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ARA DöNEM FiNırvsıı siı,GiısnB iıişriı sııınır DENETİM RApoRu

Bank Mella! Merkezi: Taluan-İran İslanbul Tükiye Merkez, Ankaıa ve İzmir Şubeleri Muditrl€r Kurulu'na

Giriş

Bank Mella! Merkezi: Tahran-İran İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve Izmir Şube|eri'nin ("Şube")

3ı Mart 2020 wihli ilişikteki konsolide olmayan bilançosunun ve aynı tarihıe sona eren üç aylık döneme ait
konsolide olmayan kar veya zarar tablosunun, konsolide olmayan kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun,

konsolide olmayan özkaynak değişim tablosunun ve konsolide olmayan nakit akış tablosu ile önemli müasebe
politikalannın özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlaının sınulı denetimini y0İütrnüş bulunuyoruz. Şube yönetimi, söz

konusu ara dönem finansal bilgilerin l Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Banialann
Muhasebe Uygu|amalanna ve Belgelerin Saklanmasına iIişkin Usul ve Esastar Hakkında Yönetrnelik" ve Bankacılık
Dtizenleme ye Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer

düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamalan ve bunlar ile
diiz€nlenmeyen konulaıda Türkiye Muhasebe Standaıdı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama Slandardi' hükümlerini

içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuati'na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun biı
biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yapttğtmtz sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara döneın

finarısal bilğlere ilişkin bir sonuç biIdirmektir.

Sı nırh De neti min Ka ps amı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınır|ı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 24l0 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin,

İşletmenin Yıliık Finansal Tablo|aının Bağ|msız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafindan Sınırlı Bağımsız

Denetimi"ne uygun olaıak yürütülmüştür. Ara dönem finansa| bilgilere ilişkin sınırtı denetim, başra finaııs ve

muhasebe konulaıından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişi|erin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer

sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı deneliminin kapsamı;

Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapı|an ve amacı finansal tablolaı hakkında bir görilş bildirmek olan

bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olaıak ara dönem finansal bilgilcrin sınırlı

denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine

ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü biIdirmemekteyiz.
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Sınırlı deneıimimiz sonucunda, ilişike yedinci bölümde yer verilen ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal
bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide olmayan finansal tablolar ve açıklaylcı notlarda verilen
bilgiler ile, ttim önemli yönleriyle, tutaİlı olmadığlna dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştıl.

Rehber Bığmu DeDetim I Yeninti Mıli ı|[|.ri.liİ  .Ş

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide olmayzn finansal bilgilerin, Bank Mellat, Merkezi: Tahıan-
iran İstrnbul Ttlrkiye Merkez, Ankara ve İzınir Şubeleri'nin 3| Maft 2O2O tarihi itibanyla finansal durumunun ve
aynı taİihte sona eren ttç aylık döneme ilişkin finansal performansının ve nakit akışlarının BDDK Müasebe ve
Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığ
kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çehnemiştir.

Sonucı Elkilemeyen DikJ<al Çekilen Husus

Birinci Bğlüm V. no'lu Şube'nin Hiznet Türit ve Faaliyet Alanları:ı İçeren Özet Bilgi bölümiınde açıklandığı
üzere, 17 Ekim 2018 tarihinde Bank Mellat da olmak üzere İran merkezli bazı finansal ve sanayi kurumlarının
ikincil yaptınmlar listesine alınmüştır. söz konusu hususun Şube'nin operasyonları ve mali tablolan üzerindeki
etkileri Biİinci Bölüm V. no'lu Şube'nin Hiznıet Türü ve Faaliyet Alanlannı İçeren Özet Bilgi bölumtınd€
aç ıklanmıştıİ.

Finansal tab|olar Şube'nin önümüzdeki bir ylda faaliyeılerinin doğal akışı içerisinde varlıklanndan fayda elde
edeceği ve }4ıkumltıklerini yerine getireceği vaısayımları altında işletmenin surekliliği esasna göre hazrlanmlştır.
lşlennenin sürekliliğinin devamına yönelik Şube yönetiminin önümüzdeki bir yla ilişkin planlan temin edilmiş
uygulanabiIirliği ve gerçekleşmeleri değerlendirilmiştir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğeİ Yükümlülüklere ilişkin Rapor
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MERKEZl TAHRAN lSTANBUL
TüRKiYE MERKEz şUBEsi
Büyükdele caddesi Binbiçiçek sokak No, 1

34330, 1.Levenl - jSTANBUL - TURK|YE
İelefon : (0850) 288 63 63

\0212) 279 8015
Faks | \0212) 284 62 14 - 284 66 57
Tic. sic, No.: 18179o - isüanbul
switl : BKMTTR|S
E-mail :mellal@mellatbank.com
web :w\,tJw.mellatbank,com
Mersis No. : 0140003254400014

BANK MELLAT, nrınrozi r.lııRAN iRAN iSTANBUı, rünrivn MERJ(EZ, ANKARA VE
izırin şt,nnr,rni,xix ıı MART 2020 r.c,RiHi irinınrrr,ı. rrezIRLANAnt

KoNsoLiDE oLMAyA|ı üç .+yrrx rixAnasAr- RApoRU

Şube'nin Yönetim Merkezi'nin Adresi : No: 276, Taleghani Ave, Türan - İran

Tiirkiye'deki Şube'nin Adresi : Bü)ükdere cd. Binbirçiçek Sk. No:l34330 l.t€Vent-istanbul/Tilrkiye

Telefon : (0850) 288 63 63

Faks : (0212)284 62 |4

Elektronik Site : www.mellatbank.com

Elelffonik Postn : mellat@mellatbank.tom

Bankacıhk Dllzenleme ve Denetleme Kurumu taraindan dilzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal
Tablolar ile Bunlara ilişkin Aç*lama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ'e göre haarlanan üç ayhk konsolide olrnayan
finansal raporu aşağlda yer alan böliıİnlerden oluşmaktadır.

İ YABANCI BANKA MERKEZ ŞUBESi VE MERKEZi HAKKINDA GENEL BiLGiLER
. ŞUBE,NtN KoNSoLiDE oLMAYAN FiNANsAL TABLOLARI
. YABANCI BANKANIN MERKEZiNiN KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARI
. iLciLi DöNEMDE UYGULANAN MUHAsEBE PoLiTiKALARlNA iLiŞKiN AÇıKLAMALAR
. ŞUBENiN MALi BÜİ.IYESiNE VE RiSK YÖI.üETiMiNE iLiŞKiN Bij-GiLER
. KONSOLİDE OLMAYAN FiNANSAL TABLOLARA İLiŞKİN AÇrKLAMA VE DIPNOTLAR
İ SINIRLI DENETiM RAPORU
. Ar(A DÖNEM FAALiYET RAPORLINA iLiŞKiN AÇ|KLAMALAR

Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolaı ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Banka]alm
Müasebe Uygulamalanna ve Belgelerin Saklanmasına İ|işkin Usu| ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye
Müasebe Standartlan, Ttlrkiye Finansal Raporlama Standartlan, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile şubemiz
kayltlanna uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin TOrk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsüz
denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.

Bahman Eskandari
Müdürler Kurulu Başkanı

Aziz Akhondi Asl
Müdürler Kurulu Üyesi

MohammadHossein Abbasi
Müdürler Kurulu Üyesi ve
Genel Müdiır

Müdiirler kurulu Üyesi ve
Genel Müdiir Yrd.

Abdulkadir Alper Ekşinar
Müdürler Kurulu Üyesi ve
İç Sistemler Sorumlusu

J

Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler

Ad-Soyad / Ünvan : Nedim Karakuş / Uzrrıan Yrd.
Telefon : (0850) 288 63 63
Faks : (0212)284 62 M

www.mellatbank.com
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(Tutarlaı aksi beli rti|medikçe Bin Ttlrk Lirası ("TL") olaİak ifade edilmişlir.)

BiRiNci BöLüM

cnıını ılı,ciıBn
şUBE,NıN KUR[LUş TARİHı, BAşLANGIÇ sTATüsü, ANILAN STATüDE MEYDANA
GELEN DEĞişiKLixr-Eni iHrive EDEN TARiHçEsi

ı.

lI.

IIl.

Bank MeIlat, Merkezi: Tahranlran İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İznir şubeleri ("Şube"),
Tahranlran'da kurulu Bank Mellat'ın Türkiye Şubeleri olarak sıraslyla 18 Ağustos l98ı, 23 Şubat
1984 ve 16 ocak 1992 tarihlerinde, yasal yükümlülOklerden sonra Şube karının Genel Merkez'e
transferine ve tasfiye halinde Şube sermayesinin iade edilrnesine imkan veren,6224 sayh Yabancı
Sermayel Teşvik Kanunu kapsamında tescil edilmiştir. Şubeler, bankacılü faaliyetlerine, Hazine'den
gerekli ianin alınmasını takiben (sırasıyla Nisan l982, Mayıs t985 ve Ekim l992) başlamışlaıdr.

şUBE,NİN sER]r,rAYE YAPIsr, YÖNETiM YE DENETİırixi ooĞnuoAN VEYA
DOLAYLI OLARAK TEK BAŞINA VEYA BİRLIKTE ELiNDE BULUNDURAN
ORTAKLARI, VARSA BU HUSUSLARDA YIL iÇiNDEKi DEĞiŞiKLiKLER İLE DAHİL
OLDUĞU GRUBA İLIŞKİN AÇİKLAMA

Şube'nin sermayesinin tamamına süip olan Bank Mellat Tahran İian'ın ortaklık yapısı aşağıda
sunulmuşfur:

lIiss. sehibi
]ı Mırt 2020

ııissa orınl (o/o)(')
3ı Aİ.İk 20ı9

Ilisra o..D ('/.} (')

Adalet His§eleri (Halk Hisseleri) ]0,00 30,00
lıan lslam Cumhuriyeli Devleıi l7,00 l7,00
Baİık Mellaı Personel Gelecek G0venlik Fonu 6,45
saba Tamin Yatlnm Şirketi 5,48 6,23
lran sosyal cuvenlik Kurumu ],8l 3,8l
Mellat Mali Gİup Fitması 3,12 3,14
Borsada lslem Gö.en Diğer Paylaİ 34,|4 33,37
Toplım l00,00 l00,00

Bank Mellat lİaı Mali lşıc, cencl Mildorloğü,
3l Maİı 2020 tarihi itibarıy|a ofukllk yapısıdı.,
B.nk Mellat lran Mdi lşı.İ c€n l MOdüItOgo,
3l Ar.llk 20ı9 t İihi itibanyIa orııkİk yapı§ıdır.

Bo6a va

Bo6a vç

Hisseler

Hisseler

bildirilen

bildirilen

Mi}d0rloğo t rafındrn

M0dltrloğ,lı tir.fındon

ŞUBE,NiN, MÜDÜRLER KURULU BAşKAN VE ÜYELERi, DENETiM KoMiTESi
üYELERi İLE GENEL MüDüR vE YARDIMCıLARıNıN, vARsA ŞUBE,DE sAHiP
OLDUKLAR| PAYLARA VE SORUMLULUK ALANLARİNA iLiŞKİN AÇİKLAMALAR

[jıvııı| Ismi Gör€vi ÖErenim Durumu
}lüdOrıer Kurulu Bışkınl: Bahman Eskandari Başkan Lisans
}titdürltr Kurulu t1}.|.ri: Aziz Akhondi All üye Lisaİıs

Mohanmadhosseiı Abbasi Genel MüdOr Lisans
Ahmad Janıehdor üye Lisans
AbduIkadir Alper EkŞinaf lç Sistemlerden sorumlu Üye Li§aİı§

ccnel Mildür YırdımcIlır/
Gcnel Mtıdilr vckili: Ahmad Jamehdor

Mali Kontİol, Hazine,
Muhasebe, lnsan Kaynaklaİ!,
Bil8i sistemle.i, ldari İşler ve
opeaasyondan sorumlu Gen€l
Müdüf yüdımcısı

Lisans

Moslafa sharaIi
Csri Hesaplardan sorümlu
cenel MOdiıı yardlmcısı Lisans

Noraldin Parsapour
Kr.dile. vc D!§ İştenderden
sorum|u cen€l MüdOİ
yüdımctst

yuksek Lisans

,,
.t

t,

Yukarıda belirtilen kişilerin Şube'de sahip olduğu pay buI

l {,



BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN iSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
A}{KARA VE İZMİR ŞUBELERi

31 MART 2020 TARiHİ İrİnanryıa KoNsoLiDE OLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iı,işxiN AçIKLAMA vE DipNoTLAR
(Tutaİlar aksi belirtilmcdikçe Bin Ttırk Lirası ("TL") olaİak ifade edilmiştir,)

GENEL BiLGİLER (Devamı):

lv şUBE,DE NITELİKLİ PAY sAHİBi oLAN KİŞİ vE KURULUşLınA İı,İşxİx
AÇIKLAMALAR

Şube'nin sermayesinin tamamına sahip olan Bank Mellat Tahran İran'ın sermayesinde nitelikli pay
sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar;

3l }ırrt 2020
Ad soy.d/Tac.ri fl.vıo| Pıy Tutıalın Pıy oagnlırı öd.nmiş PıYlı. Ödenmemiş Pıylır
Adalet Hissel€ri (Halk Hisselcri) 60.000 %30.00 60,000
lran l5lam cumhuriyeti D€vleti 34.000 %l7,00 34.000

3l Arılık 20l9
Ad soyıd/Ticıri Üovını Pıy Tutırlırl Pıy orınlırl Ödenmi! Pı!lır Ödaomamiş Paylır
Adalet Hisseleri (Ha]k Hisseleri) 60 000 ./a0,00 60,000

34,000 %l7,00 34,000

ŞUBE,NİN HİZMET TÜRÜ vE FAALİYET ALANLARIN! ıÇEREN ÖzET Bİr,Gİ

Şube, çeşitli baııkacılık faaliyetleri gcrçeklcşlirmektç olup, esas faaliyet konusu, İran lslam Cumhuriyeti ile olan
ticaret işlemlerini fiıaıse ctmektiİ.

l7 Ekim 20l8 tarihinde ABD Hazine Bakaılığın'na bağlı olarak çalışan Yabancı vaİlülaİ Konrol olisi ("oFAc")
taİafından aralaİında Şube'nin ana ortağı Bank Mellat da olmak üzere İran mcrkçzli bazı finansal ve sanayi
kurumlann|n ikincil yaptırımlaı listcsine 8l!ndığı duyurulmu$ur. Ayrıc4 4gp'n;n yaptınmlan açıklaınasınm
ardından merkezi Belçika'da Bulunan swIFT, yaptlrım listesinde yeİ alan bazı lran bankalannm si§teme
erişimini askıya alacağınl du),ürmuştur. Şubc'niı SwlFT çrişimi kesilmiştir.

Şube'nin ikincil yagnnmlaı Iisıesine altnmasını takibcn, TCMB tarafından Şub€ EFr sisteminden çtkanlmış olup
zorunlu kaİşılıkıaİ hariç TCMB nezdinde bulunaıı Şubo hesapları kapatllmıştır. Aynı şkilde yurt içi kamu
bankalan vc bazı },ıırt içi öze| bankalarda bulunan Şube'nin plasmanlaİının kapatılması ilgili bankalaİ tarafindan
talep edilmiş ve söz konusu fonlaİ büyuk ölçudç çekilmiştir. Şub€ hazine ihalelerine girememcİİe elinde
bulundurduğu nakdi diğer barıkalarda plasman şeklinde değerlendiremeıne}İedir. Dolayısıy|a Şub€'nin faiz v€
komisyon gclirlerinde önemli oranda duşüş yaşanmaktad[. Şube muıcakip dönemleİde sermayc yeterliliği ve
likidite oranlaıına ilişkin bir sıkıntı öngörmemekle bir|ikt€ ihtiyaç dulıılması halinde lraıı Gencl Merkez'den
Türkiye'deki Şubelerine kaynak / sermaye sağlanabileceği düştlnülmektedir. Şube'nin halihaardaki
ytrkümlülüklerini ka$ılamakta bir sıkıntt öngörlılmemektcdir.

Önümüzdeki süreçte de gclişmcler izlenereıq alt9matif imkanlar araştırılmaya devam edilecek olup faıklı şkilde
faaliyet geliri elde edilecek başkaca finansal bankacılık ürtınlerin9 yönelinmesi çalışmaları b§lattlmlştır.
Kledilerde büyome amaçlı olarak likit tahsisle.i gerçekleştirilıniştir.

Şube'nin 3ı Maİt 2020 ıaıihindeki bilanço bü}ükluğü ı.002.235 TL, 3l Aralık 2019 taİihindeki bilanço
bUyüklüğü 1.023.390 TL, 30 Eylül 2019 tarihindeki bilanço büyttk|Uğü 1.009.103 TL, 30 Haziran 2019
tarihindeki bilanço büyük!üğu 978.935 TL v9 3l Man 2019 taİihi itibariyle ı.006.617 TL olarak gerçeklcşmişlir.

Şube'nin sermaye yeterlilik oranı 3l Man 2020 itibariyle o/o89,78, 3l Aralık 2019 itibariyle 0/.90,86, 30 Eylül
2019 itibaİiylg "/094,07, Haziran 2019 itib iyle o/ol02,44, Mul20ı 9 itibaİiyle o/d2,04 olaİak hesaplanmı$ır.

3 ı Man 2020 taİihi itibarıyla Şube'nin personel sayısl 46 kişidir (3l fualık 20l9: 49).

Fiıansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan bilgiler aksi bclinilmcdikçc Bin Tüİk Lirası
olarak hazırlanmt$ır.

,\ +
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kan lslam Cumhuriv€ti D€vl€ti
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BAh{K MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İsrNsuı TÜRKİYE MERKEZ,
ANKARA yE İzırİn Şunrınnİ

31 MART zozo renirri irinanryıa «oıısoıinn oLMAyAN
rixlxsaı, TABLoLARA iıişxix AçIKLAMA vE nipxoııen
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Ttlrk Lirası ("TL") olaıak ifade edilmiştir,)

GENEL BiLGİLER @evamı)

vL şUBELERİN KoNsoLİDE FiNANSALTABLOLARININ DüZENLENMESıNE İLİŞKiN
renı-iĞ İı,r TüRKiYE MUHASEBE STANDARTLARI GEREĞİ YAPILAN
KoNSoLiDAsYoıı İşı,orvrı,nnİ ARASINDAKi FARKLILIKLAR İLE TAM
KONSOLiDASYONA VEYA ORANSAL KONSOLiDASYONA TABİ TUTULAN,
öZKAvNAKLARDaı iıniniınx yA DA BU üç vöırnıın DAHİL oLMAvAN
KURULUŞLAR HAKKIİIDA KISA AÇIKLAMA

vIL

Şube'nin konsolidasyona tabi iştirak veya bağlü ortaklüğl bulunmamaktadır.

şunn lı,n nıĞıı onrl«ııKLARı ARAsINDA öZKAvNAKLARıN
TRANSFER EDıLMESiNİN VEYA BORçLARIN GERİ öDENMESİNıN
MEVCUT VEYA MUHTEMEL, FİİLİ VEYA HUKUKi ENGELLER

DERHAL
öNüNDE

Bulunmamakadır.
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+
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BA}{K MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN isTAl[BUL TÜRKiYE MERKEZ,
AI\IKARA vE İzvıİn şusBLBRİ

31 MART 2020 TARiHi irinenryıı KoNsoLiDE oLMAyAN
rixıxsaı DURUM TABLosU
(Tutaılaı aki bel irrilmçdüçe Biı Ttıİk Lirası ("TL") olaİak ifadc edilmiştir.)

iKiNci BöLüM
KONSOLİDE OLMAYAN FiNANSAL TABLOLAR

l. BlLAN ANSAL DURUM TABLO

ilişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tablolann taİnaİnla

1-2 3

4

sıİlİll D.İ.lind.n c§di, B.İın!|, D.ı.tind.n G.çDi,

c..i DöD.D Öıc.ld Dğ..d
Dipnot

(8cşinci
86lün) 3l }lın 1020 Jl Anl|İ20l9

VARLİKLAR TP YP TP
|. FlNAi\sAL vARLlKLAR (N.o 565.9J6 J4J.6E6 9l0.622 561.1E1 ,14.252 9J7.4J6
l.! N.kiit. \.kil B.u.rl.ri 565.5E5 J{{,6E6 9l0.27l 562.110 371.25, 937.oz2
l, ı.l N.İil D.tcrl.. v. M.rkez Barİası (I-a) l95.3E2 256-917 452.299 l95.383 28,{ 936 480 ]l9
l,ı.2 0ü) 3?0 203 E7 ]69 157 912 367 _3t1 89.3l6 456 703

1.1 ] Prİi Piyasalİİüodan Alrcakle

|.,
c.İç.a. Uyguı ry.. Fırİı Kir zınn Y..!|tlrı. Fi.ıMl

(|-b) ]5l J5t 4t.l ]ll
1-2 l D.!l.ı Borçlanma s.nal€ri
l _2,2 semavcd. Pau TcDsil Eden Menhıl Değ€rler ]5l ]Jl 4l4 4l4

Diğer Fınansal vaf hklaİ

l.J
c.İç.ğ. Uygüı D.ğ.r Fırl0 Diı.İ KıFı6h G.lir. Yıollıd.ı

lı_d)
1.3,1 D.v1.1 Borçlanna sğnell€ri
l.],2 s.rmay.d. Pıyı T.msil Edeo M.nİul D€t..ler
l.],3 Dığel rinansa] Varlıklaf
l.a Tİr.v Fibı.!ıl vırhHır

14l
Ti!.v Fiıı.llsıl vül,İla!ıı G.üç!!E Uy$n I}ürİ Fı.İ, K.a zıİı-i
Yıt§ül.D Klml

|-4-2
Tülv Fi!.!s.l vaİlü].rtı o.r§.& Uytuı Dcğcr Füİ, Diğ!.
Kaosıml| G.lir. Yansıtla. K§nü I_k)

Il.
ıTFA f,DıLMiŞ MALİYETi iLE öLçİ,I-EN FINANSAL
VARLıKLAR (N.ll 5.2E5 72.66a 77.9§J 5.039 6E.357 7J.J96

'.l
Xretjile. (l{) 1.1El 72 66E 7] E49 905 68,357 69-262

2.2 Kiİılımı lşl.mleİind.. Atıc.İl.r (|_j)

2.3 }'ıkloriİe Alıc.İlır|

'.4
lf. EdilmiJ Mıliveti il. Ölcülen Fin.nsılyırlıklır (!_0

2-4.1 Devleı Bor{lanma scnetlğri
2.4.2 Dit€r Fi.ansal varhklaİ

8.263 8.26J 8.3l6 8.3l62.5

7.6 Öd Kırıılıİlıı (-l ({.159) (.|.t59) (,ı. ıE2) ({.lE2)
III.

sATl§ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURIJLAli
FAALir,f,TLERE iLi§Ki] DtüRAN vARLIKLAR (ıi.t} (l_D)

3,1

3,.2 Durduİulaı ra.]iveılerc lli§kitı
IY oRTAKLtx l,ATIRt}lLARI
|.l l3ti..u.roi.!) (l_?)

4.1,l Ö,İatn İ Y.l l.miİ. c,ör. D€ğ€rl€o.nlcr
4.17 Konsolid. Edilm.ycnl.r
ı.2 B.ğlI ort.İlıklıİ (]\i.t) (l_h)

42l (.nsolid. Fnilm.v.n Mali orü,İIıt!
Ko$oıidc Ed'lmeYen Mali oımavaı onakıklaf4 2-2

4.J Bnlil|. Xo.1rol Edil.ı ortıulU.r liı onıUıld.n) (:,l.i) (l-i)
4 ].l Örİavnaİ Yöntcmjnc Gör.D.ğc.l.nenlc.
4.3-2 Konsolid. Edilme9enl..

l0.902 ı1.0t l l1.0l!MADD| DI,RAN VARLIKLAR (N.o (l-|) l0.902
l{8 l9l l9lYI. MADDI oLMAYAN DURAN vARLlKLAR (NeO (l-m) l{8

6l §c.e'iyc
l4E l48 l9l l9l62 Diİc.

YIl. YATlRlM AMAcLl cAYRiIrENKULLER (N.o (I-.)
vlll. CARi vERGi VARLIĞü

t5] 9l5 9l6!x. ERTELE\İtis vERGi vARLıöı (1-o) E5J
J2.{ ll6 {l0x. DiĞER AKTiFLER (l-İ) l5|7 l{0 1.737

:l l7.:t9.ı 1.00ı!3( lEo.613- \4,ı2.725 t,O2J,39{lvARLlKLAR ToPLAİtI 5E{.7{l

.]i

|!



BAıIK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-iRAN İsr.lusul, rÜRKiYE MERKEZ,
ANKARA vE İzıwh, şunoı,nni

3t MART 2020 rARiIri İrİsARrYLA, xoNSoLiDE oLMAYAN NAZIM HESAPLAR
(Tutarlaİ aksi belirtilmedikçe Bin Türk Linsı ("TL") olaıak ifade €dilıniştir.)

1.I

1-2

16.2-2
l62]

r. BİLANço (FiNANSAL DURUM TABLOSU)

İlişikteki açıklarna ve dipnotlar bu fınansal tabloların tamamlayı

\' ,f15

sl.trh D...ıiDd.. G.cnı, Bığıtİtu D.oetinden GecEi!
cı.i Dö..m ö...ki Dö,.b

Dipİot
(B.şi.ci
BOlİD) ]l ı|ın 20ı0 Jl A.ıhk 2019

},UKUMLULUKLER TP TP
l. MEVDUAT (ıl-ı) l97.7l3 ]2j.t6.1 321.311 l97.78l 3s1.7l6 5.19.497
II. ALINAN İG,EDİLER (ll_.)
lIl. PARA Piı AsALARlNA a()RÇLAR
lv. lHRAc EDiLEN MENKUL KIYMf,TLER (N..)
4.I Bonolar
4.2 Vaflıİa Dayall M.nİu| Kıymetl.r
4.3 Tahüll€r

Foİ..LAR
5l MOn kid€ri. Fonlan
52 Dlİ.r

yl.
Gf,RcEĞı IIYGUN DEGf,n FARKı KAR ZARARA
YANSıTILAN FiNANsAL YüKüMLür,ü,Ift ER

vtl. Ti' REY Fi\A§sAL \ [iKt]ıtı-aLtlKLIR (ll-b)
TOr.v FinaD§3l Yoİfımlül0tl.rin G.rçiac Uy8uı, Değ.r Fğ*ı r..,
aran Y.İ5üIaD Klsütu
Tlir€v Fiıa.§al YoİilİnlülıüIcrin G.rç.ğc Uy8u D€ğcr Fa*ı Diğ.T
r.!9sanh G.lir. Yıt sıtıI.ı K§mı (Iü-0

vlll. FAKTORiNc YüKüMLüLt,KLERi
(llü)lx. XIRALAı,lA isLEülLERlNDEN \ 0l(tüMLüL( KLER (N.0
(ll-!) 1.o5' 2-lEı 9-23{ 7.1,a9 2.15{ 9.{.{Jx. KAR§I L tKLA.R

3,604 1.902 5.506 ] 5]0 1,90l 5,43Il0l Genel Krİşılıİlaİ
I0.2 Y€nid.n YaDılaninı Kaf §,lığı
l0.] 3 42o 3 420 3 73l 3,73|Çal§an Haklan Kaf§n|h
l0.,l silona Tck!ü r.arsllıklan (N.l)
!05 Diğcr Ka,sllıklar 28 280 308 28 253 2tl
xl. CARi !ERGi BoRCtI 1ıI-h) 2.705 2,103 ].ltJ 3.1E]
xll. f, RTELf, Nülis vf, RGi 8ORCU (li-h)

xIll.

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUruİUnULAN
FAALlYf,TLERf, lLİ§KIN DURAN vARLIK BoRÇLARI
(N.l) (Iı-D

l3,l
l3,2 Du.duİu]a. Faaliy.dere lli§kin

1lt_i}xI\,. sfR\t \ı,E BL\ZERi B(lR(,t.A\\l1AR{( L.rRI
14 l Krediler
|42 Diğ.İ BorçIamı Ançlan

2.1r9Diöf, R \ İKt ıüLtLi'üiLER (Ilj) 1.8J0 65 !.E95 2.10ı J28
a5E.E3Exvl. ÖZKAYNAK LAR llt-Iü) ,166.82.1 146.821 15E,6JE
200 000200 000 200.000 200.00ol6.1 ödenmi§ sermay.

l62
l6.2,1 I{ıssc s€nedi lhJaç thmlerj

Hüs§e senedı iDl.al Kirlan
Diğer semve yedeıleri

(l03)(l02) (l02) (l03)16 3

K& vey. afüü Y.nid.n slİılflandıİılmıyıca} Birikmiş Diğğ
K-aDsıDlt G.liİlcİ itYı Gid.rl.,

16 4
K& ttyı zsf.İda Ycdid.n sınınındınlrıİ Biİihiş Diğlt K.p.ıııJl
G.lirığ v.yı Gid.rk

E559l6 9l6 855165
l6.5.1
|6.5.2 slalü Yedekle.i

8559l6 9]6 E55l6.5 ]
l6.5,4 DiAer Kıİ Yedekleri

258.086266.0l0 266,0l0 258.086l6 6 Ket leya ZA1I
223.3,19 223 319258.025 258-0z5l6 6.1 Geçnis YııkKeİ veya züm
341o1 34-7011.9a5 ? 985l6,6.2 Dönen Net Ktİ veya Zaıİ!

l6.7

Jı6.1l l 1.0o2.235 669.192 35J,l9t 1.023.390r üKt}lLtLİKLER ToPr,Aİüı 576.121

cl
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BANK MELLAT, MERJ(EZ|: TAHRAN-iRAN İsrı,ısul rt RKİYE MERKEZ,
ANKARA vf, izırin şuınr,rni

3ı MART 2020 rınirri irin.ı,nryıı xoNsoLiDE oLMAyAN NAzIM HEsApLAR
(Tutaİlar aksi b€lirtilmcdikçc Bin Türk Lirası ("TL") olaİak ifade cdilmiştir.)

II. NAZIM HESAPLAR

TP TP
5lı l.sı9 1.10l

İ- llll-ı_ı.]) 5ls t,5r9
5l, l2J l75

oold |hı. xeunu K$shı Grcnlğ
ı l2.
lı] 5l5 329 l25
|7
l7|
177

6]]
l] l. 6r]
l]2
l4 G@ti vğiı.. PEnnm.mı.l!
l,
l5l Tc
lr2
l6
l1
l8

ll. llll_ıJl ı1 71 ı1
ıl x7 x1 24
lll
7l2
2l]
7,l1 Küt cü yJ.diTüiı Tğhhuıh
7l5
2l6

a7 21 242l1
2l3
2ı9 rJ.di Kıfu Hrrmı Li6l Tlnn0ilği
2llo
2ıtl
2l 12
2l t]

7,2 l
221
Ill
]l
,ll
,l7
,l]
]2
]2l
]2.1l
,7|7
322
177l
]722
1223
17 21
!2!
]2r.ı
J 1l2

213
2,1

, r 2.r,
,2 r.6
!74
]:4 l
1212
32l
,25l
]252
]26

).240,13a
,1 ,1 1,63a 1.6ı5fMAN aT l(lYM !1,LEi

Mü9ği Fo. v. Ponlbv M@ı].n
Emıd. Al,nın M.nkul Dğtğld

24 ı 68! l 63,4]
Tü,iı. Aıl..n Tidi &kılğ

3ıl.iı3a.t05
Jl

112J52
a
! l682 249112 t 6]2 721711 229]65\ş.,

41"1 ]36
,1

6.3tJ 1.751,7ı,

,.0ı1.9tt2.2t1.7ll

İIişikteki açıklama ve dipnotlar bu finaısal tablolaİln tamamlaylcı bir parçasıdır.

6

fı9l.hi!n l(FJi İ.İ.n Tlı}hAl';

§unFı'§,mİtl.nı.;

Fİntrd Fli, 
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BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKiYE MERKEZ,
ANKARA VE iZMİR ŞUBELERi

31 ARALIK2019 TARiHİ İrinlnryı,l KoNsoLiDE OLMAYAN
KAR VEYA ZARAR TABLOSU

aksi belirtilmcdikçe Bin Türk Liras| ("TL") olaıak ifade edilrniştir.)

III. KAR VEYA ZARAR TABLOSU

§uın! D.n.liEd.. G.(.it Bıİın!u D.,.ıind.n c..nil

!l M.a 2oıo

L r^iz ctLiRLERI a,399 l6,0t7
ll k.dilğd.. A1l.ı. rıird (lv{_l) ı l75 20
l2 zoMlu r"rrııı|ded.i A]mr Fıiı]ğ 2 495
l, Dınııludr 

^l,n.n 
F.izlğ (ıv{.2) l222 2 586

l4 Pn Piyuı bl.mlğid.. 
^jıD 

F.izlğ
ı5 M.otul D.İğlğd.n 

^],n.n 
F.izlğ l0 906

lJl ageğ. UYs. Hd Füİr Kü z.rüı YD!İ,lı.ıv
l52 aEet. Utsn D.tğ FUİr Diğğ (ıD$J, cilnc Yuıllmlü l0 906
!5, ||n Ed]lni. u.livği lıG Öloı..]ğ
ı6 Fin r..l Kinle. Fnu G.ıir]ği
l7 2 l0

F^izciDEnrERlL (-) lıv-ü) |2a7,1
M.vd!.İ vğibn r.irğ 0vş) (1)

hlhnnı. r.tdilğ. vğil.n Fİılğ (ıv+l)
PD Piv.u l|t.nIği.. vğil.n Fıizla

24
7,

(79i26 I212J
llt. :tf,T f^iz GELiRrGlDERi (! _ Il} a.]l9 l5.7E5
lv. NET üCRET vE KoMi§toN cELiRLER,GlDEİlERi l.J05 2.J19

ımm Üdd v. xonirbnlf l ]0E 2.3E0
,4ll 65 ]8]

| 24] 1.9911l2
vğil.i Üc..t E xon onls C) (3) (|)

17.1 (]) (l)

4.t7l
6l smv. Pivsl l!l.ml.İi xtnzıfu
67 TO,d fin.njıl IJ.mlğd.n (irzr
6, 4 l7l

21
vlll, l, lJ.r]ı 27.J67
Ix. lıv-0 (ı$) 1.5lJ

2,1mPERsoİf,L
1,6]]DiĞf,ı f^^LiYET GlDERLfRl c)

l0.2ıl ı6.9l5
^TT 

i^^LiYET x.i Rl,zAn^ n l (vUl_tx_x_xt)
xllt. soNR^slNDA GELiR oL R-üı(

xARlz^RAİJ
vERGi KIL I0-ı2ı l6.9l6

(ı.ıJ6) (J.995)
(2.17.r) (3.19l)!7l

(EJı)112 En.l.niiı vğİi Gidd Eıliri(+)
tı Jll7] En.l.nmit v.İ.i G.ln Eıkisi C)

12.9,1,1xvıtl. süRDüRüLEN I^^LilETLf,R DöNEu NET Kz fir,ürxvrD
DrRDljnULAı- FA LiYETLERDEl Gf, LiRLER
$İ! Antl, EId. Tlluı.n DUnn vğİİ cilirlği

t92 linü. Bıtİ onüİl v. Birlih. Konro] Edil.n oı1 İıkl[ all on ) s.!i xüıD
l9] Diİğ DlrduruIın r..ıivd Gtli.lği

DuRDURuıın- İAALiYf, TLf, RDEN ciDERLER (_)

20l saı 
^JDı.l, 

Eld. T!.!ıı. Dun. vülıı Gdğlği
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7a! Ditğ Du,durulı. Fı.liv.t Gd..lği

YfTLfRxxll.
221
272 En.l.nmir vğİi Gid., Ekisi(+)
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,2,9ıl\ET
z4|

A:lnıı Pıvı& Kın / z-r C)

2l
72
2'

ilişikteki açıklama ve dipnotlaı bu fınansal tablolann tamarnla},ıcl bir
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BA}IK MELLAT, MERKEZİı TAHRAN-iRAN İSTANBUL TÜnxİyı MERKEZ,
ANKARA ve izırin şunnı,nni

31 MART zozo ranirri irinmryı,e HAzIRLANAN xoxsor,inB oLMAyAl[
KAR yEyA zARAR vB »iĞon xı,psAMLI cBıiR rı,nı.osu vE 30 Bvı.urzoıı
rıniıri iriuınryı; rrezIRLAI{A}{ özxı,yşa«ıARDA MuHAsnnnı,nşriRiı,rx
cnıiR cinnn xıınııınnixr iı,işrix TABLo
(Tutaİlal aksi belirıilmedikçe Bin Türk Lirasl (TL) oıardk ifade edilmiştiİ.)

tv. KAR VEYA zARAn vr liĞrn xePsAMLr GELiRTABLOSU

2.|.5

sınırh D€n.timd..
G€çıniş

cıri Dön.m
3ı Mın 2020

BığıErlz
D.n.timd.n G.çmiç

öıctki Döıcm
3l Mın 2019

l. DÖNEM KARİ/ZARARİ 7.985 12-92l
ı!. DİĞER KAPSAİILt GELİRLER (87l)
2.1 Kır v.yı zırırdı Yeniden s!nIflındlrılm8yıcık]ır rJJ
2,1.1 Maddi Du.an Varltklaİ Yeniden Deıeılem€ Altl§laıı/Azallslaıı
2 |.2 Maddi olmayan Duran vaİl*la, Yeniden Degerleme An§lan/Azal|şlarl
2.I.3 Tanımlanmıs Favda PIanlan Yeniden ÖlçOm Kazançlııı/Kayıpları
2.1.4 Diİğ K& veyı Zaİaİ olarak Yeniden sln|flandınImayacak Diğer Kap§amlı c€lir Unsurlar!

