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Bank Mellat, Merkezi: Tahran-iran istanbul Tiirkiye Merkez, Ankara Ve izmir $ubeleri Miidtirler

Kurulutna

Miidtirler Kurulu'nun Yrllft Faaliyet Raporunun Bafrmsz Denetim Standartlarl Qergevesinde

Denetimine itighin Rapor

Bank Meilat, Merkezi: Tahran-iran istanbul Tiirkiye Merkez, Ankara Ve izmir gubeleri'nin ("$ube") 3l
Arahk 2015 tarihinde sona eren hesap ddnemine iligkin ylhk faaliyet raporunu, denetlemig bulunuyoruz.

Mildilrler Kurulu'nun Ytll* Faaliyet Raporuna iliSkin Sorumlulugu

Miidiirler Kurulu, 6102 sayh Tiirk Ticaret Kanunu'nun ('"TTK") 5l4'rincii maddesi ve I Kasrm 2006
Gazeae'de yayrmlanan "Bankalarca Yilhk Faaliyet Raporunun
Hazdanmasma ve Yayrmlanmasma itigt<in Usul ve Esaslar Hakkrnda Ydnetmelik" .,y*,rrca ylhhfaaliyet
raporunun I Kastm 2006 tarihli ve 26333 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan "Bankalann Muhasebe
Uygulamalarma ve Belgelerin Saklanmasrna iligkin Usul ve Esaslar Hakkrnda Y6,netmelik" ve Bankacrhk
Diizenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan bankalann hesap ve kayt diizenine iligkin yaymlanan difer
dtizenlemeler ile Bankacrhk Dtizenleme ve Denetleme Kurumu ('tsDDK") genelge ve agrklamalan ve
bunlar ile diizenlenmeyen konularda Ttirkiye Muhasebe Standartlan hiiktimlerini igiren; ,,BDDK
Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatr"na uygun olarak bazrlanan finansal tablolarla ("finansal
tablola/') tutarh olacak ve gergepi yansrtacak gekilde hazrlanmasrndan ve bu nitelikteki bir faaliyet
raporunun hazrlanmastnr sa[lamak igin gerekli giirdiilti ig kontrolden sorumludur.
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Sorumlulu[umuz, $ube'nin faaliyet raponrna yrinelik olarak TTK'mn 397'nci maddesi ve 2 Nisan2015

tarihli ve 29314 sayilt Resmi Gazete'de yayrmlanan "Bankalann Ba[rmsz Denetimi

Hakkrnda

Ytinetmelik" gergevesinde yaptrprmrzba[rmsrz denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal
bilgilerin $ube'nin 15 Nisan 2016 tarihli ba[rmsrz denetgi raporuna konu olan finansal taLlohnyla tutarl
olup olmadr[r ve gergegi yansrtrp yansrtmadr[r hakkrnda gririig vermektir.

Yaptr[rmrz ba[rmsrz denetirn, Kamu Gdzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu (..KGK,,)
tarafindan yayrmlanan Ttirkiye Denetim Standartlan'mn bir pargasr olan Ba[rmsz Denetim Standartlan'na
("BDS") uygun olarak yiiriittilrniigtiir. Bu standartlar, etik htikiimlere uygunluk sa[lanmasmr ve ba[rmsz
denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarh olup olmadr[rna ve
gerge[i yanstttp yansrtmadtprna dair makul giivence elde etmek iizere planlanarak yiiriitiilmesini
gerektirmektedir.

Ba[rmsrz denetim, tarihi finansal bilgiler hakkrnda denetim kamtr elde etmek amacryla denetim
prosediirlerinin uygulanmasrnr igerir. Bu prosedtirlerin segimi, balrmsrz denetginin mesleki muhakemesine
dayarur.

