sağlanmasına ilişkin izlemenin yerine getirilmesi 

 

Olarak belirlenmiştir. 

 

Komite Genel Müdür’ ün başkanlığında İç Sistemlerden Sorumlu Müdürler Kurulu 

Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı ile Risk Yönetim Birimi yetkilisinden oluşmaktadır. 

Komite’nin yıl içerisinde 12 adet toplantı ve kararı bulunmaktadır. 
 

Denetim Komitesi 
 

İlgili mevzuat gereği, Yusuf Çağala adı geçen komitenin görevlerini icra etmek üzere 

02.08.2013 tarihinde İç Sistemlerden Sorumlu Müdürler Kurulu üyeliği ile 

görevlendirilmiştir ve halen bu görevi sürdürmektedir. 

 

Denetim Komitesi görevini ifa eden İç Sistemlerden Sorumlu Müdürler Kurulu Üyesi 

11 Temmuz 2015 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Sistemler 

Yönetmeliğinin 7’ inci maddesinin 2’inci fıkrasında belirtilen konularda görevli ve 
yetkilidir. 

 
Satın alma Komitesi 
 
Banka’nın ihtiyaçları doğrultusunda menkul ve yazılımların alım ve satımından 

sorumludur. Yıl içerisinde 23 adet alım gerçekleştirilmiştir. 
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5. İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler: 
 

Şubeye alınacak sözleşmeli personel için deneme süresi iki ay, Şubeye sendikalı olarak 

alınacak personel için deneme süresi dört aydır. Bu süre içinde Şubeye yararlı olacakları 

anlaşılanların ilgili şube müdürünün teklifi üzerine adaylıkları kaldırılır ve devamlı 

kadroya atanmaları yapılır. Şube müdürleri ve birim yetkilileri deneme süresi içindeki 

personele ait hizmet sözleşmelerinin sürdürülüp sürdürülmemesine ilişkin taleplerini 

sürenin sona ermesinden en az 10 gün önce personel biriminde olacak şekilde bildirir. 

 
Yükselme, Şube personelinin bulundukları unvandan bir üst unvana geçirilmesidir. Bu 

unvanlardan memurlardan başlayarak yükselmelerde unvan ile birlikte ücret değişikliği 

de söz konusudur. Personelin yükselmesi için; 

 

• Bulunulan unvanda belirli bir hizmet süresinin tamamlaması, 

• Olumlu sicil alınmış olması,  

• Bir üst unvanın gerektirdiği yetenek ve niteliklerine sahip olması, 

• Bir üst unvanda boş kadro bulunması, 

• Gerektiğinde yapılacak sınavda başarılı olması 

 

Gereklidir. 

Şube personelinin bir üst unvana yükselebilmesi için bulundukları unvanda, 

  

• Üniversite mezunlarının en az 3 yıl, 

• Lise mezunlarının en az 4 yıl, 

Hizmet vermeleri gerekir. Ancak yetkiler çerçevesinde bu süreler en çok bir yıl 

uzatılabilir. 

 

Performans notu ve diğer kıstaslar (uyarı ve cezalar) dikkate alınarak yılda bir kez bir 

maaş tutarından az olmamak üzere temettü ödemesi yapılmaktadır. Mart 2017’da 313 

Bin Türk Lirası temettü ödemesi yapılmıştır. 
 

6. Şube’nin dâhil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler 
 
 

6.1. Şubenin dâhil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilere ilişkin bilgiler 
 

Şube’nin Dâhil Olduğu Risk Grubu Kredi Riski  
2016 2015 

Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi 

Krediler ve Diğer Alacaklar          

Dönem Başı Bakiyesi  61.127 - 53.464 - 

Dönem Sonu Bakiyesi 24.878 - 61.127 - 

Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri  1.631 107 3.119 - 

Notlar: 
1. Risk grubu 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır. 
2. Yukarıdaki tablodaki bilgiler verilen kredilerin yanında bankalardan alacakları da içermektedir. 
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6.2.  Şubenin dâhil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler 

Şube’nin Dâhil Olduğu Risk  
Grubu 

(1)
 

İştirak, Bağlı Ortaklık ve 
Birlikte Kontrol Edilen 

Ortaklıklar 
Şube’nin Doğrudan ve 

Dolaylı Ortakları 

Risk Grubuna Dâhil Olan 
Diğer Gerçek ve Tüzel 

Kişiler 

 
Mevduat 

31 Aralık 
2016 

31 Aralık 
2015 

31 Aralık 
2016 

31 Aralık 
2015 

31 Aralık 
2016 

31 Aralık 
2015 

Dönem Başı - - - - 83.696 76.010

Dönem Sonu 
(2)

 - - - - 108.901 83.696

Mevduat Faiz Gideri  - - - - 25 37

 
(1)

 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır. 
(2)

 (31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, bilançoda Mevduat – Risk Grubu satırında gösterilen 108.901 TL 
mevduatın 58.019 TL’si Bank Mellat İran Merkez’e, 50.882 TL’si İran Merkez Bankası'na aittir.) 

(3)
 (31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, bilançoda Mevduat – Risk Grubu satırında gösterilen 83.696 TL 

mevduatın 67.621 TL’si Bank Mellat İran Merkez’e, 16.075 TL’si İran Merkez Bankası'na aittir.) 
 

  6.3. Şube’nin dâhil olduğu risk grubundan kullanılan kredilere ilişkin bilgiler 
 

Şube’nin Dâhil Olduğu Risk Grubundan Kullanılan Krediler 2016 2015 

Dönem Başı                       -                            -      

Dönem Sonu                  -                      -      

Kredi Faiz Gideri                        -                            -      

 
1. Risk grubu 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır. 

 
6.4. Şube’nin, dâhil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri 

ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler 
 

Şube’nin 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle risk grubu ile yaptığı 

vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler 

bulunmamaktadır. 

 

6.5.  Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler: 
 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şube üst yönetimine 1.665 bin TL (31 Aralık 2015: 

1.572 bin TL) tutarında ödeme yapılmıştır. 

 
7. Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Konuları ve Hizmetin Alındığı Kişi ve Kuruluşlara 

İlişkin Bilgiler 
 

Bankaların destek hizmeti almalarına ve bu hizmeti verecek kuruluşların 

yetkilendirilmesine ilişkin yönetmelik kapsamına giren destek hizmeti kuruluşları ve 

alınan hizmetler şunlardır: 

 
İsim / Unvan Alınan Hizmet 

FİNEKSUS NETWORK ÇÖZÜMLERİ A.Ş. Swift Paygate Messenger Yazılım Bakımı 

DESMER GÜVENLİK HİZMETLERİ TİC. A.Ş. Güvenli Para Taşıma (Grup Hizmeti) ve Dış 

Güvenlik Sağlayıcı 

GÜZEL SANATLAR ÇEK BASIM LTD. ŞTİ. Çek Karnesi Basımı 
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C. Finansal Bilgiler Ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 

 
1. Denetim Komitesinin İç Kontrol, İç Denetim Ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine 
İlişkin Değerlendirmeleri Ve Hesap Dönemi İçerisindeki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler 

 
1.1.  İç Kontrol Birimi Faaliyetleri 

 
İç Kontrol Birimi Şubenin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin içerdiği risklerin 

makul seviyede ve kontrol altında tutulması ile engellenmesine yönelik olarak 
yapılandırılmıştır. İç kontrol faaliyetleri Şubenin her kademesinde sürekli olarak 

gözden geçirilmekte ve bu faaliyetleri belirleyen uygulama, politika ve süreçler 

ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmekte ve söz konusu faaliyetlerin iç kontrol 

sistemiyle bütünlüğü sağlanmaktadır. 

 

Şubenin faaliyetleri ile ilgili iş akışları gerekli kontrol basamak ve noktalarını uygun 

biçimde içermektedir. Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin sürekli etkin, doğru, 

düzenli ve güvenli biçimde yürütülmesi, fonksiyonel görev ayrımları, işlem yapma, 

onay yetki ve limitleri, bilgi sistemleri kontrolleri, işlem sonrası kontroller ve işleme 
özgü diğer kontroller her kademedeki personel tarafından sağlanmaktadır. Söz 

konusu faaliyet ve iç kontrol yapısı, muhasebe ve finansal raporlama sistemlerine ait 

süreç ve kontrollerin güvenilir ve etkin olarak yürütülmesi konusunda da önemli rol 

oynamaktadır.     

 

İç kontrol sistemi içinde yapılandırılan iç kontrol faaliyetlerinin ana çerçevesini 

faaliyetlerin icrasına yönelik kontroller ile bilgi ve iletişim ile finansal raporlama 

sistemleri ve uyum kontrolleri oluşturmaktadır. 

 

İç sistemlerden sorumlu müdürler kurulu üyesine bağlı olarak faaliyet gösteren iç 
kontrol birimi iç kontrol sisteminin yapı ve işleyiş itibarıyla devamlı surette mevzuat 

ve standartlara uygun, sağlıklı, etkin ve güçlü olması konusunda azami katkıyı 

sağlamayı amaçlamaktadır. Şubenin faaliyetlerine ilişkin kontrollerin etkinliğini 

incelemek, izlemek, değerlendirmek ve sonuçları ilgililere raporlamakla görevli iç 

kontrol biriminin faaliyetleri genel müdürlük birimleri ve şubeleri kapsayacak şekilde 

yapılandırılmıştır. 

 

İç kontrol faaliyetleriyle ilgili tespit, görüş ve öneriler öncelikle faaliyetleri yürüten 

çalışanlar ve ilgili süreç sahipleri ile paylaşılmakta, iç kontrol sistemine ait süreç ve 

faaliyetleri geliştirici önlem ve çözümlerin hayata geçirilmesine katkı sağlanmaktadır. 
Tüm bu çalışmalar faaliyetleri yürütenlerin yanı sıra iç kontrol görevlileri tarafından 

sürekli olarak takip edilmekte ve faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler üst yönetime 

raporlanmaktadır. 

 

İç kontrol faaliyetlerinin sonuçları Müdürler Kurulu ile denetim komitesi görevini 

yürüten kurul üyesi tarafından da düzenli olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

 

İç kontrol birimi genel müdürlük birimleri ile şubeleri üç ayda bir yılda en az dört kez 

yerinde incelemeye tabi tutmaktadır. İç kontrol faaliyetleri bankacılık süreçleri 

açısından iş akışları üzerindeki kontrol basamak ve noktalarının test edilmesi esasına 
ve hazırlanan risk matrisine göre yürütülmektedir.   
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1.2.  İç Denetim Birimi Faaliyetleri 
 

Bank Mellat iç denetim birimi iç sistemlerden sorumlu müdürler kurulu üyesine bağlı 

olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İç denetim birimi, iç kontrol, risk yönetimi, 

mevzuat ve Masak uyumu dâhil bütün genel müdürlük birimleri ve tüm şubelerinin 

yürüttüğü faaliyetlerin kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Şube içi strateji, politika, ilke 

ve hedefler doğrultusunda denetimi görevini ifa etmektedir. Bankacılık süreçleri ile 

bilgi sistemleri denetimini gerçekleştiren bu birim gerektiği takdirde ön araştırma, 

inceleme ve soruşturma faaliyetlerini de yürütmektedir. 

 
Kadrosunda bir müfettiş ve bir müfettiş yardımcısı bulunan birimin çalışmaları 

sonucunda düzenlenen raporlar önem ve önceliğine uygun şekilde denetim komitesi 

aracılığıyla Müdürler Kuruluna ve ilgili birimlere iletilmekte ve tespit edilen hususlara 

yönelik alınan önlemler iç denetim birimi tarafından izlenmektedir. Müdürler Kurulu 

denetim komitesi görevini ifa eden kurul üyesi tarafından sunulan dönemsel faaliyet 

raporları sayesinde birimin çalışmalarını yakından takip etmektedir. 

 

2016 yılında toplam üç şube ile genel müdürlük birimlerinin yürüttüğü bankacılık 

süreçlerinin COBIT çerçevesinde denetimi belirlenen risk odaklı yıllık plana uygun 
şekilde gerçekleştirilmiştir.  

 

1.3. Risk Yönetimi Faaliyetleri 
 

Risk yönetimi süreci ve bu süreçte yer alan fonksiyonlar Müdürler Kurulunun öncelikli 

sorumlulukları arasındadır.  Müdürler Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösteren Risk 

Komitesi, Aktif Pasif Komitesi ile birlikte risk yönetim fonksiyonunun işlevsel bir 

parçası olan risk yönetim birimi günlük ve aylık raporlarla Müdürler Kurulu ve üst 

yönetimi maruz kalınan riskler konusunda bilgilendirmektedir. 

  
Müdürler Kurulu bu komiteler ve risk yönetim biriminin çalışmalarını yakından 

izlemekte ve sonuçların çizilen hedeflere uygunluğunu sürekli değerlendirmektedir.   

 

Mevcut koşullar dikkate alınarak dönem içinde gerçekleştirilen stres testi ve senaryo 

analizi Müdürler Kurulunun bilgi ve değerlendirmesine sunulmuştur. 

 
1.4.  Uyum Faaliyetleri 

 
Şubede uyum her kademedeki yönetici ve çalışanların asli görev ve sorumluluklarının 

başında gelmektedir. Mevzuata uyum, bankacılık faaliyetleri ile ilgili uyum ve Suç 
Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesine uyum şeklinde gruplandırılabilecek bu tür 

faaliyetlerden birincisi iç denetim birimin, ikincisi iç kontrol birimin görevleri arasına 

dâhil edilmiş olup üçüncüsü ise uyum görevlisi tarafından yürütülmektedir.  

 

Bu kapsamda dönem içerisinde çeşitli bankacılık işlemlerinin müşteri riski, işlem riski 

ve tutar riski dikkate alınarak risklilik açısından otomatik olarak derecelendirilmesi 

iyileştirilmiştir.   

 

Uyum faaliyetlerinin sonuçları Şubenin üst yönetimi tarafından da düzenli olarak 

izlenmekte ve değerlendirilmektedir.  
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1.5.  Genel Değerlendirme 
 

2016 yılında bir önceki yıla kıyasla kredi riskine esas tutar %62,19 piyasa riskine esas 

tutar % 7,69 oranında artarken, operasyonel riske esas tutar % 24,54 azalmış; bu 

gelişmeler sonucunda RAV % 36,75 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde ana 

sermayede %14,89 özkaynaklarda % 14,71 oranlarında artış yaşanmıştır. 2015 

yılsonunda 340.488 bin TL olan toplam varlıklar, 2016 yılında 526.132 bin TL'ye 

yükselmiştir. 2016 yılında toplam varlıklarda önemli bir artış yaşanmış, kredi ve piyasa 

riskleri kabul edilebilir seviyelerde yükselir iken operasyonel risk azalmıştır. Bu 
gelişmeler sonucunda sermaye yeterliliği standart oranı 2016 yılı sonunda sektör 

ortalamaları ve yasal sınırların çok üzerinde %80,21 olarak gerçekleşmiş olup, bir 

önceki yıl da %95,61’dir. 

 

2. Bağımsız Denetim Raporu 
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3. Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler 
 

Bank Mellat Türkiye net dönem karı 28.368 bin TL’dir. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle 

özkaynakları 239.972 bin TL ve aktif toplamı 526.132 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

3.1. Mali Durum, Karlılık, Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme   
 

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle karlılık oranları aşağıdaki gösterildiği gibidir. 

 

Vergi Öncesi Kar / Toplam Aktif 35,347 / 526,132 6,72% 

Vergi Öncesi Kar / Toplam Özkaynak 35,347 / 239,972 14,73% 

Vergi Öncesi Kar / Ödenmiş Sermaye 35,347 / 200,000 17,67% 

 

31.12.2015 oranları ise için aşağıda gösterildiği şekildedir. 

   

Vergi Öncesi Kar / Toplam Aktif 14.237/340.488 4,18% 

Vergi Öncesi Kar / Toplam Özkaynak 14.237/208.001 6,84% 

Vergi Öncesi Kar / Ödenmiş Sermaye 14.237/156.914 9,07% 

 

Bank Mellat borç ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yeterli derecede nakit ve 

nakde eşdeğer kaynağa sahiptir. 

 

4. Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler 
 

Risk bir işleme ya da faaliyete ilişkin bir parasal kaybın ortaya çıkması veya bir giderin 

ya da zararın oluşması halinde ekonomik faydanın azalması ihtimali olarak 

tanımlanmaktadır.  
 

Şube hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle bazı risklere maruz 

kalmaktadır. Risk yönetiminin amacı belirlenen uygulama usulleri ve limitler aracılığıyla 

maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, raporlanmasını, izlenmesini,  

kontrol edilmesini ve bu kapsamda benimsenecek risk profiliyle uyumlu içsel sermaye 

gereksiniminin belirlenmesini sağlamaktır. 

 

Risk yönetim sistemi ile ilgili ilke ve prensipler, politika, usul, uygulama ve limitlerin 

belirlenmesi Müdürler Kurulu’nun yetkisindedir. Müdürler Kurulu yetkisini üyelerine, 

kurulacak komitelere ve üst düzey birim yöneticilerine kapsam ve sınırları yazılı olarak 
belirlenmek koşuluyla devredebilmektedir.  

 

Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar 

dikkate alınmıştır. 

• Bankanın vizyon, misyon, strateji ve hedefleri, 

• Bankanın öncelikli ve ağırlıklı faaliyet alanları, ürünleri ile bunların hacmi ve 

özellikleri, 

• Bankanın organizasyon yapısı, insan kaynakları 

• Maruz kalınacak riskler ile ilgili geçmiş olaylar ve deneyimler, 

• Risk yönetimine ilişkin veri tabanı kapsamı ve kalitesi, 
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• Bankanın teknolojik yeterliliği ve bunun risk izleme ve yönetme faaliyetlerine 

olan katkı seviyesi, 

• İçsel sermaye gereksinimi ve fiili özkaynak seviyesi ve bunlarla uyumlu risk 

düzeyi. 

 

Şube’nin boyutu, faaliyetlerin kapsam ve karmaşıklığı, işlem hacmi ve kullanılan ürün 

çeşitliliği göz önünde tutularak risk tür ve alt türlerinin tamamı için risk yönetimi 
politika ve usullerinin geliştirilmesi gerekmemektedir. Şube yönetimi önemlilik ilkesi 

çerçevesinde belirli bazı risk tür ve alt türleri için politika ve usullerin geliştirilmesinin 

uygun ve yeterli olduğu görüşündedir. 

Şube faaliyetleri nedeniyle öncelikle kredi ve operasyonel riske ve bunları takiben daha 

önemsiz boyutta piyasa riskine açık bulunmaktadır. 

 

4.1. Kredi Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar  

Kredi açma yetkisi Müdürler Kuruluna aittir. Müdürler Kurulu kredi açma yetkisini 

Bankacılık Yasası ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Müdür’e 

devredebilmektedir. Ancak uygulamada tüm kredi kararları Müdürler Kurulu 
tarafından alınmaktadır. 