K6İ veya zaraİda Yeniden slnıflandtnImayacak Diğe, Kapsamh celir€ İli§kin veİgiler
Kır vayı zırırdı Yanideİ s|ntl!ındünlıcılülır (1.00{)

2.2.1 Yabancı Par8 Çevirim Farklan

( 1.004)
Ge.çrge Uygun D€ğer Fsrkı Diğer Kapssrnlt Ge|iİe Yansıtllan Finaİ§al va.lıklaİın Degerl€me
vdvcys sınıfl andırms GeIif ıeri/Ciderıeri

2,2.3 Nakir Akış Riskinden Korunma GelirlerVGiderleri
2.2.4 Yundışındaki lşletmeye Ilişkin Yatlrtm Riskinden Kofunma Gelirlcİi/cideİleri
2.2.5 Diğeİ K& veya Zafar olaİak Yeniden sıntflandlnlacak Diğ€r Kapsamh Geliİ Unsuİlan
2.2.6 K& veya Zaraİda Yeniden sınlflandınlacak Diğer Kspsamlı Geliİe lli§kin vergile.

IlI. ToPLAM KAPSAMı,t cELıR (ı+Iı) 7.985 ı2.050

{tJ

l]

/

ilişikteki açıklama ve dipnotlar bu fınansal tablolann tamamlaycı bir parçasldır.
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((
BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERI(EZ,
ANKARA VE İZMİR ŞUBELERi

3l MART 2020 TARİHi İrİnaRryıı KoNsoLiDE oLMAYAN Öz«ı,yxıx DEĞiŞİM TABLOSU
(Tutaİlaİ aksi belini Bin Türk Lirası olaıak ifadc edi

v. özx.eyxıx otĞişiM TABLosU

öZK^YN^K ı(,tı,f, MLERlNDEd
Dı]ĞisiKLiKLER

Diğe.

Kı. v.r. z.rtrd. Yc,id..
§n|fl.ndınlnıy...k

Blriİml Diğ.r ıfupr.mlI
eid.r v. Gid.rl..

Kı. v.r. zıİı.dı Y.,id..
süıfl.nd|.ıl.cık

Birilmi, Diğ.r ıüpoml|
G.lirl.r v. Gid.n.r

l 1, J t
S1.1İll D.n.timd.. c.çDi,

Jı M.rt 2020
l, Önc.ki D6i.i sonu a.ıirği (l0J) 853 723.r19 J{,r0, aJ3.3J6
l|. Tİl§ E UYın.q YıD.lıı Dn,dın.l..
2.I l lll5lmn Dü.ltlm.sinln Iitlisi
22 Moh.İb. Politiıln.ü YıDıl.ı D.ğ§iui!ğiı Erld§i
rll. 2üı.lxıo ( !0]) 8ss ı2J.l79 ,a,7o7 ]a53,3.rE

ToDhd xlp[nİ G.lir 7.935 ,.915
N.ıd.n c.rc.k16ri.i16 s.İn.Y. An!nmı
iç lür..ıl.rdı. G.rç.kl.rd.il.n s.rnıy.

vll. Ödcımiı s..d.y. Enll..yon Doeltn. f..&|
vlll. llis. s..edin. Dö.lirlürİl.bilir Tıhvill.r

s..m.v. a.nEri Bo.cl.nİ. A.ıc|ın
Diğ.r Dcİniuikl.r N.denivl. AnB /Ağlı. l l

\l. 1ı4,1o1|
ll.I
l| 2 Y.dcklcr. 

^kl.nlr 
Tuıaf la. 6l 71646 (31.1o7l

l1.3 t ıİ.r

Döı.msonu B.!iY6i (llt+lv+......+x+xl) (l0ı) 253,0ı5 ,ı66.8ıt

ı

3

4
5

6

Dltrın vıfi&l.İ biİiİmiş y.nid.t! d.l.rlcm. İtşla,,/rzd,rhİq
Tın,mlıı,n,ş f.yd. PbıhnDln biİirniş y€nid.n öbfu ıızıılçlgt/t.yıphİ,,

Yrbocı Dfı çcvün iİtlirr
Gtıç.ğ. uyguo d.ğG, frrb diğcr lü99nlü g.ıirE yın3,tbn 6.ıtl!.l vıİı,İlını biİiımj, ycdid.n d.ğğlcn vdı€yı t|nıflıldlrDı İız..çbİ,Aıy9lrr

bnikni, üıİ|ıİı) ifrd. .d.r.

ilişikteki açlklama ve dipnotlar bu finansal tablolartn tamamlayıcı bir parçasıdır. ,
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.(

Is IANBUL TÜRKİYE MERKEZ,

3ı MART 2020 TARiHi irisanıyıA. xoNsoı,inn oLMAvAN öz«ı,yNa« noĞişivı TABLosu
(Tutaİlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Li.ası ("TL") olarak ifade cdilmiştir.)

(

V. öZKAYNAK DEĞiŞiM TABLoSU

özKAYNAK x LEMLERINDf, Kl
D.Ğl§lK-lKt,ER

Diğ..

Ki. tğ. z.r.rd. Y..id..
sınInındınln.y...&

Eirilbb Diğ.. Kıp{mİ
eld.rv. Giderı..

Kır v.rı z...rü Y6ld.i
§mın.!dInltoı

ai.ikDü Diğ.. IoP-d.
6i.l., v. Gid.rl..

lpl.l ı(ırl..| l ı ] 5

B.ğ|nlE o...(ind.. Gcni.

'l 
M.n ıOt9

l. Önc.lüi Don.m sonu Bıki}di ı0l).üx) (J06l ( l.Eosl 97.67| lJ0.95l 422.123
ll. TMs 8 UYınncı yın|lın Dnzellm.l.r
2.1 l|.ıııuı Düzltiln.lini. Ettısi
?1, Mür*b. PolitalGındı Y.Dtlü Dcıilitliılc,in Eüiri
llt, 2m,(x}0 {J06l ( ı.8o5) 64, ,1.6lt lJo.95l 472.1rı

l'oolrü Iüo..fiİ c.lir l3J ( 1.oot) l7.92| l2.050
N.|üden cerc.kldıiril.ns€rm.y.ArrırlmI
iç Kryn.kllrd.n G.rç.Uğtiril.n s.rn.!.

\1l. Öd..mi s.rnrY. [ınırYon Dü-|ın.fırıl
vlll. lli,.. s.n.din. D6n üı irnl.biıir T.hti||.r
t\_ s..m.ve Benz.i Boİ.lıImı A...lır|

Diıc. D.ğhiılild.. N.d.niyı. Arlı, /Auİ,
\l. lJ0.7Ja (ıa0.95l)
l1.1
ll2 Ycd.k|.a Ahınlo Tlonü l9] l30,758 (l30 95l)
ll.]

Dön.m sonü B.ıiy6i (III+lv+.,....+x+xr) ıül, xl {l7]) (ı.30!l) 8a5 22r.r19 lr.92l a]1.17J

l , Dur., tİİl*lrr biritmiş y.nidcı d.&n.m. .n§l.fVlzılşbfr
2. Tİnım|ınınış fayd. pırdannın birikmiş y.nidcn olçOn krz.6çl.nl(ıyıplİn,

{. Yıb.no pır. Fviİİn fırklar!
5, Gğçtğ. uyeün dct6 fıİtı ditc( k p§ımı 8€lir. yınsühn fi.ıns{ vinüim binkniş Fnidcn dcücrl.h. vt/wy. sın ffdüİİ[ kızıoçbr*ıyıplıt\

binkmiş tutartan) ifıdc.icr

llişikteki açıklama ve dipnotlar bu iınansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. l.J§ (
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BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-iRAN
ANKARA \T iZMiR şUBELERi
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BAI{K MELLAT, MERKEZİ: TAIIRAN_İRAN isTAl{BUL TÜRKİYE MERKEZ,
ANKARA VE izııin şunnıBni

31 MART 2020 TARiHi irina,nryı,a xoxsoı,inn oLMAyAN
şunn,xix ıınn«rzixix xoxsoı,inn rlxaxsar, TABLoLARI
(Tutarlar aksi belirtilmed ikçe Bin Ttırk Lirasü ('TL") olafak ifade editmiştir.)

vr. NAKiT AKıŞ TABLOSU

1.1.?
I 1.8

23

sıDırlI

Gecmi!

Bıİı!tu
t}r.dDd.a

G.aEir
cın D6n.nı öncekj Dönem

DiD.ol 3l M.rl2020 Jı Mırl20l9
(Be§inciaölüm)

BANKAC|LıK FAALIYE rLf Rl§-t lLi§KiN N^KiT AKlşLARl

1.1

aııİıc,lüİ F..liy.ı Konuo v.rlıkv. Yükünlütüu.rd.u Hişio onc..i Fııliy.t
Kın {.6E2 lo,z52

1.1.1 525l ü-z94
1.1,2 ödenen Fan!.r (80) (231\
1.1,3

ı.l,1 eİııı Ücra rt xomisyonlır l 30E 2 360
1.1 J E|dc Ediıcn Diİğ Kaznrıç|a, ll 20
l!6 ar.t olara& Muhas€b€le§ıirilcn Do.uk Alacaklardan Talısilatlaf u

Per§onele ve Hizneı Tedüik Edenl€r. Yapılan Nakn Ödemeler (2,346) (2,100)
(2-92l) (9.363)

l19 Diiel 3 J95 (?37)

l.z 8ıaluc lİ F.ıliy..l.ri KooBu Vırlıkv! Yükümliiliikr..d.ki D.ğişiD (J.1.520) 9.239

1,2.1 G€rç.ğ€ UYcun Değc. Fdkt K,/z'i Y5.sııla Fyl{d! N.ı (Anls) AziIı§ 6] ,ı5

l7.2 Ba!İalrİ H.§ab$d.İi Nel (Anı§} Aalı§
(J 793) 3781,2.3 Kftdil€rdeki N.i (An$) A,lhs

(24l) 595|21 Diğ.r Vs,lülğd. Neı (An|s) A,ah§
51 616 l -166l -2.5 Banİalafln Mevduaıla.ında N.ı Anüs (A2,1ı5)

(19 596\ 4301.2.6 Diğer Mevduılada Nel Anıs (Azl§)
| 21 G.İçcğ. Uyqu Dçlcr Füİı K/z'a Yaİ§tılan FY'l.rd. N€l Anı§ (Azııış)
1.2,8 A]ınaİ Kredil.rd.ki Nel Ad|§ (Azalış)
|.2.9 vadesiG€lmi§ Borçlalda Ncl Aİıt§ (Azh§)

(629) 6 o25l2l0 Dğcr Borçlaİda Net Anls (Azahs)

l9,50ıl. Bı.kcJlI( Fı.liy.lt.ri..len Kıynıİlını. i-et Nıkit Ak§ı

YATIRtıl FAALlü,f, TLERiı"E iLisKiN NAKiT AKI§LARIB.

}'ıtnD FrrliY.ıle.i.d.n xıYnı}il.ıı. ;\*.t i.'ı kit Al§| l52 90.a7]ll.

1|
İktisap Edilen Işlİatl.I, Bağh o.iaİl*lff ve Bİlikğ Kont o] Edi]en &aİhkla, (İş

ortaklükle)

22
Eld€n Çürnıan irtiErlal, BağL on İtülır ı,. Binikıc Koıİol Edilco &.uıtlır G
onaİl*l.n)

(l8) (]l)saıın Alınan M.nkul v€ Ga}Timenkuller
l70 lE424 Elden c*9İılan M€nküıl tt GaYfinenkuller

(|4.222)25
EH. Enibı ce.§tğc Uy8uı Değğ F.İİü Di&r y.ap§amh G€li.. Yı.sıırııD riİ.Dsal

|M-541,
Eıd€n Çüırıla,ı G.rç.ğ. Uygun Değ.f Fıİh Diğc. r.iPs5İnh c.|ir. YıBılrlan Finıİsal
vül*]ar2.6

sılın Ahrİ llfı Edilmiş Maliy.ıi ilc ölçüled Einİ§.l v5,htlar21
Salılaı itfa Eiilmis Maliv.li il. Ölcülen Finansa] vaİl|klar28

29 Diğel {ü ", ü,
FiniANsMAN FAALiı,ETL8RİNE İLiŞKiN NAKiT AKlşLARI r"'.,ı '7t-C.

FiDın§Dın FııliYeıı€riıd.n sığl.rıtr Net Nıkit ,/'/='.ğ-Ill. .a ,Il /i\y-
i .\§1 1.13l Kredilğ w İhEç Edil.n M.nİu] Değ.flc.d€ı sall.tb Natil lI

3-2 Kr€diler tt lhraç Edi|cı M.Dİul D.ğ.rlğd.n Kıyn ilırıan Nakii cü§ı \\ *rİ]] Ihraç Edil.n sc.ney. A6çlan \
ı -t,.. V ..l]4 \.35 xırıaın:va jıısıiı ödemcıc.

]6 Diieİ

1.6E72.4l6Iv Yıbı.cı Pİ.. cevnın Fıİldınnl. Nıki. vr N,kd. Eşdeğeİ v.rlıuı. ü...i.d.ld Elkisi

l l1.66l(v_ı) (27.070)N.İitY. Nıkd. Bdeğeİ v.rh!d..dıki 
^'Ğt 

Aİfu

9J6.77E 7z3.Ea7vI Dönem Bı§ıDdıki:\ıİli t. Nıld. Esdeğer vsrl|klır

909,70E 8J5.s18vII. D6ıem sonundıki Nıldt v. Nıkd. EsdEğeİ vı.l|klıİ
lişikteki açıklama ve dipnotlar bu fuıansal tablolann tamamlaycı biı parçasıdır.
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BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN iSTANBUL TÜRKİIT MERKEZ,
AiıKARA vE İzıvrin şunrı,nRİ

3l MART 2020 TARİHi İrİne,nryı,,l KoNsoLİDE oLMAYAN
ŞUBE,NİN MERKEZİNİN KoNsoLİDE FİNANSAL TABLOLARI
(Tutaılaı aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirast C'TU') ola.ak ifade edilmiştir.)

VIl. BANKANIN MERJ(EZiMN KONSOLİDE FINANSAL TABLOLARI

20 Mart 2020 tarihi ilibanyla Şube'nin Merkezi'nin hazırlamış olduğu finansal tablolaı aşağıda sunulmaktadır.

BANK MELLAT ( iRAN )
KONSOLiDE KARŞtLAŞTİRMALİ Bi LANÇOSU

(BiN ABD DoLARI)
Cıri Döneın (')

(20 Mart 2019)
Önceki Dönem (")

(20 Mirt 20l8)

Nakit Değerler 3.673.05l 3.374.939
Merkez Bankast 2.940.53,7 2,495.859
Diğer Alıifler ,16.lM.520

4,7.366.114

ToDlım Aktifler 82.7l8.ı08 s3.231.5l2

Mevduat 2|.668.962 l0.408.23l
Diğer Pasifler 56.295.0l5 41.485.9l6
özkavnaklar 4.754.13| l,343.365

Toplam Pa§iflcr 82.7l8. ı08 53.237,5ı2

KoNsoLiDE
BANK MELLAT ( İRAN )
KARŞtLAŞTIRMALr GELİR TABLOSU

(BiN ABD DoLARI)
CariDönem (')

(20 Mart 2019)
Önccki Dönem (")

(20 Mart 20l8)

Faiz ve Yatlrlm Gelirleri 5,066.175 4.429.209
Mevduata verilen Faizıer (3 .5,7 8.27 8\ (3.768.727)

Diğer Giderler (1.368.908) (2.2|0.552,,

Diğer Gelirler 5.075.8l9 2.335.585
Toplam Net Geliİler 5.194.808 785.5l5
Pcrsonel vc İşletıne Giderlcri ( 1.941.736) (426.149)
veısi Öncesi k6r 3.253.072 359.366
odenocek Vergiler ( t l3.524) (l62.95l )

Net Kar/zırır 3.ı39.5]8 l96.4l5

c)
20 Mart 2019 t .ihli Şube'nin merkczinin h8zırlğntş olduğü fnansal tablolü sunulmuştur
Öneki dönem yeniden dtlzenlenmişti..
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BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
ANKARA vE lzırİn şunrı,tnİ

3ı MART 2020 TARİHİ İrİsıRIYLl KoNsoLiDE OLMAYAN
FiNANSAL TABLoLARA iı,işrix AçIKLAMA vn oipxorıan
(Tulaİlaİ aksi belinilrnedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olaİak ifade edi lmiştir.)

üçüNcü BöLüM

MUHASEBE POLİTiKALARINA İLİŞKİN AÇtKLAMALAR

sUNUM EsAsLAnııe iıişxiı ıçIKLAMALAR

Konsolide olmayan finaıısal tablolar, 54t t Sayılı Bankacılft Kanunu'na ilişkin olarak l Kasım 2006
tarihli ve 26333 saylı Resmi Gazeıe'de yaymlanan "Bankaların Müasebe Uygulamalanna ve
Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetınelik" ve Bankacılık Dlizenleme ve
Denetleme Kurulu tarafindan bankalann hesap ve kayıt dtlzenine ilişkin yaymlanan diğer
düzenlemeleı ile Bankacılık Dtlzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açlklamalan ve
bunlaı ile dtızenlenmeyen konularda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim standartlan Kurumu
("KGK") tarafindan ytlİiiİlüğe konulan Türkiye Finansal Raporlama Standanları C'TFRS)
hükümlerine ve "BDDK Muhasebe ve F'inansal Raporlama Mevzuali'na uygun olarak hazırlanmışiır.

l Şubat 2019 tarihli ve 30673 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Bankalarca Kamuya Açıklanacak
Finansal Tablolar ile Bunlara ilişkin Açıklama ve Dipnoılar Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına
Dair Tebliğ' uyarınca önceki dönem finansal tablolan yeni finansal ıablo formatlan ile ulıımlu hale
getirilmiştiİ.

Finansal tablolann hazırlanmasında iz|enen muhasebe politikalan ve kullanılan değerleme esaslan,
BDDK tarafından ınüasebe ve finansal raporlama esaslanna ilişkin yaymlanan yönetmelik, tebliğ,
açıklama ve genelgelere ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda KGK taıafindan yürtlrlüğe konulmuş
olan TMS/TFR§ (tümü "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatİ') kapsamuıda yer alan
esaslara göre belirlenmiştir.

Şube, l ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak tızere ytırılIluğe giren TFRS 9 Finansal Araçlar
C'TFRS 9) standardının finansal vaılıklann sınıflandınlması ye ölçülmesi hakkındaki h0ktlmlerine
ulıım sağlamış olup, değer düşüklüğü hükümlerinden isİisnadlr. Şube'nin cari dönem finansal
ıablolan, BDDK tarafından açıklanmış olan TFRS 9 uygulamayan bankalar için geçeıli olan finansal
tablo formatırıda gö§terilmiştt.

TFR§ l6 Kirılımı İşlemlerine hişkin Açlklamaı8r

TFRS l6 standaIdı, kiracılar açısından mevcut uygulama olan finansal kiralama işlemlerinin bilançoda
ve operasyonel kiralama işlemlerinin bilanço dışında gösterilmesi şeklindeki ikili muhasebe modelini
ortadan kaldırmaktadır. Bunun yerine, m€vcut finansal kiralama muhasebesine benzer olarak bilanço
bazlı tekil bir ınüasebe modeli ortaya ko}ulrnaktadır. Kiıalayanlar için müasebeleştirme onemli
ölçude mevcut uygulamalara benzer şekilde devam etmektediİ. TFRS l6'nın Şube'nin mali tabloları
üzerinde bir e*isi bulunmamal«adır.
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BAI{K MELLAT, MERJ(EZI: TAHRAN-iRAN iSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
AIIKARA VE izMiR şUBELERi

3r MART 2020 TARİHİ İrisaRIyLA, KoNsoLiDE OLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iı,işrix AçIKLAMA vE DipNoTLAR
(Tutarlaİ al§i belinilmedikçe Bin Turk Lirası ("TL") olaıak ifade €dilmi$ir.)

Şube'nin temel faaliyet alanlan, her ttlrlü ticari bankacılık faaliyetleri ve mevzuatın bankalarca
yapılmasına ve icrasına imkan verdiği konulaıla iştigal etmektir.

Şube, sabit oranlı meyduatlarından ve merkezden aldığı krediler ve nakit teminatlardan elde ettiği
kaynakları ağırlıklı olank kısa vadeli, yüksek getirili ve göreceli olarak d0ştlk riskli banka plasmanlan
ve bankalara açılan kediler şeklinde değerlendirmektediı. Şube, likidite riskini mevcut ve muhtemel
borç yükumlültıklerini yerine getirmek için yeterli futaİda nakit ve benzeri kaynağl bulundurmak
suletiyle yönetmeıİedir. Bu bağlamda Şube, vadesi gelmiş yükümluluklerinin karşılanabilirliğini
sağlayıcı likidite yapısını sağlamay amaçlamaktadır.

Şube, para, seıTnaye ve mal piyasalannda kısa vadeli kur, faiz ve filat hareketleri kaşısında
kaynaklarını ağırlıkIı olarak kısa vadeli plasmanlaıda değerlendirmek ve nakit karşılık ıesis etmek
suretiyle gerekli önlemleri alrnaktadır.

Diğer yabancü para cinsi işlemlerden kaynak|anan kur riskine karşı Şube, Ttlrkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası ("TCMB")'nin döviz sepetine uygun pozisyon almaktadır. Şube, dalgalı kuİ sistemine
geçilmesiyle birlikte, kurun ideyebileceği yöndeki belirsiliklerin aıtması sebebiyle yabancı para net
genel pozisyonunu, ilgili yasal sınırlaıa uygun düzeyde futmakadır.

3l Mart 2020 tarihi itibarıyla yabancı para işlemlerin Tüİk Parası'na döntıştürtılmesinde ve bunların
finaİısal tablolara yansltılmasında kullanılan ABD Dolan kur değeri 6,5696 TL, Euro kur değeri
7,2 t07 TL ve Yen kur değeri 0,0604l Tl-'dir.

İşTİRAKLER, BAĞLI oRTAKLIKLAR vE BiRLiKTE KoNTRoL EDiLEN
ORTAKLIKLARA İLİŞKiN AÇIKLAMALAR

Şube'nin 3l Man 2020 ve 3l Arahk 2019 tarihleri itibanyla iştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol
edilen ortaklığı bulunmamalıİadır.

Iv. VADELİ iŞLEM vE oPSİYoN sözLEŞMELERi İıB rünrv ünüNıtnı tLiŞKİN
AÇİKLAMALAR

Türev işlemlerden doğan alacak ve yükttmlülük sözleşme tutarlan üzerinden nazım hesaplara
kaydedilmektedir. Türev işlemler kayda alınmalaıını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile
değerlenmektedir. Türev işlemler sınıflandırılmalanna uygun olarak, geİçeğe uygun değerinin pozitif
olması durumunda "Ttlrev Finansal Vaılıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zalara YansıtıIan
KIsmf' içinde, negatifolması durumunda ise "Türev Finansal YUkümlülüklerin Geıçeğe Uygun Değer
Farkl Kar zarara Yansıtılan Kısmf'içinde gösterilmektedir. T{ırev finansal varlıklann gerçeğe uygun
değer farkr kar/zarara yansıtılan ttlrev işlemlerin gerçeğe uygun değerinde meydana gelen farklar,
gelir tablosunda ticari kir/zaraı kaleminde tilrev finansal işIemlerden kdr/zarar altında
muhasebeleşmektedir. Ttırev araçlanİı gerçeğe uygun değeri, Piyasada oluşan rayiç değeİleri dikkate
alınarak veya indirgenmiş nakit akımı modelinin kullanılması suretiyle hesaplanmalııadır.

Türev araçlann gerçeğe uygun değeri piyasada oluşan rayiç değerleri dikkate alınarak veya
indirgenmiş nakit akımı modelinin kullanı|ması suretiyle hesaplanmaktadır.

Şube'nin opsiyon sözleşmeleri ana sözleşmeden aynşhnlmak s |an veya risken
bulunmama!ıadır. Şube'nin vade_ sözleşmeleri ile

III.

:,

korunmak amaçlı türev ürunleri
tiırev tııtınleri bulunmamaktadır,

|4

MUHASEBE PoLİrİxeılnııl İı-işrİı açıxıııuALAR (D€vımı)

II. FıNANSAL ARAçLARIN KULLANIM sTRATEJisİ vE YABAntcI PARA cİNsiNDEN
iŞLEMLERE lLİŞKiN AÇIKLAMALAR:
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MUHASEBE poıİrİ xııınıNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devarnı)

v. rılz cnıİn vB cİDERiNE İLİşKiN AÇIKLAMALAR

Vt.

vII.

Faiz gelir ve giderleri eüin faiz oranı yöntemi uygulanarak tahakkuk esasına göre dönemsel olarak
kaydedilir. Şube, ilgili mevzuat çerçevesinde donuk alacaklarla ilgili faiz gelirleri ve vars4 tahsili
şUpheli görlllen diğer faiz gelirleriyle ilgili reeskont uygulamasınr durdurmalıadır.

üCRET vE KoMİsYoN GELİR VE GiDERLERİNE İLİŞKiN AÇIKLAMALAR:
ltfa edilmiş maliyeti ile ölçülen iınaıısal ensfilmaııların etkin faiz oranının aynlınaz ba paıçası olanlaı
dışındaki ucret ve komisyonlar, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardına uygun olarak
muhasebeleştirilir.

Dönemsel hiznetlerle ilgili olmayan bankacılık hiznet gelirleri tahsil edildikleri tarihıe geliı
kaydedilir. Mtlşterilerden tahsil edilen masraf ve komisyonların bankacılık hiznet geliri ya da diğer
faiz dışı geliı olarak sınıflandınlabilmesi için bir kedi işlemi ile doğıudan ilişkisi olmaması gerekiı.

Nakdi kıedilerIe ilgili olarak müşterilerden tahsil edilen heı türltl ücret ve komisyon nakdi kedilerden
alınan komisyonlar hesaplarına kaydedili ve etkin faiz oranı yöntemi ile iskonto edilerek kredinin
dönemine yayılır.

Galri nakdi kedilerle ilgili olan ya da dönemsel bankacılık hi2ınetleri ile ilgili olaıak alınan
komisyon gelirleri ise dönemsellik ilkesi gereği ilgili döneme yaylarak gelir kaydedilir. Finansal
}ükiınlüluklere ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlaıa ödenen ve işlem maliyetini oluşturan kedi
ücreı ve komisyon giderleri etkin faiz oranı yöntemi ile iskonto edilerek dönemsellik ilkesi gereği
ilgili dönemlerde gider hesaplanna yansıtılır.

FİNANSAL VARLıKLARA İLIşKİN AçIKLAMALAR

Şube finansal varlıilarını "Gerçeğe uygun değer faıkı kdrlzarara yansıtılan .finansal varlıklaı'',
"Gerçeğe uygun değer farkr diğer kapsamlı geliıe yansıtılan finansal varlıklaı'', "Itfa edilmiş maliyeti
ile ölçülen finansal varlıklar" ve "T[.ırev finansal varlıklaı" olaıak sınıflandırmaİİa ve
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu fırıansal varlıklar, Kamu cözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartlan Kurumu (KGK) tarafından 19 Ocak 2017 tarihli ve 29953 saylı Resmi Gazete'de
yayrmlanan finansal araçların sınıflandlrılması ve ölçtımune ilişkin "TFRS 9 Finansal Araçlat''
standardının üçüncu böliırnünde yer alan "Finansal Tablolara Alma ve Finansal Tablo Dışı Bırakma"
hukıiİnlerine göre ka),ıtlaİa alınmakta veya çıkarılmaktadır. Finansal varlıklar ilk kez fınansal
tablolara alınması esnasında gerçeğe uygun değerinden ölçülrnektedir. "Gerçeğe Uygun Değer Faıkı
KfulZAIara Yansıtılan Finansal Varlıklaı'' dışındaki finansal varlıklann ilk ölçilmünde işlem
maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edi|rnekte veya gerçeğe uygun değerden düştllrnektedir.

Şube, fınansal bir varhğı sadece finansal araca ilişkin sözleşme htıkiımlerine taıaf olduğunda finansal
durum tablosuna almaktadır. Finansal bir varlığın ilk kez finansal tabIolara alınması sııasında, Şube
yönetimi tarafından belirlenen iş modeli ve finansal varllğın sözleşmeye bağlı nakit akışları-ııın
özellikleri dikkate alınmaııadır.

a. Gerçeğe Uygun Değer Farkı KerlZarar'a Yansıtılan Fiıansal Vsrlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kbrlzarara yansıtılan finansal varlıklar, sözleşmeye bağh nakit akışlannı
tahsil etmek için elde futmayı amaçlayan iş modeli ile sözleşmeye bağıı nakit akışlarının tahsil
edilmesini ve satılmasını amaçlayan iş modeli dışında kalan diğer model ile yönetilen, piyasada kısa
dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kaI sağlamak amacıyla elde edilen
veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde k6r sağlamaya yönelik bir portföyün
paıçası olan finansal vaılıklar ile finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlannın, belirli tarihlerde sadece
anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açmayan
finansal varlıklaıdır. Gerçeğe uygun değer faıkı k6r/zarara yansıtılan lınansal varlıklaı, gerçeğe uygun
değerleri ile kayda alınmakta ve kayda alınmalarını takiben de gerçeğe uygun değerleri ile
değerlemeye tabi futulmaktadır. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayplar k6r/zarar
hesaplaruıa dahil edilmektedir.

Gerçeğe uygun değer farkı kulzarua yansltılan finansal varlıkl an sermayede pay
temsil eden menkul değerler gerçeğe uygun değerleri ile müase

Gerçeğe uygun değer farkı karlzarara yansıttlan türev fin
Uçüncü Bölüm lV nolu nofta açıklanmıştır. ryç
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Finansal varlüğın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varhğrn saülmasmı
amaçlayan bir iş ınodeli kapsamrnda elde fufulrnasına ek olarak fınansal varlığa ilişkin sözleşme
şartlaıınln, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapiııa bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini
içeren nakit akrşlanıa yol açması durumlannda fınansal varlık, gerçeğe uygun değer faıkı diğeı
kapsamlı gelire yansıtılan olank sınıfl andınlmakiadır.

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı ge|ire yansttılan finansal vaılıklar, gerçeğe uygun değerini
yansıtan elde etme maliy€tlerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmaktadır. Gerçeğe
uygun değer farkü diğeı kapsamh gelire yansütılan finansaI varlıklar kayda alınmalarını takiben
gerçeğe uygun değeriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan
menkul değerlerin etkin faiz yöntemi ile hesaplanan faiz gelirleri gelir tablosuna yansıtılmakadır.
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtllan finansal varlıkların gerçeğe uygun
değerleri ile itfa edilmiş maliyetleri arasındaki fark yani "Gerçekleşmemiş k6r ve zararlaı" ise ilgili
finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığln satılmasl, elden çıkarıİnası veya zafiyete
uğraması durumlaruıdan birinin gerçekleşmesine kadaı dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta ve
özkaynaklar altındaki "Kdr veya Zararda Yeniden Suııflandırılacak Birikmiş Diğ€r Kapsamlı Gelirler
veya Giderleı" hesabında izlenmektedir. Söz konusu menkul değerlerin ıahsil edildiğinde veya elden
çı}aııldığında özkaynak içinde yansıtılan birikmiş gerçeğe uygun değer faıklan gelir tablosuna
yansıtılmakadır.

ilk defa finansal tablolara almada işletme, ticari amaçla elde tufulmayan bir özkaynak aıacına yapılan
yatırımın gerçeğe uygun değerindeki sonraki değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması
konusunda, geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir. Bu tercihin yapılması durumund4
değerleme farklan kar veya zztarda yeniden srnıflandırılmayacak olarak sınıflanır. Söz konusu
yatırımdan elde edilen temettüleİ ise kaİ veya zarar olarak finansal tablolaıa alınır.

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal vaılıklar olarak sınıflanan
sermayede pay temsil eden menkul değerler gerçeğe uygun değerleri ile müasebeleştirilmektediı.
İstisnai olarak, maliyet, gerçeğe uygun değerin belklenmesinde uygun bir tahmin yöntemi olabilir. Bu
durum ancak gerçeğe uygun değerin ölçümune ilişkin yeterli düzeyde yakıı zarnanh bilgi
bulunmaması ya da gerçeğe uygun değerin birden fazla yöntemle ölçOlebilmesi ve bu yöntemler
arasında maliyetin gerçeğe uygun değer tüminini en iyi şekilde yansıtıyor olması durumunda
mtıınktln olmaldadır.

c. ltfa Eoıımiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar

İtfa edilmiş naliyeli ile ölçülen finansal yaıırımlor:

Finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli
kapsamında elde tutulması ve furansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarıntn, belirli tarihlerde sadece
anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması
durumunda finansat varlık itfa edilıniş maliyeti ile ötçülen finansal varlık olarak sınıflandınlmakadır.

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar ilk olarak gerçeğe uygun değerlerini yansıtan elde
etme maliyet bedellerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile _kayda alınmakta ve kayda alınmalaruıı
takiben "Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi" kullanılarak'ltfa edilmiş maliyeti" ile ölçülmektedir.
İtfa edilmiş maliyeti ile ğlçülen finansal varlıklaı ile ilgili faiz gelirleri gelir tablosuna
yansıtılmakadır.

Krediler:

Kıediler, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeleri olan ve aktif bir pi
varlıklardır. Söz konusu kediler ilk olarak gerçeğe uygun değerini

finansal
sl maliyet

bedellerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmakta ve ka alınİn ü"i,
faiz (iç verim) oranı yöntemi" kullanılaıak itfa edilmiş bedelleri ile öl
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vı!ı. FiNANsAL vARLrxıın»ı onĞnR DüşüKLüĞüNo lt işKix ıçıxLAMALAR

Şube, BDDK'dan alınan 5 ocak 20l8 tarihli 32521522-10| .02.02.-E.225 saylı ime istinaden, l ocak
2018 tarihinden itibaren geçerli olacak olan TFRS 9'un değer düşukluğune il§kin hukümlerini bu
istisna kapsamında uygulamayacaktır.

Bankalarca ka4ılık ayılacak kedilerin ve diğer alacakların niteliklerinin belirlenmesi ve aynlacak
kaışılıklara ilişkin esas ve usuller hakktnda yönetmelik çerçevesinde takipteki alacaklara özel
karşılıklar alrılıı ve bu kaışılıklar bilançonun al(ifınde takipteki laediler bakiyesinden dUşUlerek
gösterilir.

Finansal vrlıklar ve borçlar, Şube'nin netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptünm güctlne süip
olması ve ilgili finansal ahif ve pasifi net tutarları üzerinden lahsil etrne/Meme niyetinde olması; veya
ilgili finansal varlığı ve borcu eşzamanlı olarak sonuçlandırma hakkına sahip olınası durumlarında
bilançoda neı tutarlan üzerinden gösterilir.

x. SATİŞ VE GERi ALtŞ ANLAŞMALAR! VE MENKUL DEĞERLERiN ÖDÜNÇ VERİLMESİ
IşLEMLERİNE iLişKiN AçIKLAMALAR

Tekar geri alımlannı öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler ("Repo") Şube
poltfö}üınde tutuluş amaçlanna göre Tek Düzen Hesap Planlna uygun olarak takip edilmektedir. Repo
sözleşmesi karşılığı elde edilen fonlar pasifte müasebeleştfuilmekte ve ilgili ıepo anlaşmalan ile
belirlenen satım ve geri alım fiFtlan arasındaki farkın döneme isab€t eden kısmı için "Etkin faiz (iç
verim) oranı yöntemi"ne göre gider leeskontu hesaplanmaktadır.

Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymetler ("Ters Repo") işlemleri bilançoda "Para
Piyasalarından Alacaklar" ana kalemi altında ayı bir kalem olalak gösterilmektedir. Ters repo
anlaşmaları ile belirlenen a|ım ve geri satım fiyatlan aıaslndaki farkln döneme isabet eden kısmı için
"Etkin faiz (iç veıim) oranı yöntemi"ne göre faiz gelir reeskontu hesaplanmaktadır.

Şube'nin 3l Mart 2oz0 ve 3l Aralık 2019 tarihleri itibanyla satış ve geri alış anlaşmalan ve menkul
değerlerin ödünç verilmesi işlemteri bulunmamalİadır.
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l ocak 2018 tarihi itibanyla Banka lınansal varlıklaıda değer diışüklüğü karşılıklarını, 22 Hazirarı
2016 taİih ve 29750 saylı Resmi Gazete'de yaymlanan ve l ocak 2018 tarihi itibanyla yüI(ı-rlüğe
giren "Kredilerin Sınıflandınlması ve Bunlar için Ayılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik" in "TFRS 9 uygulamayan bankalarca aynlacak genel ve özel karşılıkla.ı"
düzenlemelerine uygun olarak hesapla},ıp muhasebeleştirmektedir.