Ba[rmsz denetim strasmda elde etti[imizbaStmsrz denetim karutlanrun, gtirtigtimiiziin olugturulmasr igin

yeterli ve uygun bir dayanak olugturduluna inamyoruz.

birden lazlastnr ifade etmektedir. DTTL ve her bir oye firma ayn ve ba!rmsrz birer tuzel kigiiiktir. DfiL ("Deloitie Glob;|" olarak da antlmaktadrr) mr.igterilere hizmet
sunmamal(adtr. DTTL ve ilye firmalannrn yasal yaprsrnrn detayh agtklamast www.deloitte.com/about adresinde yer almaKadtr.
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TTK'nrn 402'nci maddesinin iigiincii fikrasr uyannca; BDS 570 "igletmenin Siireklili[i" gergevesinde,
igletmenin dngiiriilebilir gelecekte faaliyetlerini siirdtiremeyecepine iligkin raporlanmasr gereken
tinernlilikte bir hususa rastlanmamrytrr.
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I.

YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

1. Raporun Ait Olduğu Dönem

: 2015 Yılı

2. Şubenin Ticaret Unvanı

: Bank Mellat Merkezi Tahran İran İstanbul
Türkiye Merkez Şubesi

3. Bank Mellat Yönetim Merkezinin
Adresi
Türkiye’deki Şubenin Adresi

: Taleghani Avenue. No: 327 Tahran – İran

4. Telefon

: (0212) 279 80 15

5. Fax

: (0212) 284 62 14

6. Elektronik Site

: www.mellatbank.com

7. Elektronik Posta

: mellat@mellatbank.com

II.

: Büyükdere Cad. Binbirçiçek Sok No.1 34330
1. Levent - İstanbul / Türkiye

YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ

a) Sunuş Bölümü
1. Özet Finansal Bilgiler
Bilanço (Bin TL)
ANA HESAPLAR
Nakit Değerler ve Merkez Bankası

2015

Artış / (Azalış)

2014

Tutar

( %)

44.245

57.071

-12.826

-22,47

116.001

99.118

16.883

17,03

7.201

6.001

1.200

20

10.456

10.875

-419

-3,85

152.216

142.212

10.004

7,03

10.369

11.042

-673

-6,09

Toplam Aktifler

340.488

326.319

14.169

4,34

Mevduat

125.079

120.455

4.624

3,84

-

-

-

-

Karşılıklar (Vergi ve Diğer)

5.133

4.325

808

18,68

Diğer Pasifler

2.275

3.604

-1.329

-36,88

Özkaynaklar

208.001

197.935

10.066

5,09

Toplam Pasifler

340.488

326.319

14.169

4,34

Bankalar
Para Piyasasından Alacaklar
Krediler
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Diğer Aktifler

Alınan Krediler
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Gelir Tablosu (Bin TL)
ANA HESAPLAR

2015

Net Faiz Geliri
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
Diğer Gelirler (net)
Toplam Gelirler
Diğer Faaliyet Giderleri
Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Karşılığı
Net Kâr

Artış / (Azalış)
Tutar
( %)
4.409
29,14
-726
-47,05
1.805
126,93
5.488
30,33
-859
10,47
871
-75,35
5.500
62,95
-1.039
58,80
4.461
64,00

2014

19.538
817
3.227
23.582
-9.060
-285
14.237
-2.806
11.431

15.129
1.543
1.422
18.094
-8.201
-1.156
8.737
-1.767
6.970

2. Şube’nin Tarihsel Gelişimi
1980 yılında 10 özel bankanın kamulaştırılmasıyla bir devlet bankası olarak kurulan
Bank Mellat İran 2008 yılında Tahran Borsasına kaydolarak halka açılmıştır. 20 Mart
2015 tarihi itibariyle aktif büyüklüğü 52.703 milyon ABD doları olan Bankanın, aynı
tarih itibarıyla özkaynakları 2.924 milyon ABD dolarıdır. Banka’nın Türkiye,
Ermenistan ve Kore’de şubeleri, İngiltere, Almanya ve Malezya’da ise iştirak ettiği
bankaları bulunmaktadır. İran dışındaki şube ve bankaların ana amacı İran ve özellikle
bu ülkeler başta olmak üzere üçüncü ülkelerle arasındaki dış ticaret işlemlerine
aracılık etmektir. Şube’ye 5 Şubat 1981 tarih ve 82/2406 sayılı Bakanlar Kurulu kararı
ile Türkiye’ de kurulu yabancı banka şubesi statüsünde faaliyet göstermesi için izin
verilmiştir.
16 Nisan 1982 tarihinde faaliyete başlayan Bank Mellat’ ın, İstanbul’daki merkez
şubesi Ankara ve İzmir şubeleri olmak üzere Türkiye’de 3 şubesi bulunmaktadır.
3.