Kredi faaliyetlerinin kapsam ve koşullarını belirlemek Müdürler Kurulunun 

yetkisindedir.  

Bankanın kredilendirme faaliyetlerinde aşağıda belirtilen önceliklere uygun olarak 

hareket edilir. 

• Kredilendirme faaliyetleri için kaynak ve limit tahsisinde aracılık ettiğimiz dış 

ticaret işlemlerine yönelik bir yıldan kısa vadeli nakdi krediler ile müşterilerin 

ihracat ve ithalat işlemlerinde ihtiyaç duyabilecekleri teminat mektubu, akreditif 

ve sessiz teyit gibi gayrı nakdi kredilere ağırlık verilir.  

• Hedef işlem türleri ve odaklanılan müşteri kitlesi itibarıyla Şube kredi riskinde 

ürün ve sektör yoğunlaşmasından bütünüyle kaçınmak mümkün olmamakla 

birlikte, kredilerin geniş bir müşteri grubuna dengeli bir biçimde dağıtılmasına 

özen gösterilmektedir. 

• Bir önceki paragrafta yer alanlar dışında kalan diğer kredilendirme faaliyetlerine 

yönelik müşteri talepleri banka için ikinci derece önem taşır ve risk getiri dengesi, 

vade ve teminat kalitesi gibi unsurlar dikkate alınarak değerlendirilir.  

• Fon yönetimi kapsamında hazine bonosu, devlet tahvili ve T.C.M.B. likidite 

bonosu ile banka bonosu gibi düşük risk ağırlıklı borcu temsil eden menkul 

kıymetlere yatırım yapılır. Bu sayılanlar dışında kalan borcu temsil eden menkul 

kıymetler ile ortaklık payları Müdürler Kurulu kararı ile edinilebilir. 

• Bankacılık faaliyetleri için diğer bankalara yapılan vadesiz ve fon yönetimi 

kapsamında diğer bankalara yapılan vadeli tevdiatlar Müdürler Kurulunca 

belirlenen limit ve koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir. 

• Kredi tahsis ve kullandırımları “Müşterini iyi ve yakından tanı” ilkesine bağlı 
kalınarak yürütülür. Makul bir faaliyet geçmişine sahip olmayan, faaliyetleri 

hakkında yeterli bilgi sahibi olunmayan, istenilen bilgi ve belgeleri belirlenen süre 

ve kapsamda temin etmeyen, yönetim ve / veya sahipliği yeterli bilgi, beceri ve 

şeffaflığa sahip olmayan kuruluşlara kredi tahsis edilmez. 

• Kredi kararlarında, alınacak teminat ve garantiler yanında,  borçlunun moralitesi 

ve kredilendirilen işlemin geri ödemede kullanılacak nakit akışını yaratma 

kapasitesi dikkatle değerlendirilir.  
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• Krediler ilke olarak geçerli teminat karşılığında açılır. Teminat olarak öncelikle 

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar 

İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ te belirtilen 

Birinci ve İkinci grup teminatlar aranır. Kolay ve çabuk nakde çevrilebilen, işleyen 

bir piyasası bulunan, değeri şüpheye yer vermeyecek şekilde belirlenebilen 

maddi ve finansal varlıklar dışındaki kıymetler teminat olarak kabul edilmez.  

• Teminat tutarı için kredi koşullarına göre (faiz, vade vb.) makul bir marj belirlenir. 
Teminat tutarı temerrüt halinde maruz kalınacak riskin tamamını karşılayacak 

şekilde hesaplanır. Teminat ile risk arasında para cinsi ve vade uyumuna dikkat 

edilir. 

• Krediler risk seviyeleri dikkate alınarak fiyatlanır ve risk getiri dengesi her kredi 

işleminde gözetilir. Kredinin koşulları ve vadesi yanında, getiri karşılığında 

yüklenilecek riskler de değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeler kredi fiyatının 

belirlenmesinde temel kıstas olarak kullanılır. 

• Toplam kredi riski ile ülke riskleri için belirlenen limitlere sıkı sıkıya uyulur. Uyum 
konusu günü gününe izlenir ve aşımlar derhal Genel Müdür’e raporlanır ve en 

kısa sürede giderilir.  

  
4.2.  Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar 

 

Operasyonel risk, yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden veya 

harici olaylardan kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlanır. Önemli zararlara yol açma 

potansiyeline sahip operasyonel riskler sistem kesilmeleri veya sorunları, iş yürütme 

biçimleri, kurum içi sahtekârlık gibi kayba yol açabilecek olaylardır. 

Operasyonel olay tipleri Şube’de eşit risk ağırlığına sahip değildir. Operasyonel risk 
ilke, politika ve uygulamaları olay tiplerinin Şube için geçerli olduğu düşünülen risk 

ağırlığı dikkate alınarak belirlenmektedir. Olay tipleri için uygun ve uygulanması 

mümkün olan durumlarda riskin azaltılması amacıyla sigortalama tekniğinden de 

yararlanılmaktadır. Şubenin operasyonel risk yönetimine ilişkin belli başlı ilke, politika 

ve önlemleri aşağıda verilmiştir. 

• Operasyonel riskin azaltılması amacıyla sigortalama tekniğinin uygulanmasının 

uygun ve mümkün olduğu durumlarda bu teknik kullanılır. Banka üst yönetimi bu 

tekniğin kullanılacağı alanları belirlemeye ve sigortalama tekniğini kullanmaya 
yetkilidir. 

• Banka’nın tüm faaliyetlerinde her hangi bir bankacılık işlemine bankanın taraf 

olması, katılması kararını veren ve / veya onaylayanlar ile işlemin bizatihi 

yürütülmesi, gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması görevi verilenlerin yetki ve 

sorumlulukları birbirinden ayrılır ve bunların çakışmasına izin verilmez. 

• Her türlü bankacılık işleminin fiili olarak gerçekleştirilmesi ile onaylanması görev 

ve yetkileri kesin çizgilerle birbirinden ayrılır.  

• Herhangi bir muhatap ile alım satım ve / veya yatırım borçlanma ilişkisine girme 
ve bu tür işlemlerle ilgili fiyat, vade ve benzeri koşulları belirleme yetkisine sahip 

olanlara bu işlemler ile ilgili operasyonel görevleri gerçekleştirme ve onaylama 

yetkisi verilmez.  

• Operasyonel işlemler onay ve gerçekleştirme görevleri ayırımı yanında, işlem 

tutarları açısından da değişik onay limitlerine tabi tutulabilir. Değişik işlem türleri 

için değişik limitler konulması ve bunlara ilişkin uygulama esasları Genel 

Müdür’ün yetkisindedir. 

• Bankanın faaliyetleri potansiyel risklerin fiili risklere dönüşmemesi konusunda 

önleyici ve uyarıcı, etkili, operasyonel verimlilik ve güvenilirliği güçlendiren, 
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kontrol etkinliğini yükselten uluslararası standartlar ile ulusal mevzuata uyumlu 

bir donanım ve yazılım sistemi ile desteklenir. 

• Banka personelin mevzuat ve uygulamalardaki gelişmeleri izlemesi, bunlardan 

zamanında haberdar edilmesi, değişikliklerin içerik ve kapsamının anlaşılması ve 

bunların faaliyetlere olan etkisinin personele iletilmesi için gerekli önlemleri alır. 

Bu çalışmalar banka içi ve dışı eğitim faaliyetleri ile desteklenir. Yapılan uyum 

kontrolleri ile bu konudaki çalışmaların yeterlik ve seviyesi sürekli izlenir. 

• Banka iç hacmindeki gelişmeler dönemler itibarıyla sayısallaştırılır. Bu yolla 
operasyonel personel üzerindeki iş yükü, iş yükü ile ilgili eğilimler, iş gücü ile ilgili 

hata, eksiklik ve aykırılık arasındaki ilişkiler analiz edilir. Analiz sonuçları 

değerlendirilerek gerekli önlemler alınır. Yapılan değerlendirmelerde ortaya çıkan 

bulguların nitelik, kapsam ve sıklığına uygun bir iç denetim ve iç kontrol 

organizasyon yapısı kurulur. Bu birimlerde yapılan işin gerektirdiği niteliklere 

uygun yeterli sayıda deneyimli personel istihdam edilir. 

• İç kontrol faaliyetleri Banka’nın günlük operasyonel faaliyetlerinin tamamlayıcı 

bir parçasını oluşturur ve operasyonel riskin olasılık ve şiddetinin en düşük 
seviyeye çekilmesi iç kontrol faaliyetlerinin ana hedefidir. Banka iç kontrol birimi 

bu amaçla sürekli olarak önleyici ve tespit edici kontroller geliştirir ve belirli 

kapsam ve aralıklarla maddi hata, raporlama, fiziki kontrol, onay ve yetki, 

sorgulama ve mutabakat ile limit uyum kontrolleri yapar. 

• Düzenli sıklıklarla yapılacak iç denetim çalışmaları ile iç kontrol faaliyetlerinin 

sıklık ve kalitesi risk odaklı olarak değerlendirilir. İç denetim birimi operasyonel 

risklerle ilgili gelişmeler, eğilimler, önem ve öncelik verilmesi gereken konular ve 

alınması gereken önlemler konularında önerilerde bulunur. 

 

4.3. Piyasa Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar 

 

Şube kendi nam ve hesabına aktif alım satım faaliyetinde bulunmamakta, alım satım 

amaçlı menkul kıymet veya emtia pozisyonu taşımamakta ve türev araçlar 

kullanmamaktadır. Bu durum dikkate alındığında Şube’ nin satılmaya hazır menkul 

kıymetler nedeniyle faiz oranı riskine ve döviz pozisyonu nedeniyle de kur riskine 

açıktır. Düşük şiddete seviyesinde olan bu riskler için aşağıdaki ilke ve politikalar 

uygulanmaktadır. 

• Satılmaya hazır menkul kıymet alımlarında bankanın sabit vadeli kaynak yapısı, 
bu yapının ağırlıklı vadesi (durasyonu) ve maliyeti göz önünde tutulur. 

• Banka döviz pozisyonunun yönü, miktarı ve kompozisyonu ile ilgili kural ve 

sınırlamaların belirlenmesi ilke olarak Müdürler Kurulunun yetkisinde olmakla 

beraber, Müdürler Kurulunca Risk Komitesine devredilmiştir. Risk Komitesi 

Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri uygun gördüğü aralıklarla 

değerlendirerek döviz pozisyonuna ilişkin limit ve sınırlamalarda uygun gördüğü 

değişiklikleri yapar. 

• Banka net döviz pozisyonunun asgari % 80’ni ABD Doları ve Euro 
pozisyonlarından veya bu paralara çapalı paralardan oluşur.  

 

4.4.  Likidite Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar 

 

Nakit akışlarındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında 

karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip 

olunmaması nedeniyle ödeme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine 
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getirilememesi olarak tanımlanan Likidite Riski aşağıdaki ilke ve politikalar 

çerçevesinde yönetilmektedir. 

• Krediler dâhil tüm varlık tahsis kararlarında likidite riski dikkate alınır. Likidite 

yönetiminin kullanılan anapara cinsleri itibarıyla yapılması esastır. 

•  Banka fon kaynaklarının vadelerinin belirlenmesinde mevcut banka varlıkları ile 

yeni kullanım alanlarının vade yapısı göz önünde tutulur. 

• Grup dışı kaynaklardaki müşteri ve vade yoğunlaşmaları yakından izlenir. 
Tutulacak likit değer tutarı ve oluşumu yasal yükümlülükler yanında bu 

yoğunlaşmalar dikkate alınarak belirlenir. 

 

5. Derecelendirme Notları ve İçerikleri Hakkında Bilgi 

Şubenin derecelendirme notu yoktur. 

 

6. Rapor Dönemi Dâhil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler (Bin TL) 

 

AKTİF KALEMLER 2016 2015 2014 2013 2012 

Nakit Değerler ve Merkez Bankası 74.912 44.245 57.071 67.364 54.225 

Bankalar 200.735 116.001 99.118 76.110 172.082 

Para Piyasasından Alacaklar 0 7.201 6.001 8.501 67.709 

Krediler 7.964 10.456 10.875 23.121 29.622 

Menkul Değerler 232.561 152.216 142.212 150.095 73.731 

Diğer Aktifler 9.960 10.369 11.042 10.192 10.670 

Toplam Aktifler 526.132 340.488 326.319 335.383 408.039 

PASİF KALEMLER           

Mevduat 275.591 125.079 120.455 137.621 209.721 

Alınan Krediler -                 -                      -                      -                      -      

Karşılıklar (Vergi ve Diğer) 7.357 5.133 4.325 4.624 5.032 

Diğer Pasifler 3.212 2.275 3.604 3.678 9.207 

Özkaynaklar 239.972 208.001 197.935 189.460 184.079 

Toplam Pasifler 526.132 340.488 326.319 335.383 408.039 

      GELİR TABLOSU 2016 2015 2014 2013 2012 

Net Faiz geliri 27.577 19.538 15.129 13.582 33.315 

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 9.694 817 1.543 1.744 9.205 

Diğer Gelirler (net) 9.428 3.227 1.422 3.775 3.989 

Faaliyet Gelirleri Toplamı 46.699 23.582 18.094 19.101 46.509 

Diğer Faaliyet Giderleri -9.871 -9.060 -8.201 -10.302 -14.955 

Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı -1.481 -285 -1156 -274 -50 

Vergi Öncesi Kâr 35.347 14.237 8.737 8.525 31.504 

Vergi Karşılığı -6.979 -2.806 -1.767 -1.566 -5.912 

Net kâr 28.368 11.431 6.970 6.959 25.592 

        2016 2015 2014 2013 2012 

Toplam Personel Sayısı 50 48 48 50 57 

Toplam Şube sayısı 3 3 3 3 3 
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cEo'nun Doğodondirmesi

Bu derleme Bank Mellat'ün 2013 performanslna dair geçici bir görünüm niteliğindedir. Büyük bir
kuruluşun rekabetçi bir ortamda ancak halkln fikirlerine başvurmak, düzeltici görüşlerden, en son
bilgilerden, kendi personelinden ve yenilikten yaradanmak suretiyle varllğlnl sürdürebileceğine
inanlyoruz. Dolaylslyla geçmişte olduğu gibi bugünde 9örüşlerinizi almak istiyoruz.

lvlantlksal işlem dağlllml, mali yapınln sürekli yürütülmesi ve hisse senetlerine yönelik azu edi|ir bir
kar elde etmek, ku.uluşumuzun varllğlnl sürdürmesinde etkili faktö.lerdjr. Yanl slra bankanln
çallşanla.la ilişkisinin tamamlaylcl ve sürdü.ülebilir nitelikte olmasl gerektiğine de inanıyoruz, Bunun
için manevi, kültürel ve sosyal meseleler bankamlz gündemine dahil edilmjştir. Küİesel, başarlll
deneyimler, organizasyonel gelişme ve devletin önemli ekonomik politikalanna uyum sağlama
temelinde kapsamll bankaclllk faaliyetleri gerçekleştirmek, bankamlzl ekonomi me*ezIerinde üstün
bir organ haline getirmiştir.

Bank Mellat Yönetim Kurulu, yöneticileri ve per8oneli, ekonomik alanda ve organazasyon alanlnda
profesyonel ve başarllI bir banka olmayl hedeflemekte olup bu hedefe ulaşmak adlna hiçbir çabadan
kaçınmazlar, Bankamlz bu zorlu yolda hissedadannln Ve müşterilerinin desteğine gerek§inim
duymaktadl..

iran devleti, ulusumuz Ve Bank l\ıellat'ln başanlannln daimi olmasl dilerim,

Ali Rastegaİ, cEo
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1. Bölüm: Bir Bakışta Bank iiellat

Bank uollatln Tar|hçosl

Bank Me|lat, Bankalar Genel Kurulunun 20/12y1980 tarihli onaylna ve Banka llişkileri ldare Kanununun
17. maddesine göre 10 özel bankanln birleşmesi suretiyle Şirket sicil ldaresi nezdinde 38077 sicil
numafasr ile 22n11980 ta.ihinde kurulmuştur.

Anayasanln ,l4. maddesine göre yapllan bildirim ve Bank Mellat'ın ilgili listeye dahil edilmesini
müteakip, Bakanlar Kurl.Jlunun 24nl2oo7 larihli, 37925T/68985 Şayüİ onayl Ve olağanüstü Bankalar
Genel Kurulunun 6i/4/2o08 tarihli karan uyarlnca Bank Mellat'ln tüzel kişiliğj "halka açlk anonim şirket"
olarak değiştirilmiştir. Buna göre Bank Mellat ,11/2/2009'da kabul edilen 448. şa*et olarak Tahran
Borsaslnda kote olmuş, 19/z2009'da hisse §enetleranin %5'i borsaya sunulmuştur,

Banka, faaliyetlerini geliştirmek ve müşterilerin ilgisini çekmek adına kurum markası ve görsel kimliği
önemli gereksinimler niteliğinde olduğundan güçlü danlşmanlarln desteğini alarak uygun standartlarl
kabul etmiş, ülke çaplnda şubelerinin iç ve dlş suretani değiştjrmişiir. Banka, organizasyon Kimliği
Projesi sayesinde küresel bankalar seviyesine ulaşm|ştlr.