FiNANSAL ARAçLARıN NETLEşTIRıLMESİNE İLıŞKİN AçıKLAMALAR

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklann gerçeğe uygun
değerlerinin kayılh değerinin altında kalması durumunda karşılık ayılmakta, ayrılan karşılıklar
bilançoda kayıth değeri ile netleştirilerek gösterilmeldedir.
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Bilanço tarihi itibanyla Şube'nin satış amaçlı elde tululan ve durdurulaıı faaliyeılere ilişkin duran
varlıklan ve bu varlıklara ilişkin borçlan bulunmamaktadır (3l Aralık 20l9: Bulunmamaltadır).

xıI şEREFİYE vE DIĞER MADDı oLMAYAN DURAN VARLIKLARA İLİşKIN
AÇIKLAMALAR

3l Maİt 2020 tarihi itibarıyla finansal tablolarda şerefiye bulunmamaktadır (3l Aral* 2019:
Bulunmamaİtadır).

Maddi olmayan duran vaılıklar bilgisayar yazılım|aıından oluşmal«adır. Maddi olııayan duran
varlıklaı normal amortisman yöntemi uygulanmak suıetiyle tahmini faydatı ömürleri olan 3 ylhk
§urede dotsusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilnekte olup bilanço taıihi itibanyla itfa payı
gideri 37 TL tutarındadır (3l Aralık 20l9: 2l6 TL).

xllI. MADDi DURAN vARrrKLARA iLişKiN AçIKLAMALAR

Maddi duran varlıkların ilk kaytlan elde etme futarlan ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi
için gerekli diğer do$udan giderlerin ilavesi suıetiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır.
Maddi duran varlıklar, kayda alınmalannı izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş
amortismanların ve vaısa birikmiş değer azalışlannın düşülmesinden sonra kalan futaılan ttzerinden
değerlenmiştir.

Amortisman, maddi duran varlıklarırı maliyetleri uzerinden tahmin edilen faydah ömtlıler esas

alınarak doğusal yönt€m kullanılarak alrılmakİadır. Tahmin edilen ekonomik ömürler aşağıdaki
gibidir:

Binalar
Büro makina, mobilya mefruşat ve taşıtlar

Bilanço taıihi itibanyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan vaılıklara ilişkin olarak,
bir tam yıl için öngörtılen amortisman tutannın, varlığın aktifte kalış süIesiyle orantılanması suretiyle
bulunan tutaı kadaı amortisman ayrılmıştır.

Maliyet bedelinin ilgili maddi duran varlığın "Nel gerçekleşebilir değeri"nin üzerinde olması
durumunda söz konusu varlığın değeri "Net gerçekleşebilir değeri"ne indiıilir ve aynlan değer
düşUklüğü karşılığı gider hesaplan ile ilişkilendirilir.

Maddi duran vaılıklann elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar satış hasılatından ilgili maddi
duran varhğın net defter değerinin düşulmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamalan, gider olarak
muhasebeleştirilmektediı. Maddi duran vallığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecehe elde
edilecek fayday artıran nitelikteki yatırun haIcamaları, maddi duran vaılığın maliyetine
eklenmekedir. Yatınm haıcamalan, varhğın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hiznet kapasitesini
artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsur|anndan oluşmakadır.

3l Mart 2020 ve 3l Anlık 20ı9 tarihleri itibanyla maddi duran vaılıklann tızerinde rehh, ipotek ve
diğer tedbirler v€ alımı için verilen taahhütler mevcut değildir

50 yl
5 yıl
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MUIiASEBE POLiTİKALARıNA İLIşKİN AçıKLAMALAR (Devımı)

XI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDI,RULAN FAALiYETLERE lLİŞdN DURAN
VARLIKLAR vE BU VARLIKLARA İıişxix nonçıAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR
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MUHASEBE POLİTıKALAR|NA iLiŞKiN AçIKLAMALAR (D€vamı)

xIV. KiRALAMAİşLEMLERiNEİLIŞKİNAçıKLAMALAR

xV

xVI.

Şube çalışanlarının üyesi bulunduklan vakıf, sandık ve benzeri kuruluş

Şube'nin 3l Marl2020 ve 3l Aralık 2019 tarihleri itibanyla faaliyet ve finansal kiralama işlemleri
bulunmamalıadır.

KARŞILIKLAR VE KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLERE İLiŞKİN AÇİKLAMALAR

Kredi ve diğer alacaklar için a)Tı|an özel ve genel karşılıklar dışındaki karşılıklar ve koşullu
yuk0İnlülükler "Kaşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Ttırkiye Müasebe
Standardf 'na ("TMS 37") uygun olarak muhasebeleştirilmelııedir.

Kaşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir
}ükümlülüğün bulunması, yüklİmlüliığü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların

çıklşırıln muhlemel olması ve yükümlülük tutan konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği
durumlarda müasebeleştirilmektedir. Geçmiş dönemleldeki olayların bir sonucu olarak ortaya çıkan
),iikümlülükler için "Dönemsellik İlkesi" uyarınca bu yükümlülüklerin ortaya çıktığı dönemde karşılık
ayılmal*İadır. Tutarün yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yukümllıluğtln yerine getiİilrnesi
için Şube'den kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı duıumlarda söz konusu 14lkümlülük "Koşullu"
olarak kabul edilmeke ve dipnotlaıda açıklanmaldadır.

ÇALIşANLARIN HAKLARINA İLİŞKiN
AÇIKLAMALAR

YüKüMLüLüKLERE iLiŞKİN

a. TantmIanmış Fayda Planları:

Şube, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizrıet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten
ayrılan veya istifa ve kötü dawanış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda
kıdem tazrıinatı ödemekle yüktimlüdür.

Şube, ilişikteki finansal tablolarda yer alan kıdem tazİninatı ka§ııığını "Çalışanlara sağlanan
Faydatara llişkin Turkiye Muhasebe Standardf' C'TMS 19) huktımleri uyannca "Projek§iyon
Metodu"nu kullanarak ve Şube'nin personel hiznet stlresini tamaınlaına ve kıdem tazninaina hak
kazanma konulannda geçmiş yllarda kazandığı denelmlerini baz alarak hesaplamış ve devlet
tahvilleri kazanç oranı ile iskonto etmiştir.

muha5ebeleştirmiştiI.

l9

Şube, kiralamanın fiilen başladığı tarihte ku|lanım hakkı varlığını ve kira yükiıİnlülüğüntı lınansal
tablolanna alır. Kullanım hakkı varlığı, başlangıçta maliyet değeri üzerinden ölçültiİ ve sonradan
birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararlan düşülmüş ve kira yilkümlülüğünon
yeniden ölçtımttne göre düzeltilmiş maliyeti ttzerinden ölçer. ı ocak 2019 taİihinden itibaıen geçerli
olan "TFRS 16 Kiralamalar" Ştandaldı ile birlikte faaliyet kiralaması ile finansal kiralama arasındaki
fark ortadan kalkmış olup, kiralama işlemleri kiracılar tarafından varlık (kullanım hakkı vaılığı) olarak
varlıklaıda "Maddi Duıan Varlıklar", yükumlülük olarak da yukümıülüklerde "Kiralama
işlemlerinden Ytıkumlülükleı" kalemi altında gğsterilmeye başlanmlştır. Şube, bir kiracl olarak,
dayanak varlığl kullanım hakkını temsiI eden kullanlm hakkı varlığı ve kira ödemekle ytıkümluğü
olduğu kira ödemelerini temsil eden kiralama borçlarını finansal ıablolarına yansıtacakrr. Ktaya
veren açısından muhasebeleştirme, önceki muhasebe politikalarına benzer şekildedir.

Şube, kıdem ıazninah hesaplamasına ilişkin aktüeryal kazanç/kayıPlan özkaynaklar altında

ö
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b. Tanımlanmış Katkı Planları:

Şube, çalışanlan adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yasa ile belirlenmiş futarlarda katkı pay
ödemek zorundadıı. Şube'nin ödemekte olduğu katkı payı dışında, çalışanlaıuıa veya SGK'ya yapmak
zorunda olduğu başka bir ödeme mecburiyeti yoktur. Bu primler tüakkuk ettikleri dönemde penonel
giderlerine yans ıtı lmalıad ır.

c. Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar:

TMS 19 kapsamında "Çalışanlara kısa vadeli faydalaı" olarak tanımlanan izin ücretleri hak
kazanıldıklan dönemlerde tahakkuk edilir ve iskonto edilmez.

xvll. YERGI t YGULAMALARINA İLIşKİN Aç|KLAMALAR

ı. Cıri Vergi:

Doğıudan özkaynaklarda muhasebeleştirilen işlemlerle i|g arl

Tüıkiye'de, cari kurumlar vergisi oranı %20'dir. Ancak 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de
yayrnlanan 706l saylı "Bazı Vergi Kanunlan ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılnasına Daiı
Kanun" ile cari vergi oranı 2018-2020 yllan aıasında 3 yl sOreyle o/o2? olarak uygulanacaktır.
Kurumlar vergisi oranı kurumlann ticari kazancına vergi yasalan gereğince indiıim kabul edilmeyen
giderlerin ilave edilrnesi, vergi yasalannda yer alan istisna (iştirak kazançlan istisnası gibi) ve
indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrüına uygulanır. K& dağıtılmadığı takdirde başka
bir vergi Menmemektedir.

Türkiye'deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mUkellef kurumlaı ile
Türkiye'de yerleşik kurum|ara ödenen k6ı paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunlann dışında
kalan kişi ve kurumlara yaPllan temetto ödemeleri 7o l5 oranında stopaja tabidir. Karün sermay€ye
ilavesi, ker dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.

Kurumlar üçer aylık mali k&lan tlzerinden cari oran ile geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayn l7'nci gttnttne kadar beyan edip l7'nci gUnU akşamına kadaı öderler. Yıl içinde ödenen
geçici vergi o yla ait olup izleyen yl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi 0zerinden hesaplanacak
kurumlaı vergisinden müsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi futan kalması durumunda
bu futaİ nakden iade alınabiIeceği gibi devlete karşı o|an diğer mali borçlara da müsup edilebilir.

En az iki yıl sUrc ile elde fufulan iştirak hisseler ile galrimenkullerin satışından doğan kdrların
gayrimenkuller için %50'si, iştirakler için ise Yo75'i Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü

şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle pasifte özel bir fon hesabında futulması şartı ile
vergiden istisnadır.

Türk vergi mevzuaıına göre beyanname uzerinde gösterilen mali zaraılar 5 ylı aşmamak kaydlyla
dönem kurum kazaırcından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yl kirlanndan müsup
edilemez.

Türkiye'de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden

dördüncU ayın son gUnü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber,
vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtIarını inceleyebilir ve hatalı işlem
tespit edilirse ödenecek vergi mikıarları değişebilir.

leri de öziaynaklarda
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xvlt. vERGlUYGULAMALARINAİLİşKİNAçIKLAMALAR

b. Ertelenmiş vergi:

Ertelenmiş vergi 1,itkümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümil için hesaplanürken, indiriIebiliı
geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, geleceke vergiye tabi kar elde etmek suretiy|e bu
farklardan yararlanmanın kuwetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmakadır.

Hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı ile ertelenmiş veıgi borçlan finansal tablolarda netleştirilerek
gösterilm ektedir.

Doğrudan özkaynaklarla muhasebeleştiriIen işIemlerle ilgili vergi etkileri de özkaynaklarda yansıtılır

Ayrıca BDDK'nın söz konusu genelgesi uyarınca ertelenmiş vergi varlığı ve borcunun netleştirilmesi
neticesinde geliı bakiyesi kalması halinde, ertelenmiş vergi gelirleri kar dağıtımıııa v€ sennaye
aıtınmüna konu edilmemektedir.

xvIII. BORçLANMALARAiLiŞKiNiLAvEAÇIKLAMALAR

Alım-satım amaçlı finansal }4ıkumlülükler ve ttırev finansal araçlara ilişkin yükumlülükler gerçeğe
uygun değer üzerinden diğer tüm finansal yükümlUlükler ise kayda alınmalarını izleyen dönemlerde
"Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi" ile "iskonto edilmiş bedel"leri uzerinden değerlenmektedir.

Borçlanma},ı temsil €den ytıHımluıükler için likidite riski, faiz oranı riski ve yabancı para kur riskine
karşı çeşitli risken korunma teknikleri uygulanmaktadır. Hisse senedine döntışttırtılebilİ tahvil ihraç
edilmemiştir.

xrx. İHRAÇ EDİLEN HİsSE SENETLERİNE İLİŞKiN AÇIKLAMALAR

Hisse senedi ihracı ile ilgili direkt işlem maliyetleri vergi e&isi indirilmiş olarak tahsil edilen futaıdan
düşülerek özsermayede gösterilirler. Şube'nin 3 l Mart 2020 ve 3 l Aralık 20l9 tarihleri itibarıyla ihraç
edilen hisse senedi bulunmamakiadır.

XX. AVAL VE KABULLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Aval ve kabuller, mtışterilerin ödemeleri ile eşzamanh olarak gerçekleştirilmelde ve olası borç ve
taahhutler otarak bilanço dışı işlemlerde gösterilmektedir.

xx!. DEVLET TEşViKLERİNE iLiŞKİN AÇIKLAMALAR

Şube'nin 3l Mafi 2020 ve 3t Aralık 2019 tarihleri itibanyla
bulunmamakadır.

x.An yrorrırnİ vr xARıx DAĞITILMASINA ıLişKlN AÇ

almış olduğu teşvikleri
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Şube'nin biril«niş karIan, BDDK'dan yazıh izin alınması kaydıyla dağıtıma

2|

xxI ı.

ılılu

Şube, bir vaılığn veya yuktımlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyannca belirlenen vergiye esas
değeri arasında ortaya çıkan vergilendirilebilir geçici faıklar için "Gelir Vergilerine İlişkin Tuıkiye
Müasebe Standaıdı" C'TMS 12) hükümlerine, BDDK'nın açıklama ve genelgelerine ve vergi
mevzuatına göre, sonİaki dönemlerde indirilebilecek mali kir elde edilrnesi mümktln görtılduğu
müddetçe, genel kedi karşılıkları dışında kalan indirilebilir geçici farklar üzerinden ertelenmiş vergi
hesaplamaktadır. Ertelenmiş vergi hesaplanmasında yüdİlül(eki v€rgi meYzuaıı uyarınca bi|anço
tarihi itibanyla geçerli bulunan yasalaşmış vergi oranlaıı kullanılmaktadır.



BAI{K MELLAT, MERI(EZİı TAHRAN_İRAN İSTANBUL Tt RKiYE MERKEZ,
A}IKARA vE izMİR ŞUBELERi

31 MART 2020 TARİHİ İrİnenryıe KoNsoLiDE OLMAYA}I
riNANsAL TABLoLARA iı,işrix ıçıxr,AMA vE DipNoTLAR
(Tutaİlaİ aksi belinilmedikçe Bin Tilrk Lirası ("TL") olalak ifade edilmi ştir.)

Gelir tablosunda belirtilen hisse başuıa kazanç, net k6rın ilgili yıl içerisinde çıkarılmış bulunan hisse
senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine böliinmesiyle bulunmaldadır. Türkiye'de şirket!er sermayelerini
halihazırda bulunan hissedarlaıın4 geçmiş yıl kazançlarından dağıttıklan "bedelsiz hisse" yolu ile
artırabilmekledirler. Bu tip "bedelsiz hisse" dağıtımlan, hisse başrna kazanç hesaplamalarında, ihraç
edi|rniş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağıılıklı ortalarna hisse
adedi, söz konusu hisse dağıtlmlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur. İhraç
edilniş hisse adedinin bilanço tarihinden sonra ancak finansal tablolann hazırlarımış olduğu tarihten
önce bedelsiz hisse adedi dağıtılması sebebiyle artması durumunda hisse başına kazanç hesaplaması
toplam yeni hisse adedi dikkate ahnarak yapılmakİadır. Şube halka açık statilde olmadığl için hisse
başına kazanç hesaplanmamıştıİ.

xxIY. iLiŞKiLi TARAFLARA İLİŞKiN AÇIKLAMALAR

Bu finansal tablolann aİnacı doğrulfusunda ortaklar, üst düzey yöneticileİ ve yönetim kurulu üyeleri,
aileleri ve kendileri tarafırıdan kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirakler ve
müşterek yönetime tabi ortaklıklar "ilişkili Taraf Açüklamalan standardi' ('TMS 24) kapsamnda
ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. ilişkili taraflarla yapılan işlemler Beşinci Böliım VIl. no'lu
dipnotta gösterilmiştir.

xxv. NAKiT vE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLARA iLiŞKiN AÇIKLAMALAR

Nakit akış tablolannın hazırlanmasına esas olan "Nakit" kasa, efektif deposu, yoldaki paralar ve T.C.
Merkez Bankası dahil bankalardaki vadesiz mevduat olaıak, "Nakde eşdeğer varlık" ise orjinal vadesi
üç aydan kısa olan bankalararası para piyasası plasmanları ve baıkalardaki vadeli depolar olarak
tanümlanmahadır.
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MUHASEBE PoLirİreıınıxe İıişrİx ıçıxr,eırALAR (Devamı)

XXIII. HİSSE BAŞINA KAZANCA İLİŞKİN AÇ|KLAMALAR
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BAI{K MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN_İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
ANKARA vE İzuİn şunrınnİ

31 MART 2020 TARİHi İrİnı,nıyı,n roxsoıİoo OLMAYAN
FİNANSAL TABLoLARA iı,işrix açıxı,AMA vE nipxorıen
(TutaIlar ak§i b€li.tilmed ikçc Bin TOrk Lir8sı ("TL") olaıak ifadc cdilmiştir.)

Şub€, Uç ana faaliyel bölümü olan perakende bankacıhk kurumsal ve ticaıi bankacılık ve hazine
işlemleri alanlannda faaliyetıe bulunmaktadır.

Perakende bankacılık, mtışt€rileİe mevduat ve tüketici laedileri hiznetleri sunmalııadır. Perakende
bankacılık kapsammda sunulan diğer ürtın ve hiznetler dğviz alıİn-satımı, çek-sen€t ve havale
hizınetlerini kapsamalladır.

Kurumsal ve ticari bankacılı( kurumsal ve ticari müşterilere finansal çözümler ve bankacılık
hizırıetleri sunma}İadlr. Kurumsal ve ticari mtışterilere sunulan hiznetler arasında TL Ve döviz
bazında işleğne kedileri, dış ticaretin fnansmanı, akeditif ve teminat mektuplan, döviz alım-satımı
ile mevduat bulunmaktadır.

Hazine işlemleri yönetimi Hazine Bğltİnu tarafindan yuruttllmektedir. Hazine Bölttrnu ağırl*ll olarak
Ttlİk Liİası tahvil ve bono alım-satım, özel sektğr sukuk alım-satımı ve banka plasman işlemleri
gerçekleştiımektedir.

3l Maİt 2020 taİihi itibanyla faaliyet bölümlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

P..ıkend€
Bınkıcıhk

Kurumsil
va Ticıri

Bınııalllk tl.zin. Diğer

Şub.'ıir
Toplım
FııliYeti

ı ocık _3ı l\ıırı 2020
Faiz G€lirleri 1 l l73 3.222 4,39
Net Ücret ve Komisyon Ge|i.leri l,305 1.305

Diğç, FaaliYeı c.lirleri v€ Net Ticari Karzaraf 8,154 8,154

Fııliyet G.liri 1 l0.6]2 3.222 l3,858
Faiz Giderleri (ı) 119) (t0)
Diğer Faaliy.t Gideİle.i v. Kredi ve DiB€,
Alacatla. DeEer DuşO§ Kar§dlğ| (464) (2.320) (173) (3,557]

Fııliy.t Gid.rl.ri ({6J) (2.J2l ) (852) (].637)

F..liyet K-6rl (.ı60) 8Jl l 2310 l0.22l

Vtrgi Öncesi Kir l0.22l l0.2zl
Cari vergi Kar§llığı (2.236') (2.236,,

Döncm \el K6rı 7.985 7.9t5

3ı Mırt 2020
Bölum vaİllklanll) 73.849 4.10.1 9l0.622 l ].660 1.002.235

Topıam vrrllklır ?3.819 4.ı01 9l0.622 t.3.660 ı.002.235
Bölüm YOklımıulükleri (') 47.029 81.481 393.064 l].834 535.4l l
Özkaynaklaı 466.824 466.824

Toplam Yükürılüıükl€. 17.019 t1.181 J9J.06{ 4ll0.658 1.002.2]5

(|) 
Digeı koıonunda bötom vsrhklan 13.660 TL fut İ; l0,9o2 TL msddi duİan varhklln, l48 TL msddi olmayan duıan
vaİllkla.ı,853 TL enelenmiş v€rgiv8.|ığlnı v. 1,757 TL diğer akıifleri iç.rmektc, diğeı kolonunds bölum yükümtulukleri
l3.834 TL tuts, is€ ı.895 TL diğer }üıkumlul0kleri, 9.234 TL karşıltkl6n ve 2.705 TL csri vefgi borcu.u içermektediİ.
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Faaliyet bölümlerine göre raporlam4 Şube'nin organizasyonel ve iç raporlama yapısına ve "Faaliyet
Böliimlerine İlişkin TUrkiye Finansal Raporlama StandaIdi' C'TTRS S) h0ktlmlerine uygun olarak
belirlenmiştir.

MUHASEBE POLiTİKALARINA İLİŞKiN AÇrKLAMALAR (Devamı)

XXVI. RAPORLAMANIN BÖLÜMLEMEYE GÖRE YAPILMASINA İLiŞ(N AÇİKLAMALAR



BANK MELLAT, MERKEZi: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKiYE MERKEZ,
AI{KARA VE İzııİn ŞunrıBni

31 MART 2020 TARiHi irin,ınryı,a xoxsoıiıı oLMAyAN
FİNANsAL TABLoLARA iıişrix AçIKLAMA vn »ipxorr,ı,n
(Tutaİlğ aksi b€lirtil medikçe Bin Türk Lirası ("TL") olaİak ifade edilmiştir.)

MUHASEBE PoLiTiKALARrNA İLİŞKİN AÇrKLAMALAR (D€vamı)

xxvl. RAPORLAMANIN söıüürrıBüvrrYE GöRE YAPILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
(Deyamı)

Pcrık.nd.
Bınkıcllık

Kurumsıl
v. Ticıri

Bınkıctı|k Ilızine Diğer

Şubc'.in
Toplım
Fııliycti

l ocak - 3l ılırt 20l9
Faiz Gelirle.i 4 26 l5.9E7 ı6.0l7
Net Öcİet vc Komisyon celirleri 2.379 2.379
Diğer Faaliyet celirleri ve Net Tiçali Kar/zarar 4.198 4196

Fııliytt Gtliri 1 6.60J ı5.967 22.s91
Faiz ciderleri (232,) (232')

Diğ€r F8aliy€t Gid€.leri vc Krcdi ve Diğ€.
Alacakls, D.ğer DO§O§ Kaİ§lllİ| (402) (2.215, (669) (3.]46)

Fııliy.t Gider|.ri ({02) (2.2?5) (90l) (J.578)
Fıgli},.ı Klrt (398) {J28 l5.086 l9.0t6

Vcrgi Öncesi K.§r ı9.0ı6 ı9.0ı6
cari verqi Ka§llığı (],995) (3.995)

Dönem Net Kln l5.02l ı5.02 |

3ı Arsl,k 20ı9
Böllım varlıklan 1|) 69 262 4,l34 937.436 l2.558 l 02] ]90

Top!ım vırlIklır 69.262 {.lJ] 9]7.tJ6 l2.55t 1.02]..]90
Bölüm Yo! rrılolükl€ri {l) 43.4,77 l64.6]2 341.388 l5.055 564.552
Öz.kaynailar 458.838 458.838

Toplam }'üli0mlüıOkler 13.111 l6{.632 J{ıJ88 473.89J ı.()2J.J90

(l) 
Diğeı kolonundı bö|ütn vartıkla.t l2.55t TL tüta4 t l,ol t TL maddi dur8n vırtlklan, l9l TL maddi olmayan düan
varlıİıan,916 TL erclenmiş vergi vğhğını v.,l40 TL digğ skıilleri iç.,mekte, diğeİ kolonund6 böt0rİ }iık0ml0loİlefi
15.055 TL tutaİ isc 2.429 TL diğer yüklı,ntul0kleri, 9.,ı43 TL kaİşıltklaİı v. 3,l83 TL c8.i vcrgi bo.cunu iç€rmek dir.

XXVII. SINIFLANDIRMALAR

3l Maıt 2020 tarihli finansal tablolann sunumu ile uygunluk sağlaması açısından geçmiş dönem
karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda sınıflandırma işIemleri yapılabilmektedir.

xxvul. DiĞER HUSUSLARA iuİşxİx eçıxı,ırvılı,an

Bulunmamaktadır.

vrıq\
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BAI{K MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN_İRAN İSTANBUL TÜRKiYE MERKEZ,
AI\KARA vE iznıİn Şusu,rRİ

3l MART 2020 TARiHi iriseRlyıa xoNsoıinn oLMAyAN
rixexseı TABLoLARA iı,işrix AçIKLAMA vn »ipıvorı,an
(Tutaılaı aksi belirtilınedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

I.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

şUBE,NİN MALi nüxyBsİxB vn nisK YöNETİMiNE İı,işxİı niı,cİı,on

öZKAYNAK KALEMLERiNE İLİŞKiN AçIKLAMALAR

Özraynat tutan hesaplaınası ve sermaye yeterliliği standart oranı hesaplaması "Bankaların
Özkalnaklarına llişkin Yönetmelik" ile "Bankalann Sermay€ Yeterliıiğinin Ölçtllınesine ve
Değerlendirilmesine İıişkin Yonetnıeıik" çerçevesinde yapılrnaktaül.

Şube'nin sermaye yetelliliği standart oranl %89,78'dir. (3l Aralık 2019: %90,86)

ı. Özkıynak kılemlerine ilişkin bilgiler:

Jl Nlıİl2020

ı/ı20ı4 öıcc!i
lytülım.yı

ililtia tutı. (')

K s[R}lAt'E
Banİa.ın l.asfiy.§i halind. alacat hakkl açtslndan dlİ.r lnm alacaİlarda, sonn gcl.n ödenmiş s..mayc 200,0o0
Hiss. s€n€ni ihraç prinleri

9]6
Türkive Muha§.b. staıdanıai rMs) üYannca özİay.akla,a yansnılan kaz.ançıd
Keİ 266,0]0

N€l Dön€m Kan 7 9E5
ceçDiş Ylllar Ken 258 025

ljtir.İlcr, bağı orrrİlülü v. birliİE kootrol dil.n onaklıldrfdaı b€d.|§iz oIanİ cdiniletr vc döo.m
ktn ic.risi.d. muhıt b.ı6ti.ilmevcn tias.l.,
lıdiri!ıhr Öılc6i c.ki.d.! s.rn.v. 146,926

c.ki rd.k s.r6.Y.d.. }'ıo,1t..İ l.dinml.r
8aıİılann örİıynü!ıruı! llişİiı YücEı.ıiği. 9 uDcu Dsdd€§ini! bin,ci fiİİrstnm (i) b.ndi u}innrı
h.§5Dlan İ d.İ.rl€m. .vıİlrmrlİn
N€l dönem zarın il€ g.çmjş yılıaf z.ı-& toplamıoın yedek a!çelerlc kafşlıan.rnay.n küd ilc TMs
uvın ca özkayı.ılüa yın3ülan kavıDlat (l02)
Faaliyet kira|ama!ı e.li§lifln€ maliy€tleri

.dildiİlen $nn k,laaile

(l47) (l4?]
bdü hja.li luıtnı hülrn h.İiç oln İ 0z.rc ilgili cnchDni! vcrgi FİOmlo|0tü i|. tİ,5hsu9
di|düı.n soor. İal., diİ.r,naddi olmıysn dufi! vrrlülaf
G.çici farklaİ. day.na! ..lclenmiş ı€rgi v"rlü|an h.İiç olrD2İ üzğ! g.l...k döD.mlcrd. cld. dilcccı
v.r8i|.ndnibbiıi. 8.ıi.l.r. dayal,an .nelenmiş vergi ıafl|ğın,n, il8ili .nğlcnmİ vğgi yüİİnlülüğü ilc
mahruD edildikcn sonü kd.n k§d (E5J)
Gerç.ğe uygun dcğ.ri 0,rrinden izl.nm.y.n ııırhk v.ya yüİiirnlüloklenn naİn ü,ş riskhdeı koruıma
islemine konu dilmcsi halinde o.tava clkan fa*laı
Kredi Rİkinğ Esa§ Tulann Iç§cI D€.ecclendirm€y. Dayıh Yaılaşımlaf il. H€sa9ıanmas,ü,a ilişkin
T.bliğ uyannca hesaD|aıan ıoDıam b€kıen.n lıyD lutannıq toplam ka§|lü lul.n §an kl§b!
Mcnkul h}T€lle$irın. iş].ml.rindea kaynatlaıan ka.zaıçlaf
Ban}.aDln üdkomlolotl.rinin 8erç.ğ€ üyeün d.ğ.rı.riDd., kİEdi d€ğerıiliği.d4li d.ğişiİlilderĞ bag,
ola..İ olus.n fa.klü sooucu onaya o*an qcrccklalm.mi§ kaz2İçlr, !t kaİoIaİ
TaııID-Iemt§ fayda Dlan laİlıklaİtnm net ıulaİl
Bankanın kendi çekird.k s..nayesin€ yaom|§ oldllu dot udan veya dolaylı yaıırımlaf

Kanunun 56 ncı maddcsinin dörduıco füfaslnı rykD olaraİ edinilen paylar
onaİıü paylano,n %ı0 veyı daha azna sahip olunın tt loD5olide edilmey.n b6nı.aıa, ı€ finarısı|
kuruluşların özİlynİİ üİsuflanna yeülan yaı|nmıafın ,ı.ı uzuıı pozisyoııan ıoplafıDq bsnk nm
celirdek s€rmavesinin %ıo'[unu asd kısm|
onİİl* payl,nnın %lo'daı &ha fazlasm. sahip olünaİ v. koosolid. .di|m.ycn baDıalaİ v€ finıısd
kııtu|uşlann F|dİdek s.rıİıay. unsuİlanna yapı|a! yatınmıann n€t uzün pozisyoDlın[ı! çrtiıd.ı(
sımyenin o/.l0'nunu İ§an Lısnt

hianeıi sı]nma baılannın
Gecici faİİlm davanan .rıcl€nmis velsi varlıklannln cekirdek s.nnav.nin %l0'nuıu asarı klsmı
Bınrıbrm özİıünıılırmı l|işkin Yön€ııncıi8iı G.çici 2 nci maddesinin ikinci ftkrA§t uüİrDcl
c.kirdel §€rmİv.nin '/615'iııi asın tutarla,

r.
ortaklü paylannın %lO'dan daha fazıaım sahip oluna[ v€ kon§olide edilmcycn bankalaİ ve fimsal
kuruluşların çek|r.t L !.İınay. un§uİlaİını yap|lan yıınm|ann n.t uzutı pozisyonlanndan kaynaİIanutf]
aşm tutrn İ

hizmeli sunma h.İldnd4
G€cjci far*laİa daYanan crt ı.nmis vcrsj y.İhklann&n İaynaklan n a5ım lute x^ i \ı-tN İl_Kurulca b€lirlenecck diİ.r laleml.r

İ
Y.tcrli ilıt€ ırıı sğİlıy. wyı İaü, s€İmıy. buluıoınrs! halild. ç.*İd.L !.m.r€d.n indnin
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BAI\K MELLAT, MERKEZi: TAHRAN-İRAN İSTAiıBUL TÜRKiYE MERKEZ,
AI\IKARA vE izıvrin şunnr,nnİ

31 MART 2020 TARiHi irinenryı,ı xoNsoLiDE oLMAyAnı
rix.c.xsAl ıABıoı,ına iı,işxix nçııo,,ıırı, vn nipxorıı,n
(Tutarlaİ aksi beİirtilrnedikçc Bin Tüİk Lirast ("TL") olarak ifade cdi|miştir.)

şUBE,NİN MALİ BüNYESİNE vE RisK YöNETiMiNE İLİŞKiN siıcil,on
özxıyxex xı,LEMLERİNE iıişxix niı,ciı,ER (Devamı)

Jı uırt 2020

ı/ınOı4 aoc6i
üypl.nıyı

ililkin tüür (')

c.!ird.ı s..mıy.d.o Y.Dılıa ind iriınl.r ToDl. nı (!.ı02)
c.kirdek s.ımtt. Tooıımı l55.62a
iLAvE ANA sER]!tA),E
Çdüd.l s.flnıy.y. d.hi| .dilıtı.y.n iDtiyı,| pay|.rı t*öol d.n s.rİııy. v. bunlaİı ilişkin ih,ıç
pnnıl.ri
kurumca uygü qörülen borçlma daçlm ve bunlm iliskin ihıaç Driml€ri
Kü.ümc. üy$n 8ürıcn boçlrüD. ırıçlan Y. buDıı:. iüjkiı itr.ç Fimıği (cğici ı,laddc a
İıD.ınmdı oh"k)
Iadirink. Ö.c6i lhl. Aİı s.rEıy.
ilıt. Aı. s.İmıY.d.İ Y.Dıııc.L ind iri ml.r
Bankanın k€ndi ilavc a,ıa §€rmavesirı€ yaDmıs olduğu doğudruı \aYa dolavh y.llnmla,
Banİaıın ilave .na §.rmsyc İ.lemlefi.. }..lınm yıpın b İala. ile fin ıs.l Luruluşlaİ ıarafıod.ı ihr.ç
.dileı it Yönctİıelağitr ? ıı.i madde§idc belinil.n ş.drİı ı§ıyın özİaynaİ kıl.ml.rin€ baİİann

onaılü pıy|ınnın %l0 vgyı daü. rzDa sehip oıun ı w l(oüolidc €iilmcy.n bant lff tt filr.§.l
küİuluşlaİın öz}ayn İ un§url.anna yapllı. yİ.ınmların D.ı uaırı 9ozisyonları ıopllnmq banİaıın
ç.ki.dek s.maycsiniı %lo'nuu asa. küsmı
orıaıaü Fy!.nııı 7.10 ttyı d.ta frzhslttı 3.hip olun n tt konsolid. çdilrİry.n b.nİala, ı€ finınsal
kuruluslann ilatt ını scnnav. nsurlanıı yaDllın Y.lmııımtı nsı uzu. Doziyoılın ıoDlrEr
Kurülca belfl€necek ditğ ıaıemıer
Geci§ sü.eciıd. An. sernıveden indiriltnere D.vım Ed€cekUn§url.r
Şerefiyc r€yı diğ€r maddiolmayan duİa, vaİlıklr v. bunlara ilişkin enelenniş v€r8i

üüldtrtlülü&lerinin Baİİalann Özkaynakıanna Iıişı(nı Yöneime|iğin Geçici2 .ci maddelinin birinci
fıkrasl uyannca ç.kifd.ı. s.rmaved€. indirilm.ycn k§d G)
N€t ertel€nmiş v..gi v..hğ,/rtrgi boıculu Bankalann Öztay.aİlanna llişıan Yon€ımeıiğn G€çici
2 nci maddesinin birinci fıkası indtril

buıunmaınası halindc ilav. !t a indinm ınİ(.)

An. s.rm.y. Torllt6ı
Anı sermay. Toİ,liBl (Ana se.m rye= Çekiİdek s.tm.y.+ ilıv. Anı s.rm.ye) ı65.E2{
KAl,KI sERılAYı]
kuıumca uvcüf, sörillen borclanma aııclan t€ bunlaıa iliskin ihraç orimleri
Kufunca uyguı 8örübn borçlr,ıma aİıçlan v. büılafa ilişıiı ihfaç primlcri (c.çici Maddc 4
kaps.m[da olaılır)
K..§iLİlıİ (Bı.İaı.İın ö*ayn2klar,r,ı llişki.ı Yön.uncliğin t inci oıaddesiniı binEi fılaasınd.
b.ıinjleo tut .lar) 2.151

inairimlcı ö"ceÇ *.ık S.İ..yİ 2.737

Kıtl.l sermıYCdca l'.Dıl.cıİ Indi.iml..
Banİaın kendikalk, s.mayesine ya9mış olduğı! doİrudb veyadolayİ yalınnlarC)
Bankoün katkı sermay€ ıal.mlerin€ yatınm yapaı banlald ile finan$l kuİüluş|aj ıafalindaİ ihraç
edilen ve Yöncheliğiı 8 inci maddesiıde b.linil€n şanlan laşıyan özİaynaı kale, erine baıİanm

Gtaİİk D:ylınnın %l0 v.yı daha azna sahip olu.a[ vc ko.§olidc ediln.y.n bankala, v. fuıand
küfulüşların özk yn İ ulsurlrn,ıa y.pıt.İ yaünmlün n l uuİ pozisyon|m ıoplstDu4 ba[İrıı[
ç.kiİdel s€rmıYcsinin %lo'ıunğ ı§an tı§ml (-)

on İıü payla..n %l0 vcya drha bzlısma.rhip oıunan v. konsolid. .dilm.ycn baıİrlaİ w finan§r]
kuruluslann katkü s.rmave unsudanııa yaoılaıı yaıınmlann net uzu Doz-i§yoıılan toDlaml
KDrulca belirlğneceİ diİer kalemIer (J

,ı

,.a(ş

tıç ıç\
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BAI\IKMELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İsuxnuı, Tt RKİYE MERKEZ,
AIIKARA \T İzMiR şUBELERİ

31 MART 2020 TARİİri İTİBARIYLA KoNsoLİDE oLMAYAN
rixıxsaı, TABLoLARA iı,işxix ıçıı«,AMA vE »ipxorıı,R
(Tutaıtaı aksi bel irtilmcdikçc Bin Türk Lirası ("TL") olaıak ifade cdilmişıir.)