Şube’nin Ortaklık Yapısı
Şube’nin sermayesinin tamamına sahip olan Bank Mellat Tahran İran’ın ortaklık yapısı
aşağıda sunulmuştur:

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

(**)Hisse oranı (%)

(*)Hisse oranı (%)

Adalet hisseleri (Halk Hisseleri)

30,00

30,00

İran İslam Cumhuriyeti Devleti

18,95

19,07

Saba Tamin Yatırım Şirketi

9,91

5,7

Bank Mellat Personel Gelecek Güvenlik Fonu

6,99

5,92

İran Sosyal Güvenlik Kurumu

3,81

9,99

Mellat Mali Grup Firması

3,43

3,99

-

3,71

26,91

21,62

100

100

Hisse Sahibi

Personel Payları
Borsada İşlem Gören Diğer Paylar
Toplam
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(*)

Bahse konu hisseler İran’da bulunan eyaletlere dağıtılmış olup, hisselerin
yönetilebilmesi için eyalet bünyesinde yatırım şirketleri oluşturulmuştur. Söz konusu
husus, Şube’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’ na hitaben 16
Ağustos 2011 tarihinde düzenlediği yazı ile bildirilmiştir.

(**)

Bank Mellat İran Mali İşler Genel Müdürlüğü, Borsa ve Hisseler Müdürlüğü
tarafından bildirilen 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle ortaklık yapısı 11 Ocak 2016 tarih ve
236 sayılı yazı ile BDDK’ya bildirilmiştir.
4. Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen
Değişiklikler
Cari dönem içinde Şube’nin ödenmiş sermayesinde bir değişiklik olmamıştır. Şube
mevcut 156.914 TL ödenmiş sermayesinin iç kaynaklardan 40.150 TL ve nakden 2.936
TL olmak üzere toplam 43.086 TL artırılarak 200.000 TL’ye yükseltilmesi için BDDK’ya
18 Şubat 2016 tarih ve 1022 sayılı yazısı ile başvuruda bulunmuştur.
5.

Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler
Şubenin %100 hâkim sermayedarı Tahran İran’da mukim Bank Mellat’ tır. Dönem
sonu itibarıyla Bank Mellat Tahran – İran’ da nitelikli paya sahip olan kişi ve kuruluşlar
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ad Soyad/Ticari Unvanı