Me*ez: No.276, shaid Musavi (Fo.sat) st., Taleghana St., Tahran. lran
Tel : +98(21) 82961
Faks :+98(21) 82962700
Mellat lletişim Merkezi: Tahran : +98(21) 1556

oağer şehirler : +98(21) 82488
Posta kodu : 15916,14311
web sitesi i www,bankmellat.ir
E-posta :info@bankmellat.ir
E-posta :saham@bankmellat,ir
Tel :+98(21) 6697005&9
Fak§ :+98(21) 66970053
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Genel ılüdür vo Yöneüm Kurulu Üyelerl

Genel Müdür
sn. Ali Rastegar
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
saba Tamin lnvestment co. Temsilcisi
Üyeıik tarihi: 1716/2014

yönetim kurulu Üvesi
sn. Kurosh Madelat
lran lslam cumhuriyeti (llc) Devleti Temsilcisa
UyeIik tarihi: 28/8/20,|4

yönetim kurulu Üve§i
sn. Alireza Legzayi
Fals plovince lnvestment co. Temsilcisi
Üyelik l€nh| 21nno13

yönetim kurulu Üvesi
sn. Moştafa zarghami
Tose'e Moein Mellat lnvestmenl co. Temsiİcisi
Üyelik tarihi: 20l5/2o14
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Bank uellat ana organizasyon şema3l

cenel kurul
yönetim kurulu
- Stratejik KapsamIı Bankaclltk Kurulu
- Tayin Kurulu
- Hizmet Tedarik Kurulu
_ Denetim Kurulu
- Risk Kurulu
cenel Müdür
- Yönetim ve Halka ilişkiler ofisi GeneI Müdürü
- Kaİa Para Aklama Denetim Bölümü
- Güvenlik Genel Müdürü
- Akif ve pasifkurulu vekili
- Eğitiİn ve Araştırma Vekili
- İnsan Kaynakları ve Denetim Vekili
- Finans Vekili
- kredi vekili
- plan ve planlama vekili
- Yattrüm ve Şirketler Vekili
_ BT ve Operasyon Vekili
- I(urumsal Bankacılık vekili
- satış ve Müşteri ilişkileri Vekili(l. Bölge)
-- l. Bölge işleri Müdürü
- Sat|ş ve Müşteri ilişkileri vekili (2. ve 3. Bölgeler)
-- 2. Bölge işleri Müdürü
- 3. Bölge İşleri Müdürü
- Özel Bankacılık İşleri Müdürü
- Bireysel Bankacıllk işleri Müdürü
- Ticari Bankacılık İşleri Müdürü
- Uluslar arası ilişkiler Müdürü

- Kambiyo lşlemleri Genel Müdü.lüğü
- D!ş İlişkiler cenel Müdürlügü
- Iç Muhasebe Yönetimi
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lşg ücü

Hiç kuşku yok ki günümüz dünyasl organizasyonel gelişme açlsından en önemli etmenin
aşgücü olduğu kurumlaİ.n dünyasldlr. Kurumlar işgücü olmadan ne bir anlaylşa sahip olabilir
ne de yönetilebilirler. Bu yüzden işgücü, günümüz kurumlarünln en değerli kaynağldlr zara
kararlarl şekillendiren, sorunlara çözüm getiren ve verimlilik sağlayan unsur işgücüdür.
Kurumlar hedefle.ine ulaşmak için değişen ortama çok ayi uyum sağlayan ve işini iyi yapan
kaliflye personele gereksinim duyarlar. İnsan kaynaklan eğitim ve iyileştirme faaliyetleri,
hedeflerine etkin biçimlerde ulaşmaya uygun nitelikte daha iyi kurumlar ile sonuçlanlr.
Personelin iyileştirilmesi, lider bir mali kuruluş sıfatlyla Bankamlzln ilk ve en önemli öncelikleri
araslnda yer alır. lnsan kaynakıannln bankaclllk sektöründe temel bir rol oynadığln|n ve
çaIlşanıarln ortakllğa yönelik hiçbir motjvasyonunun söz konusu olmadlğ| haller başta olmak
üzere bu nadir ve eşsiz kaynaktan istifade etmeksizjn ilerlemenin momkün olmayacağlnln
bilincinde Ve bundan emanaz. lşte bu §ebeple Banka kendi insan kaynaklarlna her
zamankinden daha 

'azla 
yatlrlm yapmaktadlr.

Şubolor vo poFonol
48 seçkin şubeyi içeren sembol Projesi, Bank Mellat'ta 2013 y|llnda kimlak ve müşterilerin
kaylt, iptal, geçici olarak durdurma, geri kazanma ve teşhisi ve müşterile.e fiş dağltllmasl
amaclyla Merkez Bankaslnın izniyle başlatlldl,
2013 yllünda organizasyon yaplsınl en uygun hale getirmek ve banka faaliyetlerinde e|ektronik
altyapılardan istifade etmek amaclyla organizasyonel pozisyonlann 266 olarak düzenlendiği
bir değerlendarme gerçekleştirildi.

Şub€ler
1 633 22,15a

(10)

lrbu b.b. dllh.İnd.n a.İn. uycu. ol.Ğı lNclllzcE
L,sn,nd.^ TUPhÇE'r. ıa.l rn.
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oo.y. no:201502000543

o üca: 22 158 ki
üretim Hatll Elkek Kadln

16 283 5 875 19,279 2.B79

<5 }10 1G15 15 20 20-25 >25
120 3342 5884 5186 31a2 22 15a

türijn€
idan Tooarİ
9023 1834 3020 a2B1 22,158
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Bank ırollatln bankac|llk ağlndakl konumu
. Dövaz ve Riyal kaynaklannl kendine çekme açlsından ticaret bankalan araslnda barinci
. Döviz mevduatlarlnl kendine çekme açlsündan ticaret bankalarl araslnda birinci
. kar amacl gütmeyen vadesiz mevduatlan kendine çekme açlslndan ticaret bankalan

araslnda birinci
. klsa vadeli mevduatlarl kendine çekme açlslndan ticaret bankalafl araslnda birinci
. Kaşi başü personel kaynaklannl kendine çekme açlslndan ticaret bankalafl aıaslnda

birinci
Kişi başl personel Riyal mevduatlarlnl kendine çekme aç|slndan ticaret bankalarü
arasünda birinci
Kişi başl şube kaynaklaflnı kendine çekme aç.slndan ticaret bankalan araslnda birinci
Kişibaşl şube Riyal mevduatlannl kendine çekme açlslndan ticaret bankalan araslnda
birinci

Çgviri§.
leknesl

. Tüketim aqslndan ticaret bankalan araslnda birinci

. Riyal mevduat hacmi a9§lndan ticaret bankalarl araşlnda ikinci. uzun vadeli mevduatlan kendine ç€kme açlslndan ticaret bankalan araslnda ikinci. Aç|lan ak.editifler açlslndan tjcaret bankalaı araslnda ikinci

. Düzenlenen teminat mektuplan açls|ndan ticaret bankalan a.as|nda ikinca

Banka porfoman3ı
. Riyal ve döviz kaynaklan tutannda %11,3 artlş
. Riyal kaynaklarlnda o/o24.5 all§
. Riyal mevduatlard a o/o28.4 aft§
. UzUn vadeli mevduatlarda %23,9 artlş
. Klsa vadeli mevduatIarda %53.2 artş
. Banka sarfiyallarlnda ök12.4 ad§
. Uzun vadelidöviz mevduatlannda %21-4 artlş
. Riyal ve döviz teminat mektuplarlnda %91.3 artlş
. Aktiflerde %16.1 artlş
. Müşterek gelirlerde 0/022.6 allş
. Müşterek olmayan gelilerde 0/.27.7 all|ş
. Toplam gelarde %22.3 a.tlş
. Hisse başlna kazanqao/o14.1 afuş

Banka 3onuçlan
. Bank Mellat aleyhine uygulanan yaptlnmlann kaldlnldlğ|na işaret eden lngiliz Temyiz

Mahkemesinin kati oy kullanması
. Endüştriyel yönetim kurumu taraf|ndan ülkenin En zengin Şirketi unvanl verilmesi

\Ceviri Teknesi
ı' rfra,İıal İü,'l6Y^n .üİD.şn

i!.a;llııti &nbrt!n_-..tri_.dlod--r.lğa.rr r.E9
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Ceviri*- 
Tekne*si

çEÜRi rEKi6i İEEu*E

! *irEo §liKEİl

l0212)2313120(pbı)

*,üBij,,9t",

Ecza şirketleri için gerekli döVizin tedarik edilmesi
Kart ve kart okuyucu sayısl açlslndan bankaclllk sisteminde birinci slrada gelmesi
lran'daki ilk Girişim Bankaslnl kurmasl
Iran'ın hakim 10 siteŞi içinde en çok ziyaret edilen siteye sahip olmasl
Yardlm Ve Bağış Kurumu için bağış slipleri ihraç etmesi
lran'ln Profesyonel Mali Yönleri Festivalinde İran mali sisteminin iyileştirilmesinde ikinci slrayl
elde etmesi
Tose'e Moein llleIlat lnvestment co. hiŞse senetlerinin kabulü için borsanln onaylnln allnmasl
lran l\ra|i sisteminin Geliştirilmesi Konferanslnln düzenlenmesi
Büyük bir sahtekar bankanln teşhis edilmesi
Kasltslz mali suç işleyen mahkumlann serbest blrakllmasl sorecinde yer almasl
cumhurbaşkanl Vekilinin çevre koruma eğitimini takdir etmesi
BankacılIk sisteminde 20 başanll şube başkanlnln tanlt|lmasl
En iyi işVeren slfatlyla 9ümüş sedir madalyasl almasl
En iyi Markalar Festivalinde 2 altln madalya almasl
100 lMl şirketi araslnda birinci slrada olmasl
100 lMl şirketi araslnda beşinci slrada olması
Borsadaki hisse senedi değeri açlslndan birinci slrada olmasl
ırlevduatlan kendine çekme açlslndan birinci slrada ol.nasl
ihracat kredisi verme uyguİamasl(ulusal Kalklnma Fonundan)
Kara Para Aklamanln Önlenmesi sisteminin uygulanmasl
Sahtekarllk Tespit Sisteminin uygulanmasl
Veri Merkezi sahalannln uygulanmasl
lT Bölümünün yerelleştirilmesine başlanmasl
"712# koduna yönelik hizmetlerin uygulanmas|
Müşteri Kredi Kapasitesine llişkin Kapsamlt sistemin uygulanmasl
l\rüşteri Kredi Derecelendirme Sisteminin uygulanmasl

\çşxl,tJş}"nR,i

-ffiffiffiffij

(12')
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\
Ç9v!ri|.

leknesl

Banka sgrmayesindeki değişikliklğ]

(MRyaI)

,8/1993 1706 33 500 571,500 605000 Duran varlklann veniden dğğe.lend nlmesi

1/a12001 104 8 605,000 634 000 1,239,000 3. KaIklnma Kanununun 93 Maddesine üabiözel

10/8t2005 957 1,239,000 ] 1,861 000 13,100 000 ouran va.hklan ve döviz mevduailanve
borclannln Enıden değenendirj]mesi

261412011 22 13.100 000 2 900 000 16.000 000
24]612012 25 16.000000 4 000,000 20,000,000
2319120]2 655 20.000 000 13,100,000 33,100,000 DuranvankardeğerendkmeVe nce|emesi
151212014 208 33.100.000 6.900000 40,000,000

MRiyal= Milyon R]yal

Hi3sedar bİrleşİmi
2ol3l2014 lalihinde o/o1'den fazla hisse sahibi olan hissedarlar:

Hisseda. 1117l2o14 2ol3l2o,14
Hisse adedi Hisse adedi

I Vat nrn sirketeri(Edaa| stock] 11,999,999,797 300 9,929,999,882 30.0
ran ls am cumhunvet Devlell l,ü4 278,a4o 19,66 6,507,690 519 1s.65
sso 3,997 007,592 999 3,3o7 ,523,797 999
saba Tamin lnvestment co. (HalkaAok A s,] 2,5a5 395,908 446 2,147 ,69a,123 446
Bank Mellat Personeline Yönelik GelecekAz Fonu 2.171364,a75 50 1 .71o,117 ,267 517
Mellat F]nancialGrouD co, (HalkaAclk A s ] 1,616 548.976 4u 1,302 083.619 3,93
Personel lmtyazl H sse senetleri 1 ,585,417 ,22a 396 1312,266,4u 3,96
ıroein Atiyehkhahan cooperative co. 710,575,223 1.7a 588,001.0o0 17a
lran overallD slibui on co. 698 333.778 175 650 271.2a5 196
oil Re|nement Fund lnvestmenl co. (ÖzelA S ) 501 595,162 ,1 25 422 999,999 12a
shiinasa co 4a3 397,223 121 382,761,2a4 116
kan National lnv€slment co {Haka AclkA,s ) 444.762,9a3 111 36a,043,095 11i
Mellat lnsuEnce co, {Halka Aclk A.s.) 4o7.317,545 1a2 337.055,271 1a2
D ğener <%1 4,934,305,170 12 77 4,133,496,535 12 49

40 000 00o 000 100 33.100 000,000 100

gfuwfu
(13)
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Hisso kan vo r€6l porformans klyasıamasl
2013'teki ik hisse karü
bekl€ntisi (denetlenen) b€klentisi {denetenen) 2olgm14

Maştelek gelidel
l4 a19-4a2 65 634,459 64.081 789
8 580,T63 1o478,577 ,11.112.096

Toolam mü§terek qelırler 84 399,645 76 113,036 75,193.885
yatlnm mevduatlafl kredili a| ysatüs kan |67 324 348 {ü 262 912\ (59.471.496)
Yatlnm mevduaüan kati ve kredili ahgsatlş kan
fa*l 0 0 0

(61.324 u8 lü.262 912], (59,471,196)
8anıanln moşlefek gelir pay| (avukat oğela
dahil)

17,175,297 19.85o,124 15 722.6a9

zorunlu lutar kan 24-32o,645 21,759,243 27 465,506
7,7u,127 13,412.486 13778 4ü
2 7M,804 6 258.525 8.77a-294

D ğer 1 657,783 2 105.565 1,007
ToDlam mo§terek o mavan oelinel 35,387,359 43,535,8,19 51 025 067

53,462,657 63 3a5,942 66,747,755
Gidefler
Resmi ve oeneloider]el (22 499 138, (24 593,580) (26,603,516)

Şı]phe üalacak ar 18 129 056) 13 928 399) 11,156,311
Mallgideder {3 329 621 (4 636 626\ 71
Diğel (4,539,325 (4.428,159) 1

41 49l,14a,. (47 586,765) (48.853.597)
verqi öncesi kar (zarar) 11 965 517 157991ll 17,894,159

{2,366492) 12.280668) 1 101
Net kal |zafal') 9.599 o25 13,518 509 16 379

33,100 33,10o 40 00o
Hisse başl kar 290 408 42a

sembol açlllş vo işlom günu sayısl
2o13 2a12

sembolacllls ounleri 215 215
2,15

\ç9xl,tIp*"ns,,|

ffiffiffi,ffiş
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\Ceviri Teknesi
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Banka bütçosi
20/3/2014'te sona eren dönem perfotmanslna qdre 2014'e illŞkin tahmin

Tesislerden oelirler 82,815101
ya!nm ve mevduat|ardan qellrler 14 676 044
ücret ve diöe. qelirler 52 514.119

150 005.264
yatll m rnevduatarlna odenen kar l75 8r'a-492\
oiöer is etme qidenen (9.690.822)
Geneltesısler oenel Ve öz€lYedek qideri {16.067,176)
personel. oenel ve resml oiderlen (26.220,199)
Too|am qiderler (127.826,689)
|§|etme kan (zarafi) 22.178,575
Nel is|etm€ d|§ı oelide| (qidedel) (1,311823)
Veroi ö6cesi kal (zalal) 20.8ü 752

12,862 0a7\
ve.oi sonlasl kal (zalad 18 004 665

40 000
450



ÇgviriS.
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Artlş 1düşjs)
%'si

184
375

!4\ _1lqi-
€0

202

17 -5
a2.6\

08
_]

352
16,5

(16)
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ffiffiffiffifo
ltb{ b.lo. odh.lhrın.J,i. uycu^ d.oı lNGlLlzcE
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2013'te bankanln vo grubun mali v9 |şlotno porforman3l

An§ (dOşOş)
%'si

61,335.623 75 193.885 8,1 446.161

Resmi ve oenel oidedel 26.903 516 19878.5l2
Faiz gideri, satllan mal ve

46,710610 59,471,196

11,156 311 10,935.213
781510

6,117 E52 10,034 891 1o,112.648
16.050 972 17 894 T59 11.375,732 24291,7§

16,792,379 15,159110 21 978,033

21 a97,423
831,731 575 1,015,693,177

Nakit envanter 11,107,268
211 544 u9

1,180,990,512 1,183.317,807 1,390 4,18,253
ouran varllkla. 41,932"164 39 379,519 45,541 325

57 816,759

55,189,272
1 ,125,801 ,241 1 302 337,331 1 ,126,102 428 1 312,407 ,4o2



Banka mali rasyolarl
2o11 2o12 2013

Verilen krediler_ mevduat kaynaklafl (%) 7B.2 74.1 781

Erielenmiş kalemlel_ ve.ilen kedi]el (%) =3!::::-=3:::!!:t= 15 0 14.a 113

[,levdual boyome oranl (%) 15 3 25.o 27.o

Krcdilgr büyüme oranl (%) 7.7 17.4 206

Mülkiye| olanl (%) 5.9 50
b) Likid te rasyolan

Asgari nakit envanter omn l (%) 1.4 2 23
Kazanç ]ikdite o€nl (%) 98 7a

Kişi başı girdi kaynaklan (MilyatRiyal)
--"""""", r"""""""

.tr!.,ğ/ to*]t . 243 4 3182 422.1

Kişi başl personelmevduat (MilyaiRiyal) _-_:E::- 19.0 24.2 31.2

c) Kanlllı rasyolan

Özkaynak getii oİanı (%) 20.34 31 8 28.98

Toplam aktif getlrisi (0/") 104 1.64 1.4

Net kar artlş hlzl (%) 64 109.8 14.2

lşlelme gideden _ işle|mg gellderi (%) 67.3 65.3 607

Toplam gelir hizmgt bedeli payl (%) fu 8.9 5,5 10 9

Hisse baş. kazanç (EPs) 212 42a

H sse başl nakdi kazançlar (DPS ) 27o 160

' Asgan nakdi kazanç, kanuni y€dekakç€ çlkanldlktan sonraeklenmiştir

\Ceviri Teknesi
a - lİı(tjra lfl.ı* i Y^rür.. m.şİ.
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Ceviri§- 
Tekne*si

Grup mali raayoıan
2o11 2a12

Büyük ticaret bankalar ndan banka payl (%) 24-4 247

Ne| küediel- serbest mevdlat kaynakar (%) 12.4 772 765

Ertelenmiş kalemler_ net kredi bakiyes (%) -ğ223!!::::g- 19 5 19 9 11.5

ı,levduat boy(jme oranl (%) 16 3 24.1 266

Krcdibüy.jme olanl(%) 16.3 7 207

Mülkiyet oranl (%) 4.a 6,1 56
b) ıikidile rasyolan

Asgai nakit envanteroranl fu ].5 14 39

Kazanç likidile oranj "..r.|.:,L:.., i.1\,
98 17a 47

Kişi baş l girdi kaynakla İ (M ilyar Rryal)

'q&r.l 
lri.j 326 488 570

Kişi başı personel mevduat (MilyalRiyal) 187 234 304
Karllllk

Özkaynak gelid oranl (%) 30.7 18 9 32

Toplam aktif getirisi (o/o)
.n§ i6|,} 15 1.1 17

Net kar adlŞ hEl (%) 87.9 14 45

Gider{elil olanli%) 72.1 687 51

Toplam gelir hizmel bedeli payl (%)
,ıtİ.. i., 95 15.3 9.1

d) Hjsse senedi piyasas| €sYolan
Hisse başl kazanç(EPs) 466 403 566

(18)

lşbu begeodjnalind.n aslha uyoun oıaEk iNciLizcE
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Ceviriü- Tekne*si

Işlem ve hiss6 senodi fiyatlan durumu
Banka hisse senetleri "webı.rellat" sembolü iıe Tahran Borsası, bankalar grubu Ve ticari müesseselere
dahil edildi. Bank ı,iellat'ln son 5 ylI içindeki hisse senedi durumu şöyledir:

yll

lşlem gören
hisse seaedi

adedi

lşlem gören

değed (MRiyal)

Sembolaçlk
gü]nlei

Piya§a değed
(lüRiyal)

hisse senedi
fiyall

Sermaye
(MR]yal)

2aBl2a1o 2,336 586.016 2,7a2,8o5 231 17,881500 1,365 13,100.000
2aBl2o11 911.923_339 1,602,437 225 33.312 000 2,a82 16
19l3l2o12 1,922 789,338 4.057.217 228 3,1,22o o@ 1.561 20 000,000
2aBl2o13 2,4aB,269,o77 2.8a2,811 215 39.52T 400 1"194 33 100,000
2ol3l2o14 6,176.229,968 T5,072,050 215 101.760,000 2,544 40 000 000

lı,4Rüya = ı,'lilyon R yal

(19)

şbu bğoğ6djnalind.. asl na uygun olaEt lNGlLlzcE
L,9nındsn TÜRkçE y€ lğİaİnnan to@m..d,lm,şti
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Bank uellat üştorilori
Bugün, Bank Mellat müşterileri bankam|zda toplam 40,552,200 Rayal ve döviz hesaplan bulunan
toplam 26,703,879 kişi olmak üzere devlet ve devlet düşl tüzel kişi mOşteriler ile gerçek kişileri içerir.