]l Mın ı020

unola 6Dc.3i
üygulınıyı

ilirki. tutır (')

Kıtk s.rmıy.d.. Y.Dllın iİdiritnleİ ToolımI
Kılk! s.rıİıy. To9lımt 2.757

T .166.5El

K.
Kınunuı 50 v.5I inci maddeleri h0İüml.rinc ayktn olarak kullaıd,nlan kediIc.
Kı!üautı 57 mi İuddğinin biİiDça tlİıtodıkj tıDln q.ı tıİad.. ib bıİİıhn nü-!l"-",l." dolay
.diİn l zoİund. İ.ldıİLn E.yoı nıdd. uym..ı.lii.. çıİırn lrn 8€ı!k D.mti. vc
sıyıin üull.r&n .diaim t İiİiİd., itibıİCo bc, y gcço.6iDc r!lD.. cld.o çıh.,lırD.yıdrr,ı n t
d.ftğ d.Mcfi
Kurulc. b€lirl.necek diğğ h€sapıaİ

c.çi, s0r.ciıd. An. s.rıİıy. v. t&th s.rdıy. Toplın,ıdıD (s.İEıy.d.ı} lndiİiıd.y.
lkv.n İd.c.ı U.!!.lı.

onaİhk paylarııııı yüzde %l0 v.ya danı ıanı s.hip oıurıa, v€ lonsolid. .niImcy.n b lıııf v.
finİffd l(üruluşlaflr! örİayıaİ uısuİlann. yap,lan yalınmların net ıızün pozisyonlan topıamlnln,
b.n}rtıın ç.kiİdct ı.mayesinin }dzde onunu §D k,smnn, Banİ,lun ozİ.yDİlanna Ilişkiı
Yönetın.ıiğiıı G.çici 2 nci madd€sinin birinci fııralt uyannca çlknd€k s€ımay€dcn, ilıvc ana
s.rmavcdcn v. kaü §.rmavcdeD indirilncvcn kısnı
on llü paylınnün 'nlo'd.n daha fir.sına !.hip o|unın v. konsoüd. €dilm.y€n banİalıı tt fin n§a]
kuİu]§ırru doğuün )". dı dohyıl ol.rİ il$Ğ rDı !.mıyc \l t ıİt sc.Bıy. utlsuİlannr y!9tlan

}".t|ntnl.İın na u2ü, pozisyonlaİ ı ioplım ıut nnm Bın}ılinn or.ıyDaülinıı Ilişkiı YöıEEı€İğitr
G.çici 2 rci madd.sinin binnci fıİrası uym.ca iIıv. aııa sğnay.den v. İ.ü s.fln.ycd€!

odald,k paylann,n '/.l0'd.n dal,a fazla§ı,ı. ,ahip oluİaı ve koD§olidğ edilncyen bankala, v€ finan§al
kuruluşlann ç€kird€k s€rnay. unsuİlanna yapılan yalınm]ann net ığun poısyonlannıı, 8eçici
fafılan dayaı.n ğncleımiş ltrgi varl|kla.|nın vc ipoıek h[neli srma haİlannln Bankalann
özİaynrİlanna llişkin Yön€lm€liğjn Geçici2 nci maddesinin ikinci fıkras,n|n (l) v€ (2) nci alt
b.nıleri uyaınca çekirdek sermay€i€n indi.ileüJk ıuıaİlaruuo, Yönetmeliğin ceçici 2 nci madd€§inin
binnci fıkarı uyannca çekndek sennayeden indirilmey.n kısmü

öZıuYNAK
46E 5El
52| 919Top]am Risk Aİırhklı TulartaJ

sf, RMAYE ı,ETtRLiLiĞi oRAi-LARl
t9,25cğkird.k s€rmay. Yeterliliği ofut (%)

E9,25Ana s€rmayc Ycıerliliği ora ('/")

E9,rEsemayc Yeıerlillİi oranı (%)
,rAılPo\LAR

2.5Toplam ilav. çeki.d€k sermaye gereksiniıni oraıı (a+Fc)
2,5a) scımayc koruİna lanponu oranl (%)

b) Banİaya özgü döngü§el semayelamponu oranı (%)

c) Sisıcmik ğnemli ba.ka ıDDon ofu, (%)

semayc Koruma !€ Dörc!6€l sermay. T!,nponİanna lıişkin Yönetm€|iğin 4 ilncü madd.§inin biİilli
fil(ra§ı üyınnca hesa9lana.aİ ilav€ €kirde! s.r,İıay. tutannın .isk ağflıkl| tzİhklü iuiannı oran (y.)

Uvgulınıc.k iıdirim [,sıslınndı A§ıİt Tü!.nğıı Alond. Kılıo Tüt .l.r
orı.İhk paylanüı %l0 veye da}ıa ızn ghip olu.aD t€ kon§olid. cdilmcy.n banİıla, v. fimı§d
kurulusı.nn ö*.Y!.ı uosurl.nDa Y.Dtl.İ v.lmmlann ncl uzüı Doasyonlanndan kaynau.ıa! futat
o'l.İlü pıylrnııD %l0'üı &hı frr.rın .üip olünın ı,! koı.olib cdi|m.y.tr b.ıİdıı vt 6ı:ııal
hİ,nüşhnn ç.ldrd.L !.rDıy. üıs,İlannı yıpılı! yıt,rımlüı D.t uarı Pozj§yonııİıDd.n İryn İİn ı

himeti§unm h.tlmndan
GcÇici fa*leı dayam enele.mi5 velqi var]ıİlarlndan katnaklaran tülaf

lımt9.d. Dikkııe Alınan Ka ılttla.ı s|ıırlır

2.151
sı dan yaklaş|mın kullaDldığı ı]a.aklar için ır|laı 8enel ka§|lüla, (onbindcyiızyimibcşliİ sıN
önclsi)
sıddan yaİlaş!mh kullrıldığı ala.aİlaİ için arnları 8enel ka§nülann .i§k ağtrllkh ıuğrlr
toDlarnının %1,25'in€ l(ada, olan kısml 2.75,|

Top|a!ı brşlıl hı.ruıa KrEdi Rİl(inc E9a3 TuDnn lç§.l Der.citcİdirm.y. Dıyıh Ya}tl§,mla, il€
H.saDlanmasma llis|aD T€bliğ uvmncı h.saDıanın loDlam h.llenen İaYıD ıuıannı esrn kısnu
Toplan k r$l* tutınİı4 Kr.di R§İinc E5&! Tulıru lçscl D.r.cclc.dirncyc Dayal| Yıklaşımla, i|c
HcsaplamasDı İlişİi. Tebliğ uyehğ he§aPlaİ., ıoplim b.kkED t rp ıul.arıoı qrı! İrsonrı" _ ,

dacaİlannri5la!uİİlıfu6İlanıoDlahın'no/.06,slMkidaİolantrsD!
ici uadd. I hOkİml.rin. t.biG

l ocak20lE vt l Ocak 2022.r.sınd.
Madde 4 hokomlerine tabj ilavc ana :j

Geçici Madde 4 hoküml€nnetabi ila!. anı s.rmaye kalemlerinin üt sın,n a§0 ktsmı
Gcçicı Madde 4 h ükümlerine ıabj ıalk| semay. k.lemlcrine ilişkin üst sınlr

i\\Maddc 4 hükümlerirc labi kaıkt I(aIemle.inln n§ §ınırı

c) su bşlü dıl[ü ı/ı2Oı4 ı.rüiİd. yllrllrloğc giİcn 'Benla]anİ &ıynııbruı lli§ki\Y
kalcİnl€rin 8€çiş soİ..i sooııı& ulaşğİ.n topbn nı.iaruı yer vcnlmi§ıiİ

2,7

8.çiş ğıgöfüleı

şUBE,NİN MALİ BüNYESiNE vE RısK YöNETiMiNE İLışKIN BİLGİLER

I. öZKAYNAK KALEMLERİNE İLİşKİN BiLGiLER (Devaml)
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BANK MELLAT, MERJ(EZİ: TAHRAN-İRAN iSTAIIBUL TİJRKiYE MERKEZ,
AIIKARA VE İZMİR ŞUBELERİ

3l MART 2020 TARİHİ İrİnlnryı,ı KoNsoLiDE OLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iı,işrix AçIKLAMA vE DipNoTLAR
(Tutaılaİ al§i belinilmedikçe Bin Tu.k Lirası ("TL") olaıak ifade edilmişıiı.)

Jt Ar.lll 20l9

l/l/t0l{ öac..i
uytuııEıyı

iı§Iiİ aüa.İ (')

ç[KiRDEX sf,RürAı,E
Bıt İırııü, |ısfiyari hılin& ılağİ haİh !çısııürn diğ.r ton ıticrklr!ün ,oırı gc1.o od.nmiş
sc.rn.yc 200,0o0
Hi55. §cndi ihıaç Fiml.ri

855
TüİiYğ Muh4b€ sıandanlu oMs) Dvenca dzliYn İtda vanstitlb İl,zecle
Ka, 25E 0E6

N.ı Döncm Kin 31-101

cecmis Y,lle Kin 22J-379
lştinİl.r, bağh on u,İlsİ w bİlilt koağol .dit D oİt uübİdı! bcd.lsü olir.t diıiıcn v! doo.m
ktn ictrisiııd. mot ı§.b.l.§tniım.y.n hi§r.bİ
lndirimleı Öncsi Çeliirdeİ Seroıvc t5E,9tl!
Cckird.t senİıY.d.n Yıoılıcık lndi.inleİ
Barıt lann ÖrİaynaİlanDa llişkiı Yön ttcliğin 9 rcu D5ddesinin biİi.ci fi]aastm (i) bendi
uyannğ hcsa9lanan d.İ.rl€m. ayarlırıalafı
Nei dönem .l!ın il. $çmiı ytl]ü zrran loplatnlnln y.dek aİç.lerl€ karş|lrnamayan hsü il€ TMs
uv.fl nca öz}a\ıı.aİbri yın5lılın kaYıDıaİ (l0])
Faalivğı kıaıanasl qelislime maliyelleri
llsili.neıenmis versi $tümlülüğ0 ile nüsuD.dildiküen sonra kalan §tr€fiy€
lpoı.k hian.ıi§u,ımı haİlan ha.iç olmaı iizer€ il8ili enelenmiş vergi yrkütrtlülğğü ile mahsup
ediıdikıen sonra kale diğer maddiolmavan durın varlülaı (l92) (l92)
ceçici farklaİa day.nan ed.l€nmiş v€rgi ı,ııİlıklan hlriç olmaİ üz€r. e.ıc.€k dönemıerd. eld. enib..İ
v€rgilendifil.biln 8.ül€re dayanan .n€lenmiş vc.gi vıİhğm, ilgili €n.Ieomiş tlrgi yiıkoırlüloğ0 il€
İnahsDp edildiklen sonra kalın k|sml (9l6)
Gcrçeğ€ uy8un dcğcn ozerinden izl.nm.yen v.flık v.ya yükiiınlülüİlerin n kit akış riskinden kofu.ma
isleminc konu.dilm.§i halind€ onava çlkarı farılaf
K.cdi Ri*inc Esis Tulnn lçs.l Dcr€..l.adirın.y. Dayılı Y9t(I§ımlaİ il. H6aplanmııDa llişkin
T.b]iğ uyannca hesap|anan topİam bckl.nco kıyıp tutan q toplrfi k İştlük tutannr aşaİ k§r
Menkul klymell€sıime islğmı€rinden k.Ynaİlanan ka2lnçla,
Bankan|n }iikoınlulokl€nnin g€ryeğ. uygun değ.rlennde, kedi değerliıiğindek değişiklikle.e bağlı
olara! oh§aı faıtla, §onocu onıya çlkaı gerçckleşmemiş kazrnçlaİ vc kayplar
Tanımlaımı§ fıyda plan ı,.rl|kıarınu ıleı ıulrn
Bİ*anın k.ndi c.kird.k §.rmay.sin. ya9mış olduğu doğudaD veya dolaylı yalnDlat
X.anunı,n 56 ncı madd€siniıı döfdnncü füİ.sD. aykh ol.İrk cdinileD payla,
oi.ıılü paylırının %l0 tty. dah. .a!ı ğiip oluİrn tt Lonsoüd€ .dilm.yen banİ.la, v. li.an§al
kuruluşlann od6rn l unsürlınna yıpdu yıltnmlırıı o.ı uzuo pozisyonl.n toPla! nıa baD}r n
ctİi.d.k 3.rm8.siniı %lo'nunu ısan himı
fuiİlü ,6ylınnın %l o'dan dah. fanır,m sehip oluıao v. koffolid. .diln.}tn baıLala, !t fin İ!.l
İurd§|aru çGki.d.t !.mayc üasurlınna yap|l.n yatrımlann n l Uzüo pozisyoalanDı[ ç.İird.&
§.nİı.r.nin %lo'ıunü a§.ı l(§nu
Ipoıir ııaneıi sunmı ha]rlannın çekirdck s.maycnin %lo'İİuİu aşsıı k|sml

c€çici farklan dayan ı €nclcnmi§ vergi yn l*laİı n Fkndek s€rmay€nın %lo'nu!u aşan kısml
sınİıhfın ö*.yn ııann lıişld. Yöacıncliğia ccçici 2 nci İ,rddesinin ikiDci fih,i$ uyanncr
c.Lird.! §.İmıy.nü y.l5'iai 05.ı lut flrİ
orıaldü pıylinnı! %ıO'd.. dsb. hzlrsulı s.hip olun ı lt İoısoli& €diltı.yen baaİalaİ vc fı.aE l
kuİuluşI.nı ç.kiİd.İ !.(ınıF ulslğl.ru. yapıı.[ yaDnnlin, lct uzn pozisyonlaİındaD İaynaılaıan

IpoEk hia!ıc|i §unme haldanndaı kıyDrJdanan aşım lutan
Geçici farİlan dayarıan .d.leİmiş vcrgi vaiülaİlndan kaynaklanan §|m fuıan
Kurulcı b.lirlen.cck dit.. ıaıemler
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I. öZKAYNAK KALEMLERiNE İLİşKiN BiLGiLER (D€varıD
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BA|{K MELLAT, MERKEZi: TAHRAN-İRAN İsraxsul, TÜRKiYE MERKEZ,
AıIKARA vE izııin şunnı,nni

31 MART zozo rıniıri iTİBARIı,LA xoxsoıi»o oLMAyAN
rixı,xsaı TABLoLARA iı,işrix AçIKLAMA vn »ipxorıan
(Tutaİ|aİ aksi belirtilmedikçe Bin Turk Lirasü ("TL ") olarü ifadc edilmiştir.)

ŞUBE,NiN MALİ BüNYESİNE VE RİsK YöNETİMİNE İLİşKiN BİLGiLER

r. öZKAYNAK KALEMLERiNE İLIşKıN nİLcİırn 1»evaınş

3l Anlı}20l9

ı/tnola ö!c6i
uygülıD.yı

ilirkin tua.r (.'

Y.tğli ilıtt ıo. s.flnıy. v.yı kaü §.rmıy. bülüİrn mıst ü.lindc ç.kdct !.rı,ıy.j." iDdinn
y.p ağİ futıİ
Ç.ki.dek s..m.y.den YıDıl.n l.di.iml. r ToDlıİıl (1.2ll)
Ç.kirdeı seİfi İy. Top|ımı 457.7J0
ILAYE ANA SF,RMAYE
Qkird.İ !.may.y. dıhil €dilİİı.}tn imtiyrdü paylot l.kıbül cdcn s..mıye vc bunIarr ilişkio ihİıf
prifrlcri
Kuİunca uygun görülen borçlam. ançlan v€ bunlan iıişkan ihraç pnmle.i
Küİumcı uy8ün 8öd.ı hoİçlinmı ıİaçlft v! bu.].ra ilişkiıı ihr.ç prinl.ri (G.çici Medd. a
İepi8!ırndı olaılü}
Üçüncü ki§i!.rin ilav. aıe s.rmayedcki paylan
Üçonco ki§al.rin ilav. rrıa s.İmar.deki oaylrn (Geçici Madd. 3 kıDsanınd, olrllaİ)
indirimltı Öoc*i llırc Aıı Scrmıyt
ilıt. An. s.İmıy.d.ı Y.Dılıcıİ İİdiriE|.r
Ba^k ın kendi ilav. ani s.mayesin€ yapnüş olduğu dotsud.n v.y. dolayh yaıruıld
Ba.İAnü il.vc inı 3.nnıyc tdcblcİin ysıDnl y.P.ı bant.lır iıc fiM.s.l kml§ld tar.fi.d.. ihraç
.dil€n v. Yön tm.liğin 7 n i mad&si.d€ 'b.ıini|.n şanlsn t§lyan özİaynaİ ııl.mleİin€ brİk"nın

oİtaldlk paylann|n o/.l0 veya d.İa azfu §ahi9 olunan vc konsolide ediımcy.n banl(ald ve fsan§al
kuru|uşlafın öz*ıynaİ uılurlanna yapllan yatlnmlafln n.ı lzun pozisyonlü loplamınıı, banİanıı
c€kirdek semavcsiniı' %lo'nunu alatr kısnı
o.taıhk payıarlnln %l0 veya daha fara§ııa s3hip olunaı ve konsolidc .dilmcyeı ba.İalaİ t,. finan§d
kuruluslanı ileva ını §.rııayc unsulaıDa yaoılan }allrımlann ncl uzun Dozisyonlan toplam
Kurulca b€l(lenec€k diğer kalemler
cecir sİr.cind. Aaı sermıYeden iDdi.ilm€y. D€vıD Ed.c.ı U.surlır
Ş€İefiyc vtyı diğcı mAddi oldAyan durıİ varlüaİ tt bulaİ. ilişkin criel€nmiş vergi

}tkoİııülok|€nııiüı B.ıİalann örİaynaklanns İıişlin Yönam€liği! Gğçici 2 nci Daddesi.iı birinci
fıkrarl uy.nncl ç.ki.d.k s.rbay.d.n indnih€yc. k§m G)
N€| €rt€l€nm$ wr8i !zrhğ,/ve.8i bor€unün Banİalann ozlaynaılarına lıişkin YöDetmeliğin Geçici
2 nci maddesinin binnci flkrıst uyarınca ç€kiİdck s.rmay.d€n iıdirilm.yeı k§mı C)
Yeterli kı*ı s.rmayc bııIunİnaması halinde ilav. ma s.İı!üy.d€n indinm Fp acak ful.. G)
ilıv. Anı s.,ftıt.dcn Y.D,lan indiriml.r Tool.mI
il.t. An. s.İmıy. ToDtıml
Anı sermlye ToDlıml (Ani seİmıyFcekiİdeİ s.İm.y.+ ılıv.An. s..mıy.) 4sr-7]0
xATxl sER IAYE
Kııfumca uygun rörülğn bo.çlanma araçlan ve bunla.a ilişı(in ihraç primlen
Kuİumca ııy8üİ 8oİ0l.n borç|anmı ,raçlan v. bu.ıları ilişlıin ihnç primlen (6eçici Madde 4

r.rş!llklr (Bakal.nn Öztaynaİlaİına ilişkin Yöncımelığın E ancimaddesini. birinci fıkr.§ıidz
belinilen ıuıaJlar) 2_169

i.dirimI.r Önc6i Kıl!ı s.rnıye 2.769
lfu tkı s.mıYeden Y.Dılıcık I.dirimler
Banİanln kendi İaü s.rmaYesirı. vaDmls oldulu dolnıd.n v.yr dolıylt yıİrıınlal C)
Barüaİın İaüı !.rEıry. İalcm]€fioc yatuln yapaı ba!ı*il.İ ilc 

'inaİı§al 
kıırüluş|ır ı.raindaİ ihraç

edilen tt Yönctmeliğin 8 inci ıaıdd€sind. b.lirtil€n ş.dlan toşıyın özıay.rk kaleElcriD. b.nİr.ın

oİtaİlüİ paylann|n '/.l0 v.ya daha ızııa §ahip oluna. vc konsolid. cdilİncy.n banİalat v. liİaıısal
ku.uluşlann özloyn.k ünsuİlannA yıpılrn yıtnm|ann n.ı uzun pozisyoolan toplalMb, bğtanD
cekirdek s€rmay.sinirı % lo'nunu asan k§mı (-)

otaİlü paylann|İ %l0 vcya daha fızlı§ma sahip oluıan v€ konsolide .dilm.yen bı*alar ve finat$l
kuru]ü§lann ilav. ana s.rm.yc ile katk s€rm.yc ultsurl.nna yapılan yatınmlann net uzu, pozisyonlan
toDla,n!,ın. bankanh ç.ki.dck sernay.sinin %lo'ıınu a§aİ kısml G)
ort İlü paylarmtn %t 0 veya dahı fadasıoa sıhjp olunan v. lonsoıid. cditmcycn baİ*ajrİ tt finanlal
knludmn kaılı !.mırt Nulona yaDtla! yğıınmlann n l uzun pozisyonlan ıople|
Kuruıca b.lirlcnc..k diğ.r kalenler (")
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BANK MELLAT, MERI(EZi: TAHRAN_iRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
AI{KARA vE İzuİn şunrı,nnİ

3l MART 2020 TARiHi İrİnenryıa KoNsoLİDE OLMAYAN
riNANsAL TABLoLARA iı,işrix AçIKLAMA vE DipNoTLAR
(Tutaİlaİ aki bclirtilmcdikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade ed ilmiştir.)

şUBE,NİN MALi BüNYEsİNE vE RisK YöNETiMiNE İLİŞKiN giı-ciıtn

I. öZKAYNAK KALEMLERİNE İLIşKİN BİLGİLER (Dev8ml)

e) Bu başlıİ ılİndı U1,2ol4 tıİihindc yorürlüğc 8ir.D "8a.talann Özüıyİrİııİına I|işkin Vöıl4n.lild'
k lemlelin gcçiş s,nİeci sonlnda ulaşacaİlan loplam ıuıarlanna ycr vc.ilmişıiİ

]l Arıl|ı r0l9

r/ır0!4 6ıc..i

üİiD aut .c)
Kıtİı Seİln.yeden YıDılı. l ndi.im l.r ToDlıİnI
Krtİr s€rnıy. To9l.İıl 2,769
ToplıE Öıııy..!(A.ı S.rm.y. v. Kılİr s.mıy.ToDl.E!) {60.{99
A.. s..Dıy. v. tüık s.rmıy.ToDlıEü (TopL Öıİıy.ı&}
KrnuDun 50 it J l inci Dadd.lcri hoİüm|.rirı€ ı}&ın olarak kullındnlan lğcdilcİ
Kınunu 57 mi mıdd.§iniD bninci füra§tndaki s,n,n aşaı ıutarlar il. banıı]ann ılacaİlanndan dolay
.dion€ı( zorundı kaldıklırı v. gynı madd. uyrnnca.ld.n çıkamdm gcrekco cmtia vc
8ı}rincnkullğd.n .dini6 talihiıd.o itib.,.n bcş yıl g.çmcsi.e r.ğmğı.ldeı çıkaİı|ıİn.yİn|ınn n€i
dcncf dcİerı.ri
K@lca belirl.n.l.İ diğ.r h.saola,
G.çi| sii..ci.d. Aı. s.fu.y. t. Krtll s.mıy. ToplıEDd.. (s.ro.y.d.,)
l.di.ilm.y. D.v.n Ed...} Uasu.l.İ
onaİı* paylrnnın yüzd. %l0 tty5 daha azo, §anip oluan ve kon5o]ide dilrneyen bınİilır v.
finand tıuuluşlaru örİa}ı,aİ unsurla.ına yapılan yatınmıann n€t uzüı pozisyonbn lopıımrnln,
bantaıı,n ç.knd.İ !.rmay6inin yozde onünu ışan k|smın!n, Baİİalann Ö"İayİrHrnnr llişrin
Yo.ı.rneıiğn Gc§ici 2 ıci madd.siliü, binnci fıİrası uyannca ç.kirdcı( s€ımayenen, i|av..ü,a
s.nnavedcn tt kaü s.nnaitden indiıilm.yed k§fuı
odaİ]* paylannm %lo'dan daha fadaşına srhip olünan v. konsolid. edilm€y.ı banİıla, w finan§.l
kuruluşıann doğudıo yı üh dolayl, olafü ilav. aıı scmıyc vc kaü sc.nayc u!ısu.lınn }aplla[
yııınmlrnn na uuütı pozisyonIannın loplgm fulınnD Bın}rjıİm Özüı}ııaı|ır,na lıişkin
Yöı€hcıiğin c.§ici 2 ıci mad&§ioİı birinci fıkr&sı uyanncj, ilaw aıı. §.İDayedcn tt ıılİl
s€rmayeden indirilm.y.n kısmı
orüaH* paylannın %lo'daİ daha fadasına §ahip oıürıaİ v. konsoıid. €dilm.y.ı, baıİale, vc flr.ns.1
kuruluşıınn çeİird.k §.rnay. u.suİı.İın6 yap an yiıınmlarE ncl uzün pozisyoılınn|n, 8.çi.i
fııklarA dayanaı .n€l€nmiş v.r8i v.rıık|annın v€ ipoleİ hizrneti sunmı haİıannın Banıgların
Özİrraıdanü İlişkiı Yooelneliğin ceçici 2 nci maddesinh *inci fıkra§n,n (l) vc (2)..i ılı
b€nıl€İi uyanncı Pkjfd.k s.!rııy€d.ı indirileck ıürıİlanoıq Yön.ımcligin Geçici 2 nci İrddesiniı
birin i fıh-.sı üYrnDci c.kird.k scrmıYe&n i.dirilmcY.n kı§mü

öZKüYİAK
ToDlarn Özkaynak ( AE sğrİnayc v. kath s€maY. loDlamı) 460 499
ToDlm Risk At(hklı Tuı4la 506,80]
sERMAYE YETERLiLiĞi oRANLARI
cekirdek sermave Y.t.diliği oranı (%) 90,32
Arn s.nİ5v. Y€t.fliliğ o!-aiİ (./o) 90,32
sennav€ Yeterli|iği oİan| (%) 90,86
TA}lPoNLAR
Bankava öz!ü toDlam çekirdek sermaYe oİan| 2,5

2-5§e.maYe koruma intnDonu oranı (%)

8anİaYa özPü döİıgü.l s€rmaY. ıamDonu oful (o/.)

s.rnaye Koüumı v. Döogüs€l s.rEıayc Tın9onlan. ilişkin Yon ım.liğin 4 ibco D.dd.siıiı birioci
fıkİı§ü uvrnnca h.saDlaİAcrİ i]ııt c.kirdek s.İmıY. lul.nrıın risk ığırlüb wrlftlaİ tuırnıa o.anü (7.}

UtpulenıcıL iııdirim E§ıs|ıİlndı Aıım Tutınnı. Alİ.dı KıltD Tı.ıİiır
ortaİlü payıafının %l 0 veya daha azna s.hip olunan ı€ ıonsolide cdilmeycn ba.kalaf ve finaD§al
Lurulu§lann özİaynaı unsürlann yapılaı yatınmları,ı ncı lru pozisyonlanndi. kaynaİlınaı ıüıaİ
orı.İlü paylannın %lo'daİ &ha fızlrsnı s.hip oluİao vc kon5olidc .dilm.y€ı ban}rl.İ v. fiDaİsal
kuful§laru rİi.dct İ.rğyc ulauİlmnİ yıpıl.n yıımmların o.ı üzün pozjlyodrn dıı ıııııİlı,fu

lDot.L himeti sunıİıa hallanndan İaYnaİlana[ tuıa,
Geçici faİklaİa dayanan €nelenmi§ wrgi vaİhklanndan Laünaklanan tüıar
Kİlkl seımıye tle!.plım.rındı Di[k l. AIh.n Kı.§,lIkl.rı hi|§n s,n|İlır
slandaİı y.ıl§lm,n kul]rtnldtğ ılıcıkla, için ıyn|ı! 8.n.l k rş,|üıaf (oüildeyüryirrnibcşlik smİ
ölı(.si) 2 769
sıandart yİkk§,mın kullanıldlF ı|iğİlef için ımı.a gcocl ka§llül.nn .isk ığırl*h tüı.rlaİ
ioolaloının %l .25'üc k daİ olıı k6tnt 2-169
Toplam kaİşıl|k ıı]tannıı, I«.di Riskin Esa§ Turrn lç!.l DerEelendi.n.yc Dayal| Yaİl§ln f ile
H.saolarırnasırıa Iliskin T.bıiİ uvarıııca h€saDla.an ıoDIam bcklenen kayD iutan a§an ı(ısmı
Top|an lı§ılıl lutaruu. Kr.di Risli!,c Fl.s Tüıenİ lç§.l Dcr..tb,üirmcy. Daydı Y.İl§,nteİ ilc
Hc!.plaffnaslns llişİin T.bli! ı,yır,ı.a h6aph.rn topbn b.kbo.o kayıp tuıa.ını ı'.n h§lom,
slığİlam risİ ağfl|kh futarlaİı ıoolaınının 7"0.6'sıı. lada, oıan kısml
Gcçici Mıdd.4 hİkümlerin. ı.bi bo.clıım. ırıcı.rı li*;-:,->."(l o..k 20l8 v. l ocık 202ı ı.,sınd. uyrulınm.k İı.İe)
Ceçici Madd€ 4 hükümlerine ıabi ilave afi *maye l(a]cm]erine 

'lişkin 
ü§ı sınür

\, -.fGeçici Madd€ 4 hüküml€nn€ Ğbi ilav. ana *maye kal€mle.inin İ5l sınn aş.ıkısm! x -i,{_\ ..c.çici Madd€ 4 hükfu en,ı.labi kaü, §.rmıy. kaleİnl.riı€ ilişkin list sınır r li\ _G.çici Madde 4 hükfunlen.e tabi kaü| ssrmayc kal.ml.nıin ün sının §an kısm

30

i]

8Şi, 6o86rol.D

!,,

l. ,, ü iü'



BA}{K MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-iRAN İSTANBUL TtIRKiYE MERI(EZ,
AI\KARA vE izııİn şunnınnİ

3l MART 2020 TARiHİ İTİBARIYLı xoNsoLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA iıİşrix aÇıxıAMA vE DİPNOTLAR
(Tutaİlaİ aksi belirtilmedikçe Bin Türk Liras| ("TL") olarak ifade edilmiştir,)

ŞUBE,NiN MALi BüNYESiNE vE RisK YöNETiMiNE il-iŞKiN BiLGiLER

!. öZKAYNAK KALEMLERİNE İLişKİN BİLGİLER (Dev8mı)

b. Özkaynak hesaplsmasına dahit editecek araçtara i|işkin bilgiler:

Bulunmamakİadır.

c. İçsel sermaye gereksinimlnin cari ve gelecek faaliyetler ıçısından yeterliliğinin
değerlendirilmesi amacıyla uygulanan yakıaşımlar

Şube, Müd0rler Kurulu'nca 27 Kasım 2012 tarihinde onaylanan ve 27 Nisaıı 2018 tarihinde
güncellenen 'Risk Yönetim Politikalan ve Uygulama Usulleri' çerçevesinde 'İçsel Sermaye
Değerlendirme siıreci'raporu hazırlanma}İadır. Bu rapor ile Şube'nin maİuz kaıabileceği ttım
risklerin etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve ölçülınesi yoluyla gelecekıeki bir yllık zaman dilimi
içerisinde ihti}aç duyulacak sermaye bü},üklüğüntin belirlenmesi hedeflenmiştir. 20 l7 yılsonu verileri
dikkate alınarak hazırlanan 20l8, Z0|9,2020 yllan içsel sermaye gereksinimi Aıa|izı 29 Mart 20l8
tarü ve 12 sayıh Mttdtırler Kurulu kararı ile kabul edilerek onaylanmlştır. Şube'nin 2018 ylsonu
bilgiteri dikkate alurarak hazırlanan ZOl9,2020,202l yılları İçsel Sermaye Gereksinimi Analizi ise
28 Man 20l9 taıih ve 7 sayılı Müdiırler Kurulu kaıan ile kabul edilmiştir.

lçsel Sermaye Gereksinimi Analiinde Şube'nin faaliyet gösteIdiği alanlaı ve sunduğu hiznetler,
bunlar nedeniyle maıuz kalınabilecek ana ve alt risk unsurları ile mevcut )rasal sermaye gereksinimi,
bir önceki yılsonu mali verileri üzerinden, son dönemde ortaya çıkan gelişmeler ile BDDK tarafından
gönderilen senaryolar kapsamında ön0mtızdeki 3 faaliyet yıh dönemi hesaplanan tahmin ve

beklentiler çerçevesinde irdelenmekedir. Bu hususlar yanında Şube için geçerli olan ana ve alt risk
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BAnaK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
AI{KARA vE İzıı.rİn şunnınnİ

3l MART 2020 TARiHi irinınryı,e xoxsoıinB oLMAyANpixaxslı TABLoLARA iı,işrix AçIKLAMA vn nirxorr,ı,n
(Tutaılaı aksi belirtilınedikçç Bin Türk Lirası ("TL") olaİak ifade edilmişti..)

şUBE,NiN MALi BüNYEsİNE vE RiSK YöNETiMİNE iLişKİN BiLGiLER

rr. KuR RisKlNE iı,işxix eçıxıııııııa.n

Şube, dalgalı kur sistemine geçilmesiyle birlikte, kurun izleyebileceği yöndeki belinizliklerin arirüası
sebebiyle yabancı para net genel pozisyonunu surekli takip etmektediı. Şube, yabancı para borçlaııma
araçlarıİıl ve net }abancı pala yatırımlaİını riskten korunma amaçlı ttıİev afaçlan ile korumamaktadır.

Şube, kur riskine karşı TCMB'nin dğviz sepetine uygun pozisyon almaktadır. Döviz aktif pasif
yönetimi her tilrlü fiyatı likidite ve kedi risklerinin Şube'nin hedeflediği risk-getiri profili
çerçevesinde Ve §tıİdtırülebiliı karlılığı sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Ölçulebilir Ve yönetilebilir
riskler, ululması geıeken rasyolaı gözetilerek alınmalıiadır.

Şubenin döviz pozisyonundan kaynaklanan kur riski belirlenen limitler içinde izlenmekıe ve miuuz
kalınan kur riskinin ölçülmesinde, yasal ıaporlamada kullanılan "standai metot" kullanılmakadır.

Şube'nin finansal tablo tarihi ile bu taıihten geriye doğu son beş iş günO kamuya duyurulan cari
döviz alış kuılan:

ABD Dol.rı Euro l00 Japon Yeni B.A.E. Dirhemi
Bilanço Dcğcrleme Kuru 6,5696 7,210,1 6,04l |,1902

3l Man 2020 6,5l60 7,2l50 6,0227 |.77550
30 Man 2020 6,4346 7,0896 5,9006 1.75340
27 MaI1,2020 6,4560 7,06l0 5,8472 |,75920
26 MaIl2020 6,4024 6,92,1l 5,7368 |,74460
25 Man 2020 6,4943 7.0455 5,8600 1.76980

Şube'nin cari döviz alış kurunun finansal tabıo tarihinden geriye doğru son otuz g0nlük basit aritmetik
ortaIama değerleri:

ABD Dolaİı 6,3l05 TL
Euro 6,97,75 İL
l00 Japon Yeni: 5,85l4 TL
B.A.E.Dirhemi: 1,1196 TL

\ l
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(Tutaİlaİ aksi bclirtilmedikçc Bin Türk Lirası ("TL" ) olaıak ifade edilmiştir.)