Pay Tutarları

Adalet hisseleri (Halk Hisseleri)
İran İslam Cumhuriyeti Devleti

31 Aralık 2015
Pay
Ödenmiş Paylar
Oranları

Ödenmemiş
Paylar

47.074

%30,00

47.074

-

29.735

%18,95

29.735

-

6. Şube’nin Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının
Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar
Müdürler kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcısının sahip oldukları pay
yoktur.
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7. Müdürler Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün Faaliyet Dönemine İlişkin
Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri
7.1. Müdürler Kurulu Başkanının Değerlendirmesi
2015 yılında küresel ekonomik faaliyetler sönük kalmaya devam etti. Küresel
büyümenin % 70’ ini teşkil eden gelişmekte olan ülkelerde büyüme arka arkaya beş
yıldır azalır iken, gelişmiş ülkelerde cüzi bir iyileşme görüldü.
Durağan küresel talep ve yatırımlar nedeniyle üretim faaliyetleri zayıf bir seyir
izlemektedir. Ekonomik sıkıntı içindeki bazı gelişmekte olan ülkelerde ithalatın ciddi
bir biçimde azalması küresel dış ticaret hacmi üzerinde ağır bir baskı oluşturmaktadır.
Petrol fiyatları, petrol üretiminin tüketiminden daha fazla olacağı beklentisiyle 2015
yılı Eylül ayından bu yana önemli ölçüde düşmüştür. Vadeli piyasalar fiyatların
önümüzdeki bir iki yıl da ılımlı bir artış göstereceğini işaret etmektedir. Diğer emtia
özellikle maden fiyatları benzer şekilde azalış gösterdi. Bu iki hususun gelişmiş
ülkelerde talebi arttırıcı bir rol oynayacağı beklentisi petrol ihracatçısı ülkelerde
talebin düşmesi, yatırımların azalması gibi nedenlerle gerçekleşmedi. Bu konuda fiyat
azalışlarının bazı ülkelerde tüketicilere tam yansıtılmaması da bu sonucu etkileyen bir
unsur olmuştur.
Genel olarak ABD faiz oranlarında artış beklentileri ile beraber gelişmişte olan
ülkelerin büyüme hızlarına ilişkin endişelerden kaynaklanan finansal oynaklıklar daha
sıkı dış borçlanma koşullarına yol açmış; azalan sermaye hareketleri ve birçok
gelişmekte olan ülkede döviz kurlarında değer kaybı ile sonuçlanmıştır. Bu ülkelerdeki
farklı enflasyon oranları ülkeden ülkeye farklı şiddette birbirleriyle çatışan bu
gelişmelerin yansıması olarak ortaya çıkmıştır.
2016 yılında İran İslam Cumhuriyetine ve bu kapsamda bankamıza uygulanmakta olan
ekonomik yaptırımların kalkması ile bankamız normal çalışma koşullarına dönecek ve
2015 yılında elde edilenin üzerinde finansal sonuçlara ulaşacaktır.
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7.2. Genel Müdürün Değerlendirmesi
2015 bankamız için 2014’ ün koşullarının benzerinin devam ettiği bir yıl oldu; bu yılda
da devam eden ekonomik yaptırımlar bu durumun ortaya çıkmasının ana nedenini
oluşturdu. Yine de bu dönemde bankamız bilanço sağlamlığını korudu, bir önceki yıla
göre karlılığını arttırdı.
Cari dönemde gelişmiş ülkelerde sınırlı bir toparlanma gözlenmekle beraber,
gelişmekte olan ülkelerdeki yavaşlama sunucu küresel ekonomik faaliyetlerde
zayıflama eğilimi devam etmiştir. Küresel para politikalarındaki belirsizlikler ve
büyüme endişeleri nedeniyle finans piyasaları oynak bir seyir izlemiştir. Gelişmekte
olan ülkelerin finansal varlık fiyatları da bu oynaklıktan etkilenmiş, söz konusu
ülkelerin risk primi göstergeleri yükselmiş, sermaye akımlarında zayıflık hatta tersine
dönüş yaşanmış ve yerel para birimleri değişen ölçülerde değer kaybetmiştir.
Benzer şekilde Türkiye’ nin risk primi göstergeleri ile faiz oranlarında artışlar ve TL’ de
değer kayıpları yaşanmıştır. Değer kayıpları da yıllık enflasyon oranında yükselişe
artışa yol açmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak Türk Bankacılık Sektöründe aşağıda
özetlenen gelişmeler yaşanmıştır.
Sektörün aktif büyüklüğü Aralık 2015 döneminde bir önceki yılsonuna göre %18,2
artarak 2.357 milyar TL olarak gerçekleşmiş; büyümenin tamamı ilk üççeyrek içinde
sağlanmış, son çeyrekte ise % 1,6 oranında küçülme yaşanmıştır. Bankamızın aktif