. Tica.et bankalan için alacak_sarfiyat oranl ortalamas| %12.6 iken, Bank Mellat için alacak-sarfiyat
oranl %7.s'tir. Dolaylslyla 8ank MelIat alacaklann tahsilatlnda en başanıl banka konumundadlr.

20l3'b bankaclhk 30Köriınün durumu va gollşmoler
Tahran Borsaslndaki 43 sektör ve iı42 borŞa Ve borŞa dlş| şirket araslnda bankac|l|k sektörü özel bir
yere sahip oıup, getiri perspektifine göre en önemli ,l5 sektör araslnda yer almaktadlr. .l4, maddenin
bildirilmesinin ardlndan menkul klymetler borsaslndakivarllk artlşl ve son ylllardaki borsaya kaylt olma
gereksinimi. sermaye piyaŞas| ile para piyasasl araslnda daha yoğun bir ilaşki ve bağ oluşmasıyla
sonuç]anm|ştlr-
Bu iki piyasa finansman, kamu sermayesini kendine çekme ve verimlilik açlslndan rekabet halinde
olmakla biriikte, borsadaki banka saylslnln artlşl ile ilişkiIidirler ve borsadaki her karar her iki piyasay|
da olumlu ya da olumsuz o|arak etkilemektedir. Geçen yll banka faizindeki art|ş ve borsa endeksindeki
düşüş bunun en belirgin kanltl nitelağindedir.
Bugün borsadaki faal bankalarln ve borsa düşl şirketlerin net bugünkü değerinin yaklaşlk 500,000
milyar lRR (lran Riyali) olduğu tahmin edalmektedir.
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leknesl

Bankanln BT vo o-bankacıllk alanlndaki faaliyetlori
S]ra Sonu

1 Modern Dene|irn sistemi . Şubelerde denelüm soresinin 90günden 1 güne düşüolme§i
. soreklidenetim tesis edilmesi
. Şubeledekitüm elkjnliklerin kayf edilerck sürdürülmesi
. TOm şubelerde ca,i hesap açmak içjn çevrimiçi sorgulama sislemi kurulmasl
. Tüm müdüielin v€ denetçilenn mali ve idarj etkinlikıere erişmesi
. Mesafesne bakmakslzln şubelenn d€nellenmesl
. Ada sisteminin siljnme§i

2 llet m ve posta slstemi . posla dağütlmln]n azaltilmasl
. poslalann izlenerek takip edilmesi
. Mekani2asyonıJ lamamlayacak sistemin ge]şlınlmesi

ista|]stikleline
3 Şube Çalışma sayfasl sislemi . Ş!be islal]stiklerine erişim süresinin azaltllmasl

. Şubelerin sürckli kontrclo

. Şub€ istalıstiklerinin allnalak §aklanmasl

. Müdüierin sube is|atistiklenne eismeleri
Glda ve llaç lzleme s§temı . uretJm fhalat ve dağltm izinlerinin düzenlenm€sine ilişkin kontrol

. Üreüm, ülhalat ve dağltlm şirketbnnin perfomanslnln izlenmesi
vb]i

Banka şuboloİl
2o13

2215a
sı]bele. 1633
8UtÇeer 471

3252
Pos 620 977

\Ceviri Teknesia' trxtülımıı-İAni.irD.rn.
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ulu9al vo ulu3lar arasl alanda kazanllan övgüler
Bank Mellat sergilediği yüksek perfoİmansla ilgili olarak son 30 yll içinde olağanüstü övgüle. almlştlr.
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2. Bölüm: Baitainleşik bankaclhk

iş modolinin iyileştirilmesi
Bank lllellat, 

'ş 
ortamlndaki değişaklikler ve artan müşteri beklentileri doğrultusunda ge|eneksel

bankaclllktan bütünleşik bankaclllğa geçiş sürecini gündemine almlştlr.

Gelenekselbankağllk
MüŞteive odaklanma

Bütünleşik bankaclllk, müşteri gereksinimlerinin (sigorta, kiralama, tahvil işlemleri, poliçeler) bütünüyle
karşülandığl bir mali piyasadlr. Aslında bütünleşik bankacıllkta her bir müşteriye uygun hizmetler
sunulur. Bankam|zda bireysel, kurumsal, özel Ve ticari bankacıllk olmak üzere dört müşteri kategorisi
meVcuttuf,

No: dt]şük
Boyut büyük

Kurumsa] Bankacllk özelBankacılkve

Tica.iBankadllk Bircy§el8ankaclllk

GerPk kişjJe.

işğu b6l9. oli]na|]nd.n a3hna uygun o alak iNGiLizcE
LBanlnda. TÜRKÇE'y€ t.Ğnmd.n ia.com6 odilmişlil,

Yon nliT6lğüman: NESL|HAN ç|NAR

/U C"---
NESLjHAN ÇÜNAR

ğEr ndan ı.rcüm€ €dildiğin] on.yanm.
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Bütünleşik bankaclhk sonuçlarl
Genel olarak bütünleşik bankaclllk sonuçlarlI müşteri memnuniyeti, karlllık ve risk
yönetimidir. Bu sonuçlar iki iş (müşteri alanl) ve destek birimleri aIanl olarak slnlflandlrılabilir.
Ayİlntllar Tablo 1 ve 2'de belirtilmiştir.

Tablo 2| D6tek bidmleri

Tablo 3: yöneth orl3l

CeviriS- Teknesi

. Bütünleşik bankağ h k yaplslnda 9elişimselmodellerin düzen]enmesi

. stlalejik planlama ve hedefoluşturma modelnin düzenlenmesi

. stratejik planlama ve hedeloluşturma yaplslnln düzenlenmesi

. Ekonomik ve mali değişkenlerin modellenmesi temelinde ana hedeflerin dOzen enmesi

. kar merkezlerive is kollanna oöre hedef

(24\
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Teblo'1: M alanlnda bütonlegiİ bankeclllk 30
kurumsalBankacülk Ticai ve 8ireysel Bankaclllk

. Ürun odakllllk kavram yefine moşleri odaklülk kavramlnln
yeieştililmesi Ve müşlei iletişim yoğunluğuna göle karaü

.8sc ve rıuşterlerc gore lşletme planltemln edilresi

. pilot proje, orün/hizmetler ve süreçlerin uygulanmasl, tanl
ve bunlarln asamall olarak ivllestirilmesi

. oneri tasarlama amaclyla bilgi ve teknoloji aklanmı

. M(lşterilerin qruplandırllmasl

. yerleştirne ve uygulama ilo pjlot başlanglc€ yöneljk

satŞ Yönelimialanı
. yeniişletme modelitem€linde şube orcanizasyon şema]annın yeniden tasarlanmas]
. lüüştei yönelicil ği gölevl için kalifiye pelsonel seçilerek bu personelin eğili]mesi
. yeniiş modelitemelnde yeni bir operasyonel prooram tasaranmasl

alenInda bütünle§ik bankaclllk

. yeni iş modeline göre Risk ve kredi Birimi yaplslnln ve
sürcçbnnin değişlirilmesj
. Müşteri mali plofiJlerin]n düzenlenmesi
. GLA ve sLA venlmesl l[ebrne iliŞkin Çerçevenln
dozenlenmesi ve ikincil krediler vermek üzele Bsc'nin

. BOtünleşik bankacıllk raporJamaslna yönelik bir muhasebe
sisteminin düzenlenmesi Ve müŞtei grubunda mali bİimlelin
dOzenlenmesi
. Maiye yönetim nin operasyonel yöne|mden ayılmasl ve
Modern bir MaliYe Bi.imi oluşturulmasl
. Varlk Ve Borç Bliminin kurulmasl Ve Vadlk ve 8olç
kurulunun olustwulmaslnavönelikcal smalaflnvüruttjlmesi

Insan Kaynak16riAlanI opeüasyon YOnetim] A]anl
. Bütünleşik bankaclllkta o.ayll yapllar ile, ilgili işlerin analiz
edilmesi
. Bütonleşik bankaclllğa ilişkin iş tanlml ve koşullannln
değe endiilerek düzenlenmesi
. kurumsal Bankacillk Hizmetleri Ücret yaplsünln
lasarlanmasl

. Müşter ere hizmet sunumuna dail kilit sürcçleiıü
belirlenmesi ve iYileşlİileblli. nohtalar n tespil ed,]mesl
. 8a2l operasyonel süreçlere odaklan llmasl
. kurumsal bankağllkoperasyonyönetiminin !ygulanmasl

ooerasvon lyiles!lme callsma Grubu Grubu
. Müşleilerin gruplandlılmaslna ilişkin yaplnln

. Yenl lş modelltel]ellte kllt sJrcçlenn ,yleş|flTes

. yeni iş modeli temelinde yeni bölümlerin oluşturulmasl

. Mü]şleilere ve bağl şl*etlere hizmet sunumuna ilşkin
anlaşmalafl n d!zenleme§i
. l\,rijşleri ve bağl şirketerc yönelik hizmet sunum
süreçleüine iişkin asıl sırretintasarlanmasl
. l\,|üşteri ve bağ | Şirketere ürün Ve hizmet sat şlna ilişn]n
ortak hedefl erin belidenmesi



Ceviriffi- Tekndii

özel Bankacılık
Özel Bankacılık ve varllk yönetimi, dünya genelinde uzun bir geçmişi olmakla birlikte lran bankaclllk
İiteratüründe yeni kavramlardır. Bu kavramlann, Ticari Bankaclllk ve Kurumsal Bankaclllk gibi diğer
mevcut bankaclllk modeılerinden farkll olmasl uygulanmalannl zorlaştlfmaktadlr.
Bank lv]elıat, müşteri gereksinimlerini idrak eder Ve uygulamaya ilişkin zorluklarln ve engellerin
farklnda olarak bir karlıllk potansiyeli sağlamak için bu gereksinimleri karşllamakla yükümlüdür.
Bankamlz Ar-ge faalayetleri yurüterek uluslararasl bankalann faaliyet|erini örnek almayl Ve nihayetinde
bu faaliyetleri içselleştirmeyi hedeflemektedir.
Özel Bankaclllk, bu iş kolunun tüm yönlerini göz önüne alıp diğer bankalann bu yeni kavramln
uygulanmaslna dair başanslz deneyimlerjnin tekrarlnl önleyerek bu modeli uygulamayl
hedeflemektedir. Açlkçasl bu hedefe ulaşmak kapsamll çallşmalar Ve gerekli altyapllarln sağlanmaslnl
gerektirmektedir.
Bu alanda ilgili uzmanlarca bildirilen en önemli sonuçlar şunlardlr:. Özel Bankaclllk müşterilerinin ihtiyaçlarınln belirlenmesi

. Özel Bankaclllğl sevk edecek reklam stratejilerinin sağ|anmasl

. özel Bankacıllğa ilişkin olarak aşağldakileri içeren bir yazlllm sisteminin geliştirilmesi:
o Profil Yönetimi alt sistemiVe Müşteri llişkileri alt sistemi
o varllk yönetimi alt sistemi

. yatlalm fonlannln incelenmesi

. sermaye piyasasl 9elişmelerinin incelenerek izlenmesi

. Önerilen Özel bankaclllk portföyünü çeşitlendirmek amaclyla yatlnm geliştirmeye ilişkiı]
kapsamll fizibilite çal|şmaları yürütülmesi

. Özel Bankaclllk yönetim personeli eğitim gereksinimleri belgesinin allnmasl

. Dahili ve harici değişiklikler göz önüne allnarak swoT analizi yapllarak uygulanmasl

(25)
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leknesl

Blİoysol Bankaclhk
lere 0.ün ve hizmet listesi

slra
1 lntemel Bankaclllğl sislemianasavfaslnln acılmasl
2 240 p€tloi ista§yonunda akaryakıt bedeline il]§kin yeni Öoemelstasvoııı: turılıması
3 lntgmet Bantacılğl hizmeteinin geliştiri|mesi:

. kaallar için ikinci percla ıalebinin kurulmasl

.'Çek Kamesi düzenleme' hizmelinan uYgulamaya geçiri|mesi

. Mellat cad dozenleme lalebinin uygulamaya geçirilm€si

. Taksiüe.in odenmesi

. Mevduau klsa vadeli döviz hesah açllma§l ve poliçe douenlonmesi

. Özel hizmetler
Tel€fon bankaclhğl hizmetlerinin geliştinlmesi:
. Telefon bankaclhğı menosünon değişti lm€si
. Çevlimiçj krcdi slM'i allnmasl
. Çek karnesi sorgulamasl
. Dğer hesaplara hava]e yapllma§l

5 MobllBankadllk s s|emi taks ilennln öd€nmesl
6 Ba.ka hzmet]erine da r b lq endirme icin sMs sisiem.ın k!rulmasl
7 YOksek tutarll poliÇelenn oöndenlmesi
8 MUhatap Prc]esi(2)
9 kart di]zenleme cihazlannln kurulmasl
10 Kodlu s slemi '7T2f'nin k!r! nrası
11 Uzaktan sağlanan hizme| er n oeli§irilmesi

(26)
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Çqv!riÇ.
leknesi

Kurumsal Bankacıhk 9E}il-§fl*-ffi'trt]*iiEo şlR(Eri

Gereklluk "",L'"!]"İ!].-,
lllevcut rekabetçi bankaclllk ortamlnda müşterilere özel hizmetler sunmak müşteri sadakatini
artırmakta, gelir ve giderlerin yönetilmesini Ve karllllğln artlrllmas|nl sağlamaktadır, Bu (orlc)5503750,5l

bağlamda Bank [4ellat, belirli bir risk seviyesinde getiri ve karlIlIk sunan müşterilere yönelik
olarak Kurumsal Bankaclllk faaliyetlerini uygulamaya koymuştur.
Kurumsal Bankaclllk Yönetimi, Bank l\rellat'ın uluslar arasl bankalarla uyumu
geliştirmek Ve "Değişikliği Hisset" sloganlnl hayata geçjrmek amaclyla 2012 yılI
başlatllmlştlr.

kapsaınInda markayl
l\rart aylnda resmen

tüllayon
Kurumsal Bankacllıkta ana misyon, büyük ölçekli müşteriler için değer yaratmaktlr. Bunlar en az 300
milyar Riyal satlş yapan müşteriler olup, bu müşteriler için gereksinimlerine göre bir yönetici atanlr Ve
bu yönetici taraflndan kendilerine değer paketleri hakklnda bilgi verilir,
Kurumsal BankacllIk yönetiminin amaçlarl; müşterilere yönelik değerleme ve değer yaratma,
müşterilere özel hizmet sunulmaslna ilişkin kilit süreçlerin iyileştirilmesi, her biri için özel ürün ve
hizmetler tasarlanmasl ve kazan-kazan temelinde uzun vadeli ilişkiler tesis edilmesidir.
Büyük ölç€kli tüzel kişi müşterilere çeşitli bankaclllk hizmetlerave bankaclllk dlşı hizmetler sunmak, bu
müşterilerin ihtiyaçlarlnın daha hızlı karş|lanmasl ve müşteri memnuniyetinde aftlş sağlanlr.

20l3'te Kurumsal Bankaclhk alanlndakl en önemli faaliyetler
. zafar Binaslnda 1. kurumsal Bankaclllk ofisinin kurulmasl
. 200'ü aşkln büyük ölçekli müşterinin belirlenerek diğer şubelerden bu of]se nakledilmesi
. Hizmetlerin geliştirilmesi ve h|zlanoiniması ama.iyla seçiıi şubelerde özel bankolarln

tasarlanarak kurulması
. Üretim amaclyla yeni ürünıer tasarlanmasl
. Şube yöneticileri araslndan 50'yi aşkln cRl\,l müdürünü kendine çekme. Modern bankacllık yöntemleri hakklnda bilgi edinilmesi amac|yla dahili ve harici p.ofesörler

önderliğinde eğitim kurs!an düzenlenmesi
. Müşterilere özel hizmetler sunmak için risk ve kredi alanlnda uzman kişileri kendine çekme;

yeni mekanizmalar ve kredi süreçleri belirleme
. liüşte.ilere çeşitli hjzmetler sunmak amaclyla Ma lnsurance co., Mellat Brokery, l\4el|ai

lnvestment co-, Mellat Exchange, Etebargostar Exchange, lllellat Transfer co. ve Atlas Value-
creation co. dahil olmak üzere bankaclllk dlşl ürün tedarikçileriyle anlaşmalar imzalanmasl

Gelecek faallyetler
Kurumsal Bankacllık, hedeflerine ulaşma yolunun başlndadlr. Bu bağlamda mevcut bilgi ve beceriiĞi
temelinde ilgili yönetici ve müdürlerin çabalanyla hedeflere ulaşllacaktlr.
Dolay|slyla en önemli gelecek faaliyet, enerji alanl başta olmak üzere başka Kurumsal Bankaclİlk
ofislerinin kurulmasldlr.