şUBE,NiN MALİ BüNYESİNE VE RisK YöNETiMİNE İLİŞKİN BiLGiLER

II. KUR Rİ§KİNE İLİŞKiN Aç|KLAMALAR (Devıml)

Şube'nin kur riskine ilişkin bilgiler:

0uro ABD Dolırl Diğer YP Toplım
3l Mırt 2020
vırllklar

Nakit Dege.lo. (Kaso, EfekıifDeposu, Yoldaki Pafalar,
saltn Altnan Çekle,) ve Meİkez Bankası l57.484 99.352 8l 256.9l7
Bankala, 56.697 30.904 l68 t1,769
cerç€ğe Uygun Değe. Farkı Ka, v.yı z.İaİr Yaİrsltılan
Finansal v.rİklar
Psra PiyLsalaİından Alacaklaİ
Gerçcge Uypn Değe, FaIkı Diger KapsamlI GeIire
yansıtllan Finansal varltklar
Krediler 72.668 "l2,668

Işt
(lş

irak, Bığh ortaİlık v€ Birlikte Kont ol Edilen ortaİlıkla,
ortak ll klaİı)

hfa Edilmiş Maıiyeti Üzerinden D€B€rlen€n Finansal
vaİlıkla,
Risklen Korunma Amaçlı Tu,ev Finsnsal Varlıkla!
Maddi Dııran Varlıklar
Maddi olmayan Dursn varlıkla,
Diğer varllklar l40 l40

Top!ım vırhklrr 286.849 l30.396 249 4|7.494

yükünııillüklcr
Bankalar Mevduatı l25.248 72.60l 4 t97.8s3
Döviz Tevdiat H€sabı l0.ı.903 20.2{5 86] ı26.0ıl
Para PiYasalar|na Borçlaİ
Diğer Mali Kurulu§Iardaİı sağIanan Fonlaİ
lhraÇ Edilen Menl:ul D€ğerler
Müıelif BorçIa, 56 56
Risklen Korunma Amaçll Türev Finan§al Borçlar
Diğe. YukumlOlukle, 6 3 9

ToDlem }'ilklinlillükl€r 230.157 92.905 E61 323.929

Nft Bilnnço Pozisyonu 56.692 37.49l (6l8) 9J.565

Naı N-ram ılesap Pozisyonu
Turcv Finansal Araçlardan Alacaİla.
Tilrev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinekdi Krediler 113 116 1.219

Jı Arııık 20ı9
Toplam varIıklaİ J22.96J ı l9.5l0 112.125
Toplaİn Yükümlülükler 265.675 85.560 E09 J52.0.11

Net 8ilanço Pozi§yonu 57.308 33.950 l517| 90.68l
Net Na m Ile§ap Pozi§Yonu

Tü.ev Finansal Araçlaİdarı Alacaklaİ
Tlıfev Finansal AraÇlafdan BorÇlar
Gryrinekdi Krcdil.İ J66 .lJ l 191

Yukarıdaki tablo Şube'nin yabancı para n€t genel pozisyonunu önemli döviz cinsleri bazında
göstermeldedir. Tek Düzen Hesap Planı gereğince dövize endekli varlıklar finansal tablolarda
yabancı paıa değil Tiırk Parası olaİak gösterilmektediı.

Şube'nin 3l Mart 2020 tarihi itibanyla bilançoda dövize endeksli kedileri bulunmamaktadır
(3l Aralık 20l9: Bulunmamaktadır). Ayrıca 1.902 TL (3l Aralık 20l
kaışılıklar tabloya dahil edilmemektediı. 280 TL futarındaki tazmin
gayrinakdi kediler kaışılığı gayrinakdi krediler bakiyesinden
253 TL). t

m (3ı .Aralık 2019:
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AI{KARA vE İzMiR şUBELERİ

3l MART 2020 TARiHİ İrİnenıyı,,l KoNsoLİDE OLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iı,işrix AçIKLAMA vE DipNoTLAR
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BAIIK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN isrıxnuı TÜRKİYE MERKEZ,
AI\ıKARA VE izMiR şUBELERİ

3l MART 2020 TARiHi irinınryı,ı, xoxsor,inp oLMAyAN
FİNANsAL TABLoLARA iı,işxiıı AçIKLAMA vB nipxoııeR
(Tutarlaİ aİsi bclinilmedikçc Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifadc edi lİniştir.)

ŞUBE,NİN MALİ BüNYESiNE vE RisK YöNErİMİNE İLiŞKİN siıciı-ın
ırr. reİz onaxr nİsKİNE iLiŞKİN AÇ|KLAMALAR

Piyasalardaki faiz oranlaıının değişiminin Şube'nin faize duyarlı aktif ve pasif kalemleri tlzerinde
oluşturabileceği değer artış veya azalış|an "Faiz oranı riski" olarak tanımIanmaktadır.

Şube, faiz riskini aktifve pasif vade yapı|annın farklılığından kaynak|anan vade uyumsuzluğu riski ve
net faiz marjının zaman içinde dalgalanması şeklinde oluşan yeniden filatlandırma riski olarak iki
boyutta ele almalıladır. Faiz oranı riski, faiz oranına duyaılı aktif ve pasiflerin doğal olarak birbirini
dengelemesi yoluyla yönetilİnektedir.

Varlıklann, yükümlülüklerin vc nazım hesap kaIemlerin faize duyarhhğı (yeniden
fi yatlandırm8ya kalın süreler itibarıyla):

3l Ntart 2020
ı Ayı
Kıdar t-] Ay ]-l2 Ay 1-5 Y,l

5Y v.
üzeri f'ıizsiz Toplİm

V.rhklır
Nakit D€ğerler (Kas4 Efcktif D€posu,
Yoldaki Paralar, satın Alınan Çeklcf)
ve T.c. Merkez Baİıka§l 82.033 370,266 452.299
Bankala, 2|6.377 241.595 457.972
c€rçege Uygun Değeı Faıkl K& veya
zarara Yansütıla,l Finarsal varhkla, 35l 35ı
Paİa Piyasalarından Alacaklar
c€fç.g€ Uyguıı Değ€. F.rkl Diğeİ
Kapsarnh Geliİe Y.n§ıttI.n Finansa!
vsrlıklar
verilen krediler l 1 196 73.048 4.104 77.953
hfa Edilmiş Maliyeti üzerinden
Dcğerlen€. Finansal Varltklar
Di[er Varlıklarl|) l l3.659 l3.660

Toplım Vırtlklır zgE.llz 4 196 73.0.ıE 629.915 ı.002.235

yükümlülükler
Ba.nkalaİ Mevduah 393.064 393.064
Diğer Mevduat 80 l28.433 l2E.5l3
Para Piyasalarına Borçla,
Muhtel if Bo.çl3, 308 308
lfuaç Edil€n M€nkul Değcrler
Diğe. Mali Kuruluşlardaİı sağl6nan
Fonlar
Diğcr Yüküınltılukle. Q) 4M 479,906 480.350

Toplem l'ükümlülükler 521 ı.001.7ll 1,002.2J5

Bilınçod6ki L,zun PozisYon 297.E88 1 196 73.0ıE 37| -136

BiIİnçodeki Klse Pozi§yon (]7ı.736) (311.136|

Nazm Hesaplardaİi Uzun Pozisyon
Nazm Hesaplardaİi Klsa Pozisyon

Torrlim Pozi§Yon 297.88t 1 196 73.0{8 (311.736\

(|)

(2)
Diğeı vaİIlkla. sat|nn4 m8ddi olan ve olmayan duran va!|ıklar, 9rtelenmiş vergi varlığt vc dige. al(till€r eklenmiştir

Özka}nak|aİ, ka§ılıklaİ ve veİgi borcu "Diğer Yüklımlüluklei' içinde "Faizsiz" s0tununda gösterilmiştir
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BAıIK MELLAT, MERKEZi: TAHRAN-İRAN iSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
AI\KARA VE İzırİn şunu,nnİ

3r MART 2020 TARİHİ İrinenryı,l KoNsoLİDE oLMAYAN
FiNANsAL TABLoLARA iıişrix açırıAMA vE oipxorııR
(Tutaİlaİ ak§i bçlirtilmedikçe Bin Ttl* Lirdsı ("TL") olarak ifade edilmiştir,)

ŞUBE,NiN MALi BüNYEsİNE VE RİsK YöNETiMiNE İLİŞKİN BiLGiLER

IIt. r,lİz ouxı RİsKiNE İılşrİıı açıKı,ıMALAR (Devamı)

Diğer vaİllklar sattnn4 maddi duran varhklar, enelenmiş vergi varlığı ve diğe, aktilleı eklcnmişti.
Özİaynaİla. "Diğer YüLtmlol0kleİ" içiİde "Faizliz" süfununda gösterilmişti.,

İ

3l Arılık 20ı9
ı Ayı
Kıdır ı-3 Ay 3- 12 Ay ı-5 Yıl

5 Yıı v.
üııri l'ıiz§iz Toplım

vırİklır
Nakit Değerler (K6s4 Efektif Depo§u,
Yoldaki Paİalaİ, saıın AlınsD Çckler)
ve T.c- Mer*ez Bankast 79.734 400.5E5 460.] l9
Bankalar 2l6.02l 240.682 456.703
Gcrçeğe Uygun Değeİ Faİkl K& veya
zaıaıı yansıtıIan Finonsal vaılıklaı 4l4 4l4
Para Piyasalarında. Alacakla,
Geİçeğe Uygun Değer Farkt Diğcİ
Kapsarrılı Grliaa Yınsıtılan İinansal
varlIklar
verilen kıedi|er 23 4l9 68.820 4.134 73.396
hfa Editmiş M6liyeti üzerinden
Değerlenen Finansal Varhkla,
Diıer Varlıklar(ı) l 12.557 l2 558

ToDlım \'ırlIklır 295.7s6 23 tl9 66.t20 65tJ72 1.02JJ90

yükilnılülükler
Büıkala.r Mevduall 342.36| ]42.36t
Diğer Mevduat ,79

207,057 207.136
Para Piyasalarına Borçlaİ
Müıelif Borçlaf 407 40,|

Ihraç Edilen M€nkul Değerler
Diğeİ Mali Kurııluşl.rdan sağl.nan
Foolaİ
DiEel YOkOmlulükle. lı) 7l l 412.775 413.486

ToDl.m YilkOm!0l0kıer 790 1.022.600 1.02J.J90

Bilınçodaki Uzun Pozisyon 294,966 23 4l9 68.820 J6.1.22t
Bilençodaki Krsı Pozisyon (36,ı.228) (364.22t)

Nazım HesaDlardaki Uzun Pozisvon
Nazlm llesaplardaki Kısa Pozisyon

Toplam Pozi§yon 29{.966 23 4t9 66.620 (]61.22E)
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BAI\K MELLAT, MERKEZi: TAHRAN-İRAN İsraxsul, TÜRKİYE MERKEZ,
A}IKARA vE izMİR şUBELERİ

3ı MART 2020 TARiHi iris,{Rlyle KoNsoLiDE oLMAyAI\
r,ixıxsaı TABLoLARA iıişrix AçIKLAMA vB »ipııoııaR
(Tutaı|aı aksi bcl inilmedikçe Bin Tüİk Lirdsı ("TL") olaİak ifade edilmiştir.)

şUBE,NİN MALi BüNYEsİNE vE RİsK YöNETiMiNE İLİŞKiN BiLGİLER

lIı. FAİz oRANı RİSKıNE ıLiŞKiN AÇIKLAMALAR (DevanıD

b. Pırasal finınsal ıraçlara uygulanan ortalamı faiz oranları:

Aşağıdaki tablolarda yer alan ortalama faiz oranlan değişik vade dilimlerine uygulanaıı basit faiz
oranlannın ilgili vade dilimlerine isabet eden anapara futaılanyla ağırlıklandınlrnası yoluyla
hesaplanmıştır.

]l ]ltart 2020 Eulo ABD Doları Yen TL
(%| (%\ (%\ (%|

VırlıkIar
Naİit D.g.rle. (Kas4 Efektif Deposq Yoıdaki Paralar,
sıtın Alınan Çekler) ve T.c. Meİkez Bankasl

BankalaI 4"l5
cerçcğe Uygun Dcğeİ FaIkl KeI / Zann
yansıtılan Finansal vaılıklaı
Pala Piyasa|arından Alacaklaİ
Gerçeğe Uygun Değer Farkl Diğer Kapsamll Gelire
yarısıtılan Finansal varlıklar
v€rilen krediler 7,00 l0,35
Itfa Edilmiş Maliycti Uzerinden Değerlcnen
Finansal varlıklaı

yükümlülükler
BankaIar Mcvduatı
Diğer Mevduat 4,00
Para Piyasalarına Borçlaı
MuhtcIif Borçlaİ
ihraç EdiIen Menku| Değerler
Diğer Mali kuruluslaıdaı sağlanan Fonlaı

ABD Doları Yen TL3l Arılık 20l9 Euro
(oh\(%l (%| (%\

varlıklar

8,78
Nakit Degerleİ (Kssr, Efektif Deposu, Yoldaki Paİalaİ,
sattn Allnaıı Ç€kler) ve T.c. Meıkcz Bank&st

7,00BaJıkalar

yansılılan Finaısal varlıklaı
Paİa Piyasalanndan Alacaklaİ
Gcrçeğç Uygun Değer Farkt Diğer Kapsamlt Gelire
yansnılan Finansal vaılıklaı

7,00 8,16verilen krediler
Itfa Edilmiş Maliyeti Uzerindçn Değerlenen
Finüısal vaıııklar

ylikümlülüklcr
Bankalar Mevduatt

4.00Diğcr Mevduat g .||\: xPara Piyasalanna Bo.çlaİ
Muhtelif BorçlaI

İi !ı "rN&_,İhraç Edilçn Menkul Değerlcr . ,\\Diğcr Mali Kuruluşlaıdan sağlanan Fonlaİ

İı,
l
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BANK MELLAT, MERKEZi: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
ANKARA VE izııİn ŞunrıBnİ

3t MART 2020 TARiHi irisA.Rlyle KoNsoLiDE oLMAyAN
rixıNsaı reBLoLARA iıişrix açıxr,AMA vE nipNorııR
(Tutarlaİ aİsi belirtilmedikçe Bin Türk Lirasl ("TL") oIaİak ifade edilmiştir.)

ŞUBE,NİN MALİ BüNYEsiNE vE RisK YöNETiMiNE iü,iŞKiN BiLGiLER

ru. FAİz oRANr RİsdNE İLışKİN AÇIKLAMALAR @evamı)

c, BankacılIk hesap|ırından kaynaklanan faiz oranı riski:

Alım saİım hesaplarında izlenen kalemler ile 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 saylı Resmi Gazete'de
yayımtanan Bankalann Özkalnaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca özkaynak hesaplanmasında
dikkate alınan sermaye benzeri borçlar dışındaki kalemler haıiç olmak üzere, faize duyaılı ttlm bilanço
içi ve bilanço dışı kalemlerinden kaynaklanan faiz oranı riskidir. Bu risk dld yeniden fiyatlam4 verim
eğisi, baz ve opsiyonalite risklerini de içerir.

Yeniden Fiyatlama Riski

Faiz oranlanndaki olası değişimlerin aktif pasif vade yapısına göre bankanın net faiz gelirleri ve
ekonomik değerini olumsuz etkilemesinden kaynaklanabilecek zarar olasılığıdır. Şube bilançosundaki
vadesiz varlık ve }.tlkUmlükler faiz oranı değişimlerine duyarlı değildir. Vadeli varlık ve
yükumlülükler ise para cinsIerine göre değişen ölçeklerde yeniden fiyatlama riskine açılİır.

Verim Eğisi Riski

Verim eğisinin şeklinde meydana gelebilecek değişimlerin bankanın net faiz gelirlerini veya
ekonomik değerini olumsuz etkilemesinden kaynaklanabi|ecek zarar olasılığıdıı. Şube verim eğisi
riskine maruz kalabilecek vadeye sahip finansal ürilnler kullanmamaktadır. Şube verim eğisi riskine
maruz değildir.

Baz riski

Bankaca yapılan ikili veya çok taraflı işlemlerde baz olarak kullanılan farklı faiz oranlanndaı birinin
diğerine gOre artması veya azalmasrnın bankanın net faiz gelirleri veya ekonomik değerini olumsuz
etkilemesinden kaynaklanan zaraı olasılığıdır. Şube gerçekleştirdiği işlemlerde kullanılacak faiz
oranlan için farklı bazlar kullarımamaktadır.

Opsiyonalite riski

Gömülu olanlar da d6hil olmak tlzere opsiyon hakkı/},tıkümluluğü içeren finansal tlriinlerin bankanuı
net faiz gelirleri veya ekonomik değerini olumsuz etkilemesinden kaynaklanabilecek zarar olasılığıür.

Şube opsiyon içeren türev finansal tirünler kullanmamaktadır. Vadeli mevduat dışında opsiyonalite
içeren faize duyarh bir kalem yoktur ve bu kalemin toplam içindeki pay ihmal edilebilir seviyededir.
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BAIİK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİIT MERKEZ,
ANKARA VE İzı,ıİn ŞunnıBni

3ı MART 2020 TARiHi irinanıyı,ı KoNsoLiDE oLMAyAN
rixıxsıı TABLoLARA iı,işrix AçIKLAMA vB »irxorran
(Tutaİlal aİsi bel inilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olaıak ifade edilmiştir.)

ŞUBE,NiN MALı süxyrsİrrr vr nİsK YöNETiMİNE İLişKiN BİLGİLER

rV. BANKACILıK HESAPLARINDAN KAYNAKLANAI\I HlssE SENEDİ PozisYoN RisKİNE
iLişKiN AçIKLAMALAR:

Bankacılık hessplanndın k8ynıklınan hlsse senedl pozisyon riski

a) Risklerin özkaynaklarda gösterilen kazançlaıla ilişkisi ve stratejik sebepleri de dahil olarak
amaçlarına göre ayrıştırılması ve kullanılan muhasebe teknikleri ve değerleme yöntemleri
hakkında genel bilgiler ile bu uygulamalardaki varsa)amlar, değerlemeyi e*ileyen unsurlaı ve
önemli değişiklikIer:

Şube'nin borsada işlem görmeyen hisse senedi bulunmamaktadır.

b) Hisse senedi yatınmlannın bilanço değeri, gerçeğe uygun değer ve borsada işlem görenler için,
piyasa değeri gerçeğe uygun değerden önemli oranda farklı ise piyasa fiyahyla yapılan
karşılaştırma:

3l Dısrt 2020 Kırşllışttrmı
ıIi§§. senedi yıttrtmlırı

Bilanco Değeri
Gcrçcğ. Uygun

Değer Pivısı Değeri

l
Garçeğa Uygun Dcğer Fırkl K.r zırırı
yınsltll.n Finınsıl vırhklır ]5ı 35l
Borsada islc.n sörcn 35l 35l

2 l§lirıkter
Borsada iŞlem göf€n

J Bığl, ortakl,klır
Borsada islem gören

3l ArrlIL 20l9 Kırşlleşİrmı

lIiss€ senedi Yıİnm|İr| Bilınço Değeri
GĞrç.ğ. Uygun

Değcİ Piyısı Değ.ri

l
G..çeğ. Uygun Dcğer Fırk Kır zınrı
Yın$hlın Fioınğıl valhklı, 4l{ 4t1
Borsada isıem görcn 4|4 4l4
Iştirıkler
Borsada i§lem gören

J Bığlı ortskllklİr
Borsada iŞlcm gören

c) Hisse senedi yatınmlannın gerçekleşmiş krzau;.ç yeya kayıpları, yeniden değerleme değer
anışları ve gerçekleşmemiş kazanç veya kayplan ile bunlann ana ve katkı sermayeye dahil
edilen tutaılanna ilişkin bilgiler:

Bulunmamailadır.
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BANK MELLAT, MERKEZi: TAHRAN-iRAN İSTANBUL TÜRKiYE MERKEZ,
ANKARA VE İZMiR ŞUBELERİ

31 MART 2020 TARiHİ İrİnenryı,a KONSOLİDE oLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iı,işrix AçIKLAMA w »ipxoır,eR

ularıa, aksi b€lirtilmedikça Bin Tuİk Lirası ") olarak ifade edilmiştir.)

şuBE,NiN MALi BüıüyEsiNn vn nisr yöınTiMiNE iLlşKiN BiLGiLER (Devımı)

v. LİKiDITE RisKİ YöNETiMİNE vE LİKİDİTE KARşILAMA ORANINA İLİşKİN
AÇlKLAMALAR:

Likidite riski, Şube'nin nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlannı tam olarak ve
zamanında kaşılalacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip bulunmaması
nedeniyle ödeme yükümlülüklerini zamanlnda yeline getirememe riskidir. iki ana başlıkta
değerlendirilir:

Fonlama likiditesi riski: Herhangi bir beklenmedik kayba maruz kalmadan ve temerrilde düşmeden
borçlarını ve yilkitmlüliıklerini kaışılayamama riskidir.

Piyasa likiditesi riski: Yetersiz piyasa derinliği veya piyasa şartlannn boaılması gibi nedenlerle
piyasa fiyatını etkilemeden bir pozisyonun sattlamaması veya kapatülamaması ile herhangi bir nedenle
biı pozisyonun piyasa fi}"tünın oluşamaması riskidir.

a. Şube'nin risk kapasİtesi, lıkidite ri§ki yönetiminin sorumıuıukl8rı ve y8pl§ı, likidit€
riskinin banka içinde raporlaınısı, likidite riski stratejisinin, potİtika ve uygulama|arının
yön€tim kurulu ve iş kollarıyla iletişiminin nesıl sağlındığı hususlın dahil olmık üztre
likidite riski yönetimine ilişkin bilgiler:

Likidite riskine ilişkin uygulama ve sorumluluklar Müdürler Kurulu tarafindan onaylanan Risk
Yönetimi Politikalan ve Uygulama Usulleri uyaıınca belirlenmektedir. Şube'nin likidite politikası, her
türlü ekonomik koşulda yükümlUlükleri karşılayacak düzeyde bir likidite tamponuna süip olunması
ve geıekli likiditenin en duşuk maliyetIe sürdurtılmesidir.

Şube, sahip olduğu sermaye ve aktif/pasif yapısı itibaııyla yüksek bir risk karşılama kapasitesine
sahiptir. Yüksek kaliteli likit varlık stoku i|e nakit çıkışlaruıı kaışılayabilecek durumda olan Şube'nin
Likidite Karşılama Oranı piyasa ortalamalaıının çok üzerinde ve oldukça 1tksek olaıak
değerlendirilmektedir. A}rıca TCMB nezdinde kullanıma hazır limitleri de bulunmal<iadır.

Üst yöneıimin katıldığı günlüVhaftalık/dönemsel yapılan Aktif Pasif Komitesi ve Risk Komitesi
toplantılarında likidite durumuna ilişkin göstergeler incelenmekte ve likidite riski ele aluımalıadır.
Aynca, Risk Yönetimi biriminin hazırladığı düzenli nporlar ve Denetim Komitesi aracılığı ile
Müdürler Kurulu bilgilendirilmektedir.

Likidite riskinin yönetimi için, Risk Yönetimi Birimi fonlama ve likidite riskini, piyasa koşullannı,
farklı döviz türlerindeki hesaplann dağılımını, vade yapısını, maliyetleri ve beklenen gelecekteki nakit
akım yükümlülüklerini izlemektedir.

Risk Yönetimi Birimince, Müdtlrler Kurulu tafafından belirlenen likidite riskine ilişkin limitleri
izlemektedir. Risk Yönetimi Birimi, bunlara i|ave olarak, olumsuz senaryolann Şube'nin likidite
durumuna yapacağı etkileri ölçmek üzere donemsel likidite stIes testleri uygu|amalİadır. Fon
Yönetimi Birimi, herhangi bir zamanda ya da herhangi bir kaynağa ilişkin olarak fonlama
yetersizliğini önlemek için fonlama ve likidite riskini yönetmeldediİ ve Aktif Pasif Komitesi'ne ve
Risk Komitesi'ne Şube'nın likidite pozisyonuna ilişkin olarak düzenli raporlama|aı yapmakadır.
Genel Müasebe Birimi Finansal Raporlama Servisi, likidite kaışılama oıanını takip etmekte ve
BDDK'ya da yasal raporlamalar düzenli olarak yapıImaktadır.
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BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN iSTANBUL TtJRKİYE MERKEZ,
AııKARA VE İzvrİn şunnı,nnİ

3ı MART 2020 TARiHi irisARlyıı KoNsoLiDE oLMAyAN
rixexs.c,L TABLoLARA iı,işxix AçIKLAMA vB oipNorr,aR
(Tutarlal aksi b€lirtilmedikçe Bin Türk Lirasl ("TL") olaİak ifade edilmiştir.)

ŞUBE,NİN MALi BürüYE§İNE vE RisK YöNETiMİNE ıLışKİN BiLGiLER (Dev8mD

V. LİKİDiTE RİsKi YöNETiMiNE vE LİKİDİTE KARŞILAMA oRANINA İLıŞKIN
AÇlKLAMALAR: @evamı)

b. Likidite yön€timinin ve fonlama slrateji§inin merkezil€şm€ derecesi ile bankı ve banksnın
ortakhkları arasındakl işleyişi hakkında bilgiler:

Şube'nin likidite yönetimi Aktif Pasif Komitesi taıafından gerçekleştirilmektedir. Şube'nin
konsolidasyona tabi bağlı ortaklığı yohur.

c. Fon kayıaklarınrn ve sürelerinin çeşitliliğine ilişkin polıtikalar dıhil olmak üzcre bankanın
fonlame strateji§ine ilişkin bilgi:

Şube, vadesiz cari ve vadeli mevduat hesaplannın tabana yayılmış ve istikaılı olmasını, kullanılan
fon kaynaklarının çeşitlendiril-rnesini ve olabildiğince uzun vadeIi ve kalıcı olmasını hedeflemektedir.
Likiditeye ilişkin risk göstergeleri iIe likit varlıkların toplam vaılıklara orani, sağlanan fonlannrn
kıedilere oranı, toplaııan fonlaı içerisindeki yoğunlaşma gibi hususlaı yakından takip edilrnekedir.

Şube'nin toplam yükümlülükIerinin asgıri yüzde beşini oluşturan para birimleri bızındı
llkiditc yönetimine ilişkin bilgi:

Şube'nin toplam yukümlülüklerinin tamamına yakını Türk Lirası, Awo ya da ABD Dolan
cinsindendir, düşilk tutarlarda da GBP ve lran Riyali döviz cinsi hesaplar bulunmaktadır. Şube'nin TL
likiditesi, TCMB ve Bankalar nezdinde tutulan nakit ve nakde çewilebilir menkul kıymetler ile
yönetilm€ktedt. TL aktiflerin fonlanmasında TL, YP aktiflerin fonlanmasıııda YP pasifler
kullarıılmaktadır. Yabancı para fonlar, yabancı para cinsinden yurtdışı kaynakh hediler ve Şubemizde
futulan yabancı banka mevduatlanndan sağlanmaktadır. Yabancı paıa likiditesi, limitler düilinde
müabir banka hesaplannda fufu lına.ktadır.

Nakit çıkışlarınr karşılayabilecek seviyede yeterli y,iı}sek kaliteli likit varlık stoku bulunduıulması,
likidite riski yoğunlaşmalannı azaltma amacıyla fonlama kaynaklannda çeşitlendirme yapılması, vade
boşluğu analizi ile varl*lar ve yükümlülükler arasındaki vade farkının azaltllması, fon kaynaklarınırı
en az belirli bir kısmının toplanan fonlar yoluyla sağlanması gibi uygulamalarla likidite riski azaltım
teknikleri yünıflılmektedir. Alrıca çekirdek mevduat ve kahcı fon analizi yapılmakta ve toPlanan
fonlaıdaki yoğunlaşma yakından takip edilmekıedir.

e Stres testinin kullanımına ilişkin açıklama:

Muhtemel likidite zayıflıklaıının kaynaklarını ve mevcut bilanço içi ve dışı pozisyonlar ile ilgili
likidite risk iştülna ulumlu bir şekilde hareket edilip edilmediğini tespit edebilmek için Risk
Yönetimi Birimi tarafindan senaryoları BDDK tarafından da iletilen 3 tiırde likidite stres ıesti
uygulamaktadlr. Bunlar Şube'ye özel, piyasanın geneline ilişkin veya her iki duıumu birlikte dikkate
alan str€s testi senalyolarürrı içermektedir. Likidite riskine ilişkin stıes testleri düzenli periyotlarda
gözden geçirilmekte ve sonuçlarü tisı yönetim ıarafından da takip edilmektedir.

ç.
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d. Kullan|lan likidite riski azaltım tekniklerine ilişkin bilgi:
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BANK MELLAT, MERKEZi: TAHRAN-iRAN isıexsuı TÜRKiYE MERKEZ,
AjIKARA vE İzırİn ŞuunlrRİ

31 MART zozo rmirıi iriıınryı,a xoxsor,i»o oLMAyAN
rixaxsıı TABLoLARA iı,işxix AçIKLAMA vB nipışorı,c.n
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

ŞUBE,NİN MALi BüNYEsİNE vE Rlsx yöxeriııliıE iLıŞKiN BiLGiLER 1Devamı;

v LİKİDİTE RİsKl YöNETİMİıE vn LiKİDİTE KARŞILAMA ORANINA ıLışKIN
AÇIKLAMALAR: (Devaml)

f. Likidite acil ve beklenmedik durum planına ilişkin genel bilgi:

Muhtemel ciddi likidite sorunIarınn tanımlanması ve yönetilmesi için gereken esaslann oluştuıulınası
amacıyla Likidite Acil Eylem Planı oluşturulmuş ve MUdürler Kurulu tarafından onaylanmıştır. Plan
nihai olarak cari ve mevduat hesap süiplerini, alacaklılan ve sermayedarları korumay
hedeflemektedir. Likidite Acil Eylem Planının temel göstergeler beliılenmiştiı, likidite vaziyeıinde
beklenmedik gelişmeler olması ya da diğer göstergelerin tetiklenmesi durumunda plan uygu|amaya
alınmaktadır. Planın izlenmesinden Risk Komitesi, uygulanmasından Aktif Pasif Komitesi
sorumludur.

tt
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BANK MELLAT, MERI(EZ|: TAHRAN-iRAN İSTANBUL TÜRKiYE MERKEZ,
A|{KARA VE izııiR şunnınni

3ı MART 2020 TARiHi irisıRlyl,l xoxsoıinB oLMAyAN
rix,c.xsAl TABLoLARA iı,işxix AçIKLAMA vn »ipxorı,ln
(Tutaİlü aksi belirtilmedikçe Bin Tüık Lirast ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

şUBE,NiN MALİ BürıynsİxB vs nİsr yöxrriırıixE İLİŞKiN BİLGiLER (D€vımı)

v. LİKIDİTE nİsrİ yöşnriMiNE VE LİKİDİTE KARşILAMA ORANINA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR: (D€vamı)

Lıkidite Karşlıamı oranl:

Jt Mırt 2020

Diıİıt. AllI!!. orını
Urrulın mımı, Toolı m Değ.r(l)

Ditllıı.AlDD. orı.ü
Uvıulıonrı Toolıo D*tr 0)

TP+t,P TP+YP l,P
\ [ Xsı]K ı(ALiTf,ı-i t-iKiT \,^Rl-IXı-AR
l yüsek kaheli likn vdl,ılar |l5,69,1 2s1.47l
NAKiT cIKI§LARt
2 c.rç.k hsi m.vduat w D€Elend. mevduı {5.996 .l5,9o7 .l.J l8 :l.Jı:l
3 I§titİl,h ınevdual 5 629 5 J4l 26l 277

Düşü istikrh Dğvduı 40,367 40 ]66 4-031 .{ 0]7
5 G.rçtk İişi m.vduaı vt p€mİ.nd. m.ıduaı dşlrıd.

k.lın tchinı§tz borçlrf 456..]56 262.aaz l07.0?5 ,l].ııııi
6 oD€İ?syoncl m.vduat ı,]l8 l ]l7 ]]0 329
1 oDcriryoncl olmayan mclduaı E3 Eı2 8l 4l4 33 529 ]2 566
8 Dil€r l€minaısı, bo.çlaİ 373.2l6 lE0 l5l ]73.2l6 l80,15l
9

l0 Diğ€r nakit çııışlan
lı Tİİev yoküBlülüİler w teminaı tammlaDa

yOkümlO|üleri
l2 Yapdandınlm§ finansal ıİıçlardaı bofçlaf
l3 Finınsaı piyıralar. olaı boİçbİ için vcnbı

ödcbc t .hhüılcri ilc diğ.İ bilanço d§|
yokirnlOlüİı..

l4 Hğt agi bir ş.n beğn oln İ.|an.ıydıbilir bilrnç!
dşı diğ.r yüfu,|ülüle. il. !ödşm€yc d.Flı diğ.,
yüOrtılülübr

ı5 Diğe. cnytlmöz vcya şanı bağlü olaİak cayıl.bjliİ
bilanço dışı borçla,

l,55l 125l 141 3l8

|6 ToPLAI| ti^ıii t cIKü§LARI Il1.74l) 2,17.57E

|1
lE
l9 Diğ€r nakiı siri§leri 443.6J9 80 622 443 639 Eo 622.

2,o ToPLA]u \AKiT ciRiŞı-ERi 4-{J.6.]9 a0.622 .lJJ.6]9 E0.62ı

2| TOPLAM YKLV STOKU 445 694 154.411,

22 TOPLAM }üET NAK]T ÇıKI§LARI !02.93J 136,140

23 LıKIDITE KAR§ILAMA oRANI (7") 432,99 l86.92

(ı) Ayhk ba§it ariırnetik ortalüna alhma} suıetiyle hesap|anaıı likidile ksrşılarna o.rnrrırn son 0ç ry için İı€saplanan

ottalamasl, haflalık basit sriİn€tik ortalam.8lünmsk suretiyle hesaplanan likidile ka4llamı o,mınm son üç ay için
he§aplanan oatalaİİrısı

3l Man 2020 dönemi en düşük, en yüksek ve ortalama Likidite Karşllama Oranlan aşağıdaki tabloda
yer almakadır:

caİi Dönem En YüksĞk Tarih En Düsük Tırih ortalams
TP+YP 4a4,61 l 0l 2020 4l3,96 l5 0ı 2020 433.1l

YP 256,65 l 01,2020 |66.42 22_o1.2o2o l88.60

İ
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BAIIK MELLAT, MERKEZİı TAHRAN_iRAN İSTANBUL TÜRKiYE MERKEZ,
ANKARA VE İZMiR ŞUBELERi

31 MART 2020 TARiHi irİsaRIYLe xoNsoLiDE OLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iı,işriN AçIKLAMA vE DipNoTLAR
(Tutallar ak§i btlirtilmedikçe Bin Türk Liİası ("TL") olaİak ifade edilmiştir.)

şUBE,NİN MALi BÜNYESİNE VE RisK YöNETiMiNE iLiŞKiN BİLGİLER @evamı)

v. LlrİDiTE nis«i yöxnriMiNE vE LlKlDiTE KARşILAMA oRANINA
AÇIKLAMALAR: (Devamı)

Likidite Karşllama Oranı (Devamı):

iıişxiu

31 A.ıhk 20r9

Dikİrte AİnDı or.Dü
Uv!ul..Dtmı! ToDtım Değeİ (')

Dikklt. Alüm. oİınI
UygulınD4 ToDlıft Değ.r (!)

TP+YP YP TP+YP YP
YüKsEK KALİTELi LiKlT vARLIKLAR
l yüksek kaliteli likit varlıklar 4E2.156 262,237
NAKiT çtKüŞLARI
2 G€rçek ki§i m€vdüat \€ D.rakende m€tduat 69.627 69.536 5.J08 5.]04
3 ]],08E 33.00] 1.654 1.650

Dü5ü istikradı mevduat ]6 539 36.535 3.654 3 653
5 G€rçek kiŞi nevduat v€ p€raİend€ nevdrı .İınd,

kalan teminatsa borçlar {52.65l 259,3ll 38{.0l7 l91-982
6 oD€rısYonel m€vduat 1.0l7 1.0l6 254 254
1 oD€rısyonel olmayan mevduaı l 13.119 ] l0.945 45 247 44-378
8 Diğer teminaısız borç laİ 338.516 ]47.350 338,5l6 l47.350
9 T€minaılı borçlar
l0 Diğe. nakit çıkışlan
ll Tüev yülom|üliıkler v€ teminat tamamlama

ütkü,ıİt]üıİİleri
|2 YaDtlmdnlm§ fin salmç]ddm borçld
l3 FiıaDsal Piyasalaİa olan borçlal için v€rilen

öd€m€ ta.}hütleri ile di&r bildç, dtşt
$k0İnlülükl.r

l4 Hcrhaüıgi bir şana bağl, olmaks,z,n ca}ılabilİ bilaDç.
üşı diğe. yiikilElolükler ile §ödeşm.y. dayalı diğ.r
yükümlOıükl.r

15 Diğer cayılamaz v€ya şanı bağll olaİak caytlabilir
1,074 941 288 275

l6 TOPLA[l NAKiT clKü§LARI 389.6l] 197.56ı
N c l-E
l1
l8
l9 Diğer naİiı giri§Ien 422-682, 94_765 422-6a2 94,165

20 ToPLAM NAKiT GiRişLtRi 422.682 94.16s 42z.6a2 9{.765

2l TOPLAM YKLV STOKU 482 l56 262-231
22 TOPLAM NET NAKiT ÇIKüŞLARI 97 4o4 l02-191
23 LiKiDiTE KARŞILAMA oRAxı (%) 495,0l 255,|0

(ı) Ayllk basit aİitnetik onalama alınmak suretiyle hesaPlanan likidite kaİştlüna oranınm son üç ay için hesaplarıan

onalamasl, haftalık basit aİitrnetik orlalama allnmak sur€tiyl€ h€§aplanan likidite ka§ılama oranının son 0ç ay için
hesaplanan ortalaİnast

3l Aralık 2019 dönemi en dtişük, en yüksek Ve ortalama Likidite Karşılama oranlan aşağıdaki
tabloda yer almaktadır:

cari Dönem En Yük§ek Tarih En Düşük Terih orta|ıme
TP+YP 545,30 6,11.20l9 163,19 22.10.2019 495,38

YP 5J 1,69 27.1o.2o|9 2l7,5z l8.12 20l9 268,00

\.t
l
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BAIYK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TtIRKİYE MERKEZ,
AİIKARA VE İZMİR ŞUBELERİ

31 MART 2020 TARiIIi irİsARIYLa KoNsoLiDE oLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iı,işxix AçIKLAMA vB nipNorıaR
(Tutaılaı aksi bclirtilmedikç€ Bin Türk Lirası ("TL") olaİak ifade edilmişü.)