toplamı ise cari dönemde % 4,34 oranında artmıştır.
Bankamızın varlık toplamı içerinde bankalardan olan alacaklar ile satılmaya hazır
menkul kıymetlerin payları sırasıyla %34,07 ve %44,71’ dir ve bu iki kalem pay toplamı
toplam varlıkların %78,77’ sini oluşturmaktadır. Toplam yükümlülükler içinde
mevduat %36,74 ve özkaynaklar %61,09 payla toplam yükümlülüklerin %97,82’ sine
tekabül etmektedir.
Bankacılık sektörünün gelir tablosunda faiz geliri 164 milyar TL ve faiz gideri 87 milyar
TL olarak gerçekleşmiş; sektörün net faiz geliri 77 milyar TL olmuştur. Aralık 2015
dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı milyar 26 milyar TL’dir.
Aralık 2015 dönemi net kârı, 2014 yılının aynı dönemine göre kamu ve yabancı banka
gruplarında artarken yerli özel banka grubunda düşmüş; sonuç olarak sektörün net
karı bir önceki döneme göre %5,89 oranında artmıştır.
Bankamızın cari dönem net karındaki artış ise %64’ dür. Bu artışa rağmen elde edilen
karlılık yeterli seviyede değildir ve olağan koşullarda ulaşılabilecek net kar tutarının
oldukça altındadır. Sektörün % 11,28, yabancı bankaların %9,43 oranında özkaynak
karlılığı elde ettikleri bir dönemde bankamızın özkaynak karlılığının % 5,50 oranında
kalması bu duruma işaret etmektedir. Uluslararası yaptırımların da kalkması
sonucunda 2016 yılında özkaynaklarımızdaki aşınmayı önleyecek bir karlılık seviyesine
ulaşmak ana hedefimiz olacaktır.
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8. Personel, Şube Sayısı, Şubenin Hizmet Türü, Faaliyet Konuları ve Sektördeki
Konumuna İlişkin Açıklamalar
Şube, çeşitli bankacılık faaliyetleri gerçekleştirmekte olup, esas faaliyet konusu, İran
İslam Cumhuriyeti ile olan ticarete aracılık etmek ve gerektiğinde bu işlemleri finanse
etmektir
Şubenin Türkiye’de Merkez şube de dâhil olmak üzere 3 şubesi bulunmaktadır.
Şubeleri aracılığı ile verilen izin kapsamındaki tüm bankacılık hizmetlerini
gerçekleştirmektedir. Özellikle başta ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık olmak
üzere Türk Parası ve döviz üzerinden mevduat hesaplarını açmakta, dünya çapında
para transferlerini yapmakta, çek ve senet tahsiline aracılık etmekte, döviz alım satımı
ile uğraşmakta ve her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi taleplerini karşılamaktadır.
Şube mevcut koşullar altında kaynaklarının önemli bir kısmını hazine bonosu ile
devlet tahvillerinde değerlendirmektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak sektör
ortalamasına göre yüksek bir sermaye yeterlilik oranı ile çalışmaktadır.
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Şube’nin personel sayısı 48 kişidir (31 Aralık 2014: 48
Kişi).
b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler
1. Müdürler Kurulu
Yurt dışında kurulu bir bankanın Türkiye’deki şubesi statüsünde faaliyet gösteren
Şubemizin vizyonu, misyonu, kısa ve uzun vadeli stratejik hedefleri 5411 sayılı
Bankacılık Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca oluşturulan ve yönetim kurulunun
yetki ve sorumluluklarını taşıyan Müdürler Kurulu tarafından belirlenmektedir.
Dönem sonu itibarıyla dört üyeden oluşan Müdürler Kurulu uygun gördüğü aralıklarla
toplanmakta, belirlenen politika ve stratejiler değişen koşullara göre sürekli olarak
gözden geçirilmektedir. Şubemiz Müdürler Kurulu aynı zamanda kredi komitesi
görevini de ifa etmektedir.
Müdürler Kurulu zaman zaman aldığı kararlarla bazı yetkilerini geçici olarak üst düzey
yönetime devretmektedir.
Gündemle ilgili yazılı teklif ve talepler, toplantı esnasında gerekli tüm belgelerle
Müdürler Kurulu onayına sunulmakta, Kurul tarafından uygun görülen teklif ve
talepler toplantıyı takiben uygulanmak üzere yetkililere iletilmektedir. Kurulca
onaylanan teklifler daha sonra en geç toplantının yapıldığı ayın son gününe kadar
karar haline dönüştürülerek Kurul Başkan ve Üyelerinin imzasına açılmaktadır.
Müdürler Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve mesleki deneyimleri aşağıda verilmiştir.