\Çtxı,eJ9hTfiii
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Ticarl Bankaclllk

2013 programlan ve faallyetlerl
. Bütünleşik bankacllIk hakkında kapsamll çallşma. pazar araştlrmalan alanlnda müşteri gereksinimlerini tespat

Bölümüyle işbirliği
. Tıcari Bankaclllk müşterilerine ilişkin istatistik

Yönetimiyle işbirliği
ve veri sağlamak amaclyla Pazarlama

20lıa programlan ve faallyotlğrl
2o14'e daiı- en önemla hizmetler, önerilen Ar{e paketlerinan düzenlenmesi ve varllğlnl sürdürme
maliyeti yönetimidir. Banka, müşteri aktivasyon alanlanyla orantlll yeni paketler tasa.lamayl
hedefıemektedir.
FaaliyetIer şu şekilde özetlenebilir:

. Önerilen Ticari Bankaclllk paketlerine ilişkin kllavuzun düzenlenmesi

. Ürün ve hizmet sunumuna dair süreçle.in değiştirilmesi

. Diğer banka ürün ve hizmetlerinin rekab€t üstünlüğünün incelenmesa

. Önerilen ürün ve hizmetler maliyet ve getirisinin hesaplanmasl

. Tahran'daki ilk Ticari Bankaclllk merkezinin açllmasl

. Diğer Ticari Bankacıllk merkez ve şubelerine yönelik geliştirme programlannln düzenlenmesi

B{itilnleşlk Bankaclhk projesino yönollk gorçoklo9trll6n faaliygtoı
. Fizibilite çallşmalan ve karşllaştlrmall çallşmalar. piyasa sektörlerinin ay.llmasl
. sahş Bdlümünun organize edilmesi
. Mali lyileştirme Merkezinin geliştirilmesi

o Yönetim Balgi sisteminin (Mls) yerleştjrilmesi
o Mali muhasebe yapls|nln değiştirilmesi
o yönetim muhasebesi
o Piyasa riskiVe likidite yönetimi

. Kredi Riski lyileştirme Merkezinan geliştirilmesi

Büfinleşik bankacllıkta miiştgd
Müşterilere uygun hizmeti sunmak, mğşteriyi daha iyi tanlmayl ge.ektirmektedir. 8u yüzden Bank
Mellat Bütünleşik Bankaclllk projesi kapsamlnda kurumsal müşterileri 4 kategoriye aylrmlştlr,
Dolaylslyta Ticari ve Kurı]msal Bankaclllk tüzel kişilere aitken ÖzelVe Bireysel Bankacüllk tüzelVe özel
kişilere aittir,

\28)
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kurumsalBankacilk Geniş Çapll faaliye||eli bu|unan büyuk özel §irke|lerv€ kamu §irketleri
TicariBankacİlk Faalivel hacmioda ve vi]ksek düzevde olan buvlk ve orta buvuklükle tüzel k siliöi olan sık€tlel
B reysel Bankacllk cesitli faalivellen bulı]nan oercek kisiler
özelBankacllük varhk vönetimive mali danısma oibi özel hizm6tlel6 oerek§inim duvan vadlkll oercek kisiler
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stratojik Yönotim olİsl porformang raporu

strate|lk anallz vo gollrtlrmo
. Ekonomik değişkenlere, mali piyasalara ve iş kollanna dair tahminde bulunmak için

ekonometrik analiz
. Farkll iş alanlannda pazar büyüklüğünün belirlenmesi
. Farkll iş alanlarlnda büyüme stratejilerinin düzenlenmesi
. Mellat grupta gelir hedeflerinin oluşturulmasl
. Müşteri kategorilerine göre 9elir hedeflerinan oluşturulması
. lş kollarına göre gelar hedeflerinin oluşturulmasl

lletlşlm ve oıganlzaıyonel uygunluk
. Bütünıeşik BankacllIk alanlnda gerekli uzmanlık kurslannln dilzenlenmesine yardlmcl olma. Bütünleşik Bankaclllğa ilişkin yapllan, modelleri ve eğitim kllavuzlarlnl belgelendirerek bildirme. Lehdar gruplarlna uygunluk (ortak hedef oluşturma)
. lş stratejisi geliştirme
. Destek birimlerine yönelik stratği geliştirme

st.atg|lk performans d6ğ9r|endlımegl' yenlllkçl ra.llyot yönetlml
. stratejileri uygulamak amaclyla yenilikçi faaliyetlerin yönetilmesi
. Bsc geliştarilmeŞi
. Toplantlann yönetilmesi ve stratejilerin gözden geçirilmesi
. stratejilerin test ve rapor edilmesi

Bugun Bütünleşik Bankaclllğa yönelik hareketin, en önemli gelişimse| p.ogram olduğunu söylemekte
fayda vardlr, lş modelindeki değişikliğin amacl; iş kuralIarlnIn, koşullannln Ve ortamln değiştirilmesi Ve
gitgide artan, karmaş|k müşteri ihtayaçlannln karşllanmaslydl. Asllna baklllrsa, önceki iş modeli ciddi
rekabet, k.edi oranınIn azalmas| ve rakip piyasalarda spekülasyonlann artmasl sebebiyle sürekli bir
karllllğa sahip değildi. Aynca müşlerilerin çok çeşitli ihtiyaçlanna da yanıt veremiyordu. Eski model
karllllğln sürekli o|maslnl sağlamak adIna malayetle.in azaltllmaslnl gerektirirken, yeni model
malayetlerin yönetiımesini ve karllllğln sürekli olmaslnI sağlamakta, müşterilere yapllan baldirimler ve
müşteri gereksinimlerinan karşlıanmasl yoluyla gelar kanallannl çeşitlendirebiImektedar.
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3. Bölüm: Banka bölümlerinin peıformansı

Bank Mellaf|n k7sdi alanlnda porfomans kalitoslnln goliştirilmesine yönolik
attlğl otkill adlmlar
Bankaıar, şirketin ekonomik yaplslnda finansa yönelik iktisadi sektörün ana ekseni konumundadIr.
Dolaylslyla bir bankada kredi alanlnln performans kalitesi, o birimin başarlslnda ve ülkenin ekonomik
kalklnmaslnda önemla bir rol oynamaktadIr, Buna göre Bank ırelIat kaynak ve imkanlar tahsis etmek
ve kredi etkinliği ve kredi riŞk yönetimini sürdürmek suretiyle kredi süreçle.ine özel önem Vermektedir.
Banka, deneyimli uzmanlanna duyduğu güven ve kredi alanlnda tasarlaylp uygulamaya geçirdiği
stratejik operasyonel sistemler temelinde, bu alanda ileri bir banka olma onuruna erişmiştir,

ı ceviri Teknesi
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Büyük ulu3al prololer8 iştirak
Kredi karar alma sürecindeki değişiklikler, bölüm görevlerinin netleştirilmesi ve müşteri riskleri
göz önüne allnarak yaplnün düzenlenmesi kapsamlnda allnan sonuçlardan bir tanesi talep
kalemleranin azalt|lmasl olmuştur. ideal kredi verme süreci ve kaynaklann projeye makŞatll
aktanlmasl, ülke ekonomisine destek olmuş, yeni taleplerin ortaya çlkmasınln önüne
9eçmiştir,
Aşağıdaki tabloda Bank Mellat'ln ulusal projelere iştiraki Ve büyük şarketlerle birlikte iştirakine
daar örnekler yer almaktadlr.

Ç9v|ri|.
leknesl

slrc Bedel(milyar Rival) Ba§l k
T Gonaveh'de ham Detro| deDolannln in§asl 1500
2 Gı]ney Paas'|a oalak qaz sahas| ulusalkalkınma Fonu
3 Behin Ertebat Mehl co 644,821,1000 Yuan

22.u2 m |von Yuan
5 .an Tlp 8lhmlen ÜnveEtesl 500
6 Mobin lran co, 700
7 cfuse prcduct on lndü]stnes 2600
8 Payambaran Haslanesi 17,1 sıvili Ge]!Şlirme Prc
9 Tehfan Daru co, 200 sV
T0 B m ve K! lur Un versitesi 224 sivili Pro|e
11 GandiHastane o|el 400 Ekipman a]lmlna i§tirak
12 1000 siv
13 1000
14 za.f,\ad 900 sivi
15 2000 sivi]
16 2500 Sivil
17 lı,lob ell§lm 1Pahnbad) 596,209 335 Avrc Devam
16 Komur madenitechizaı {Tabas 4)
19 Alüminyum külÇe ğrctimi

20 kan communication co. 125 milyon Avro Gelişlirme Ve yeniden yapllandlma
Droie5i

21 Khorasan ce k Komoleksr 400
22 NaVid comDosite 24a
23 300
24 8oland Tabaqheh 200
25 Mobinnet commu.ücation co. 300
26 shahid 8ahonar coooer 400

27 Bafq Demlr Ve Çel* Kompleksi 5550

28 Moheb Hastanesi (Hazrat Fatemeh) 32o o0ner
29 Moheb Hastanesi (Tarnamen Kadlı] al] 330
30 l.an Na|ional coppel lndustries co. 4220

450
32 kan Na|ionalcopper lnduslries co 422o D6ner
33 pars khodro co, 700 DOnel
34 Bahman Group 800

35
Mellat Relegaton co,

12013 onavıar}
2200 Dönef sermaye
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36 saipa co 1500
37 kan khodro co T500
38 Behpakhsh co 500
39 Ferdows Distribllion co 300
40 saipa Yadak co 25a
41 yazd sleel Roll 350
42 20o
43 Golbarq Baharan co 280

12a0
45 sapco co T000
46 Tehran cemenl co. 35o

Salpa Sazeh Gostar co 400
48 650
49 Tehİan lnlemel co, 600
50 pakshoo co 600

(32)

ceviri ToknesiJ tıcli* ıaojİ i üYıx. rD şn.\ işbu ğ€lo€on]ina nden a.lü.a Uygun oler.k NG ! zcE
li*n ndan TÜRKçEy. l..anmna

Y.mnl T6.om.n NESL l]Aı] ç NAR

NEsL]t]AN çlNAR
taĞl nd.n i,eüd. .dildiğini on.yhım

oo.y. No 2015020o05a3



\
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çEvhl ,ğEd ffiljı.
!1.1iao 9liKEİl
(0212)ıl3120l!6r}

sorunlann 'xAolKoY
{021.) 55. ı, Jo-61

Ar{e
1. saha projeleriVe çallşmalarl. Alboz Eyaleti şubelerindeki yoğunluğun gerekçelerinin incelenmesi

. Borsa kiosklannda araclllk hizmetlerine dair operasyone|
incelenmesi

. 1. Böıgedeki şube müdürleri sigo.ta tablolan performanslnln incelenmesi

. Müşterilerin baklş açlslyla Bank Melıat'ln rakiplerine kıyasla yeri, imaj| ve
kişiliğinin belirlenmesi

. Müşterilerin baklş açlslyıa Bank Mellat'a ilişkin Tv reklamü hedeflerine
erişilebilirliğin incelenmesi

2. Vaka çallşmaları yapllmasl
. ATM, PoS, mobil bankacllık, internet bankaclllğı, telefon bankaclllğl, Mellat iletişim

me*ezleri, Pos cihazl allcllanna yönelak teşvik projesi, kredi planlafl, modern kredi
ürünleri, 

'inans 
ürlinlerine yönelik ola.ak dahili ve harici bankalann taranmasl

. Özel Bankacllük alanlnda sigorta ürtjnlerinin tanltllmas|
3. urün ve hizmetler / önerjlen model

. Bankada birleşimsel araçlara yönelik kavramsalbir modelsunulmas|

. lzleme organlan ve banka derecelendarme endekslerine dayanarak bir mali p.formans
değerlendirme modeIi sunulmasI

. Ma lnsurance co, tankerleri, taşlt karoserleri ve maliyesine göre lls sigorta tahvilleri
tasarlanmasl

4. BOtünleşik Bankaclllk Projesi
. seçilidünya bankalarlnda (Mizuho, HsBc, Barclays, wells Fargo) vaka çallşmasl. Müşteri katego.ilerine göre harici banka gelir ve giderleri taksim yap|sl
. Müşteri katego.ilerine göre ana ürün satlşl
. Bağl| şirketlerde uyum çal|şma grubunun liderliği:

o Müşteriler ve iş grupları ara§lnda ticaret ve hizmet sözleşmeleri imzalanmasl
o Müşteriler ve iş grup|arü için hizmet sunum süreçleri tasarlanmas|

. Bütünleşik bankaclllkta mOşteri kategorilerine göre kilit operasyon endekslerinin
tasarlanmasl

. Mellat 8ütünleşik Banka ve müşteri gruplan operasyonel program endekslerinin
düzenlenmesi

. Şirket (Ma lnsurance, Mellat Brokery, Mellat Assagnment) ve müşteri kategorilerine
yönelik ortak satlş hedeflerinin belirlenmesi

. Mellat Bütünleşik Banka BT ve iş stratejilerinan uyumlu hale getirilmesi

. Bank Mellat'ta persone| iş-istek endekslerinin ölçülmesi ve müşteri önerilerinin
değerlendirilmesi

. 2009-2013 ylllaı arasl belirlenen endekslere göre bankalarln incelenmesi

. Harici bankalarda yeni BT yaklaşlml

. Bütünleşik Bankaclllkta BT değişiklikleri uygulama yöntemi

. organizasyonel yap|/BT yaplsl karşllaştlrmasl ve birleşik bir model sunulmas|

(33)
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5.

. Ticari müşteriler, küçük ve özel işletmelerin ihtiyaçlarlnl belirlemek için pazarlama
araştl.malan yapllmasl

Diğer araştlrma projeleri
. Enerji projelerine yönelak uygulamall finansman modelıeri tasarlanmasl. Enerji projelerinin devrine ilişkin uygulamall modellerjn tasarlamasl. Müşteri kulübü etkinliklerinin geliştirilmeŞi

ope.asyonel planlama alanl
. operasyonel program endeksleri hedef oluşturma mekanizmaslnln gözden geçirilip

değiştirilmesi
. Mls geliştirilmesi
. Merkezi bölümlerde Mls kurulumu
. s|ra birimleri içeren bağll şirketlerin operasyonel plan ortak hedefleriyle uyumlu hale

getirilmesi

6.

\ç9xı,*J9,h*Ril
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Banke yasal ortamı
Bankanın en önemli kural ve yönetmelikleri şunlardıri

1, Pa.a ve Kredi Kurulunun onay ve kurallarl
2. 1972 Pala ve Banka Kanunu
3. 1983 Faizsiz Bankacüllk Faaliyetlera Kanunu
4. Ticaret Kanunu
5. Vergi kurallar|
5. Borsa tarafından onayİanan kurallar, yönetmeljkler, tüzükler ve kanunnameler
7. Kara Para Aklama Denetim Kanunu
8. 5. Ekonomik. Sosyal ve Küllü.el Kalklnma Kanunu
9, lran lslam cumhuriyeti Merkez Bankasl yllllk skatejik izleme paketi
10, Ana şözleşme

Sosyal peıfoımans nporu

Kamu yaİanna olan faallyetlerg l9tirak
Bu faaliyetler şöyledir:o l\rahkumlar için kefaret ödenmesi

o 63 okulun inşa ve ekipman tedarikine iştirak
o Pek çok mescidin anşasl

KOıtOİel vo lanatsal faallyotlgİe lştlrak
Bank Mellat, lllellat vakflnl kurmak suretiyle aşağldakileri içeren bu tür faalayetlere iştirak etmiştir:o Bilim, kültür Ve sanat alanlnda önemli şahsiyetterin anllmaslo Yabancl ülkelerle kültürel ilişkilerin sürdürülmesi

o Kültür dergileri yayımlanmasl
o Edeblyat festjvallerl düzenlenmesi
o lşçi Bayramlnln kutlanması
o l\rüze ve kültür merkezlerinin ziyaret edilmesi
o Çevre kampanya ve fuarlarlna iştirak edilmesi

\Çşx.L.*JE,hnşşı
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Eğitim
MaliYel (2013) (lüRiva|)

178.019
semine. düzenlenmesive sem.enere ışi rak 44.zao

15117
Toolam eöilim oidener] 237,416

Y|l Eötlm

2008 2102 3,316 383 127,913
2009 1863 2,691 137 1

2a1o 1653 1 574,1oo 864
2o11 1708 1 366.978 67.756
2o12 1o28 1,893,207 10/,-248
2o13 1491 1,175.327 74.23D

(36)
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soyahat dövizino yön.lik lntomet saüş sbtoml
Bankanın seyahat döviz satışlna yönelik ilgili faaliyetleri şöyledir:. Tüm şubelerde yolcuların belgelerjni kontrol etmek ve döViz başvurusu için yolculann kabul

edilmesi
. Ülkenin 16 uluslararasl havalimanlnda yolcuIara dövjz sunmak amaclyla bir kiosk kurulmasl. Döviz Şubelerinde hacülara döviz sunulmasl. Nevruz Korumalarl bulundurulmasl Ve Nevruz boyunca faal şube saylslnl artlnlmasl

Müşteri memnuniyetinin artllllması arnacryla 2o14 yıllnda seyahat döviz satlşlna yönelik bir internet
sistemi tasarlanarak uygulamaya konulmuştur.
yolcu ve hacllar bu sastem ile başvuru yaparak algiligaderleriATM kartlan ile ödeyebilmektedirler. Daha
sonra hacllar seçili şubelerden döviz|erini aımaktadlrlar, Diğer yolcular ise dövizlerinin havalimanl
kiosklarlndan aımaktadıdar.
Döviz satlş sisteminin sonuçIarl şöyledir:. yolcular açlslndan bürokrasinin azaltllmasl. Döviz satlş s0recinin hlzlandlnlmasü

. Başvuranlara yanlt verme kapasitesinin artlrlImasl. DöViz satlş süreçlerinde daha fazla şeffafllk sağ|anmasl. E_devlet uyguıamaslnın başanya ulaşmasl ve şahsen yapllan başvurulann azaltllmasl

\çRH.,J,J9lf,[şşl
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tlellat ll6tişim Morkezl (l556)
Mellat lletişim Merkezi (,|556) müşteri topluluğuna duyulan saygl çerçevesinde müşte.ilerin bankayla
ilgili hususlarda bilgilendirilmesi, izlenmesi ve yönlendi.ilmesi amacıyla 2007 yllI Mart aylnda açlldl.
Merkez banka Ve müşteriler araslndaki iletişim kana||ann|n mekanize edilmesi amaclyla müşteri ve
hizmet odakİ bir yaplya sahiptir.
Merkezin mevcut iletişim kanallan şöyledir;. 120'den fazıa dahili hat ile Tel. no.1556

. SMs

. seşli posta

. E-posta

. Faks

. so.u-yan|t sistemi

. Çevrimiçi sohbet

Merkez, 9onde yaklaşlk 2300 irtabat kuran 40'l aşkln uzman ile 07.3G24,oo saatleri arasında hizmet
vermektedir.

Bank u9llat uü9toİi Kulüb0
Bank Mellat, müşterilerle daha fazla etkileşim kurmaya yönelik canll ve dostane bir ortam sunan
Müşteri Kulübünü kurmak suretiyle bağlntlsal pazarlama kavramlnl uygulamak amac|yla modern
hi2metler sunmaktadır,
Kulübün başllca amaçlan şunlardlr:

1. Müşterilere mükemmel ve ayncalıkll bir deneyim sunmak
2. Muşteriihtiyaçlar|nln fa.klnda olmak suretiyle yeni ürün ve hizmetler geliştirmek
3, Müşteriler ale karşlllkll iletişim kurmak
4, Müşterilerin güvendiği uygun yanltlafl vermek
5. Müşleİilea e,bankaclllk ürün ve hizmetlerini kullanmaya teşvik etmek
6. Müşterileri puan toplayarak ödül kazanmaya teşVik etmek

Bugün 2 milyondan fazla müşteİi kulübe üyedir.
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ulu.lırera3l İaallyetlor ve döv|z İaaliyetloİl
Banka Mellat'ın amaçlanndan bir tanesi, uluslararasl faalayetleri geliştirmek ve ithalat ve ihracat
durumunun iyileştirilmesine yönelik olarak ticaret işlemlerinin gelişti.ilerek IranlI tüccarlann
desteklenmesine yardlmcl olmakhr. Bank Mellat'ln Londra ve Erivan'da dlş müşteri|ere döviz
hizmetleri Şunan 4 harici şubesi ve 2 bağll şirketi bulunmaktadlr.
Bank Mellat, baz| devletlerce uygulanan yaptrlmlar ve hizmet kesintisi sebebiyle döviz faa|iyetlerini
faydall stratejiler ve ak|lll diplomasi faaliyetleri yoıuyıa ve yabancl bankaclllk alanlnda yeni aiacılarla
ilişkileri sürdürmek suretiyle gerçek|eştirebilmektedar. Bu alanda hizmet sunumunda artan rekabet
nedeniyle bu durum oldukça önem taşlmaktadlr. Bu sebeple ilgili uzmanıarl ve yetkiliıeri Bankanln,
diğer yurtaçi bankalar karşlslnda rolünün eskisi gabi etkin olmasl için daha fazla çallşma konusunda
teşvik etmiştir.