şUBE,NİN MALi BüNYE§iNE vE RİsK YöNETiMiNE İLişKiN BiLGiLER (DeYamD

v. LİKİDiTE RlsKİ YöNETİMİNE VE LİKİDİTE KARşILAMA oRANıNA İLİşKİN
AÇIKLAMALAR: @evamı)

Aktifve pasif kalemlerin kalan yadelerine göre gösterimi:

(') Bil-çoy, oluşfu.an 8ktif hcsaplardan sabit kıymetleİ, işıirak ve bağlı onaklüklar, ayniyat mevcudu ve peşin ödenmiş
giderle, gibi bankacılık faaliyeüerinin suİd0İulmesi için gereksinim du},ııla., krss zam.nda n kde dönuşm€ şans|
bulunmıy.rr diğe, alİif niıclikli hcsapla. buraya kMediIir,

(2) 
Özkaynaklaı "Digeı Yükomlülokler içinde 'Dağıtılamayan" süfununds gösterilmiştiİ.

M€nkuI kıymetleştirm€ pozi§yonuna ilişkin bi|giler

ü:r\ş ;f

Krd.r l_J Ay }|2 Ay 1_5 Ytl 0tn
5Ydv.

3l İın2020

Naİit D.ğerlcr (Kasa, Ef.ktif Dcposu,
Yoıdaki Püılır. saı,n Alünan Çekl.r) v.

37o 766 E2 0]3 431299
Bankalar 451 972 457 9,12

c.fç.ğp Uy8ün I).8.r Faı*ü K6r/z3r.r.
Yın§ıtl.r M.nİul Dcğcrtğ 35l 35l
Paİa Piyasalendın Alacakld
ccİçe& Uygun D.ğcr Fat'q Diğcr r,lps.Dlt
G.lirc Yar§ılııo Finaısal Vaİ|ıu.,

l { 73,048 4l04 ,7 95]
Ift Ediln8 Mrliyai üz.fin&n Dct rl.n ı
Fiaaİld v.rlülı.
Dı{er Va,hk]a, l|) l 1,09l l2.56E l3.66c

E26.2J9 62.03l 1.095 796 7J.O{E 0 l7.o23 1.002.2J5

l'ükümlülükler
]9] 064 393.064Baı}a]ar Mevdüalı
l26 433 E0 l28.5l3DiğcrMevduai

DiEer Ma]i Kurulu§lardaı sağla,an Fo.jaİ
Pm Piyasalmna Borclaİ
Ihİac Edilen Menİul D€ğ€rler
MuhıelifBor(lal ]0E ]08
Dil.İ Yüümlı]lıikl€r o) 441 {?9 906 480 ]50

roDlım Yükümlülükleİ 52ı,805 524 4?9 906 ].002.2]5

Likidiı.Aclğl ]06 434 El 5!0 l 095 13 048 (462 88])

İ.t Bilılco D§t PoıilYoİ
Türcv Finansal AJaçlarda, Alacaklat
Tüev Finansal Arıçlardan Borçlar
Gayrina}di Krediler

3l A..hk 20l9
E57,2E8 19135 280 il l9 68 820 0 l6 E4E 1.02],]90
549 825 ,90 172.,l75 1,02],J90Toplaİn YtİümlOlüİlğ

Liudile Acüğl J07.ıl6J 7E.9{5 280 :l l9 68.820 ({s5.927)

Net Bilanco Dısl Poıi§voı
Tfuev Finartsal Araçl.İd4 Alacaİlar
Tfuev Finans.l Arıçlarda Borçlar
Gawinakdi Kr.diler

I

Bulunmamaktadır
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BANK MELLAT, MERI(EZ|: TAHRAN-İRAN isıaxnur, TÜRKiYE MERKEZ,
Aı{KARA vE izvıin şunrı,rni

3ı MART 2020 TARitIi irinı.nryıe xoxsoıinp oLMAyAIy
rixexsı,r, TABLoLARA iı,işxix açıxıAMA vE oirxorı,ın
(Tutarlaİ ak§i belinilmedikçe Bin Türk Lira§ı ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

şuBE,NiN MALi süxynsiıp vB nisx yöxorirı,ıiNE ir,işKiN niıGiınn 1oevamı;

vı. KALD!RAÇ ORANıNA iLiŞKiN AÇrKLAMALAR:

5 Kasım 2013 tarihli ve 28812 saylı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankalann Kaldıraç Düzeyinin
Ölçulmesine ve Değerlendiril-rnesine İlişkin Yönetmelik" uyarınca hesaplanan kaldıraç oranma ilişkin
tablo aşağıdadır:

Bilınço İçi verlIk]ır 3l Nlırt 2020(l) 3l Arılık20l9(t)

l
Bilanço içi varlıklar Ct0İev finansal aİaçlaİ ile kredi İlrevleri hariç, !ğminatls,
dahil) 999.469 l 028 l23

2 (Ana seİmayeden indirilen varhklaİ) ( 1.046) (1.097)

3 Bilanço içi varlıklara ili§kin ıoDlam.isk tutart (l ve 2 nci §aıtrların toplaml) 998.424 l.027,026
Tür€v finsnsıl ırıçlır ilc kr.di ıilrevleri

4 Tilrev finansal araçlar ile kreditürevlefinin yenil€me maliyeti
5 TO.ev linansal aİaçlar ile kİeditürevlerinin potaİısiyel kedi riski tuıaİl

6
Tüİcv finansal araçlar il€ kİedi t0İevlerine ili§kin toplam risk futarl (4 ve 5 inci
satıalaİm toplam0

M€nkul k}met v€ emtiı t€minııh finınsmın işlemleri
7 Menkul klymaı v€ emtia teminatll finsnsm5n işlemlerinin menkul klymet ve

emıia ıeminaıll finansmaİı işlemlerinin risk tuıan (Bilanço içi haİiç)
8 Aracıı|k edilen iŞlemlerden kanaklaııan fisk tuıart
9 MenkuI klymet v€ emtia temin.ılı finansmaD işlemlerine ilişkin toplsın.i§k

futarı
(7 vc 8 inci satırlann toDlaml)

Bilanco dlşl işleml€r
l0 Bilarüço düsı i§lemleıin brüt nominal ültan l636 | -271

ll Krediyc dön0§turme oranlan ile çarplmlndan kaynaklanan dilzeltıne tutaİı

] 2
BiIanço dlşt işleml€re ilişkin ıoplan risk fuğİt (ı0 v€ l l inci saılrla.ın
toplamı) 1.836 1.277

se.nıye vo toD|ıüİ risk
l3 Ana scrmaye 462,252 455.28l
l4 ToDlam .isk tutan (3. 6.9 ve 12 inci satırlaİrn toplaml) l 000 260 1.023.303

Kıldtrıc orınI
l5 Kaldıraç oranl 46.2l M,27

(ı) Tabloda yer alan tutarlar 0ç aylık oİtalamaIaİı gösteİmellcdir
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Şube'nin bilanço taıüi itibarı ile geçmiş Uç aylık dönemde bulunan değerlerin aritmetik ortalaması
baz alınarak hesaplanan kaldıraç oranı o/o46,2 l ( 3 l Aralık 20l9: o/o44,27) olarak gerçekleşmiştir.
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BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-iRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
ANKARA VE izıvrin şunnı,nnİ

3l MART 2020 TARiHi iTiBARIYLA KoNsoLİDE OLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iı,işrix ıçıxıAMA vE DipNoTLAR
(TutaİIaI aksi b€!irtilmedikçe Bin Türk Lirast ("TL") olarak ifade edilmiştir.

vII. RisK YöNETİMİNE İLişKİN AÇIKLAMALAR:

23 Ekim 2015 tarihinde 295ll sayılı Resmi Gazete'de yaymlanan ve 3l Mart 2016 tarihinde
yünırllığe giren "Bankalarca Risk Yönetimine ilişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında
Tebliğ" uyarınca hazırlanan dipnotlar ve ilgili açıklamalar bu böltlınde verilmektedir. Şube'nin
sermaye yeterliliği hesaplamasında kedi riski için standart yaklaşun kullanıldığından, içsel
derecelendirmeye dayalı yaklEun kapsamında hazırlanması gereken tablolar verilmemiştiı.

Risk Yönetim sistemi, Şube'nin maıuz bulunduğu risklerin sistemli yönetilınesi amacıyla oluştuıulan;
Müdtlrler Kurulu, Denetim Komitesi, Risk Komitesi ve Risk Yönetimi Birirni'ni ifade eder. Müdürler
Kurulu, Şube'de Risk Yönetim Sistemi'nin sahibidir; Şube içinde etkin, yeterli ve uygun bir risk
yönetim sisteminin tesis edilmesini ve bu sistemin sürekliliğini temin eder. Şube Risk Yönetim
Sistemi'nin temel amacı, Şube'nin gelecekteki nakit akımlannın ihtiva ettiği risk-getiri yapısını, buna
bağlı olarak faaliyeılerin niteliğini ve düzelni izlemeye, kontrol altında fuğnaya ve gerektiğinde
değiştirmeye yönelik olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla" maruz
kalınan risklerin tanımlanmasnı, öIçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktır.

Risk yönetım hedef ve politikaları:

Risk biı işleme ya da faaliyete ilişkin bir parasal kaybın ortaya çıkması veya biı giderin ya da zaıarın
oluşması halinde ekonomik faydanın azalması ihtimali olarak tanımlanır.

Şube hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle bazı risklere maruz kalmalİadrr.
Risk yönetiminin amacı belirlenen uygulama usulleri ve limitler aracılığıyla maruz kalınan risklerin
tanımlanmasını, ölçtllmesini, raporlanmasını, idenmesini, kontıol edilmesini ve bu kapsamda
benimsenecek risk profili ile uyumlu içsel sermaye geıeksiniminin beliılenmesini sağlamaktır.

Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

46

1

ı Şube'nin viryon, misyon, strateji ve hedefleri,
ı Şube'nin öncelikli ve ağırl*lı faaliyet alanları, ürilnleri ile bunlann hacmive özellikleri,
o Şube'nin organizasyon yapısı, insan kaynakları
ı Maruz kaluıacak riskler ile ilgili geçmiş olaylar ve denefmler,
. Risk yönetimine ilişkin veri tabanı kapsamı ve kaliıesi,
ı Şube'nin teknolojik yeterliliği ve bunun risk izleme ve yönetme faaliyetlerine olan katkı

seviyesi,
. lçsel sermaye gereksinimi ve fiili özkaynak seviyesi ve bunlarla uyumlu risk d0zef,

Risk yğnetimi politika ve usulleri şubenin bolı.ıtu, faaliyetlerin kapsam ve karmaşıklığı, kullanılan
üriın çeşitliliği gibi faktörleri göz önünde tutularak belirlenir ve geliştirilir. Bu açılardan

değerlendirildiğinde kedi riskinin yönetimi bü},tlk önem taşunaktadır.



(Tutaİlal aksi beIirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olaİak ifade edi lmiştir.)

şIIBE,NiN MALİ BüNYESİNE vE RİsK YöNETiMiNE İLİşKİN BİLGiLER (Devımı)

vII. RİsK YÖNETiMiNE lLİşdN AçIKLAMALAR (Devamı):

a. Risk ağırılklı tut8rlara geneı b8kış:

Risk Ağırllklı Tutsrlır
A§gıri sarmıya
YükOmt0l0ğİ

3l İlırl2020 Jı Arıllk 20ı9 JI iuırt 2020
l l«edi riski (ka$ı laıafkrcdi ri§ki haıiç) 220.548 2z1.552 |7.644
2 standart yakıa§lm 220.548 221.552 17.u4
] ı lm
4 Karş| taraf kİedi riski
5 Kü5| tarafkedi.iski için standan yaklaslm
6 l model ı

1 Bs§it ,isk ağrdlg yakl§tml veya iç§el mod€ıle.
ysklaşımın& baııkacll* hc§.bndaki hi§s€ s.nedi
Dozisyonıan

8 KYK'ya yapılan yattrımlar-içerik yöntemi
9 KYK'ya yapılan Yatınmla,r-izahname Yöntemı
l0 KYK'ya yaDtlan Yattrım|ar-% l2 50 İisk ağt.|lğı yöntemi

ll Takas riski
|2 Barıkacıllk hesaplaİındaki menkuI kıymetleştirme

DozisYonlaİt
I3 lDD d€recelendirmeye dayall ya*la§ım
l4 lDD d€netim otoritcsi form0l0 yalila§lmı
l5 staııdan ba§iülestirilmis denetim otoritesi formol0 yakla§ımt

l6 Piyasa riski 94.539 91.611 7.563
l7 standarı Yakla5ım 94.539 91.611 7.563
ı8 l model
l9 opeİasyonel risk 206.843 l93.575 l6.547
20 Temel gösterge yaklaşıml 206.843 l9].575 |6.547
2l standart Yakla§tm

lıeriölçOm yaklaşlmı
?3 öztaynaklardan indirim eşiklerinin altındaki tutaİla, (o/r50

risk ağlrlıllnatabi)
24 En doşuk değer ayarlanıaları

-I,oplam 
( ı+{+7+E+9+l0+l l+l2+l6+ l9+23+2{) 521.930 506.EOt .{l.?5J

b. Karşı Taraf Kredi Riski (.KKR") Açıklımalan:

l. Karşı taraf kredi riski'nin ğlçüm yötrtemlerine göre değerlendirilmesi:

Bulunmamaİİadır.

2. Kredi değerleme ayarlamaları (gKDA") için sermaye yüklımlülüğü:

Bulunmamalıadu.

q,l
{"

!ı

3. sıandart Yaklaşım - Risk sınılıın ve risk ağırlıklarına göre karşı tarafk;edi

Bulunmamaktadır. '\

4. Piyasa riskiyle ilgili açıklanacak nıteliksel bilgiler:

Şube'nin genel piyasa riski, kur riski, spesifik risk, emtia risk, takas riski ve alım satım
hesaplanndaki kaşı taraf laedi riski nedeniyle maruz kalabileceği zaraı olasılığıdır. Piyasa riskini
oluşturan risk unsuİlannln tanımlan ve bunlara özgü hususlaİ aşağıda verilmiştir.

4,I
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BANK MELLAT, MERI(EZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL Tt RKİYE MERKEZ,
Aı{KARA VE izMiR ŞUBELERİ

3l MART 2020 TARiHİ İrinanryıa KoNsoLİDE oLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iı,işrix AçIKLAMA w niprıoııaR
(Tutarlaİ aki bclinilmedikçe Bin TtIIk Lirası ("TL") olaıaİ ifadc edilmi ştir.)

şUBE,NiN MALi BüNyEsiNE vE RisK yöNETiMlNE iLlşKiN BiLGiLER (D€vamı)

vll. RisK yöNETiMiNE iLişKiN AçıKLAMALAR (Devımı) :

Genel Piyasa Riski

Şube'nin alım satım hesaplan içinde yer alan finansal araçlara ilişkin pozisyonlann değerinde faiz
oranı riski ve hisse senedi pozisyon ıiski nedeniyle maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.

Faiz Oranı Riski

Şube'nin, faiz oranındaki har€ketler nedeniyle finansal araçlara ilişkin pozisyon durumuna bağlı
olarak maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.

Şube fınansal araçlann aktif bir şekilde alım satımını }apmamaila, bu nedenle alım satım hesaplan
bulunmamakla biılike satılınaya hazır menkul kıymetler cüzdanı nedeniyle özellikle Ttlrk Lirası faiz
oranlanndaki dalgalanmalardan etkilenebilrn€ktedir. Bu risk bankacılık hesaplanndan kaynaklanan
Faiz Oranı riski içinde ele aluımakadır.

Bunun yanında satılmaya hazıı menkul kıymet alımlannda bankanın sabit vadeli kaynak yapısı, bu
yapının ağırlıklı vadesi (duıasyonu) ve maliyeti göz önünde tutulmaktadır.

Hisse Senedi Pozisyon Riski

Şube özkaynaklann 7ol'inin altında hisse senedi pozisyonuna süiptir ve değerleme farkı kayıtlara
yansltıİmıştır.

Kur fuski

Şube'nin tüm döviz varlık ve },tlkümlulükleri nedeniyle döviz kurlarında meydana gelebilecek
değişiklikıer sonucu maruz kalabileceği zaıar olasılığıdır.

Şube döviz pozisyonunun yönü, miktan ve kompozisyonu ile ilgili kural ve srnırlamalaruı
belirlenmesi ilke olaıak Müdilrler Kurulunun yetkisinde olnakla berabe1 Müdtirler Kurulunca fusk
Komitesine dewedilmiştiı. Risk Komitesi Tüıkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmel€ri uygun gördüğü

aralıklarla değerlendirerek döviz pozisyonuna ilişkin limit ve sınırlamalaıda uygun gördtlğü

değişiklikleri yapmaktadır.

Şube yönetimi uzun pozisyon tEunay ve bu pozisyonu genellikle USD ve EUR paıa cinslerinde eşit
ağırlıkta süditrmeyi tercih ennektedir, dolayısıyla banka yasal sınırlar içinde kuı riski taşrnalıadır.

Spesifik Risk

Şube'nin alım satım hesaplan içinde yer alan finansal araçlara ilişkin pozisyonlard4 olağan piyasa
hareketleri dışınd4 bu pozisyonları oluşturan finansal araçlan ifuaç v€ya garanti eden ve ödeme
yukumlülüğünü üstlenen kuruluşlann yönetimlerinden ve mali btınyelerinden kaynaklanabiIecek
sorunlar nedeniyle meydana gelebilecek zarar olasılığıdır. Banka ağırlıkh olaıak risk ağırlığı sıfır olan
hazine bonosu veya devlet tahvili pozisyonu taşımakla beraber, nadiren de olsa spesifik riske tabi
finansaı aİaç da satın alrnakt4 bu araçlar kedi riski içinde dtıştınülmeLtedir.

48
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Şube'nin alım satım hesaplarü içinde yer alan hisse senedi pozisyon durumuna bağlı olarak hisse
senedi fiyatlarındaki hareketler nedeniyle maruz kalabileceği zarar olasılığıdır,

]
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BAI\K MELLAT, MERKEZi: TAHRAN-İRAN iSTANBUL TÜRKiYE MERI(EZ,
AIIKARA VE İZMİR ŞUBELERİ

3l MART 2020 TARiHİ İrİnanryr-ı KoNsoLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İı,İşrİx AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutaİlaİ aksi belirtilmedikç€ Bin Turk Lirası ("TL") olarak ifadc edilmi ştir.)

şUBE,NiN MALi BüNYEsiNE vE RisK YÖNETİMİNE İLİşKiN BiLGiLER (D€vamı)

vll. RİsK YÖNETiMİNE iLİşKlN AçIKLAMALAR @evıml) :

Emtia Riski

Şube'nin, emtia fiyatlanndaki hareketler nedeniyle, emtiaya ve emtiaya dayalı titrev fınansal araçlara
ilişkin pozisyon durumuna bağh olarak maruz ka|abileceği zaral olasıllğdır. Şube emtia ve emıiaya
dayalı ttirev finansal alaç Pozisyonu taşımamaktadır. Bu risk tuİüne maruz değildiİ.

Takas Riski

Bir menkul kıymet, döviz veya emtianın sözleşmede öngörulen İiyattan belli bir vadede teslimini konu
alan ve her iki tarafin yükumlülülerini vadede yerine getirmesini öngören işlemlerde, takas işleminin
vadede gerçekleşmemesinden ötüri.l işleme konu menkul l0ymet, döViZ veya emıianın fiyat değişimleri
nedeniyle bankanın maruz kalacağı zarar olası!ığıdır. Şube bir vadeye bağlı olarak menkul kıymet,
döviz veya emtia alın satımı yapmamaktadıİ. Bu risk tiırtine maruz değildir.

3l }tırt 2020 3l A.ıllk 2019
Dolıys|z (D.sio) ğrlinler 7.563 7J3{

l Faiz oranl riski (senel ve sDesifik)
7 Hisse sencdi riski (genel ve spesil'it) 28 33

3 Kuı riski 7.535 7.30l
1 Emtia riski

Ot,§iyonlsr
5 BasitIe§tirilmis ya!|a§|m

6 Delta-pIus metodı,
,|

senaryo yakla§ımı
8 Menk!l kıymetleştiame
9 Topl9m 7.563 7J3J

\i.
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BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-iRAN İSTANBUL TtrRKiYE MERKEZ,
AI\IKARA vE İzıvıİn şunBı,Bnİ

31 MART 2020 TARiHi irisıRlyr,a xoxsor,inp oLMAyAN
rixıxsar. TABLoLARA iıişrix AçIKLAMA vB »ipNorı,ıR

|.

utarlaİ aksi beIirtilmçdikçe Bin TOrk Lirası ("TL") olaıak ifade edilmiştir.)

BEşİNcl BöLüM

KoNsoLİDE oLMAYAN FİNANSAL TABLoLARA iLişKiN AçIKLAııı vr oİrxorııı
BiLANÇONUN vARLtK KALEMLERiNE İLİŞKiN Aç|KLAMA vE pİpıorr,en

a. Nakit değerler ve TCMB'ye ilişkin bilgiler:

l. Nakit Değerler ve T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:

3l Ma.t 2020 3l Arglık 20l9
TP YP TP YP

Kasa./E fcktif l6.224 256.9l1 |6.224 284.936
TcMB l79.158 l79. t59
Diğer
Toplım l95.J82 256.9l7 l95,38J 281.936

2. T.C. Merkez Ban]<ası hesabına ilişkin bilgiler:

3l Mart 2020 3l Aralık 20ı9
TP YP TP YP

Vadesiz serb€st He§ap 91.124 99.424
Vadeli serbc§t Hesap
Vadeli Serbest Olmayan Hesap 

(l) 82.034
,l9.,l35

foplım l79.158 t79.159
BDDK'nın 7 Ağustos 2018 trİihli yazı§ına istinaden, yabanct paİa yükümluIükler için tesis edilmesi
gereken zoruılu kaışıllklaı Turk Lirası çinsinden tesis edilmckle v9 "T.C. Mçrkez Barıkısı Vadeli Serb€st

olmayan Hesap" altında izlenmekteiir.

3. Zorunlu Karşıhklara ilişkin açıklama|aı:

3l Man 2020 taıihi itibarıyla Ttırk parası zorunlu karşılık oranlan Tük Lirası cinsinden mevduatlar
ve diğer },ükümlülüklerde vade yapısına göre o/o| ile Vo2 (3l Aralık 2019:. o/o| ile %7) aralığınd4
yabancı para zorunlu karşılık oranlan mevduatlar ve diğer }4ıkümlülüklerde vade yapısına göre 7o0 ile
%16 (3 l Aralık 2018: %5 ile'/"2|'1 ara|ığında belirlenmişıir. T.c. Merkez Bankası'nn 7 Ağustos 20l8
tarihli yazısına istinaden, l0 Ağustos 20l8 tarihinde tesisi başlayan mrunlu karşılık dOnemi itibarıyla
yabancı para yüktlmlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklar Ttlrk Lirası cinsinden tesis
edilmeye başlanmıştrr. söz konusu tesis imkanı kapsamında YP İikümlülüklff için tesis edilecek
mrunlu karşılık futannın TL kaışıhğı yUkümlülüklerin hesaplandığı tarihte Resmi Gazete'de ilan
edilen döviz alış kurları ile 7ol0 oranmda marjlı olarak hesaplanmaktadır.

l.ı

}

İ

50



BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TtJRKiYE MERI(EZ,
AI{KARA vE iZMİR ŞUBELERİ

3l MART 2020 TARİHİ İrİsıRIyI-a KoNsoLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLoLARA iı,işxix AçIKLAMA vn nipxorr,ı,n
(Tutarıaı at§i belinilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olaİak ifadc çdilmiştir.)

KoNsoLİDE OLMAYAN FiNAN§AL TABLOLARA lLİşKiN AÇIKLAMA VE DiPNOTLAR (Devımı)

I. BİLANÇONUN VARLIK KALEMLERINE lı,lşrlx AÇIKLAMA vt oİpıorı,ln:
(Devamı)

b. G€rçeğe uygun d€ğer farkı ker/zararı yansıtı|an linansal varlıklırı ilişkin bilgiler:

3l Mart 2020 3l Arslık 20ı9
Devlet Borçlanma senetleri
Sermayede Payı Tem§iI Eden Menkul Değerler 35l 4l4
Diğer Finansal varlüklaI
Toplam 35t iıt4

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarırı y8ıı§ıtılan finansal varlıklardan teminata veri|eıı./bloke
edilenler
Bulunmamakadıı (3 l Aralık 20l9: Bulunmamaktadır).

Gerçeğe uygun değer farh karlıarara yansıtıl8n iinansal varlıklardan repo işlemlerine konu
olanlar
Bulunmamaktadu (3 l Aralık 20l9: Bulunmamakadır).

Aiım satım amaçh türey iinansal varlıkları ilişkin bi|giler
Bulunmamakİadır (3 l Aralık 20 l 9: BulunmamaktadıI).

c. Bankalara ilişkin bilgiler:

l, Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:

3l Llart 2020 3ı Arsllk 20l9
TP YP TP YP

Bankalaı
Yu.tiçi 370.2o2 34.|94 367.386 3l,280
Yurtdlşl 52.893 57.4o7

Yurtdıst Merkez ve §ubele. l 682 l 629

Toplam ]70.20] 87.769 367.387 89.Jl6

2. Yurtdışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler:

serb€st Tutıİ s.rbcst olm.yın
Tutıİ

serbest Tutır scrb.§t olm9yın
Tutır

3l Ma.t 2020 3l Mır1 2020 Jl Aralık 2019 3ı Arellk 20l9
AB lJIkeleri 52.32| 56.88l
ABD, Kanada
oEcD ülkeleri (ı) 54 50
Kıyı BankaclhAü Bölgeleri
Diğer 1,20l l.t06
Toplam 5J.5?6 58.0J7

(|) AB üıkcıeri, ABD ve Kanada dışındaki oEcD ülk€leri

\
(.ü\
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BAıIK MELLAT, MERJ(EZİ: TAHRAN-iRAN iSTANBUL TÜRKiYE MERI(EZ,
ANKARA VE İzıvıİn şunnı,nnİ

31 MART 2020 TARiHi irin*ryı,ı KoNsoLiDE oLMAyAN
riıvaxsıı, TABLoLARA irişrix AçIKLAMA vr »ipNorı,ıR
(Tutarlaı aksi belirtilmcdikçc Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade cdilmiştir.)

KoNsoLiDE olıııyerı rİxıxsAl TABLoLARA İLiŞKiN AÇ|KLAMA vE DıPNoTLAR (Devaml)

ü. BiLANÇONUN VARLIK KALEMLERİNE İLiŞKİN AçIKLAMA VE DİPNoTLAR:
(Devamı)

l. 3l Maıt 2020 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkr diğer kapsamh gelire yansıfilan finansal
varlıklardan repo işlemlerine konu olanlar bulunmamaktadır. (3l Aralık 20l9: Bulunmamaktadır).

2. 3l Man 2020 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkr diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal
varlıklardan ıeminata verilen/bloke edilen bulunmamaktadır. (3l Aralık 20l9: Bulunmamalıadır).

e. Kredilere ilişkin açıklamalar:

Şube'nin ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kedi veya avansın bakiyesine ilişkin
bilgiler:

fl Mart 2020 3l Aralık 20l9
Nakd i Gayrinakdi Nakdi GaYrinikdi

Sube Ortaklarını Verilen Doğıudan Kr€diler
T(Deı Kişi onaklaİa Verilen Krediler
Gerçek kisi ortak|ara vcrilçn krediler

§ube ortıklarını Verilen DolaYh Kfediler
sube Mensuplarıns verilen l(rediler 583 638
TopIam 58J 638

2. Birinci ve ikinci gnıp kediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa
planına bağlanan kediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:

yıhn İzl€mtdcki kredilcr

Yanidcn l'ıpIl.ndınlınlır

Nıkdi krcdiler

(3ı Mırt 2020)

strndırl
)iiltlildi
Kr.dil.r Y.oid.o

YapllııdIrma
Kıpaamındı Yar

Almtyınlır s6zı.şm.
Koşullırındı
Iı.ğişikliL

Yanid.n
Finın§mın

7J.8{9lhtisıs D|şl Kr.diltr
Işletme Kredileri

ihracat kJcdilcri

lı}ıalat krcdileri

Mali kesime ve.ileıı krediler

59l
kıedikanları
Digey'ı) 13.258

ihti§,§ krediltri
Diğtr Alacıklır
Top!ım 73.8{9 .;"' .ti('l ,'r

52

v

d. Gerçeğe uygun değer farkl diğer kapsamlı ge|ire yansıtılan finansal varııklara iıişkin
bilgiler:

3. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlık bulunmamaktadır.
(3 l Aralık 20l9: Bulunmamalıadır).

l

7
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Tüketici kfedileri

lskonto krcdileri tutara dahil ediımiştir.



(Tukİlaİ aksi belirtilmedikçe Bin TOrk Lirası ("TL") olaıak ifade cdi lmi§tif.)

KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLoLARA iLİŞKiN AçıKLAMA YE DİPNoTLAR (Dev8mr)

ı. BİLANçONUN vARLtK KALEMLERİNE İLİşKİN AçIKLAMA vE DıPNoTLAR:
(Devamı)

N3kdi Krfdil.r

(3l Arıllk 20ı9)

stındırt
Nitelikli
Kr€diler

}'ılOn izlcmtdeki |&ediler

Y.nid.o
YıPılındırmı

Kapram!ıda Yal
Almıyınl.r

Ycnid€n Yıpllındlnlınlır

sözı.şm.
Koşüllırındı

Değişiuik

l'anid.n
Finınsmın

lhtisıs Dlşl Kr.dil.r 69.217 l5
l§letıne Krediıeri

Ihracat krcdilen

ıüalat kıedileri

Mali kesime ve.iıen krediler

Tüketici kredileri

kredi kanlaıı
Diger(|) 68.597 l5

lhtisıs Kİ.dil€ri
Diğ.r Alacıklır
Toplsm 69.217 l5

}
t

fİÇ\

53

650

( l ) İskonlo kedileİi fut İa düil €dilmiştir.

3. Vade Uzatunı yapılan kedilere ilişkin bilgiler:

Bulunmamaltadır (3 l Aralık 20l9: Bulunmamaktadır).

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN iSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ

3ı MART 2020 TARiHİ irİsA,RIyLe KoNsoLİDE OLMAYAN
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BANK MELLAT, MERI(EZİ: TAHRAN-İRAN iSTANBUL TÜRKiYE MERKEZ,
AI\İKARA VE iZMİR ŞUBELERİ

31 MART 2020 TARİHİ İrİnanryıı, roNsoLİDE OLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA irişrix eçıxr,AMA vE DipNoTLAR
(Tutaılaı aksi belirtilmçdikçc Bin Türk Lirası ("TL") olaıak ifade cdilmiştir.)

KoNsoLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA iLİŞKİN AÇIKLAIuA vE DİPNoTLAR (Devamı)

I. BİLANçONUN VARLIK KALEMLERİNE İLİŞKİN AçIKLAMA vE DiPNoTLAR:
(D€vamı)

*

,
\

3ı Mart 2020 l(lsa vadeli
o.tı v.

uzun vıdelı Toplım
Tüketici Kredileri-TP

konut kredisi
Taşıt Kredisi
ihtiyaç KJedisi 8 8
Diğeİ

Iüketici Kredileri-Dövize Endek§li
konut kredisi
Taşıt K-redisi
ihtiyaç kredi§i
Diğe.

Tüketici Kredileri-YP
konut krcdisi
Taştt Kredisi
ihtiyaç Krodisi
Diğer

Birey§el Kredi KartlarFTP
Taksitli
Taksitsiz

Bireysel Kredi Kırtları-YP
Talisitli
Taksitsiz

Personel Kr€dileri-TP 23 560 560
konut kredisi
Tşıt K-rcdisi
ihtiyaç krcdisi 23 560 560
Diğcr

personel l(redil€ri-Dövize f, ndekli
konut kredisi
Taşlt Kredisi
ihtiyaç Kredisi
Diğer

personel kredileri-yp
konut Ifuçdisi
Ta§ıt Kredisi
ihtiyaç Kredisi
Diğer

PersonĞl Kredi Kartlarl-TP
Taksitli
Taksitsiz

personel kredi kartları-yp
Taksitli
Taksitsiz

Kredili Mevduıt Hesıbı-TP (Gerçek Kişi)
Kredili Mevduat HesabFYP (c€rcek Ki§i)
Toplam 23 568 59l
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4. Tüketici kedileri, biıepel laedi kartlan, personel lredileri ve personel lcedi kaıtlanna ilişkin
bilgiler:

l
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BAI\K MELLAT, MERJ(EZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKiYE MERKEZ,
AIİKARA VE İZMİR ŞUBELERi

3l MART 2020 TARiHİ İrinınryı,a xoNsoLiDE OLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iı,işxix ıçıxı,AMA vE DipNoTLAR
(Tutaİlaİ ak5i belinilİnedikçe Bin TOrk Lirası ("TL") olaİak ifade edilmi$ii.)

KoNsoLiDE oı.ı,ııyeı rixıxsAL TABLoLARA iı.işrix ıçı«ııııı vr »ipuorr,,ın

t. BiLANçoNuN vARLlK KALEMLERİNE iLişKiN AçIKLAMA vB DipNotıı,n:
(Devamı)

3l Arılık 20l9 Kl§a Vade|i
ortı vc

uzun vıdcli Toplım
Tüketici Kredileri-TP

konut krcdi5i
Taşlt Kİcdisi
ihtiyaç kjedisi l2 l2
Diğe.

Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
konut kredisi
Taşn Kredisi
ihtiyaç Kredisi
Diğcr

Tüketici Kredileri-YP
konut kredisi
Ta§ıt Kredisi
lhtiyaç Krcdisi
Diğtr

Bireysel Kredi Kartlırı-TP
Taksitıi
Taksitsiz

BireYsel Kredi KartlırFYP
Taksitli
Taksirsiz

P€r§onel Krediler!TP 638 6J8
konut krcdisi
Taştt Kredisi
lhtiyaç KIedi§i 638 638
Diğcr

personel kredileri-Dövizc Endekli
konut kıedisi
Taşıt Kredisi
lhtiyaç kıcdisi
Diğcr

P€r§onel Kredileri-YP
konut kıedisi
Taşıt Kıedisi
ihtiyaç kıedi§i
Diğer

Per§one| Kredi Kertlir!-TP
Taksitli
Taksitsiz

per§onel kredi kartları-yp
Taksiıli
Taksitsiz

Kredili Iuevduat HesıbFTP (Gorçek Kisi)
Kİedili Mevduıt He§ıbFYP (G€rçek Kişi)
ToDlam 650 650

"ö .f
{!&
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BANK MELLAT, MERI(EZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
ANKARA VE İzırıİn şunnı,rnİ

3ı MART 2020 TARiHi irisARlyıa roxsoı,ior oLMAyAN
FİNANsAL TABLoLARA iı,işrix AçIKLAMA vB oipNorı.aR

aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirast ("TL") olarak ifade cdiImiştir.)

KoNsoLiDE OLMAYAN FiNANSAL TABLoLARA İLiŞKİN AÇIKLAMA vE DİPNoTLAR

l. niı,ıxçoNUN vARLIK KALEMLERINE iLlşKiN AçIKLAMA vB ulrııoııe,n:
(Devaml)

5. Taksitli ticari kediler ve kurumsal kedi kanlarına ilişkin bilgiler:

Jl Mart 2020 Jl Arallk 2019

Kısı
Vıdeli

ortı ve
Uzun

vadeli Toplım
Klsa

Vadeli

ortr v€
Uzun

vıdeli Topl.m
Taksitli Ticıri Krediler-TP !5 l5
ısyeri kredisi
Ta§ıt Kİedisi
ıhtiyaç kredisi l5 l5
Diğer
Tıİsitlı Tıcıri Krcdilcr-
Döviz! Endck§ıi
ısyeri krcdisi
Ta§ıt KJedisi
İhtiyaç Kredisi
DiAcr
Tak_sitli Ticari Kredilor-YP
ışyeri kredisi
Ta§ıt Kredisi
ihtiyaç Kİedisi
Diğer
Kurum§a! Kredi KırtlerFTP
Taksiüli
Taksitsiz
kurumsıl kredi kartları-yp
Taksilli
Taksitsiz
Krcdili Mevduat Hesabı-TP
(Tüzel Kisi)
Kredili Mçvduat Hesabı-YP
(Tuzel KiŞi)
Toplam l5 ı5

6. Kredilerin kullanıcılara göre dağılımı:

Jl Mırt 2020 3ı Ar8llk 2019
Kamu
özel 73.849 69.262

Toplam 7J.8,ı9 69.262

Yurtiçi ve yurtdışı kİedilerin dağllımı: İlgili kedi müşterilerinin faaliyette bulunduğu yere gore
belinilmiştir.