D§ 9ubeleİ kaİ vo zararl

Şube
2o,13 20,12

Seul şubesi 11518 6 4a7
88.166 215,B,13

Bank Mellat'ln lngiltere, Almanya, Türkiye (lstanbul, Ankara,lzmir), Ermenistan, Malezya ve Güney
Kore'de (seu|) uluslar aras| şubeleri vardlr.
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Bank uollatta kurumsal bağlmslzllk
Bank Mellat, lehdar haklannl güvenceye alma ve mevduat artlşl sağlamaya yönelik bir hareket olarak
kurumsal bağlmslzlIk mekanizmalarınl uygulamaya koymak su.etiyle riskin azaltllması, piyasa
değerinin artlnlmasl ve kaynak tahsisini azaltmlştlr.
Kuİumsal bağ|mslzllğln sağlanmaslnda Risk Yönetimi Kurulu Ve lç Muhasebe Kurutunun hakim rolü
ile ilgila olarak, Bank Mellat yönetim kuruluna denetimde destek olmak amaclyla bu kurulİan tesis
etmaşti.-
Bu kurulla.; yönetim kurulu başkanl, vekille., öğretim üyeleri. sektör uzmanlarü, iç ve dlş danışmanıann
katlllmlyla, stratejilerin düzenlenmesinde ve hedeflere ulaşllmaslnda önemli bir rol oynamlştlr.
Bank Mellat kurumsal bağlmslzllk yaplsl, yönetim kurulu, risk yönetimi Ve iç muha§ebe kurulu gibi
organiza§yonel görevleri içermektedir.
Bank Mellat'ta kurumsal bağlmslzllğln uygulamaya geçirilmesinin diğer sonuçlarl araslndaI izleme
stratejileri, verimlilik artışı, operasyon etkinliğa, kurallar|n göz önünde tutulmasl ve lehdarlara gereği
gibi raporlama yer almaktadlr-

\Ceviri Teknesiı ' riıcı)İİ ıtrlİ - r^nıi. ülD F.
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Denetlm kurulunun porformansl
oenetim Kuruıu yönetim kurulunun onaylyla kurulmuŞ olup, tüzüğü 23Dl2008
onaylanmlştür. Hedefleri, yapısl, teşkili, görevleri, sorumluluklan ve toplantllarl
belirlenmiştir. oenetim Kurulunun başllca amaç ve so.umluluklarl şöyledir:. Mali raporlamayl izlemek

. Malitablolanndoğruluğunukontroletmek

. Dahili kontrol sistemini uygulamaya geçirmek

. kurallar| ve yönetmelikleri göz önünde bulundurmak

. ıç denetim faaliyeti gerçekleştirmek

. Bağlmsız denetçilerin mesleka yeterliliğini ve bağlmslzllğınl azlemek

Denetim Kurulu Üyeleri şöyledir:. Başkan slfahyla yönetim kurulu Başkanl
. Bir banka uzmanı
. lki resma muhaşebeci
. Banka düşündan muhasebe alanlnda doktora derecesi oıan bir kişi. kurul tiyesive sekreteri slfatıyla Muhasebe [,lüdürü

20,13'te Denetim Kurulu 42 toplantl düzenlemiştir; ilgiıi başllca faaliyetleİ şunlardlr:
1. Mali raporlar ve denetim raporlarl, mali tablolar, bütçe, performans, talepler,

mektubunun incelenmesi.
2. Genel Lojistik Bö|ümü, operasyon yönetimi, organizasyon ve yöntem

yatlnm, şarket işleri, 5. bölge şube yönetimi iç denetim raporlan ve

çtılhi dlcll ,tic*
(üıiİtD lliiEİitarihinde r.t€vEılİ

ıuzuKIe

(0216) ,5o 37 50.5r

vergi ve yönetim

iyileştirme, personel işleri,
vaka denetim raporlannln

incelenmesi.
3. Nihai rapor öncesinde yönetim Ve bağlmslz denetçi araslndaki uyuşmazllklarln incelenerek

4.
5,

giderilmesi.
lç denetim yönetimi y|llIk performans raporunun incelenmesi.
Geçica borç ve kredi hesaplarlndaki açlk kayltlarln kapatllmaslnın ve bunİara ilişkin kontrol ve
takip yöntemlerinin incelenmesi.

6. Bülçelendirmenin ve bütçelendirme sistemjne yönelik sözleşmelerin incelenmesi; Bank Mellat
bütçesinin kontroı edilmesi

7. Bank Mellat mali, operasyonel Ve bitgi sistemleri entegrasyonunun incelenmesi
8. Emekli sandlğl yükümlülüklerinin ve şüphela alacaklar karş|lıkıarlnln yeterliliğinan incelenmesi
9. lç denetim öne.i raporlann|n incelenmesi
10. Bölümlerden rapor istenmesi ve bu raporlann jncelenmesi

iç Deneüm Yönetlmlnln Porfomans|

2.

1. operasyonel Temsilci alanlnda, 2013 denetim planl kapsamlnda bulunan 7 genel idaİe ve
operasyonel süreç, 2013'te yaklaşlk 924 iş günü boyunca denetlendi.
Padad Pardaz Pardis co. ile işbirliği açande BT Temsilcisi alanlnda hazlrllk aşamasl
tamamIandl,
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3,

4.

5,

2013'te BT alanlnda Padid Pardaz Pardjs co. ile işbidiği içinde 2013 yll sonuna kadar %80
oranlnda ilerlemenin kaydedjldiği 1,' BT projesi başlahldl-
Denetim önerilerinin icraslnln ayllk olarak izlenerek ilgili müdüre ve Denetim Kuruluna rapor
edilmesi ve yaklaşlk 464 iş günü boyunca operasyonel plan toplant|larl_
1989-1997 ylllanna ilişkin yoksul bölgelerde izin itfaslna dair Denetim Yönetimi tamamlay|c|
raporunun sunulmas|i Pars Fund ma|i tablolannln incelenmesi; tahvil süreci; kredi, talep ve
yükümlülüklere dair BT raporunun inc€|enmesi; Varlık ve Borç Yönetim KurıJlu tüzüğüne dair
öneriler; banka döviz kaynaklan Ve sarfiyat raporu Ve bu raporun Me*ez Bankasl
denetçilerinin denetimine ilişkin kalemlere yanlt olarak DöViz Kuruluna sunulması dahil yaklaş|k
7a4 gün boyunca Denetim Kurulu, Yardlmcllar Kurulu ve Yönetim Kurulu taraflndan veri|en
denetim görevlerinin ifa edilmesi,
Muhasebe raporu, yönetim mektubu vb.nin taslaklarlnln incelenmesi. Denetim Kuruluna
sunulmasl
FarklI bölümlerle, bu bölümlerin operasyonel faaliyetleriyle ilgili görüşülmesi
Bireysel kredi ve yükümlülükıere dair rapo.|ann temin edilerek Merkez Bankaslna sunulmasl.

6,

7.
8,
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Rİsk yönotiml

RlEk yönetlml bağlm!Ehk yap19l

Bank Mellat'ta risk yönetimi bağlmszlIk yaplsl, bankanln bağlmslzllk yap|slnIn bir alt kümesi
olup, Yönetjm Kurulu, Risk Yönetimi Yüksek Kurulu, Risk Yönetimi Teknik Kurulu, Risk
Yönetimi ldaresi ve çallşma birimleri ile iç denetimi içermektedar. Bu yapl ile strateji, yaklaşım,
risk kontrol Ve yönetami belirlenmektedir. BıJ yapl iş hedeflerinde .isk yönetjm yaklaşlmlan,
yapılan ve süreçlerinin tanlmlarınl iç€rmektedir. Risk bağlmsüzllk yaplslnln özelliklerinden biri
yönetim kurulu, yöneticiler ve personel dahil olmak üzere tüm bölğmlerin sorumluluklarlna ve
beklentilerine dai. şeffaf bjr tanımlamadlr. Geleneksel bankaclllk iş modelinden bütünleşik
bankaclılk iş modeline geçişin bir sonucu olarak bankanln risk temelli yönetime yaklaşlml
değişmiştir. Bu yeni yaplda Bank Mellat farklI gereksinimlere (bankaclllk, mali, sigorta, yatlrlm.
vb.) Ve karllılğa yanlt verecek şekilde hizmet sunmaktadlr. Yeni iş modelinde bankanln ticaret
davranlşl "risk-9etirisi' ilkesine dayanmaktadlr,
Bank l\,lellat, İisk kültürünün kurumun tamamlna yerleşmesi gerektiğine inanmaktadlr.
Dolaylslyla banka, kesintisiz iletişimi sürdürmek ve kilit risklera belirleyerek kontrol etmek
amaclyla farkll bölümlerde risk arayüzleri seçerek gerekli eğitimleri düzenlemiştir. Bank l\ıellat,
personelin risk yönetimine dai. organizasyonel bilgilerini artlrmak amaclyla eğitim kurslarl
düzenlemekte olup, tüm iş bölümlerinde rask yönetim birimlerini uygulamaya geçiİmiştir.

Rl3k Yönetiml YOkrok Kurulu
Bank Mellat risk bağ|mslzllk yaplsln|n en önemli yapl taşlarlndan bir tanesi, bağlmsE bir
niteliğiolan Risk YönetimiYüksek Kuruludur. Bu kurulun bazü görevleri şöyledir:. Risk toleransl ve talep seviyesini tasarlayarak yönetim kuruluna öneride bulunmak. Banka stratejilerinin düzenlenmesinde riskleri uygulamak

. Banka operasyonlarlnda büyük risklere dair sunulan raporlan inceıemek. Rapo. edilen riskler karşlslnda gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirmek. yönetim kuruluna gereken önerilerisunmak

Risk Yönetimi Yük§ek Kurulu, risk yönetimi politikalarlnI ve stratejilerini düzenlemek için Risk
Yönetimi Teknik Kuruİundan islifade etmektedir. 20,13'te Risk YönetimiYüksek Kurulu ve Risk
Yönetimi Teknik Kurulu 13 toplanh dOzenlemiş ve slfaslyla 67 ve 64 onay Vermiştir.

Rl3k Yönetiml Bölüm0
Bank Mellat Risk Yönetimi, bağlms|z ve konsantre bir yaplya sahip olup stralejik risk, piyasa
riski, kredi riski, işletme rizikosu, uyumluluk riski, likidite riski ve mali risk raporlamasl yapar,
Risk Yönetimi Bölümü, sermaye kullanlmlnı en uygun hale getirmek ve hissedar
özsermayesimi azami seviyeye çlkarmak için Ball Kurulu ilkeleri ve standartlanndan istifade
eder. Önemli ekonomik değişkenlerin banka performans| üzerindeki etkisiyle ilgi|i olarak, Risk
Yönetimi Bölümü enflasyon oranl, ree| ekonomi büyüme oranl, likidite hacmi, "Kasltll
sübvansiyonlar Kanunu"nun etkileri gibi söz konusu değişikliklere ilişkin tahminlerde bulunur.
Bu bölüm, piyasa risk durumuna göre pekçok kredive yatırlm stratejisini düzenİer.
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Bank [ıellat, düzeltilmiş getiri_risk endeksi, paranün maliyetinin adüş riski, banka kar kalitesi,
likidite aynm durumu, döviz kalemleri riski, aktiİ kalite riski, vb. endeksleri izler ve RARoc ve
paranın maliyetinin a.l/ş.iski 9ibi bazl endekslerin politika oluşturmada oynadlğl önemli role
dair banka mali yaplslndaki mevcut riskleri değerlendarir, bu endeksler şubelerin yönetim
seviyelerinde de değerlendirilir. Bu arada bankada sermaye yeter|ilik riski, aktif kalite riski,
likidite ve piyasa riskini iyileştirmek amaclyla carnels Rasyolarl değerlendirilir. Likidite riskini
azaltmak amaclyla risk iştah| limiti (beklenen getiri) ve likidite fonu kombinasyonu, kredi
limitleri belirlenir. Ayrlca yuka.lda anllan risk yönetim programı ansan kaynaklarl riskini
azaltmak amaclyla 8 alanda uygulanm|ştır, Risk Yönetimi BölümünOn diğer faaliyetleri
araslnda sermaye yetediliğinin izlenmesi, tüm tozükle. açlslndan karşllaşt|rmall risklerin
ancelenmesi ve yetkili makamlarca ç|karülan kanunlann ve yönetmeliklerin izlenmesi yer alır.

Llkldlte rlsk yönetlml
Bank Mellat, etkin likidite riŞk yönetimi yoİuyla likidite kaynaklannln optimize edilmesiyle
olıJşan karhİlk flrsatlarlndan istifade edebilmektedir.

llk Llkldfte nısn
llk Likidite Riskinin hesaplanmasında hlztl likidite yeterliliğine sahip nakit tutarlarln ve aktiflerin
görsel borçlada yer değjşti.mesi yöntemi kullanllmlştlr llk Risk Endeksi 2012'de 3.47 b.Jim,
2013'te ise 2,64 birim olup bu durum %24 oranlnda iyileşmeye işaret etmektedir_ Banka Mellat
2013 llk Likidite Riskine yönelik uygun bir yönetim uygulayabilmiştir.

lklncll Llkldlt6 Rlskl
Geri ödenmeyen krediler, likidite riskinin oluşmaslna önemli bir gerekçe teşkil etmektedir.
oolaylsıyİa bu riskjn kontrolü likidite risk yönetimine dahil edjlmiştir. Geri ödenmeyen taksit
oranl lkincil Ljkidile Riskini göstermektedir. Bu risk 2012'de 1,3o birim, 2o13'te ase 1.28 barim
olup, bu durum %1,5 oranlnda azalmaya işaret etmektedar.

Llkldlte riEkinin topl.m 9onucu
Likidite risk endeksleritoplaml 2012 için 4,77 birim 2013 içinse 3.92 birim olup budurum%18
oranInda azalmaya işaret etmektedir. 2013'te devlet bankacllIk sistemindeki likidite
sorunlarına rağmen, Bank Me||at sürekli izleme faaliyeti ile likidite riskini yönetebilmiştir.

RARoc (Rİrke Gö]s Dozettllmlş sermaye Karlllü0
RARoc, nsk yönetimi hedeflerine ulaşmak amaclyla kullanılan en önemıi araçlardan bir
tanesidir. lki ana hedefe ulaşmak içjn bankalarda RARoc kullanlllr:

1. Kaynak (sermaye) tahsis etmek
2, Risk Ve getiri temelinde performans değerlendirmesi yapmak

ldeal riskli sermaye ve beklenen getiri seviyesi (risk iştahl), RARoc ile tespit edilir. Bu model,
banka seviyesinde, ticara hatlarda ve bölgesel yönetamde gerekli getiriyi elde etmek için belirii
bir kabul edilen risk seviyesine işaret ede. ve söz konusu risk seviyesinin değerlendirilmesinde
kullanlllr.
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2013 için hesaplanan RARoc, risk dlşl getiriden %11.65 oranünda daha yüksek, %32.65 olup
öncekiylla klyasla 5.20 bi.im (%19) artmlşhr.

Paran|n mallyotln|n an§ dskl (uFPlR)
2013'teki o/"32 enflasyon ve bankacll|k sistemindeki mevduat faizi a.tlşl sebebiyle, maliyet
yönetimi Ve paranrn maliyetinin aılış iski, dolaylslyla karllllk bu yllki en büyük zorluk haline
gelmiştir. Geçen yll maliyet, bankanln giderIeri 2 hanela enflasyon karşıslnda (%30'dan çok)
azaltllacak biçimde yönetilmiştir. Ekonomik tahminlere ilişkin ola.ak mevduat karl ve parann
maliyetinin aftüş iski etkin olarak yönetilmjştir.
Aşağıdaki tabloda 2013 ylllnda ve önceki yllda Bank Melllat'ta ve diğer bankalardaki palanl,
maliyetinin a.t/ş nski belinilmiştir. Gördüğünüz gibi, Bank Mellat'ta paranın maliyetinin adış
diğer bankalarlnkinin yaklaşlk yarlsl kadaİ olup, geçen yll banka giderleİinde 277,5 milyal
Riyal düşüş, karda ise aynl miktarda artlş i|e sonuçlanmıştlr,

ARlf Kallte Rlskl
Bank Melıat, durgunluğun sebep olduğu pek çok emtiaya yönelik düşük talep sebebiyle talep
değişikliklerini ve ekonomi satlnalma gücünü öngörmek amaclyla stratejilerini avantajll ve
dezavantajll sektörlere göre düzenlemiş, dolaylslyla Aktif Kalite Riskini yönetmeyi başarmlştlr,
2013'te ana ekonomi sektöründe yaşanan pek çok soruna rağmen bankanln akti' kalitesi
geçen ylla klyasla gelişmiştir. Tabloda görüldüğü üzere,2013'te ekonomi riskindeki artlşa
rağmen Aktif Kalite Riski %7.2 düşmüştür,

Devlgt BOtçp Açlğl Rlgkl
Geçen yül devlet bütçe açlğl (210,000 milya. Riyal) devletin pekçok şirkete ve yükleniciye karşl
yükümlülüklerini yerine getj.ememesi ve aktif müşteri risklerinde adış ile sonuçlanmlştlr, Bank
Mellat bu kraz öncesinde devlel şirketlerine kamu yüklenicilerine kredi seviyelerini yönetmiş,
kredi politikalarln| düzenlemiştir. Dolaylslyla bu alandaki kredi riskini yönetilmesinde başanll
olmuştur.

Rekabetçl Konum Rlrkl
Geçen yül Merkez Bankasl taraflndan uygulanan para daraltma politikasl ve piyasa durumu
sebebiyle bankalar araslndaki rekabet artmıştır. Bank Mellat ekonomik durum
değerlendirmesi, rakip firma değerlendirmesi Ve idealfaiz oranl tespita ile rekabetçi konumunu
güçlendirmiştir, Aşağldaki tabloda, ülkedeki büyük ticari bankala.l araslnda Bank Mellat ana
mevduatlarlnın payl belirtilmiştir.

kıodl Rlsk yönetlml

Günümüzde risk yönetiminde büyük değişiklikler yaşanmaktadlr, Bu değişik|ikle. kredi
piyasalaründa rekabeti etkilemiş, bankalar için çeşitli flrsatlar yaratmlştlr. Bu flrsatlardan biri
kredi risk yönetimi alanlnda oluşan f|rsattlr. Kredi risk yönetiminde önemli olan, ortaya çlkan
riskleri izlemek için risk kü|türü (fikirler, ilkeler, beceriler, deneyimler ve bağlmsızlık yaplsl) ile
risk-getiri durumunun birleştirilmesidir, Kredi Risk Yönetimi, kredi politikasl oluşturma ve hedef
oluşturma iıe kredi ri§kinin sürekli izlenmesine yönelik uygun stratejileri sunmuştur.
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Rl9kll değor
Bank ırellat Kredi Portföy Yönetimi 2013'te, riskli değer 2013'le 2o12'ye klyasla kredilerde
%20.53 artlşa rağmen %0.58 artacak şekilde konkol edilmiştir.
Aşağldaki tabloda kredilerde Ve alacaklardaki büyüme kıyaslanmaktadlr. Gö.düğünüz gibi,
kontrollü alacaklardaki büyüme ve kredi yönetimi etkinliğinde 2013'ün başünda artlş
yaşanmlştlr.

Kı€dl portföyo rlrkll değertemlnat kapsaml
2013'te kredi portföyu riskıi değer teminat kapsaml geçen ylla oranla o/o0.3,1 oranlnda artarak
%.ı4,44'e ulaşmlşhr. Şüpheli alacaklar karşlllğ| ile %44 oranlnda riskli değer teminat kapŞaml,
Bank Mellat'taki arzu edilir riskli değer teminat kapsaml §eviyesine işaret etmektedir.

lşletme Rlzlkolu Yönotiml
Bank Mellat'ta lşletme Rizikosu Yönetimi, süreç ve yöntemler, insan kaynaklarl, iç sistemler Ve
dlş etkin|iklere dair riskleri kabul ederek değerlendirir, l\,!etodolojisi, bütünleşik risk yönetimi
yap|slna dayanlr ve temel endeksle ölçü|ür.
2013'te Bank Mellat'ta işletme rizikosunu teminata bağlayacak ekonomik şe.maye'Bali-1l" ve
"Bal1-1ll" standartlanna göre gereken asgari sermayeden o/o7.19 fazlayü. Bank Mellat son 4
yllda işletme rizikosu teminal kapsamlnl önemli düzeyde artlrmlştlr.

Ka§llaştİmalI rl!k yönetlml
Karşllaştlrmall risk yönetimi banka kredilerine yönelik zararlarln önlenmesinde oldukça
önemlidiİ. Bu bağlamda Bank Mellat. ka.şllaştlrmall riski küresel standartlara (Ball Ku.ulu
ilkeleİi dahil) göre etkin bi. biçimde yönetmek amaclyla ürün, prosedor. standart ve iç kurallarl
geçerli kanunlar ile klyaslamaya çallşmlştlr. 'Koşu|lu kurallai bankacıllk sistemini
dengeleyerek mudaleri ve hissedarlan destekleyen bir dizi kuraıdan ibarettir. Do|aylsıyla bu
kurallar yetki|i makamlann izlenmesi aç|slndan çok önemlidir. Bu kurallarda belirlenen
oranlann göz önüne alInmasl, mali yaplyl güçlendjrir ve riskleri azaltlrken istik.an, etkinliği Ve
ve.imliliği artlnr, Yat|rlmlar, kredile., yüküm|ülükler, ana yükümlülükıer ve sermaye yeterliliğine
dair izin verilen limitler dahil olmak üzere bu kurallann önemi kapsamlnda, Bank Mellat bu
kurallara ilişkin k|yaslamayl uygun bir biçamde yönetmiştir, Bank Mellat, iç kurallar|n sürekli
izlenmesi ve dış kura]larla uyumlu ha|e getirilmesini ilke edinmiştir. Bu bağlamda, Denetim
Genel idaresi, Yasal idare, Yöntem lyileştirme organizasyonu v; Risk Yö;etimi Biraminden
oluşan Tüzük Kurulu banka iç kurallannl inceleyerek kanunlarla klyaslar.
Kara para aklama kontrolünün önemi kapsamlnda, aşağldakileri içeren pek çok etkili faaliyet
9e.çekleştirilmiştir:

1. Yazlllm sastemiyoluyla müşteri kimlik tespjti; Merkez Bankasl, Şahsi Hal Sicil Kurumu,
vb. dlş yetkili sistemlere çevrimiçi erişim ve müşteri davranlşlarlna ilişkin sorgulama

2. Şüpheli şahlslara yğnelik olarak tüm şubelerin erişebileceklera bir Veri tabanI
oluşturulmasI

3. Suç|an önlemek için süreç Degişiklik sisteminin tasarlanmasl, oluşturulmasl Ve
işletilmesi

4. AML (kara para aklama kontrolü) sisteminin tasarlanmasl, oluşturulmasl ve işletilme§i
5, Merkez Bankasl Kara Para Aklama Kontrol ldaresi Mali Bilgilendirme Birimine (FlU)

şüpheli nakit (cTR) ve işlem (sTR) raporlan gönderilmesi
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BT Rbİ Yönetlml
Bank Mellat'ta BT Risk Yönetimi, BT riskle.ini tespit ederek değerlendirir. llgili metodoloji
coBlT ve lSo standartlarına dayanmaktadlr, BT Risk Yönetimi, Merkez Bankaslnln
önerilerine göre 2013'te BT alanlndaki iş sürekliliği riskini incelemeye devam etmiş ve bu
riskleri temjnata bağlamak üzere kriz ve destek sahalarlna kontrol faaliyetleri sunmuştur. Bu
bağ|amda diğer faaliyetler; kriz sahaslnda yönetim otomasyonuna yönelik Veri Koruma
Sunucusunun başlatılmas|, Kriz Verj Merkezinin başlatllmasl ve Ana Veri Merkeza
altyapllannln 9eliştirilmesidir.
BT Risk Yönetiminin 2013'teki bazl faaliyetleri şunlardlr:. BT Güvenliğine i|işkin yeni Lider|ik Kurulu o|uşumunun onaylanmas|. Bankadaki güVen|ik olaylan ve projelerini ele almak üzere yll boyunca pekçok toplantl

düzenlenmesi
. Güvenlik operasyon Merke2inin kurulmasl
. Banka web sitelerinde girilebilirlik testleri yürütülmesi
. GüVenlik proje ve faaliyet|erini yönlendirmek içjn skatejik bilgi güvenliği belgesinin

dOzenlenmesi
. Veri Kaçağ| Koruma sisteminin (DLP) tasarlanmasl. Güvenlik politikalanna yoğunlaşmak amaclyla merkezde Aktif Rehber altyaplslnln

9e|iştirilmesi. Konsantre Güvenlik Yamalarl Yönetim sisteminin (Yama Yönetimi) başlatllmasl. Bankadaki istemci bilgisayarlara yönelik izleme sisteminin başlatülmas|
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4. Bölüm: Denetim Raporu

lr.n l!hm cumhur|yeü
I.|lye ve Ekonomlk lllrkllo. B.kınlül

Don.tlm Kurumu
No. 7, Shahid Ahmadian St., Ahnad Ghask St., Aıp€ntjna sq, Tahan, han

rel: +9&21 -887260a0: Faks: +9&21 -8872u35

Bank ırellat (Halkı Açlk A"Ş.)
olağan Hlslodarlar Gengl Kurul Toplanbslnda gunulan bağlmsE denetçl vo yalal

denetçl raporu

ilall tablolaİa lllrkln rapor

Glriş
1, 20 Mart 20,|3'te sona eren mali ylla ait bilanço, kar-zarar tablolarl ve nakit aklşlnl içeren
Bank Mellat b0tünleşik mali tablolarl, kurumumuz taraflndan denetlenmiştir.

Yönetlm kurulunun mall tablolar kaışlrlnda sorumluluğu
2. Bu mali tabloları temin etme sorumluluğu banka yönetim kuruluna aittir. söz konuŞu
sorumluluk; mali tablolarda hata ve kusurdan kaynaklanan herhangi bir sapma olmamasl için
malitablola.a ilişkin iç kontrollerin tasa.lanmasınl, düzenlenmesini ve stirdürülmesina kapsar.

D€netçl vo yaaal den€tçlnln so.umluluğu
3. Kurumumuz denetim standartlarlna göre mali tablolar hakkında beyanda bulunmakla
sorumludur. Bu standartlar, mali tablolarda önemli he.hangi bir sapma olmamaslnl sağlamak
üzere mesleğe uygun davranlş şartlannln kurumumuzca göz önüne allnarak uygulandlğına
işaret eder-
Denetim, mali tablolardaki tutarıar Ve açlklanan diğeİ bilgaler hakklnda denetim kanltı elde
etme prosedürlerini içermektedir. Denetim prosedürü seçimi, denetçinin kararlna ve hata ya
da kusur kaynaklı önemli sapma riskle.ine ilişkin değerlendirmeye bağlldür- Bu riskleri
değerlendirmek için, mali tabıolann teminine Ve ibrazlna ilişkin iç kont.ollerin etkinliğjne dair
beyanda bulunmak amacıyla değil, uygun denetim yöntemlerinin tasarlanmasl amac|yla söz
konusu iç kontroller uygulanlr. Ayrlca denetim yönetam kurulu taraflndan uygulanan muhasebe
prosedürlerinin Ve tahminlerin uygunluğUnun değerıendirilmesi ve mali tablolarlnln bütününün
değerlendirilme§ani de kapsar.
Kurumumuz, söz konusu mali tablolara dair koşullu beyana ilişkin o|arak elde ediıen kanltlann
yeterlj Ve uygun olduğunu kanaatine varmlştlr.
Yanı slra kurumumuz yasal denetçi slfatlyla para Ve bankac|İlk ku.allarl, faizsiz bankaclllk
faaliyetleri, Tacaret Kanunu değaşikliğive bankanln Kuruluş sözleşmesi içeriğinde anülan yasal
şart ihlallerini olağan Hissedarlar Genel Kuruluna rapor etmekle de sorumludur.
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Koşullu beyan temoll
4. Banka Personeli Emeklilik Fonu kanununun 29. maddesine göre söz konusu fonun gelecek
yükümlülüklerinan cari değeri 3 yllda bir defa değerlendirilmeIi, her üye bankanln ilgili
yükümlülükleri söz konusu fonun Genel Kurul onay|nl müteakip jfa edilmelidir. Bu bağlamda
hesaplara toplam 11,599 milya. Riyal tutannda yedek ihtiyat dahil edilmiş, 3,700 milyar Riyal
ödenmiştir; ancak hesaplarda 2o11-2o13'e yönelik yedek ihtiyat mevcut değildir. Bununla
beraber tam tutarln tespiti fonun nihai tutara dair beyanlna bağııdlr.

Koşullu bey8n
5. Kurumumuz, yukanda 4, bentte belirtilenler haricinde, 20 Mart 2013 atibariyle Bank Mellat
mali tablolan ve mali performans ale nakjt aklşlarınln muhasebe standartlarına uygun olduğu
kanaatine varm|ştlr.

Özel bl, konunun vurgulanmas|
6, Rapodanan mali yılda, Bütçe Kanununun uygulanmaslna karşıllk krediler 10,3,3 say|l|
açlklaylcl not içeriğiyle amortize edilmiştir. Aynca 16.2, 9,2 ve10.3.2 saylll açıklaylcl notlarda
belirtilen alacaklar, yeni anlaşmalar ile tahsil edilebiIir.
7.25.1 say açlklaylcl nota ilişkan olarak, Mevduat Garanti Fonu Üyeıik Ödeme Yöntemi
kanununun 7. maddesi ve 9, maddesinin 1. bendine 9ö.e Bakanla. Kurulunun tarahli 241712013
ve H48367T/100998 saylll onaylna tabi olarak, bankanln yukarlda anılan fona karş| ylll|k
üyelik ücretine ilişkin yükümlülükleri vardır; ilk üyelik ücreti için 175 milyar Riyal hesaben
ödenmiştir. Ancak Merkez Bankasl Genel Başkanlnln 2l11l2o13 |€nhli ve 92235155 sayll
yazlslna göre bu üyelik ücreti yeniden incelemeye ve söz konusu bankanln sonuçlara dair
beyanlna tabidir; bu beyan bugüne kadar rapor edalmemiştir.
8. 6.2 saylll açlklaylcl nota göre Merkez Bankasl, döviz kuru farkl için 2,537 milyar Riyal geri
çekmiş olup bu tutar Döviz lşlemleri Kurumu lş Grubunun 5l1l2o12lanhli ve 47698T/M/9G,
34030 saylll onayna jlişkin olarak 2011 sonunda Merkez Bankasl hesaplannln borç sütununa
kaydedilmiştir.
Kurumumuzun 6,-8, bentlere dair beyanlarl koşulsuzdur,

Dlğgr yaaal şartları dalr rapor

Ya3al denetçlnln dlğer görevleİ|n6 dalr rapo.
9.2013'te bankaclllk sisteminde gayri kabili rücu açtüzüklerin ve onay|ann göz
alInmaması halleri şöyledir:
9.1, Merkez Bankasl Kredi Komisyonunun onayl ve kimi hallerde Merkez Bankasl
Başkanlnln onayl olmakslzln bağll şirketlere kredi verilmesine ilişkin 17. madde,
hakklnda devlet bankacllık sistemi para ve kredi politikalarl
9,2, Aşağlda belirtilenler hakk|nda Merkez BankaslnIn ,15/4/2007 tarihli Ve 183 sayıll içtüzüğü:
9.2.1. Bankanln tüzel kişiler taraflndan ihraç edilen tahviılere Şermayesinin %10'una eşit
doğrudan Ve dolayll yatlrlml ve bankanln borsa dlşl tahvillere sermayesinin %5'inden fazla
olmayan toplam doğrudan ve dolayll yatlrıml hakkında 3,,| ve 3.3 maddesi,
9.2.2. 3.5 Maddesi, bankanın Şirket hasse senetlerine söz konusu şirketin kuruluş
sözleşmeşinde an|lan sermayenin azami %20'sine eşit toplam doğrudan ve dolayll yatürıml,
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9.2.3. 3.6 [4addesi, banka hazmetlerini genişletmek ve mesleki §lrlafl korumak amactyla şirket
hisse senetlerine söz konusu şirketin kuruluş sözleşmesinde anllan sermayenin azami
%49'una eşit toplam doğrudan ve dolayll yatlnml Ve l\rerkez Bankaslna rapor ibraz edjlerek
izin alInma§l.
9.3. 40,000,000 Riyale eşdeğe. Murabaha anlaşmaslna dayanan idari kredi kartü kılavuzunun
13. maddesine tabi olarak, cari yıla ilişkin azami Murabaha kredisi hakklnda 26/8/2012 tarihli
ve 91l'l47874 say|i iq,üzük ve 8rl2013 tarihli ve 9211 10090 sayıll içtüzük içeriği.
10. Verilen kredilerden Para Ve Kredi Kurulu taraflndan onaylanan oranlan aşan miktarda kar
ve ücret elde edildiğini/allndlğln| gösteren 2013 BOtçe Kanununun,ı4. madde içeriği, göz
önüne allnmamlştlr.
11. Aşağlda belirtalen borçlarln 5 yll için yeniden taksitlendirilmesi suretiy|e müşterilere cari
olmayan borçlarl konusunda kolayllk sağlamak amaclyla kredi kıJruluşlannln faaliyetlerine
yönelik Bakanlar Kurulunun 25l10/2009 tarihli ve 49909T/169061 sayllI onaylna tabi olarak,
kredi kuruluşlarlnln ödenmeyen, geciktiİilmiş ve şüpheli alacaklarlnln tahsiline dair 11. madde
değişiklik iÇenği.
12, Mevcut verilere göre bu mala yllda bankanln ma.uz kaldlğı hırslzl|k tutarl 644 milyar
Riyalden fazla olup (son mali y|lda 74 milyar Riyal adi), söz konusu hlrslz||ğa ilişkin bugüne
kadarki tahsilat tutan 88 milyar Riyal'dir (son mali yllda 54 milyar Riyal idi).
13. 40. nottaki kesin kar ve yatlnm hesapları farküna ilaşkin hesaplama aynntülarü, Merkez
Bankaslnın 10/3V2009 tarihli ve 12633'| sayllı içlüzük içeriği ile klyaslandl- söz konusu içtüzük
içerjğinin göz önüne allnmadlğlna dair herhangi bir gösterge tespit edilmedi.
14. Ticaret Kanunundaki değaşiklak ve banka kuruluş sözleşmesindeki yasal şartlann göz
önüne allnmadlğ| maddeler:
14.1. 240. madde içeriğine ilişkin olarak, hissedarlar genel kurulunca değerlendirilmek üzere,
işbu .aporun 4. bendinin özsermaye ve ka.ln bölünmesi üzerindeki etkilerine dikkat çekilmiştir.
'l4.2. Banka kuruluş sözleşmesinin net kardan 7o5 olanlnda kanuni yedek akçe ayrllmaslna
dair 53. madde içeriği, ülkenin Para Kanunu içeriğiyle çelişmektedir.
15. Mali tablolann 59.'l saylll aqklaylc| notunda yer alan işlem; bu mali yıl içinde yapllan ve
yönetim kurulu taraf|ndan onaylanan, Ticaret Kanunu değişikliğinin ,|29. maddesinde anllan
tüm işlemIeri içermektedir. söz konusu işlemle. hususunda, yukarlda anllan madde içeriği
yönetim kurulunun onaylnln al|nmas| ve müdürün oylamaya katllmamas|nln göz önüne
allndlğlna işaret etmektedir. Yanl slra söz konusu işlemlerde olağan bankaclllk İaaliyetlerine
dair bir başka ayklrlllk söz konusu değildil.
10. Ticaret Kanunu değişikliğinin 232. maddesine tabi olarak, olağan Hissedarlar Genel
Kuruluna sunulmak i]zere hazlrİanan yönetim kurulunun banka faaliyetleaine dair raporu
kurumumuz tafaflndan incelenmiştir. Kurumumuz söz konusu raporda ibraz edilen belgelere
ayklrlllk olmadlğl kanaatine varmlşt|r.