3l ]!tırı 2020 3l Arılık 20l9
YuniçiKrediler 1.I8l 905

Yurtdışı Krediler 72.668 68.357

Toplam 7J.8t9 69.262

,7

-. . .rl
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8. Bağlı ortakhk ve iştiraklere verilen krediler:

Bulunmamaktadır (3l Aralık 20l8: Bulunmamaktadır).

/'



BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKiYE MERKEZ,
ANKARA VE İzvrin şunnınni

3t MART zozo ranirri irinanryıı xoxsor,inn oLMAyAN
r,ixıxsıı raBLoLARA iıişrix AçIKLAMA vn nipxorıı.R
(Tutaİla, aksi be|inilmedikçe Bin TOrk Lirası ("TL") olaıak ifade cdilm iştir.)

KoNsoLiDE oLMAYAN FiNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA vE DiPNOTLAR

ü. BİLANçONUN vARLrK KALEMLERiNE lLİŞKiN AçIKLAMA vE oİpxorıln:
(Dev8ml)

9. Ifuedilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıkiar:

Jl ]\lart 2020 3l Arılık 2019
rahsil İmkanü Smırlı lfuediler İçin Aırılanlaı
IahsiIi Şüpheli KJediler için Ayr,ılan|ar
Zarar Nitcliğindeki Krediler İçin Ayrılanlaı (4.159) (4.182)
Toplsm (4.ı59) (4.ıE2)

l0. Donuk alacaklaıa ilişkin bilgiler §et):

(i) Donü alacaklardan Şube tarafından yeniden yapılandnlan ya da yeni bir itfa planına bağlanan
kediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:

Şube tarafından donuk alacaklardan yeniden yapılandınlan ya da yeni bir itfa planına bağlanan
kediler ve diğer alacaklar bulunmamaktadu.

(ii) Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:

lIl. Grup IV. Grup v. Grup
Tıhsil İmkanı

sınırlı krcdiler
Tıh§ili Şüpheli

Krediler
zırır Nitcliğindeki

Kredilcr
3l Arıllk 20l9 0 8.Jl6

Dönem içinde İntikal (+) l5
Diğer Donuk Alacak Hesaolaıından Giris (t)
Diğer Donuk Alacak }Icsaplarına Çlkış (-)
Dönem İçinde Tahsilat (-) (4) (64)

Kaylttan düŞülen (-)

sahlan (-)

kurumsal ye Ticari krediler
Bireyscl Kredi|er
krcdi kartla.t
Diğer

]ı Lrart 2020 lı
Özel Karsılık (-) (3) (4.156)

Bilançodaki Net Bakiyesi 8 4.096

IV. Grup V. cr|lplIl. crup
Tıhsil İmkını

s|nlrll l(rediler
TıhsiIi Şüpheli

Krcdilcr
zırır Niteliğindcki

Kİedİlcr
84.r93l Aralık 20l8

1Dönçm içinde intikal (+)

Diğcr Donuk Alacak Hesaplanndan oiriş (+)

Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış (-)
(ı 37)Dönem İçindc Tahsilat C)

Kayıttan düsülen (.)

Satılan G)
kurumsal ve Ticari krediIer
Bireysel Krediler
kredi kanlaıı
Diğcr ı|,, _ d'\

ı.(§ { *}. E.Jl6]! Arılık 20l9 j' Lı\ f- " \ (4.182)Özel Kaşılık G)
\ıJMr]'r\ 'r. _! 4. ıJ.ıBilançodıki Nct Bıkiyesi l,
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(Tutarlaİ aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olaıak ifade edilmiştir.)

KoNsoLiDE OLMAYAN FiNANSAL TABLOLARA iLişKİN AçIKLAMA vE DiPNoTLAR

I. BiLANçONUN VARLIK KALEMLERİNE iLİŞKiN AçIKLAMA VE DiPNoTLAR:
(Devamı)

(iiD Yabancı para olarak kullandınlan kedilerden kaynaklanan donuk alacaklaıa ilişkin bilgiler:

Yabancı para olarak kullandınlan kedilerden kalııaklanan donuk alacaklar bulunmamaktadıı.

(iv) Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göIe brilt ve net futarlarınrn gösterimi:

lll. GruDi Iv. Grup: v. Grup

Tahsil İmkanı
slnIrh I<rediler

Tıhsili Şüpheli
Krodiler

zıtıf
Nit€liğindeki

Krcdiler
31 Mırt 2020 oi€t) 8 4.096

Gerçek ve Tiizel Kişilere Kullandlrülan Krediler (Brüt) ll t.252
Özel KaİŞılık Tutarı G) (3) (4.156)

Gerçek ve Tilzel Kişilere Kullanünlan Krediler (N€t) 8 4.096
Baİıkala.r (Brüt)

Öz€l Kaı§tlık Tutan G)
Bankalaİ (Net)

Diğer Kİ€dile, (BrOt)

Özel Ka§llık Tutan G)
Diğer Kredilef (Net)

3ı Arallk 20ı9 (Not) 4.ı3,ı
Geİçek ve Tozel KiŞilefe Kullandırılan Krediler (Brüt) 8.3l6
Özeı Kaf§|ıık Tutafi G) (4.182)

cerçek ve Tuzel KiŞilere KulIandlrılan Krediler (Net) 4.134
Bankalal (Brüt)

Özcl KarŞüllk Tutarı (-)

Bankalar (Nct)

Diğer Krediler (Briil)
özeI KafŞıllk Tıııaİı G)
Diğer Krediler (Net)

l t. zarar niteliğindeki kedileı ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatlan:

Zarar niteliğindeki kediler ve diğer alacaklar kanuni takip ve teminatlann nakde dönüştiiİtılİnesi
yollarıyla tahsil edilmektedir. Takipteki kedilerin aldiften silinmesinde Şube genel politikasl, hukuki
takip sllıecinde, tüsilinin miimkün olmadığı belgelenen alacakların aktiften silinmesi yöniindedir.

f. İtfa edilmiş maliyeti üzerinden değerl€nen finansal varlıkları ilişkin ıçıklamalır:

Şube'nin 3l Mart 2020 ve 3l Aralık 2019 itibanyla itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen
finansal varlıklan bulunmamaktadır.

g. iştiraklere ilişkin bilgiler (Net):

Şube'nin 31 Mart 2020 ve 3 l Aralük 20l9 tarihleri itibanyla işti-raki bulunmam

h. Bağh ortaklıklara ilişkin bi|giler (Net):

,:

{

Şube'nin 3l Mart 2020 ve 3l Aral* 20l9 taıihleri itibaııyla bağlı ortaklığı bÜi

]a

.,!ot'j ,

l. Birlikt€ kontrol edilen ortaklıkları ilişkin bilgiler: . .i1

Şube'nin 3l Mart 2o2o Ve 3l Aİalık 2019 tarihleri itibanyla birlikte kontrol edilen ortakllğı
bulunmamaktadır.
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BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-iRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
AI\KARA VE İzırİn şunrı,tnİ

31 MART 2020 TARİHi İrisARIyI-A, xoNSoLİDE OLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iLişKiN AçIKLAMA vE DipNoTLAR
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BA}[K MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN isıexnuı Tt RKİYE MERKEZ,
ANKARA vE İzvrin şunnı,nnİ

31 MART zozo raniıri irisaRlylA, xoxsor,inp oLMAyAN
rixaxsı,r- raBLoLARA iı,işxiN AçIKLAMA vn nipxorr,ı,R
(Tutaİlaİ ak§i belinilm€dikçe Bin Türk Lirasl ("TL") olaİak ifade cdilmiştiİ.)

KoNsoLiDE oLıuıyax rixnxsAL TABLoLARA iLişKiN AçIKLAMA vE DipNoTLAR

I. BİLANçoNUN vARLIK KALErııırniıvt iıiş«ix.ıçıxr,ıııl vE DipNoTLAR: (Devımı)

j. Kiralama ışl€mlerinden alacıklara ilişkin bilgiler (Net):

Bulunmamaktadır (3t Arahk 20l9: Bulunmamaktadır).

lc Riskt€n korunmı ımaçlı tllrev ilnınsal varlıkları ilişkin açıklımalır:

Bulunmamaktadır (3l Aralık 20 l9: Bulunmamaktadır).

ı. Meddi duran vırhklırı ilişkin ıçıklamalar:

Ara dönem finansla tablo açıklamalanna tabi değildir.

m. Maddi olmıyın duran varlıklara ilişkin açıklımalar:

Ara dğnem fınan§la tablo açıklamalanna tabi değildir.

n. Yııınm ımaçlr gayrimenkuller€ ilişkİn açlkıam8lır:

3l Mafi 2020 ve 3l Aralık 2019 tarihleri itibanyla Banka'nın }atırım amaçlı gayrimenkulu
bulunmamaktadır.

o. Ertelenmiş vergi varIığtna ilişkin açlklamalar:

Şube'nin vergiden indirilecek mali zaran bulunmamaktadır, Uygulanan müasebe po|itikalan ve
değerleme esaslan ile vergi mevzualı arasmdaki vergiye tabi geçici zamanlama faıkları tlzerinden
hesaplanaır ertelenmiş veıgi aktif ve pasiflerinin net futarı olan 853 TL (3l Aıalık 20l9: 9t6 TL) net
ertelenmiş vergi aldifi olaıak müasebeleştirilıniştiı.

3l Mart 2020 Jl Aral|k 2019

Birikmiş geçici
farklar

Ertelenmiş
vcrgi

vırllğı(borcu)
Birikmiş goçici

farklır
Birikmiş geçici

fırklır
Maddi v€ maddi olmayan duran
varhklaİ, net 8l7 l63 8l8 l64
Çalışaı haklaıı kaışılığı 3.420 68,ı 3.13l ,746

Dava kaısılığı 28 6 28 6

ToDlım €rtelenmis yersi varlığı 85J 9r6

ToDlım ertelenmiş vergi borcu

Ertel€nmiş versi varllğl. net 85J 9l6

p. Sıtış amaçh elde tutulan ve durdurulan faaliyetl€re ilişkin duran varlıklar hakkrnda
açıklamalar:

3l Mart 2020 tarihi itibarıyla satış amaçlı elde fufulan duran varlık bulunmamaltadu
(3 l Aralık 20l9: Bulunmamaktadlr).

r Diğer aktifler€ ilişkin bilgiler:

l

'i,

Bilançonun diğer aktifler kalemi 1.757 TL (3l Aralık 2019: 440 TL)
taahhütler hariç bilanço toplamının o/ol0'unu aşmamaktadır.

t.
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BA}{K MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN iSTANBUL TÜRKiYE MERKEZ,
Aı{KARA VE İzııİn şunnı,nni

3ı MART 2020 TARiHi irinınryıa KoNsoLiDE oLMAyAN
rixıxsı,ı TABLoLARA iıişxix AçIKLAMA vn nipNorı,ı,n
(Tutaılar aksi bçlinilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

KoNsoLİDE oLMAYAN FİNANSAL TABLoLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA vE DiPNOTLAR
(Devamı)

II. BiLANçONUN YüKüMLüLüK KALEMLERıNE
DiPNoTLAR:

ı. Mevduatı ilişkin bilgiı€r:

l. Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler:

Şube'nin 7 gün ihbarh ve birikimli mevduatı bulunmamaktadır.

(i) 3l Mart 2020:

iLiŞKiN AÇlKLAMA vE

vad€siz
l Ayı
Kıdır ı-3 Ay 3-6 Ay

6Ay-
l Yll

l Yll v€
Üst0 Toplrm

Tasaİruf Mevduatt lll lll
DöViz Tevdiat Hcsabı l26.0l l l26.0l ı

yurliçinde yerlesik ki§ile. l8.775 l8.775
yurtdısında yerlesik kisilcr l07.236 l07.236

Resmi Kuruluşlar Mcvduatt
Iicaİi Kuruluşlaİ Mevduatt 2.299 80 2.379
Diğer Kuruluşlaİ Mevduatt l2 l2
Klymetli Madcn Depo Hcsabı
Bankalaİ Mevduatı 393.064 393.064

T-C. Merkez Baıkası
Yuniçi Bankalaı
Yurtdışı Baı,ükalaı 393.06.1 393,064
Katılım BaJıkalan
Diğer

Toplam 52 ı.,ı97 80 521.517

(ii) 3l Aıatık 20l9:

n {

vıdesiz
l Ayı
Kıdıı ı_3 Ay 3{ Av

6Ay-
ı Y|l

ı Yll vc
Ü§t0 Toplam

Iasarİuf Mevduatl 88 88

Döviz Tevdiat Hesabı 205.539 205,539
yuniçindc yerlcşik kişiler 65.299 65.299
yurtdısında yerle§ik kişilcr | 40.240 l40.240

Resmi KuruluŞlarMevduatı
Iicali Kuruluşlaİ Mevduatı 2.389

,79 2.468
Diğer KuruluŞlaI Mevduatl |4 l4
Ktymetli Madcn Depo Hesabı
Bankalar Mevduatt 341.388 341.388

T.C. Merkez Bankası
Yurtiçi Bankalaİ
YurtdtŞl Bankala. 341.388 ]4l.]88
katılım Bankaları
Diğe.

Toplam 5,ı9.4ı8 79 549.197

60 ü



BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
ANKARA VE izılİn şunnı,nni

3ı MART 2020 TARiHi irisıRlyıa KoNsoLiDE oLMAyAN
rixaNsı- IıBLoLARA iı,işxiN AçIKLAMA vB nipNorıaR
(TutaIlaf aİsi belinilmedikçe Bin Türk Lirasl ("TL") olaİali ifade cdiImişıir.)

KoNsoLiDE oLMAYAN riıeısıı TABLOLARA İLİŞKiN AçIKLAMA vE DİPNoTLAR
(D€vımı)

lI. nlııxçoxux YüKüMLüLüK KALEMLERINE lLİşKlN AÇIKLAMA vE DİPNoTLAR:
(Devamt)

2. Mevduat sigortasına ilişkin bilgiler:

(i) Mevduat sigortası kapsamünda bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına
ilişkin bilgiler:

(ii) Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı:

Bulunmamaktadır (3 l Aralık 20 l 9: Bulunmamaktadır).

(iii) Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin tasamıf mevduatı

b. Türev finansal yükümlülüklere ilişkin bilgiler:

Şube'nin, 3l Mart 2020 ve 3l Arahk 2019 tarihleri itibanyla ttlrev finansal }tkümlülukleri
bulunmama}İadır.

c. Altnan kredilere ilişkin bilgiler:

l. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır (3l Aralık 20l9: Bulunmamaktadır).

2. Ahnan kedilerin vade ayrımrıa göre gğsterilmesi:

Şube'nin 3l L4art 2020 itibaııyla alınan kedisi bulunmamaktadır (3l Aralık 20l9:
Bulunmamaiıadıı).

6l

.)
itı§

, ı.

sigona
KıDsımIndı Bulunın

§igortı
LimitiıiAşın

Jl Ntart 2020 Jl Arıllk 20l9 Jl Mart 2020 3l Aralık 20l9
TasarufMevduatl l l0 88 l
Tasaruf Mevduat! Niteliğini Haiz DTH 1.899 2.886 44.0l8 40.434
Tasamıf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ.
Hesaplar
Yundışı Şubelerde Bulunan Yabancı
Mercilerin sisonasıİla Tabi HesaDlaİ
Ktyt Baıkacıltğ! Bölgelcrindcki Şubelerdc
Bulunan Yabancı Mercilcrin Sigonasına
Tabi Hesaplaı

3l Mart 2020 3l Aralık 20l9
Yurtdışı Şubelerde BulunaJı Mevdual ve Diğer Hesaplar
H6kim onaklar ile Bunlaıın An4 Baba, Eş vc Vclayet Altındaki
Çocuklarına Ait Mevduat ilc Diğer Hcsaplar
Yönetim veya Muditrler Kurulu Başkan ve Üyeler, Gcnel MOdür ve
Yaİdımcılan ile Bunlann An4 Bab4 Eş vc velayet Alİndaki Çoçuklaİına
Ait Mevduat ile Diğer HesaDlar 472 352
26192004 Tarihli Ve 5237 sayıll TcK'nın 282 nci Maddesindeki Suçtan
Kaynaklanaıı Mal Varlığ! Değer|eri Kapsamına Giren Mevdual ile Diğe.
HesapIaı
Türkiy€'de Münhasüran Kıyı Bankacılığı Faaliycti Göstermek Üzere
Kurulan Mevduat Bankalalında Bulunan Mevduat



BANK MELLAT, MERKEZi: TAHRAN_iRAN İSTANBUL TÜRKiYE MERKEZ,
ANKARA vE İzılin şunrı,nni

3l MART 2020 TARİHİ İtİnAnıyı.c xoNsoıinB OLMAYAN
FiNANsAL TABLoLARA iıiş«iN açıxrAMA vE nipxorı.m
(Tutaİlar aksi belini!medikçe Bin Türk Lirasl ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

KoNSoLiDE oLMAvAN FiNANsAL TABLoLARA iLlşKiN AçıKLAMA vE DipNoTLAR
(Dev8mı)

IL BİLANçONUN YüKüMLüLüK KALEMLERiNE iLişKiN AçrKLAırıe vn nİpxoııın:
(Devamı)

d. Diğer yabancı kaynakları ilişkin bilgiler;

Bilançonun diğer yUkUmltllükler kalemi 1.895 TL (3l Arahk 2019:. 2.429 TL) olup, bilanço
toplamının o/oıO'unu aşmamaİİadır.

Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler:e.

Şube'nin 3l Mart 2020 ve 3l Aralık 2019 larihleri itibanyla kiralama işlemlerinden borçlan
bulunmamaltadır.

f. Riskteı korunma smıçh türev titr8nsal borçları ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır (3 l Aıalık 20 l 9: Bulunmamaliadır).

g. Karşılıklarıilişkinaçıklamalar:

l. Genel kaşılıklara ilişkin bilgiler:

JI Mart 2020 3l Arılık 20!9
cenel Karşlllklar
[. GruD Kıedi ve Alacai]aı lçin Ayrılanlar 1.108 l.M2

- Ödeme Stlresi Uzitılanlaı İçin İlavc Olank Aynlanlaı
Il. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar

. Ödeme Süresi Uzaııtan|aı İçin ilavc Olarak Aynlanlaı
Gayrinakdi Kredileı İçin A}Ttlanla, 20 l3
Diğer 4.318 4.316
Toplam 5.506 5,,l.] l

2. Çalışan hakları karşılığına ilişkin yükümlülükler:

Kıdem tazİrıinatı karşılığı çahşanların emekliliği halinde Şube'nin ödemesi gerekecek muhtemel

},ukümlüIüğün bugünku değeri hesaplanarak ayrılmaktadıı. TMS 19 işlefiıenin 1,uktlmlülüklerinin
hesaplanabilmesi için aktileryel değerleme yöntemlerinin kullanımrnı gerekli kılmaktadır. Bu
bağlamda, toplam yükümltılüklerin hesaplanmasında aşağıdaki aİtüeryel varsaymlar kullaııılmlştr:

Jl Mart 2020 3l Arehk 2019
İskonto Oranı (o/o) 6.05 6,05

Emeklilik İhtimalint ilişkin Kullanılan oran (7o) 98,8l 98.38

Temel varsaym, her hizrnet yılı için kıdem tazninatı tavanının her sene enflasyon oranında
artacağıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden annürılmış reel oranı
göstereceıİiİ. Şube'nin kıdem tazİninaİ yükiimlülüğu, kıdem tazİrıinatı tavanı her aln ayda bir
belirlendiği için, l Ocak 2020 tarihinden itibaıen geçerli olan 6.730,15 TL (3l Aıahk 2019:
6.730, l 5TL) üzerinden hesaplanmaktadır.

\
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BANK MELLAT, MERKEZi: TAHRAN-iRAN İSTANBUL TÜRKiYE MERKEZ,
AIIKARA w izıvrİn şunuı,enİ

31 MART 2020 TARiHİ irİnanryıı KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iı,işrix AçIKLAMA vB niprıoııın

utaılaı aksi belirtilmedikçe Bin Tüık Lirası ("TL") olaİak ifade edilmiştir.)

KoN§oLlDE oLMAYAN FiNANSAL TABLoLARA tLİşKiN AçIKLAMA VE DIPNoTLAR
@evımı)

rr. BıLANçONUN YüKüMLüı.üK KALEMLERINE lLtŞKlN AÇIKLAMA ve olpıoııın:
@evaml)

Kıdem tazıninatı yükümlütüğtlntln bilançodaki hareketleri aşağıdaki gibidir:

l ocak -
3l Mart 2020

l ocık _

3l Arshk 20l9
önceki Dönem sonu Bakivesi 3.r l5 2.794
Yıl Içinde Ayrılan KarŞılık 60 679
Yıl içinde Ödenen C) (357) (270\
İptal Edilen Karşıhk (88)

Dönem Sonu Bakiyesi 2.8t8 J.l l5

Şube'nin aynca 3l Man 2020 tarihi itibanyla ayrılmış olan 602TL(3l Aralık 20l9: 6ı6TL) tuıannda
personel izin karşılığı bu lunmaktadır.

3. Dövize endeksli krediler kur farkı karşılıklarına ilişkin bilgiler:

Dövize endeksli kedilerin anapara kur art!şı 3l Maİt 2020 tarihi itibanyla bulunmamaktadır
(3 l Aralık 20l9: Bulunmamaktadır).

4. Taıınin edilrnemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi kediler özel karşılıklan veya galrinakdi
kediler beklenen zaıar karşılıkları:

Tamıin edilrnemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi kediler özel karşılıklan 31 Mart 2020 taıihi
itibanyla 280 TL'dir (3l Aralık 20l8: 253 TL).

5, Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler:

(i) Muhtemel riskler için ayrılan karşılıklara ilişkin bilgiler:

Mütemel riskler için aynlan karşılıklar 3l Mart 2020 ve 3l Aralık 2019 tarihleri itibanyla
bulunmamaktadıı.

(ii) Diğer karşılıklann, karşılıklar toplamının o/olO'unu Eması halinde aşıma sebep oları kalemler ve
tutaİlan açıklanır:

3 t Marİ 2020 tarihi itibanyla Şube aleyhine açılan davalarla ilgili olarak ihtiyatlılık ilkesi gereği 28

TL futannda karşılıi aynlmıştır (3l Aralık 2019: 28 TL). Bilançoda "Diğer karşılıklaı'' kalemi
içerisinde sınıflanünlmış olan 280 TL (3l Ara|ık 2019:253 TL) futanndaki karşılık ise taznin
edilmemiş ve nakde dönüşmemiş ga}rinakdi kedi kaşılığı olaıak aynlmışt[.

h. Vergi Borcuna ilişkİn açıklamalır:

l. Cari vergi borcuna ilişkin açıklaınalar:

(i) Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler:

,rr' ;:.1 3l Ntart 2020 3l Arrllk 2019

Ödenecek Kurumlaı Vergisi ,d, "1 \.{; 2.174 2.5l8
Menkul Sermaye İıadı Vergisi r,]' .': L-:_NL
Gayrimenkul scrmayt iradı vergisi " YI(,,.-\l\
BsMV i}\ "-f }

t 33 l39
Kambiyo Muameleleri Vergisi § ,, \Rt.t, l

Ödenecek Katma Değer Vergisi 'n'. ı./ \ 6 33

Diğer |92 325

ToDlam 2.,ı05 3.0ı6
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BA}[K MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-iRAN isr.q.xnuı TÜRKiYE MERKEZ,
ANKARA VE iZMiR ŞUBELERİ

3l MART 2020 TARiHİ İTİBARIYLA KoNsoLİDE OLMAYAN
FiNANsAL TABLoLARA iı,tşxix AçIKLAMA vE »ipxorıaı
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin TüIk Lirası ("TL") olaıak ifadc edilmiştir.)

KoNsoLiDE oLMAYAN FiNANSAL TABLOLARA iLişKiN AÇıKLAMA vE DiPNOTLAR
(Deyımı)

II. BİLANÇoNUN YüKüMLüLüK KALEMLERİNE iLİŞKİN AÇIKLAüVIA vE DİPNoTLAR:
(Devamı)

31 Mart 2020 .]ı Arıl,k 20l9
Sosya| sisorta Primleri-Personel l l0 6l
sosya! sisona primleri-isveren |61 93

Banka sosya| Yaİdım sandığt PrimIeri-Pe.§onel
Banka sosyal Yaİdım sandığt Primlcrilşveren
Em€kli sandlğı Aidatl ve KaıŞılıklaıı_Personel
Emekli sandtğı Aidatt ve kaştltklaıı-ışvercn
issizlik sisortast-personel 8 4

ıssizlik sigortası.ısveren l5 9

Diğef
Toplam J00 l67

2. Ertelenmiş vergi boıcuna ilişkin bilgiler:

Şube'nin net eİtelenmiş vergi borcu bulunmamaktadr (3l Aralık 2019: Bulunmamaktadır).

i. satış ımaçıı €lde tutuıan ve durdurulın faılıyetıer€ ilişkin duran vırhk borçlırı hakklndı
bilgiler:

Bulunmama}ıadır (3 l Aıahk 20 l 9: Bulunmamaktadıı).

j. Sermaye benz,eri kr€dilere lllşkin bilgiler:

Bulunmamakadır (3l Aralık 20l9: Bulunmamaktadır).

k Özkıynaklıra ilişkin bilgiler:

|. Ödenmiş sermayenin gösterimi:

Şub€, şube statüstlnde olduğu için ödenmiş sermayesi, hisse senedi kaşılığında değildir.

2. Ödenmiş sermaye tutan, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulaıımadığı
hususunun açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı:

sermaye sistemi ödenmis sermıyc Tav8n
Kayıtlı Sermaye 200.000 200,000

Cari dönem içinde yapılan sermaye artınmlan ve kaynakları ile arttınlan sermaye payına ilişkin
diğer bilgiler:

Bulunmamaktadu (3l Aıalık 2019: Bulunmamaktadır).

4. Caıi dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler:

3

Bulunmamaktadır (3l Aralık 20l9: Bulunmamakadır).

ı,

l
li

,
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(ii) Primlere ilişkin bilgiler:



BA}{K MELLAT, MERI(EZI: TAHRAN_İRAN İsraxuuı TtIRKİYE MERKEZ,
AIIKARA VE İzııİn şunnı,rnİ

31 MART 2020 TARiHi irinınryı,ı, xoxsor,inp oLMAyAN
rixaxsıı rınLoLARA iıişrix AçIKLAMA vn oipNorı.q,R
(Tutarlaİ aksi belinilmedikçe Bin Tü.k Li.ası ("TL") olaıak ifade edi|mişıir.)

KoNsoLlDE OLMAYAN rlxeısel TABLoLARA İLİşKİN AçIKLAMA VE DİPNoTLAR
(D€yımı)

IL BİLANçONUN YüKüMLüLüK KALEMLERİNE İLlŞKlN AçIKLAMA vr pİpı,ıoTıln:
(Devımı)

Son mali ylrn ve onu takip eden aıa dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu
taahhütlerin genel amacı ve bu taahhütler için gerekli tümini kaynaklar:

Bulunmamaktadır

Şube'nin gelirleri, karlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu
göstergelerdeki belirsizlikler dikkate alınarak yapılacak öngörülerin, Şube'nin özkaynaklan
üzerindeki tahmini etkileri:

Şube'nin karlılığı ve likiditesinde heüangi bir olumsuz gelişme beklenmemektedir.

7. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyadara iıişkin özet bilgiler:

Bu|unmamaktadır (3 l Aratık 20l9: Bulunmamaktadıı),

l. Menkul değerler değer art§ fonuıa ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadu (3 l fuaıık 20ı9: Bulunmamaktadır).

5
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olaıak ifade edilmiştir.)

3! Mart 2020 .3l Arılık 20l9
Banka kabul kredileri
Akreditifler 700 633
Diğer saraİtiIcr 2,] 24
Toplım 651

(ii) Gayrinakdi kediler hesabı içinde sekör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi:

3l Mart 2020 3l Arılük 20l9
TP (%) YP (%) TP ("/.\ YP (%|

Tartm
Çiftçilik ve Hayvancılık
oımancılık
Balıkçülık

Sanayi
Madencilik ve Tşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrilq Gaa Su

lnşaat
[Iizmetler 95 t8,45 1.473 96J4 l25 ı00,00 999 9523

Toptan ve Perakende Ticaret 1.365 89,27 633 60,34
otel ve Lokanta Hizmetleri
Ula§türma v€ Habe.leŞme 30 5,83 l08 ,],06 30 24,00 366 34,89
Mali KuruluŞlaİ
Gayrim€nkul ve Kira. Hizm
serbest Meslek Hizmetleri 95 |2,62 95 76,00
Eğitim Hizmetleri
sağlık ve sosyal Hizmetler

Diğer 420 81,55 56 3,66 50 4,77
Toplam l25 l00,00 1.529 l00,00 l25 100.00 1.049 l00.00

\
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BANK MELLAT, MERI(EZ|: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
A}IKARA VE izılİn şunnı,nnİ

3l MART 2020 TARİHİ İrisARlyıe xoNsoLiDE OLMAYAN
FiNANsAL TABLoLARA iı,işrix açıxr,AMA \.E DipNoTLAR

KON§OLiDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKiN AÇIKLAMA VE DiPNOTLAR
(Devamı)

III. NAZIM HESAPLARA iLiŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR:

a. Nazım hesaplarda yer alan yükümlülüklere ilişkin açıkiama:

Gayri kabili rücu nitelikleki taahhüderin tiıİtı ve mil«an:

1. 3l Mart 2020 taıihi itibanyla Şube'nin tiim bilanço dışı kredi taahhütl€ri gayri kabili nrcu
niteliğindedir. Şube'nin dönem sonu çekler için ödeme taahütteri 27 Tl'dir (3l Aralık 2019:
24 TL).

2. Nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan mütemel zaıarların ve taahhütlerin yapısı ve futan:

Nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararlar bulunmamaktadır. Bilanço dışı
)tktlİnlulüklerden oluşan taahhütler "Bilanço Dışı YtlktımIülükler Tablosu"nda gösterilmiştir.

(i) Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlaı ve diğer akeditifler
dahil galrinakdi lcediler:

\'ı
\. ",}i.: |,
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BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKiYE MERKEZ,
ANKARA vE İzıvrİn Şunnı,rnİ

31 MART 2020 TARiHİ İrİnanryı,ı KoNsoLİDE OLMAYAN
rix^c.NsAl TABLoLARA iı.işxix AçIKLAMA vB nipNorıaR

aksi b€linilmcdikç€ Bin Tlırk Lirası ("TL") olaıak ifadc edilmiştir.)

KoNsoLİDE oLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA lı,lşrix lçıxı-AMA vE DİPNoTLAR
(Devımı)

I[ NAZIM HEsAPLene İıİşrlı,IçIKLAMA vE nİpxorıın: (Devımı)

(iii) Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler:

3l lltırt 2020 3ı Ar9llk 20ı9
ccçici teminat mektup!aı
Kesin teminat mektuplaİı 619 215
Avans teminat mehuplaİı 665 266
Gümrtlİler€ verilcn teminat mekuplaİt
Diğer teminat mektuDları
ToDlam ı.3,ı4 54ı

3l Mın 2020 ]l Arılık 20l9
Nakit Kredi T€mininc Yönelik olarak Açı|aı Gayrinakdi Klediler

Bir Yll veya Düa Az Süreli AslI Vadeli
Bir yıldan Daha uzun stıreli Asll vadcli

Diğer Galrinakdi Krediler 2,044 1.114

Toplım 2.014 1.174

(ii) I ve II'nci grupta sınıflandırılan galrinakdi kedilere ilişkin bilgiler:

J! ll.rt 2020 ı inci Grlıp lI nci Grup
TP YP TP YP

Gıyrinakdi Kredile.
Teminat Mektuplaİl 5l5 829
Aval ve Kabul Kredi|eri
Akreditiflcr 700
CiroIaı
Menkül Ktymct lhracında satıı Alma

Gaıantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer calanti ve kefaletler
Toplam 5l5 ı.529

3l Arallk 20ı9 l inci GrUp ll nci Grup
TP YP TP YP

Gayrinakdi Kredil€r
Teminat Mektuplaİt 4l6
Aval ve kabul kredileri
Akeditifle. 633

Cirolaİ
Menkul Kıymct İh.acırıda sattn Alma

Garantilerimizden
Fakoring Gaİantilerinden
Diğe. Gaıanti ve Kefaletler
Toplam l25 1.0{9

b. Türev işleınlere ilişkin açıklama|ar:

Şube'nin 3 t MaIt 2020 ve 3l Aralık 2019 taıihleri itibanyla tüev iş unmamaktadır.

İ n

6,I

tsea9

3. (i) Gayrinakdi kedilerin toPlam futan:



BANK MELLAT, MERKEZi: TAHRAN-İRAN iSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
ANKARA VE İzııin şunnı,nni

31 MART 2020 TARiHİ İrİnanryı,ı KoNsoLİDE OLMAYAN
FiNAl{sAL TABLoLARA iLişKiN AçıKLAMA rrE DipNoTLAR
(Tutaİlaİ aksi belinilmcdikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade cdilmiştir.)

xor*sor,ios oLMAYAN rİxıxsıı TABLoLARA ıLtşdN AçIKLAMA vE DİPNoTLAR
(Devımı)

III. NAZIM HEsAPLene iıİşrİı ıçIKLAMA vE DiPNoTıen: (Devımı)

Kredi ıürevlerine ve bunlardan dolay! maruz kalınan risklere ilişkin sçlklama|ar:c.

Şube'nin 3l Marl2020 ve 3l Aralık 2019 tarihleri itibanyla kedi ttırevlerine ve bunlardan dolay
maruz kahnan riskleri bulunmamaiiadır.

d. Koşullu borçlar ve var|lklara ilişkin açlkIamalar:

3l Mart 2020 tarihi itibanyla Şube aleyhine açılan davalarla ilgili olarak ihtiyatlılık ilkesi gereği 28
TL tutannda kaışılık aynlmıştır (3l Aralık 2019: 2E TL). Bilançoda "Diğer karşılıklar" kalemi
içerisinde sırııflandınlmış olan 280 TL (3l Aralık 2019| 253 TL) tutanndaki karşılık ise ta.znin
edilmemiş ve nakde dönüşmemiş ga}Tinakdi kedi karşılıgı olarak a)rılmıştır.

e. Başkalan nam v€ hesabtna verilen hizmetlere ilişkin ıçıkıamıısr:

ir

ğtı ç\
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Şube'nin 3l Mart 2020 ve 3l Aralık 2019 tarihleri itibarıyla başkalaıı nam ve hesabına verilen
himıeti bulunmamakadır.



BAI{K MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TtlRKiYE MERKEZ,
AI{KARA vE izMİR şUBELERİ

3ı MART 2020 TARİHi İrİslRIYLı KoNsoLiDE OLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iı,iş«ix ıçıxr,AMA vE nipNorıaR
(Tutaİlaİ ak§i belinilmedikçe Bin Türk Lirasl ("TL") olaİak ifade cdilmiştir.)

KoNsoLiDE oLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKiN AÇüKLAMA vE DıPNoTLAR
@evımı)

Iv. KAR VEYA ZARAR TABLoSUNA İLİŞKİN AÇlKLAııe vB oipxotı,ln:

a. Faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:

l. Kredilerden alınan faiz geliılerine ilişkin bilgiler:

3l [lart 2020 3l M8rt 2019
KıediIçrdçn AIınan Faizler(') TP YP TP TP

ktsa vadeli kJedilerden 20 l4
orta ve uzun vadeli kıedilçrden 6 1.088 6

Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 35 26

Ifuynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler
ToDlam 62 ı.l l4 20

2. Bankalardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:

3ı Ll.rt 2020 3l Mart 2019

TP YP TP YP
T.C. Mçrkez Bankasından (l) 2.495

Yurtiçi Bankalardan 3.222 2.586

Yurtdışt BankaIaİdan
Yundlşı Merkez vc Şubelcrden
TopIam 3.222 5.08l

3. Menkul değerlerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:

3l [lart 2020 3l M.rt 2019
TP YP TP YP

Gerçcğe Uygun Değer Farkl Kar veya zaİa.a
yansıtılan Finansal vaIlıklar

Gerçeğe Uyguı Değer Faİkı Diğer Kapsamlı G€lirç
yansıtılan Finansal varlıklar l0,906

İtra Edilmiş Maliyçti Üzerinden Değerlcnen Finansal
VaIltklaİ

Toplım l0.906

4. İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz geliılerine ilişkin bilgiler:

Şube'nin iştirak ve bağlü ortaklıklardan alnış olduğu faiz geliri bulunmamaktadır
(3l Maİt 20l9: Bulunmamaktadır).

,.):
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(l) Bankalaİaİası Paİa Piyısası lşlemlerindcn alınan faide. tııtara düil edi|miştir.



BAI\K MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN_İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
AI{KARA VE İzııİn şunrınnİ
31 MART 2020 TARiHi irinanryı,ı, «oxsoıinB oLMAyAN
rixı.xseı renıoı,aRı iıişxix ıçıxııMA vE »ipxorııR
(Tutnılaı aksi belirtilmedikçc Bin Türk Lira§! ("TL") olarak ifade cdilmiştir.)