Den6tçlnln d|ğe. yagal 3orumluluklanna dalr r.Por
,17. Denetçiler taraflnda Kara Para Aklama düzenlemelerine muhaıefet idari kllavuzunun 33.
maddesinin uygulanmasl kapsamlnda ilgili merciler taraflndan bildirjlen kontrol listeleri Ve
denetim standartlan kurumumuz taraflndan değerlendirilmiştir, Banka ağlnda Kara Para
Aklama Kontrol Biriminin uygulamada olmaslna karşln, söz konusu Kanun içeriği tam olarak
uygulanmamlştlr.
18. Borsa Kurumunun kurallarl ve yönetmelikleri
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18.1. Banka kuruluş sözleşmesinin borsada kote olan şirketler kuruluş sözleşmesine
uygunluğu,
18.2. BU mali yll içinde farkll tarihlerde balgilerin, rapor|ann ve mali tablolann sıJnularak
aqklanmas|.
18,3. Borsadaki ömeğe göre mali labloların sunularak a9klanmasl.
18-4. Bağlmsız yönetim kurulu üyeleri araslndan Denetim Kurulu başkanl seçilmesine dair
borsada kote olan şirketler ve borsa dlşl şirketler iç kont.o| kllavuzunun 10. madde içeriği.

Tarih: 16 Temmuz 2014
Tüm sayfalar Denetim Ku.umu talaflndan imzalanarak mühürlenmiştir.
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Bank İle|lat (halkı açlk anonim şlİtetl)
20 ırart 20lil'te lona eren ylla lllrkln banka Y9 gıup b0l0nl€rlk mall tablolan .ç|İlayıcl

notlan

Tahran Boışa xurumunun dlkİatlno,
20 [iart 2014'te sona eren ma|i ylla ilişkin bütünleşik mali tablolar ve banka mali tabloları ile
bunlarln bileşenlerini dikkatinize sunarIz
a) BOtOnlerik mall tablol.r
Bütünleşik bilanço
Bütünleşik kar_zarar tabloŞu
Bütünleşik geçmiş yıllar kar-zaral tablosu
BütOnleşik kapsamll kar-zaraİ tablosu
Botünleşik nakat aklş tablosu
b) Banka mall tablolan
Bilanço
kar-zarar tablosu
Geçmiş ylllar kar-zarar tablo§u
Kapsamll kar-zarar tablosu
Nakit aklş tablosu
c) Açlklayrcı notlar
Genel
Mali tablolann dayanağl
Özet muhasebe prosedurleri
Diğer notlar

Tüm mali tablolar muhasebe ilkeleİine göre temin edilmiş olup 17 Haziran 2014'te yönetim
kurulu taraflndan onaylanmıştlr,

Yönetim Kurulu uyeleri:
1. Genel l\rğdür ve Yönetim Kurulu Üyesa sn, Mohammad Reza sarokhani
2. Yönetim Kurulu Başkanl Ve Üyesi sn. Alireza Lankarani
3. BağlmsE Yönetim Kurulu Üyesi sn. Ali Khorsandian
4. Bağll Yönetim Kurulu Üyesi sn. Mostafa zarghami
5. BağlI Yönetim Kurulu Üye§i sn. Ali Rastegar

\ Ceviri l'eknes.i
a - ftıaiİııfi-Aıiıı l uDJrü.

İ].ilıĞr. dil&,iiır....r-Y,, rü İı.a'

(52)

irbo b.t ğiF.hd.n ..ı,.. uy$n oı.dı iııGlLlzcE
Li...md.. TÜiıçE'r. İnfiİn.n İ...m .nihhtı

Y.mi.li İ.r.tmo NEsltH^x çllı^R

/4/.c- --hn! İtom.nin d.icDt ,dilıli itrİDnbnnd.n
ılEstillAN çINAR

l.n lnd.. ı.rcOm. .dildiğini oMrEnm.
o..y. No| 2015020o05a3
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\
Çe_viri|.

leknesi
.sJl,.iii,"";::J",:
iİnT:t-,İifi,l,İ

Bank olıat (hılkı açık anonım ,lrkoti) 
"",iriİ:İiJ,"",,20 an 20l4'to Eona .ran yıla ait Bütilnlorik Karzarar Tablolu 
"""!iitfli,,,.,.xıDıxöY

!9l!!I a,,,29.?91! Ma, 20 2013 (o21,)550ı7s,5ı

Al M0ste.ek laalivel oe]nbri (MRiyal) (MRiyal)
(ledlgefulen 35 632931ı15 51,521,ü12

sal ş ve hametls, 35 21253165 21,736g7a

Toplam m0şlelek gğful€r

37

sallIan maIlann namulflyaİ 3a

Hesaba mahslb€nyat.m gelri 39

MudiIereödem.b. -':'-'no

11 907.819 8.185.441

61{46.161

(19,363 892)

(a6 a99r7l

96 454.399

( 
'6,5€0,657)( 59,257,69,t)

---t-- lzz.ğlglğu (65 863.569)

15.5a2 59218 605 848

B) Moslerek ohavan oelirlel

37 465,005
,13,?76,123

20,8ao,157

5 591.353

13 068 315oiğğ gelide.

cl Giderlel

42

43 13.128.180

( 26,556,289)

i;Püa; mort ı!r oü,l].yn gcüiü-6i_-:-
ropnm s.ia - ----a- ğ§ja.gz§|_rryğ4lz1.§9l!

ŞOpheli alacak|al

HiaetlĞr vĞ ödeneklor

Maligijed;l
oiğelgide*.

Ka. / pay (40,000,000 Rial)
Ka, / pay (33,10o,00o Rial)

45 ( 10,935,123)

(300.00o)

( 10,112,648)

a781.510l

(19 678 572)

(11,398,486)

( 200,000)

'4a (5.60o,460)

l869167l

=

l48 685 66oJ

24,291,T96

1 3 313 763)

(47 746 685J

17,375,732

2.216.62?

2] 978 033 ]5 159 110

2Z9pğ9

56
684

lşb! ö€Ee o.,l naİnden asl,na uyğun ol.rak ]NGiLlzcE
LBanlndan TURKçE'y€ larailrtan lscume ed lmişılİ

Yemnl İercüman] NEsllHAİ çlMR

390

\çg*ı.;J:**a,j

ffi.ffiffi,,ffi çt",.-*, *-.4J*Çh#-*.*-
NESI,|HAN Çlı{AR

ta6İn.'.n ğcaheedildlği.i o.rylanm
tlcri llo: 2o1 5020oo5a 3

(54)
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BütOnlgalk q9cmi! vlllar kan

Ngleü 20 Marl2o11
(MRiyal)

21,978,03
13441,152

49 2.49§-]_49' 
14 937.301

36,915,231

*Bra3*

Çgviri|.
leknesl

Nel kar
Yll başl geçmiş yll|ar kan

Düzehilen y|l başl İa.l
Devredilebilı kal
A2lnllk hisse değişiklikleri

kar üahsisi

yön€tim iurulu ücreli
onaylanan temettü

(3 947,641)

(5,296,000)

(6.900,000)

20 Marl2013
(MRiyal)

15,159,11o

7,o14,241

774.757- 
778.898

22,g4ajoa

z2,sasJ08

(2,608,493)

(2,31a)

(5,4oo,ooo)

(8.o1o.abi'

14,758.210

(16.1,|3.64,1)

30.407.155Yllsonu geçmiş ylllaf kan

3!{l3Z ]]qa€1

Açlklaylcl notlar mali tablolann Vazgeçilmez bir parçasldlr

Bank ollıt (halkr açlk anonim ,lrkotl)
20 İla.t 20l4'to tonı oıln yılı .lt büülnıerik kıpsımll goçml, yllır kın

Net kar

değedeme fazlasl
Yuddlşl şube malj
kambiyo fa*l
Kapsamİ kar
yllık düzeltme

son dönem raporunu

y€nidan 
i

-dbioEl--F
-i-

:

i49
"ltealpİ--

20 Maü12011

o8jyalt
2 1,978,033

0

3.736.755
2,571,47a

2,496.149

28_21o_937

279,o54

20 Man 20,| 3

@8!r0
15.159,,| 1o

,_,__İa
*!g

16,007,314

na.76i
j67s2nn

- 
163,37'

!g!]al

Açlklaylcl notlar mali tablolarln vazgeçilmez bir parçasldlr.

\çixı,*Ig,EFş,i

ffiffiffiEiffi*§

lşbu b.b. ğ|ina lind.n asll na uygun ola € k iı,lc lLlzc E
liğnlndan TURxcEle tarannüdan ıercOm.dilnisil.

Y.mnli TercOmn: NESL|BAıı Çll.AR

/U - L ı.,-/'
lşbd idco@n,n d.nemiz ,eminİ ierctDnla. .dan

NEsllıtAl{ÇlMR
ra6r]ndan ledlm edlldiol oaylenm

o@y. No 2o15020o05a3
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Bank .ll.t (halka ıçlk anonim 9lrkoü)
20 iraİt 2ollı'to ton. oron yla .lt bütünloşik nakit akç tıbıo.u

Çgviri§.
leknesl

!a!]!I 20 Marl2014

ll{sr.]r
Faa ıyetl€r net nakit aklşl 52 10.273.568
yallnm oeridönüsü:

864,313
(878,543)

(7.0oo,601)

5 ,839

1415,701)

20 Maül2013
(MRiVal)

26,o95,662

a,ğzz,sao
(5,90o,460)

(4,460,457)ödenen ıemet|ü

Azlnllk hissedadarlna

yatlnm ve finansman
aklşl
Gelıveroisi
Ödenen gelil Velgisi
yallnm faalivetleri

Finansman için öde.en kal

Maddivarllk ahml için ödenen
Maddiohayan vaiık allml içjn ödenen
Dulan varllk saılşü için aİnan
Yatlrlm net nakit aklşı
Finansman Öncesi net nakit aklşl
Finansman faaljvetleri

Allnan yıJrldlşl kredileri için ödenen
Merkez Bankaslndan krediler için ödenen
Diğer bankalardan kİedil€r içjn ödenen
Ana sirket hisse değisikliklei
Finansman net nakit aklşl
Net nakit aklsl adısl
Döviz kulu değişikliklerinin etkisi
Yll başlnda kasi'bakiyesi 53
Yılsonunda kasa bakiyesi 53
Gayri nakdiişlemler 54

Yatlnm elde etmek içn odenen
Yatlnm sallşl için odenen

l__@@
.166.r59

nel nakit
l7,421.693\

( 2,935,960)

9.535.47,1

2,723,5o3

503,399
22_987 _991

26.2,14-893

3 ,311,766

(8,035)

(1.091.366)

\1,455.447)

(g,üiıı,90ı)

i7,086,634)

( 229,042\

l75JJ2,.ül
7,776,3ü

|2,043)
(1,326,847)

3 61,114
( 647.113\

ü1.615.189)

6.161,167

16.826,824

1.147 -162

(5.884,217)

(164,525)

840,391
( 6,724 883)
(6,811.968)

(35,086)

9,670,520

€9€§3)

d*H,-H-H'ffi-

lşbu beh. dıi@ınd.n a!ll@ w!U. d@* lılclllzcE
Li-nından İuRKçEr. i.dlnn.. i.r.İre ediİrğt

Y.di.İ Tğ.!@: NEs(lHAı{ çllılAR

,.o" n 
^,n ^ 

o#* RKW*^*, **
ı{EsLlllAx çlt{AR

ta6lnd.n l6ü.Om .ditloi.l @ylanm,
o6y, xo] z115020ooı3
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Bank ıİollat (halka açlk anonim şirkoti)
20 ırart 20l4'to 3ona or€n ylla ait Banka Kaİiara. Tablosu

N9!]4I

Ç9v|ri|.
leknesl

A) Müsterek faaliyel oelirleri

20 Marl2014
(MRiyal)

20 MaI12013
(lüRiyal)

Kredi gelideri 64,081,789
2,|,253165

51,524,742

9,8t0,88lsj!ş ," hryt", _,
Toplam müşüerek gelirler 75,193,885 61 335 623

K63intihı:

!p:q@@E*:L]_ (59,471,196) (46,710,610)

40

Banka kan ve ücleti

B) Müstelek olmavan oeli el

(5ğ-,a71.196} (48.710.810)

15.72.ü9 14,625,013''----.----:
41 27,465,506 21,997,167
42 13,778,488 5,588,536

Diğer gellrler 9.781.073 12 358,799

Toplam müşlelek olmayan
gelider
Toplam 9elir

51 025.067

ü.747-7§

39 944,502

54.569,515

c) Giderler
ldarigiderler

Şüpheli alacaklar
Hizmetler ve ödenekler

(26,603,516)

(1 1 ,1 56,31 1 )
(300,000)

(10,034,891)

{758.879)

(19,942,330)

(11,389,195I

( 200,000)

(6,117,852)

{ 869.167]

16,05o,972
(1.34.|.908)

1 4.706.Cı6rl

=
Mali gideder 47

480iğer giderler

Toplam gideder (48,685.660)

17,8gt,159
( 1 101.780)

16.792.379

Vergj öncesi gelir

Kesintiler: Vergi

Nel kar

Kar / pay (40,000,000 Riyal)

Kar / pay (33,1oo,ooo Riyal)

420
507

368

ŞÇ,ffi,ffi#m

lşb! bolg. o,i^aİndr..slh. uylun ohĞk lil6lLlzcE
t]gnından TUR(çE'yĞl26nmdan ie.oğreedilfri§ıi.

Y.dinli İ6.com.n] EstlliAİ ÇllıLqR

ıU Cr,^,-,
l{EsllHAl{ÇlNAR

bnn.dan torcOme edildiğini onaybnn
odya No: 2015020a05,13

(58)



Bank ilollat
2013 Faaliyet Raporu

Banka qoçmig vlllar kar|

!9!]al 20 Mall2014 20 Mad 2013
(MRiyal) (MRiyal)

Yll başl geçrniş y]lla. kan 11846451

Yllllk düz€hmeler 49 L134ü

Nel kal

Düzeltilen ylbaşl kan

Devredilebilir kar
L 16 580.474

14,706,oal
6.098,276

3 82-u3
6.480 319

30,372,853 21,186 383

--.]karlahsisi
(3.339,076) (2,205,910)

yönetim kurulu ücle|i
onaylanan temetlü (5,400,000)

(7.605.91o)

----r----

Yll sonu geçmiş ytllal karl -t-- 13,580,474

!9!]eI 20 Mad 2014 20 Mad 2013
(MRiyal)(MRiyal)

16,792,379 14,706,064Nel kar

Yurtdl$ şube mali tablolan 33 1,899,599
L-!18,691,978 

l
1.7y.o23

20.126.ü1=

2]€.a1

14,952,585

382p49
15.334.628

Kapsamh kal
yllhk düzeltme
son dönem Eporunu müleakip

49

Açlklay|c| notlar mali tablolarln Vazgeçilmez bir parçasldlr.

\Çgxı,*J:*,nRi|

El,ffiffiff.ffi

lsbu beroe dijlEli.d.n 5Blln. uycun ola6k lt{GltlzcE
t,sn,nd.n TÜRKçE ,. ıerJl,,].an l.,ome e.,lm,şıl,

Yem,nl, Teğjman NESL|HAN QıiAR

,,4J. C-,-
bbu ıeİdrenin d. €miz yom,nl lelğ@nEnndan

NEsLlHAı{ ÇltlAR
EĞnnd.n lrcün6 edild ği.i oMylanm

Do.y. M 2015020005,a3
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Bınk o|l.t
2013 Faaliyet Raporu

Bank ollat (halka ıçlk anonlm ,lrk9ü)
20 ıraİt 20lıı'to aona oron yllı alt Bınkı nakit ık§ tablosu

!9!c! 20 Man 2014 20 lüart 2o13
(MRiyal) ] qıryD

13 r3],9ğ_,., 11gf9Faaliyetlea nel nakil akış|

Y;tlnmged dönOş0:

ödenen lem€tlü
Yallnm ve 

'jnansma; 
ne| nakit

aklşl

Finansman net nakit akl§l

Net naklı aİlşl arlla|

Yıl başlnda kasa bakiyesi

Yll sonunda kasa bakiyesi

(7,295,866) (4,587,005)
(4.5a7.oo5)

( 995,577)

(2,189,788)

5 87,7oo
{1.602.088)

6,479,888

{ 7.295 866)

Gelirve19isi

Ödenen gelil vercisj
Yallnm faalietle.i
Duran varl|k aIlml için ödenen

Duran varİk satl§l için allnan
Yatlnm nel nakit aklşl

Finan§man öncesj net nakil aklşl

{ 2,185,196)

(3,321.345)

36,330
( 3,285.015)

37,|,877

Finansman raaliyetleri

Ahnan yundlşl kredilefi iain ijdenen

Merkez Bankaslndan kredilel için ödenen
]

(35,086) (2,043)

n

(35.086)

336,791

19,904,020

20.21o.811

(1,326,847)
(1,328.890)

5,150,998

14-753.022

19.904,020

Açlklaylcü notlar mali tablolann vazgeçilmez bir parçasldl..

Tüm sayfalar Denetim Kurumu taraflndan imzalanarak mühürlenmiştir.

lgbu b.lg€ dijiEli.d.n aslna uygun olaİak lNGlLlzcE
L gn,nden TORKÇEI. ıaonİtdan ıelc.me ed lmiştl

'6mnl 
T.İoJman ılEsLll]AN Ç|NAR

,/U ,q,1-.,
l.D! ıdc!Ğnn dr,Ğ@ Vmnİ ıera:imnhı,.dan

NEstlHAıl çlNAR
laĞnn6a. l.r@re edildiğini @yland

D6y. ılo: 201502000543

r ceviri lgknesi
l J fu§lıt ldlı ı ı^fi. üD{n.

ffiffiffitrşg
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ADI SOYADI
BABA ADI
DOĞIJM YERİ VE YILI

TELEFoNU

A-DRESİ

KiMLİK BiLGiLERi

TAHSlLİ

KANI SEBEBİ

353667 seri no,Iu nüfus citzdanına göre, Bursa, lnegöl, Kemalpaşa mah.C.0003 AS,
00835 s.009 de Düfusı kayıth Dilaver ile Emsal krzı 29.10.1980 inegöl doğumlu
NESLiHAN ÇINAR

çE\4RDİĞi DİLLER ingilizce

TERCÜMAN l,EMiN TUTANAĞI

NEsLiIlAN ÇINAR
Dilaver
İnegöl, 29.10.1980

İş: 28l 31 20
I]v:530 80 91

Davutpaşa mah. KocaEu§tafapaşa cad. Altrn€l apt.
N.D2 D.3 Fatih,istanbul

Fatih nüfus idaresinden verilmiş 26.9.2007 taİih ve Elo

: Hacetlepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ingilizce Mütercim Tercİmanlık Anıbilim Dalr

: Haceıtepe Üniversilesi Edebiyat fakiilıesi İngilizce

Beyoğlu 4s.NotertiğiDdetr tarafrma t€vdi edilecek olaD her türlü evrakı ingilizce'den
Türkçe'ye ve Türkçe'den Ingilizce'ye asrllarrna uygun olarak hiçbir tohdit ve cebir
altrnda kalmaksızrn doğru ve dürüst olarak t€rcüme edeceğimden, Allahlm ve namu§um
üzerine yemin ederim.

Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı mezunu olma§l ye ingıfüc€ eğitim g6İme.§i,

TERcÜMAN

NEsLiIlAN ÇINAR

,2v_ q -_i,__
._qiHJ/..ğ

sj&t,"]::ş