KoNsoLİDE oLMAYAN FiNANSAL TABLOLARA ıLıŞKİN AÇIKLAMA vE DiPNOTLAR
(D€yamı)

Iv

l oc8k - 3l uart 2020 §ı€vduıt

v.deli }t.vduıt
ı Ayı

K-ıdır
3 Ayı
Kıdır

6 Ayı
Kıdır

l Yll.
Kıdır

lY dın
ıJzıln Toplım

rürk pıre§ı
Bankalaİ Me!duaıı
Ta§arru f Mevdualı
Resmi Mevduat
Ticari Mevduat l l
Diler Mevduaı

Iopıım l ı
yıbıncl perı

DTH
Bankalaİ Mevduatl
KlffetliMadcn D.Hs.

foplım
GtnelToplam J J

\..

{

|: z!

}
t/

vı.ltli jlı€vduıt

ı ocık - Jl y8rt 20l9
Vıde§iz

Mavdüıı
ı Ayı
Kıdır

3 Ayı
Kıdır
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KAR VEYA ZARAR TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR: @eVİmİ)

b. Fıiz giderlerine ilişkin bilgiler:

l. Kullanılan kedilere verilen faizlere i|işkin bilgiler:

Kullanılan kedilere verilen faiz bulunmaınaktadır (3 l Aralık 20 l 9: Bulunmamahadır).

2. İştirakler ve bağh ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler:

Şube'nin iştirak ve bağtı ortaklıklaıa vermiş olduğu faiz gideri bulunmamaktadır
(3l Man 2019: Bu|unmamakadır).

3. İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlere ilişkin bilgi|er:

Şube'nin ihraç edilen menkul kıymetlere verilen faidere ilişkin faiz gideri bulunmamaktadır
(3ı Mart 20ı9: Bulunmamaktadır).

4. Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi:

Şube'nin 7 gün ihbaılı ve birikimli mevduata ğdediği faiz gideri bulunmamaktadır.

- - q l§lj



BANK MELLAT, MERI(EZİ: TAHRAN-İRAN iSTANBUL Tt RKiYE MER]<EZ,
ANKARA VE İZMiR ŞUBELERİ

31 MART 2020 TARiIIi İTİBARIYL.A KoNsoLİDE OLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA ir,işxix ıçıxıeııe vr »ipNorıen
(Tutaİlaİ aksi be|irtilmedikçe Bin Tiiİk Li.aşı ("TL") olaİak ifade edilmiştir.)

KoNsoLiDE oLMAvAN FiNANSAL TABLoLARA iLişKiN AçIKLAMA vE DipNoTLAR
@evıml)

!v. KAR VEYA ZARAR TABLOSUNA İLİŞKiN AÇIKLAMA vE DİPNoTLAR: (Devamı)

c. Tem€ttü gelırlerine ilişkin açıklama|ar:

Bulunmamakadıı (l ocak - 3l Mart 20l9: Bulunmamaktadır).

d. Ticıri klr/zarara ılişkin ıçıklımılsr (Net):

3l Mırt 2020 3l Mart 2019
Kir 25.571 ı2.555
Scrmayc Piyasası İşlemleri KAn
Türev FinansaI İşlemlerden Kaı
Kambiyo iŞlem|crinden KeI 25.574 l2.555
Zgrıı (l7.632) (8.38{)

scrmayc piyasası İşlcmleri zaıan
TO.ev FinaJısal İşlerrıt erderı 7şıaı
kambiyo İ§lemlorinden zaıaı (|7.632) (8,384)

Net Kar/Zarır 7.912 4.17l

e. Diğer faİliyet gelirlerine ilişkin ıçıklamılar:

Diğer faaliyet gelirleri arasında olağandışı kalemleıden kaynaklanan gelir bulunmamaktadır.

f. Kredi ve diğer alacaklırı ilişkin değer düşüş karşılıkları:

3ı Msrt 2020 Jl M9rt 2019
Özel Kaışılıklar 3 2

Tahsil İmka Snırlt Krcdilçr İçin Ayrılanlaı
Tahsili Şupheli kıediler için Aynlanlaı
zaraı Niteliğindeki kıediler için Aynlanlar 3 2

Genel Karşıl*laı t.140
Menkul Değerler Değer DüŞüŞ Ka4lltkları 62 3,7l

Gerçeğe Uygun Değer Fa.kt KeI voya zaİaİa Yansıtılan Finansal vaİlıklaİ 62 45

Ge.çeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Celire Yansıtılan Varlıklar 3?6
iştirak|er, Bağlı onaklıklaİ ve Birlikte Konüol Edilen ortaklıklaı Değe. Düşüş
Karştlıkları

İştirakler
Bağlt ortaklıklaI
Birlikte kontrol Edilen ortaklıklar

Diğer
Toplam l4J t.5l J

,
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BAI\IK MELLAT, MERKEZi: TAHRAN_İRAN İsrıırsul, TÜRKiYE MERKEZ,
AI\IKARA VE İzıvıİn Şunnı,nnİ

3l MART zozo r,c,RiHi irinanryı-ı. xoxsoıi»n oLMAyAN
pixa,N§aı, TABLoLARA iıişrcix AçIKLAMA vB nipNorr,aR
(Tutarlaı aksi belirtilmcdikçe Bin Türk Lirası ("TL") olaıak ifade edilmiştir.)

KoNsoLiDE OLMAvAN riNexsıı- TABLOLARA iLişKiN AçıKı-AMA vE DlpNoTLAR
(Devamı)

Iv. KAR VEYA ZARAR TABLoSUNA İLİşKiN AÇIKLAMA VE DİPNoTLAR: (Devsml)

g. Diğer faaliyet gid€rlerine ilişkin bilgiler:

h. sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi Encesi kar/z5ranna ilişkin ıçıklama:

Vergi önc€si kann, 4.319 TL'si (l Ocak - 3l Maıt 2019: 15.785 TL) net faiz geliılerinden,

1.305 TL'si (l Ocak - 3l Mart 2019: 2.379 TL) net ücret ve komisyon gelirlerinden oluşmalıa olup,
diğer faaliy€t giderleri ve personel giderleri toplamı 3.414 TL'dir (l Ocak - 3l Man 20l9: 3.933 TL).

!i

3l Mart 2020 3l Mart 2019
Kıd€m Tazminatı Kaİşılığı 60 93
Banka sosyal Yaİdun Sandığı Vaılık AçıkIaıı Kaışılığl
Maddi Duran Varlık Değer DüŞüş ciderleri
Maddi Duran Varlık Amonisman Giderleri l21 I12
Maddi olmayan Duran Vaılık Değer Düsüş Giderleri
Şe.efiye Değer Dü§iı§ Gideri
Maddi olmayan Duran Vaİltk Amonisman Giderleri 44 73

Özkaynak Yöntemi Uygulanan ortaklık Paylafl Değer Düşüş cidgri
Elden Çıkarılacak Ktymetler Değer Duşilş Giderleri
Eldçn Çıkaıılacak Kıymetlcr Amonisman Ciderleri
satış Amaçlı Elde Tufulan ve Durdurulaı Faaliyetlcrç İlişkin Duran vaİlıklaı
Değer DüşOş Giderleri
Diğer İşletme Giderleri 455 519

rrn§ İ6 istisnalanna lIişkin Kiralama Giderleri 29

Bakım ve onarım Giderleri 41 39
Rck|am ve llaıı Cideıle.i 2 l
Diğer Giderler 409 5l0

Aktifl erin satıŞlndan Doğan zararlar
Diğcr 382 916
ToDlam ı.068 1.833

,72
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BA]\K MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
A}IKARA vE İzMiR ŞUBELERİ

31 MART 2020 TARİHİ İrİnanryı,a KoNsoLiDE OLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iıişrix AçIKLAMA vB nipııorıı,n
(Tutaılaı aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olaİak ifade edilmiştir.)

KoNsoLlDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLiŞKiN AÇIKLAMA vE DıPNOTLAR
@evamı)

IV. KAR VEYA ZARAR TABLOSUNA ıLİŞKİN AçıKLAMA VE DıPNOTLAR: (Devamı)

i. sürdürülen faa|iy€tler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin ıçıklams:

Hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin
açıklamalar:

Geçici farklann oluşmasındaır veya kapanmasından kaynaklanan enelenmiş vergi geliri ya da
giderine ilişkin açıklamalar:

3l Man 2020 tarihi itibanyla Şube'nin geçici farklardan kaynaklanan rct62TL ertelenmiş vergi
gideri (3l Mart 20l9: 80l TL ertelenmiş vergi gideri) bulunmalıiadır.

Geçici fark mali zarar ve vergi indirim ve istisnalaıı geliİ tablosuna yansıtılan enelenmiş vergi
geliri ya da giderine ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

j, Net dönem ker / zararına ilişkin ıçtklamalar:

Şube'nin olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, bo$tu ve
tekrarlanma oranı, Şube'nin caıi dönem içindeki performansının anlaşılınası için gerekli değildir.

Şube'nin Finaıısal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kırlzarara
etkisi, daha sonraki dönemleri de etkilemesi olasılığı bulunmamalıtadır.

Şube'nin azınlık paylarına ail kar/zarar bulunmamaktadır.

k. G€tir tablosunda yer a!ın diğer kalemlerin, gelir tablosu lopıımınln o/ol0'unu ışmısı
halinde bu kılemlerin en ız 7o20'sini oluşturan ılt hesaplırds gthterimi:

Diğer faaliyet giderlerinin a}rıntılanna IV-Gelir Tablosuna llişkin Açıklama ve Dipnotlar kısmı "ğ'
başhğında yer verilmiştir.

2

3

;\

L.ı,

,(
I}

,l3

3l Maİt 2020 tarihi itibanyla Şube'nin 2. t 74 TL (3 l Man 20l9: 3.194 TL cari vergi gideri) cari vergi
gideri, 74 TL (3 t Mart 2019:. 832 TL ertelenmiş vergi gideri) enelenmiş vergi gideri ve 12 TL (3l
Mart 20l9: 3l TL ertelenmiş vergi geliri) ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır.
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BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN iSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
ANKARA VE iZMİR ŞUBELERİ

3ı MART 2020 TARİHİ İrİnanryı,.c, KONSOLİDE OLMAYAN
FiNANSAL TABLOLARA iı,İşrİx açıxıAMA VE DiPNOTLAR
(Tutaİlaİ ak§i belinilm€dikçe Bin Türk Lirasl ("TL") olaİak ifade edilmiştir.)

KoNsoLiDE OLMAYAN FiNANSAL TABLoLARA İLİşKiN AÇIKLAMA vE DiPNOTLAR
(Devımı)

v. öZKAYNAK DEĞİŞİM TABLoSUNA iLiŞKiN AçIKLAMA vE DİPNoTLAR

a. Klr dahtımına ilişkin ıçıklamalar:

Şube'nin biril«ııiş kaıları, BDDK'dan yazılı izin alınması kaydıyla dağıtıma açühır.

b. Yısıl yed€k akçeıer hesabına aktırllan tutarlar:

Bulunmamaktadır (3 l Mart 20 l 9: Bulunmarnaktadır).

c. sermıye ırtırlmlnı ilişkin bi|giler:

Bulunmamaktadu (3 l Mart 20ı9: Bulunmamaktadıı).

Gerçeğe uygın değer farkı diğer kapsamh gelire yansıtılan finansıl vırlıklırı ilişkin
ıçlıJamalar:

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamh gelire yansıtılan finansal varlıklann gerçeğe uygun
değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan "Gerçekleşrnemiş kfulzarar|af' ilgili finansal varlığa
karşılık gelen değerin tüsili, varllğuı satılması, elden çlkanlması Yeya zafiyete uğaması
durumlarından birinin gerçekleşınesine kadar dönemin gelir tablosuna yansıtılmamaka; özkaynaklar
değişim tablosunun gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal vaılıklann
değerleme ve/veya sınıflandırma gelirleri/giderleri bölümtlnde dönem hareketi olaıak
gösterilmel(ediİ.
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BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKiYE MERKEZ,
A}{KARA VE izııİn şunnırni
3t MART 2020 TARİHİ İrİnınryı,e xoNsoLiDE OLMAYAIY
FİNANsAL TABLoLARA iı,işrix AçIKLAMA w oipxorıın
(Tutaİlaİ aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olaİak ifade edilmiştir.)

KoNsoLlDE oLMAvAN riıeısıı, TABLoLARA iLişKiN AçIKLAIVıA vE DipNoTLAR
(Devımı)

VI. NAKIT AKış TABLOSUNA İı,İşxlı eçıxıaMA vE DiPNoTLAR

a. Nıkit ve nıkde eşdeğer v8rlıkıara ııışkin bilgiler:

l. Nakit ve nakde eşdeğer varl*laıı oluşturan unsurlar, bu unsurlaruı beliılenmesinde kullanılan
muhasebe poIitikası:

Kas4 efektif deposu ile T.C. Merkez Bankası düil bankalardaki vadesiz mevduat "Nakit" olarak;
orjinal vadesi üç aydan kısa olan bankalararası para piyasası plasmanlan ve bankalardaki vadeli
depolar "Nakde eşdeğer varlık" olarak tanımlanmakadır. Banka döviz kuıunun nakit ve nakde
eşdeğer vaılıklar üzerindeki etkisini bilanço tarihinde kullandığı kurlar ile bir önceki ay sonu kurlan
arasındaki fark üzerinden hesaplamaktadır.

2. Muhasebe politikasında yapılan herhangi bir değişikliğin etkisi:

Bulunmamaktadlr (3 l Aralık 20l9: Bulunmamaktadır).

3. Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşfuran unsurların bilançoda kayıtlı tutarlan ile nakit akış
tablosunda kaylth tutarlan arasındaki mutabakat:

(i) Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıllar:

3ı Ar8lık 20l9 3ı Arallk 20ı8
Nakit 936.779 123.tt1
Kas4 EfektifDcposu 301.160 230.t39

Bankalardaki vadcsiz Mevduat 635.6l9 493.048

Nekde E§değer varlIklar
Bankalaıaıası Para Piyasası
Bankalaıdaki vadeli Mevduat
ToDlam Nakit vo Nıkde E§değer Var|tk 936.719 ?23.88?

Önceki dönemde gerçekleşen işIemler neticesinde bulunan toplam değer, cari dönem başuıdaki nakit
ve nakde eşdeğer varlıklaı toplamını verir.

(ii) Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar:

3l Mırt 2020 3l Mırt 2019
ı-akit 909.708 635.5]t

Kas4 EfektifDeposu 2,13.14| l96.482

Bankalardaki vadesiz Mcvduat 636.56,7 639,066

n-akde Esdeğer Var!ıklar
Bankalararası Pam Piyasası
BankalaIdaki vadeIi Mevduat
ToDlım Nrkit ve Nıkde Esdeğer vırlık 909.708 835.5.16

b. Şube'nin elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Şub€'nin serbest
kullanımında olmayan nakit v€ nakd€ €şdeğer varlık mevcudunı ilişkin bilgi:

Bulunmamaktadır (3 l Arahk 20l9: Bulunmamaktadır).

c. Nakit Akım Tablosunda yer a|an diğer kalemleri ve döviz kurundaki değişiınin nakit ve
nakde eşdeğer varhklar üZerind€ki etkisi kalemine ilişkin açıklamalar:

"Bankacılık Faaliyetlerine lüişkin Nakit Aklmlan" içinde yer alan 3.595 TL artış (3l Mart 20|9: 'l37

TL azalış) içeren "Diğeı" kalemi verilen Ucret ve k giderleri hariç "Diğer Faaliyet
Giderleri" ve kambiyo kar/zararı kalemleri ol

{q
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer v ık(*
itibarıyla yaklaşık 2.4l6 TL (3l Mart 20l9: 1.687 TL) ştlı1

\
\

J
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(Tutarla, aksi b€linilmedikçe Bin Tiirk Lirası ("TL") olarnk ifade edi lmişüir.)

KoNsoLiDE oLMAYAN FiNANSAL TABLOLARA İLiŞKiN AÇIKLAMA vE DIPNoTLAR
(Devemı)

vIı. ŞUBE,NiN DAHiL oLDUĞU RiSK cRUBU iLE İLGİLi AÇIKLAMALAR

Şube'nin dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış
kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderl€r:

1. 3l MüI2O2O:

İşıirılr Bığll ortıkltk v.
Birlikıe koıtrol Edilco

orlıılıklır
Şub.'nin Doğrudın v.

Dolıylı ortıklırı

RiskGrubunı Dıhi| olın
Diğ.r G.rç.k vt Tüzll

Kişil.r
ŞubG'nin Dıhil olduğu Risk
Grubu (ıı c) \a kdi G.ı-akdi \a kdi G.Nıkdi ı.'ıkdi G.\ıkdi
Kredilef ve Diğef Alacaklaİ
Dönem Ba§ı Bakiyesi 52,t6l
Dönon Sonu Bakiyesi o) 49,987
{hnın Fıİz v. Komi§yoo Gclirleri

(ı,

2. 3l Aralık 20l9

ıştir.L Bığlt ortıİl|kv.
Bİrlikt. Kontrol Edil.n

ort.klıklsl
Şub€'nin Doğ.udıİ ve

Dolıylı ortıklırı

Risk Grubunı Dıhil ol.n
Diğc. Gcrçek v. T|lztl

Kişil.r
Şub.'nin Dıhil olduğu Risk
Grubu (ıı (ı) Na ı(di G.Nakdi NAkdi G.]\..3kdi ıiı kdi G.:'lskdi

Krediler ve DiEer Alacaklaİ
Dönem Başl Baliiyesi l56.894
Döncm Sonu Bakiyesil') 52.86l
A|ının Fıiz v. Komisyon G.lirlari 2

54l l sayllı Bankacıltk Ka.unu'nun 49 unçu maddesinin 2 nçi f|ka§ında tanımlanmışttr
Yukarldaki tablodaki bil8iler veril€n kedileri jle baJıkalardan alacaklaİı içermektedir.

54ıl sıyllı BülketIık Kaıuıu'nun 49 uncu maddcsinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştıa
Yukandaki lablodaki bilgiler verilen kİediler ile barüa]ardan .lacaİlan içermekıedir.

54l l sayıh Bankaaıhk Kanrrnu'.un 49 uncu madd€sinin 2 nci flkrasında tanımlanmıştta.

3l Marl 2o2o taİihi itibarıyla 367.245 TL mevdualın 362.16J TL'si Bank Meılat iran Merkez'€, 5-082 TL'si lıan Mcrkez
Banka§lna aiüir.

3l Araİık 2ol9 t rihi itibanyla 298.223 TL mcvduaı|n 293.600 TL'si B6nk Me|lat İran Merk€z'e,4.623 TL'si lran Merkcz
Barrkasl'na ıiüiİ.

3. Şube'nin düil olduğu risk grubuna ait meyduata ilişkin bilgiler:

Şubc'nin Dıhil olduğü Risk
Grubu ll)

İştirılü, Bığh ortıkl|kv.
Birlikt. Konırol Edi|.o

ortıklık|.1
Şuba'nin Doğİudın vĞ

Doleylı ortıkl.rl

Rilk Grubuıı Dıbil ol.İ
Diğ.r G.rçtk v. TOz.l

Kisil.İ

ıt.vdUİt
3ı Mert

2020
3l Arallk

20l9
3l ]uart

2020
Jt Arı|lk

2019
Jı Mırt

2020
3ı Arıllk

20ı9
Dönem BaŞı 298.223 327,74l
Dönem Sonu(1) 367.245 29E.223
iltevduİt Fıiz Gideri (J)

(l)
(2,

:$

\

(])

,76

BAI{K MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-iRAN iSTANBUL TtlRKiYE MERKEZ,
A}IKARA vE İZMiR ŞuBELERi

31 MART 2020 TARiIIi İTiBARIYLA KoNsoLİDE OLMAYAI{
FİNANSAL TABLOLARA İı,İşrİx AÇIKLAMA vE DİPNOTLAR



(Tut8İlaİ aksi belinilmedikçe Bin TOrk Lirası ("TL") oIaİak ifade edi lmiştir.)

KoNsoLiDE
@evamı)

vlI.

4.

OLMAYAN FiNANSAL TABLOLARA iLİŞKİN AÇIKLAMA VE DiPNOTLAR

ŞUBE,NiN DAHİL oLDUĞU RiSK GRUBU İLE iLGiLİ AçıKLAMALAR @evımı)

Şube'nin düil olduğu risk grubundan kullanılan kedileıe ilişkin bilgiler:

Şüb.'niı Dıhil olduğü Ri§L
Grubu 0)

İştirık Bığlı orıık]ık v.
Birlikt. kontrol f,dilcn

ortıklıklır
Şube'trin Doğrudın va

Dolıyll ortıklırı

RisL Grubunı Dıhil olıı
Diğ.r G..ç.& v. Türrl Kişil.İ

o)

kullınılsn kredilcr 3ı ]tlart 2020 3l A16l,k 20ı9 Jl ılırl2020 3l .\rİl,k 20l9 3l }lırı 2020 ]ı Arİl,k 20l9
Dönem Ba§l Bakiy€si
Dönem sonu Bakiyesi
verilen ı'ıiz Gideri

(') 
54l l sayııt Bankacıhk Kanunu'nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkİasında tanımlaıım§tı,c) 3ı Msn 2020 tarihi itibarıyla bulunmamalcadlr (3l fualık2019: Butunmaınaİtadıİ).

5. Şube'nin, düil olduğu risk gnıbu ile yaptığı vadeli işlemleı ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri
diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler:

Şube'nin 3l Mart 2020 ve 3l Aralık 2019 tarihleri itibaııyla risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile
opsiyon södeşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler bulunmamailadır.

6. Üst yönetine sağlanan faydalara ilişkin bilgiler:

3l Man 2020 tarihi itibarıyla Şube üst yönetimine 699 TL (3l Mart 2019: 956 TL) tutannda ödeme
yapılmıştır.
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BAI{K MELLAT, MERKEZİİ TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
AI\KARA VE İzırin şunnr,nnİ

31 MART 2020 TARİHİ İrİnARryr,A xoNSoLiDE OLMAYAN
FiNANsAL TABLoLARA iı,işriN ıçı«r,AMA vE »ipNorıa,n
(Tutarlaİ aksi belİtilmedikçe Bin Tü.k Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

KoNsoLiDE oLMAyAN FİNANsAL TABLoLARA iLişKiN AçIKLA]!ıA vE DipNoTLAR
(Devım ı)

uII. BİLANçO soNRAŞI HUSUSLARA İLişKiN AçıKLAMA VE DIPNoTLAR

Bulunmamaktadır.
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BA|[K MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-iRAN iSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
ANKARA VE izııİn şunnı,nnİ

3l MART 2020 TARİHİ İrinıRryıl KoNsoLiDE OLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iıişrix AçIKLAMA vE nipxorr.nn
(Tutaİlaİ aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olaıak ifade edilmiştir.)

ı. SINIRLİ DENETİM
HUsUsLAR

ALTINC! BÖLÜM

sINnLI DENETiM RAPoRU

RAPORUNA İı,işrİx oı-^lnıK AçIKLANMA§I GEREKEN

3l Maİt 2020 ıarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren ara döneme ait dtlzenlenen konsolide olmayan
fınansal tablolar Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mati Müşaviılik A.Ş. tarafmdan sınırlı
denetime tabi tutulmuş olup 13.07.2020 tarihli sınırlı denetim raporu konsolide olınayan finansal
tabloların önünde sunulmuştuİ.

IL BAĞIMSIZ DENETÇİ TARAFINDAN HAZ|RLANAN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

Bulunmamaktadır.
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BAI\IK MELLAT, MERI(EZİ: TAHRAN_iRAN iSTANBUL TÜRKiYE MERKEZ,
ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ

31 MART 2020 TARiHİ İrİseRlyle KoNsoLİDE OLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iı,işrix ıçıxı,AMA vE »ipxoııaR
(Tutaİlaİ aksi belirtilmedikç€ Bin T{ıık Lirası ("TL") olaİak ifade edilmiştir.)

I. ŞUBE MüDüRLER KURULU BAŞKANI vE GENEL MüDüRüNüN ARA DöNEM
FAALİYET LERİNE iLİŞKiN DEĞERLENDİRMELERiNİ İÇEREN ARA DöNEM
FAALiYET RAPORU

İçİNDEKİLER

r. GENEL BiLGİLER

rı. ŞUBE üsT YöNETiMI

III. şunr rut}oünr,ER KURULU BAşKANI vE GENEL MüDtIRüNüN Au oöıorr,ı
rıeıiyrrr,tnirvE iLişKlN DEĞERLENDiRMELERl

l. Müdürler Kurulu Başkanının Döneme İlişkin Değerlendirmesi
2. Genel Müdurun Döneme İlişkin Değerlendirmesi

lv. İç sİsTEMLERLE İLGİLİ BİRİMLER

v. DöNEME iLiŞKİN özET Fixexsıı, nİıcİıonvE MALİ DURUM DEĞERLENDiRMEsİ
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ARA DÖNEM FAALiYET RAPORU

l. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi
2. Şubenin Sermaye ve ortaklık Yapısı

l. Müdiirler Kurulu
2. Üst Yonetim
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BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN iSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
ANKARA vE İzvrin şuını,rnİ

31 MART 2020 TARiHi irinanryı,a KoNsoLiDE oLMAyAN
rixaxsa,r, TABLoLARA iı,işrix AçIKLAMA vB oipxoııan
(Tutarlaı aksi belirtilmedikçe Bin TOrk Lirasl ("TL") olaİaİ ifad€ edilmiştir.)

ı. GENEL BILGlLER

l. Şube'nin GeIişinıi Hakkında Özet Bilgi

Bank Mellat İran l980 yılında l0 özel bankanın kamulaştınlmasıyla kurulan İiaıı'da mukim bir devlet
barıkasıdır. Bankanın hisseleri 2009 yılı başlarında Tahran Menkul Kıymetler Borsasında halka arz
edilmiş ve Banka bu tarihten sonra bir özel sektor bankasına dönüşmüştıL.20 Mart 2018 tarihi
itibanyla aktifbüyükluğu 59.587 milyon ABD dolan olan Bankanın, aynı tarih itibanyla özkaynaklan
l.?42 milyon ABD dolandır. Banka'nın Türkiye, Erm€nistan ve Kore'de şubeleri, İngiltere, Almanyt
ve Malezya'da ise iştirak ettiği bankalan bulunmaktadıı. lran dışındaki şube ve bankalann ana amacı
İraıı ve özellikle bu ülkeler başta olmak üzere oçüncü ülkelerle arasuıdaki dış ıicaret işlemlerine
aractlık etmeldiİ. Şube'ye 5 Şubat t98l ta h ve 82/2406 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye' de
kurulu yabancı banka şubesi statüsünde faaliyet göstermesi için izin verilmiştir.

l6 Nisan l982 tarihinde faaliyete başlayan Bank Mellat 'ın, istanbul'daki merkez şubesi Ankara ve
izrrıir şubeleri olmak uzere Tiıİkiye'de 3 şubesi bulunmaktadır.

2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

3l Mart 2020 tarihi itibanyla Şube'nin ödenmiş ve kayütlı sermayesi 200.000 bin Tl'dir. Dönem
içinde sermayede değişiklik olrnamıştlr.

Şube'nin sermayesinin tamamına sahip olan Bank Mellat Tahran İran'ın ortaklık yapısı aşağıda
sunulİnuştur:

Hisse sahibi
3l Mart 2020

Hi§sc orınt (y.) (r)
3ı Arıhk 20ı9

Hi§§c orsnı (%) (r')
Adalet Hiss€leri (Halk Hisseleri) 30,00 30,00
lran lslam cumhuİiyeti Devleti l7,00 l7,00
Bank Mellaı P€rsonel celecek Gitvenlik Fonu 6,45 6.45

saba Tamin Yaİınm Şirketi 5,48 6,23

lran sosyal G0venıik Kurumu 3,8l ].8l
Mellaı Mali Grup Fiİmasl 3,12 ].1.1

Bo,sada lşlem Gören Diğe. Paylar 34.|4 1] ]7

Toplam ı00,00 l00.00

(') Bank Mellat İran Mali İşler Genel Müdilllüğü, Borsa v€ Hisseler Mtldtlrlüğü tarafindan bildirilen
3 l Mart 2020 larihi itibanyla ortaklık yapısıdır.

(") Bank Mellat iran Mali lşler Genel Müdtlılüğü, Borsa ve Hisseler Müdtlrlüğü tarafuıdan bildirilen
3l Aralık 2019 tarihi itibanyla ortaklık yapısıdır.
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BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN iSTANBUL TÜRKiYE MERKEZ,
Aı{KARA VE İzılİn Şunnı,nnİ

31 MART 2020 TARiHi irinanryr,ı KoNsoLiDE OLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iı,işrix AçIKLAMA vo oirxorı,en
(Tutarlar aisi belinilmedikçe Bin Tü.k Li.ası ("TL") olarak ifade edilmiştir,)

II. şuno üsr vöxrriııi:
1. Müdürler Kurulu

Müdtlıler Kuıulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır

f.nvsnl ismi cör€vi Öğranim Dlrrumu
MüdOrler KurUlu BİŞk n!i Bahman Eskandari Ba§ksn Lisans
]lllldOrler Kurulu Üyeleri: Aziz Aİhondi Ası üye Lisans

Mohammadho§sein Abba§i Genel MOdür Lisans
Alımad Jamehdor üye Lisans
Abdulkadir Alpeı Ek5inaİ lç sistemlerden sorumlu Üy€ Lisans

Ahmad JAMEHDoR

Mostafa SHARAFİ

Noraldin PARSAPOUR

Alireza BAKHSHAYEsHe)

(.) 5a t l sıyılı BorİıLİ xJoü'nu 25, ,oıddrsinin 2. P.r.€r.İo töE dozrlcuiştır

Genel Müdtlr Vekili / Genel Müdtlr Yardımcısı

Mali Kontrol, Hazine, Müasebe, İnsan Kaynakları, Bilgi
§istemleri, Operasyon ve İdari İşlerd€n Sorumlu Genel
Müdür yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı / Cari Hesaplardan Sorumlu
Genel Müdilr yardımcısı

Genel Müdü Yardımcısı / Krediler ve Dış İşlemlerden
sorumlu Genel Müdtir yardımcısı

Ankara Şube Müdilriı
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üst yönetim

Üst yönetim aşagıdaki kişilerden oluşmalıiadır.

Adı Soyadı Ünvanı / Görevi

MohammadHos§ein ABBASİ Genel Müd{rr
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BANK MELLAT, MERJ(EZİı TAHRAN-iRAN İsrıNnuı TÜRKiYE MERKEZ,
ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ

31 MART 2020 TARİHİ İrİseRlyıe KoNsoLiDE OLMAYAN
FİNANsAL TABLoLARA iı,işrix açı«ıAMA vE DipNoTLAR
(Tutarlt aksi beliniImedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

ŞUBE MÜDÜRLER KURULU
FAALIYETLERİNE iLışKıN
FAALİYET RAPoRU (Devımı):

BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜNÜN ARA DÖNEM
DEĞERLENDiRMELERiNi iÇEREN ARA DöNEM

!. Müdürler Kurulu Başkanınln Dön€me İlişkin Değerlendirmesi

Son dönemde onaya çıkan COVID-I9 salgını, küresel olarak ekonomik koşullaıda belinidikler
yaıatmaliadır. COVID-l9'un dünya genelinde yaylması sonucunda dünyada olduğu gibi Tüıkiye'de
de bireyler ve işlenneler üzerindeki ekonomik etkilerinin asgari seviyeye indirilmesi için çeşitli
ıedbiİler alınmıştır.

İran ve Bankamız özelinde uygulanmakta olan yaptmm kararları, petrol fiyatlaıındaki dUşt§, Dtlnya
ve Ttlrkiye'de COVlD-lg eüilerinin devam etmesi,2020 yluıın önceki yllaıa göre daha zor ve
öngöriılmez bir ortamda geçeceğine işaret etmektedir.

Bankamız bu ortamda kısa ve orta dönem için tedbirlerini almalla olup; faaliyetlerinin en iyi şekilde
devam ettirilmesi hedefl enmektedir.

2. Genel Müdürün Döneme İtişkin Değerlendirmesi

Bankamıza uygulanan yaptırımlara rağmen 2020 ylının ilk çeyreği net kanmız 8 milyon TL,
Sermay€ Yeteılilik Rasyomuz %89 olaıak gerçekleştirilmiştir. 2020 yılınuı devamında da sağlıklı
bü},tlmenin, faaliyet ve karımızın arttırılması için gereken tüm çaba gösierilmeye devam edileceldir.

ıv. ıÇ SiSTEMLERLE iLGiLi BiRiMLER

İç Denetim Birimi

Birinci çeyek içerisinde birimin yapısuıda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

İç Kontrol Birimi

Mustafa Kay4 İç Kontrol Birimi yetkilisi olarak 2020 yh ocak ayında atanmıştır.

Risk yğnetimı

Yener Bozkur! Risk Yönelimi Birimi yetkilisi olarak 2020 yılı Şubat ayında ataııınıştır.

Tüm bu birimler yhn ilgili dönemde görevlerini yllık planlara uygun olarak beliılenen esas ve

yöntemler çerçevesinde yunıtmüştur.
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BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN iSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ,
AIİKARA VE iZMİR ŞUBELERİ

31 MART 2020 TARiHi irinenryı,e KoNsoLİDE oLMAYAN
FiNANsAL TABLoLARA ir,iş«ix ı,çıxr,AMA vE »ipxotıeR
(Tutaılaı aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olaıak ifade edilmiştir,)

DöNEME iLiŞKİN özrr FiNANSAL BiLGiLER vE MALİ DURUM
osĞBnLBşoiRJr{nsi:

YÜKÜMLÜLÜKLER Jl }Iırt 20:0

MEVDUAT 521.517 549.497

ALINAN KREDlLER
KARŞILlKLAR 9.234 9.443

CARI VERCİ BORCU ],l83

DlÖER YÜKÜMLÜLÜKLER l,895 2.429

ÖZKAYNAKLAR 466.824 458.8]8

YÜKÜİtLÜLÜKLER TOPLA]İU 1.02J_390

BILANÇO DIŞt YUKUMLULUKLER 3l ıısrt 2020 3ı Arılık 20ı9

GARANTI ve KEFALETLER 2,044 1,174

Teminat Mektuplafl 54l

Aıreditifler 700 6]]

Diğer Garanti ve Kefaletleİimizden

TAAIiHÜTLER 27 24

.)-t

}
r'

VARLIKLAR Jl NIırı 2020 ]ı Arallk 20ı9
NAKtI vE NAKIT BENZER]-ERI 9l0,27l

35l

937.022
GERçEöE UYGUN DE6ER FARKI KAR ZARARA YANsr -AN FNANSAL
VARLtKLAR

KREDILER (NET) 17.953 73.396

Kredilef 73,849 69.262

Donuk A]acalilar 8.263 8.3l6
Özel Karşll|kıa, G) (4.159) (4. ı82)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (NET) l0.902

MADDl oLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) l9l
ERTELENM|Ş VERG! VARLIöI 853 9l6
DlĞER AKTlFLER 440

v.{RLIKLAR ToPLA}lı 1.023.J90

84
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GERÇEöE UYGUN DEöER FARKı DiĞER KAPSAMLı cELlRE YANsrrLAN
FİNANSAL VARLIKLAR

l 1.0l l
l48

|.757

1.002.235

.]l Ara|lk 20l9

2,105

ı.002.2J5

1.3M
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BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-iRAN İSTANBUL TÜRKiYE MERKEZ,
AI\İKARA VE İZMiR ŞUBELERİ

31 MART 2020 TARİHİ irİnenryıe KoNsoLiDE OLMAYAN
FiNANSAL TABLOLARA İı,İşrİx eÇıxr,AMA VE DiPNoTLAR
(Tuta.lar aksi belirtiImedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir,)

DöNEME İLİşKİN özET FİNANSAL BiLGİLER vE MALİ DLJRUM DEĞERLENDİRMESı
@evımı):

(*) ynak ve Akif getirileri Vergi si Kar dikkate alınaıak hesaplanmıştır

GELiR vE GiDER KALEMLERi 3ı Mırt 2020 3l Mırt 2019

FAlz GELIRLERl 4,399 l6,0l7

FAlz ctDERLERl (80) (232)

NET FAiZ GELiRi 4.3l9 ı5.785

ı\ET ÜCRET vE KoMlsYoNt"A.R 1.305 2.379

TlcARl KiR / ZARAR (NeO 1.942 4.|7|

DlĞER FAALIYET GELtRLERl 2l2 21

FAALIYET GELiRLERl ToPLAMl |3.17t 22 362

KREDI KARŞlLlKLARl (-) (l43) ( 1.5l3)

PERsoNEL clDERLERl (2.346) (2.100)

DIöER FAALİYET GIDER]-ERI c) (l,068) (l.t33)

NET FAALlYET KARVZARARl l0,22l l6.9l6

VERGI KARŞILIÖI (+) (2.236, (].995)

\ıT Dal\t]\t K.{RI/Z.,\RARt 7.985

3ı }lırt 2020 3ı Arıllk 20l9

E9,78 90,86sermaye Yeterliliği Standan oranı ('/o)

8,78örkaynak ceti.isi (o/o) (*)

4,09 4.46AİtifGetirisi (%) (*)
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FİNANSAL GÖSTERGELER