Ünvanı

İsmi

Görevi

Öğrenim
Durumu

Müdürler Kurulu
Başkanı:

Ali Rastegar

Başkan

Yüksek Lisans
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Müdürler Kurulu
Üyeleri:

Ahmad Jamehdor

Genel Müdür Vekili

Lisans

Kourosh Maadelat

Üye

Yüksek Lisans

Yusuf Çağala

İç Denetim, İç
Kontrol ve Risk
Yönetiminden
Sorumlu Üye

Lisans

ALİ RASTEGAR – Müdürler Kurulu Başkanı
Ali RASTEGAR eğitimini İran’da Azad Üniversitesi İşletme- Yüksek Lisans derecesi ile
tamamlamıştır. 2003 yılında başladığı bankacılık kariyerinde Şube Müdürlüğü, Genel
Müdür Danışmanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel
Müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Tahran Merkezimizde Mart 2015 tarihinden bu
yana Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür olarak görevini yürütmekte olup,
Şubemizdeki Müdürler Kurulu Başkanlığı görevine 30 Temmuz 2015 tarihinde
başlamıştır.
AHMAD JAMEHDOR – Genel Müdür Vekili
Ahmad Jamehdor Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Bankacılık ve Sigortacılık
Bölümü mezunudur.1985 yılında Bankamızda başladığı bankacılık kariyerinde cari
hesaplar, havaleler, muhasebe, insan kaynakları, mali işler bölümlerinde görev
yapmıştır. Genel Müdür Yardımcılığına Mayıs 2009’da atanmıştır. Mali Kontrol,
Hazine, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Bilgi Sistemleri ve İdari İşler ile Operasyondan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıdır. Eylül 2013’ te Genel Müdür Vekili olarak
atanmıştır.
KOUROSH MAADELAT - Üye
Kourosh MAADELAT eğitimini İran’da Tahran Üniversitesi Ekonomi İlimleri - Yüksek
Lisans derecesi ile tamamlamıştır. 2001 yılında başladığı bankacılık kariyerinde Genel
Sekreter, Krediler Bölümü Başkan Yardımcılığı, Hukuk ve Kredilerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Tahran Merkezimizde 2014 yılından
bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte olup, Şubemizdeki Müdürler
Kurulu Başkanlığı görevine 30 Temmuz 2015 tarihinde başlamıştır.
YUSUF ÇAĞALA - Denetim Komitesi görevini ifa eden İç Sistemlerden Sorumlu
Üye
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans bölümü mezunu olan Yusuf Çağala, 1978
yılında bankacılık hayatına başlamıştır. Çeşitli bankalarda değişik görevlerde bulunan
adı geçen 2006 yılı Aralık ayında Şubeye katılmış; 2008 yılından Kurul üyeliğine atandığı
19.07.2013 tarihine kadar Risk Yönetim Birimi yetkilisi olarak çalışmıştır. Yusuf Çağala
02.08.2013 tarihinde İç Sistemlerden Sorumlu Denetim Komitesi Üyesi olarak
görevlendirilmiştir.
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2. Üst Yönetim
Genel Müdür, Şube’nin ve birimlerinin Müdürler Kurulunca belirlenen esaslara ve risk
yönetim prensiplerine göre yönetilmesinden ve çalışmasından sorumludur. Üst
yöneticiler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
Genel Müdür
Yardımcıları/

Ahmad Jamehdor

Mali Kontrol, Hazine,
Muhasebe, İnsan
Kaynakları, Bilgi
Sistemleri, İdari İşler
ve Operasyondan
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı

Lisans

Nader Motedaien

Cari Hesaplardan
Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı

Lisans

Genel Müdür Vekili:

Üst yönetimin özgeçmişleri ile ilgili bilgiler aşağıdadır.
AHMAD JAMEHDOR – Genel Müdür Vekili - Genel Müdür Yardımcısı
Müdürler Kurulu bölümünde verilmiştir.
NADER MOTEDAİEN – Genel Müdür Yardımcısı
Nader MOTEDAIEN eğitimini Türkiye’de T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve
İlimler Fakültesi İngilizce İktisat Lisans derecesi ile tamamlamıştır. 1993 yılında
başladığı bankacılık kariyerinde Dış İlişkiler Müdürlüğünde Şef, Dış İşlemler
Müdürlüğünde Uzman, Seçkin Dereceli Şube Müdür Yardımcılığı görevlerinde
bulunmuştur. Şubemizdeki Genel Müdür Yardımcılığı görevine 13 Ekim 2015
tarihinde başlamıştır.

3. Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde
Gerçekleştirilen Faaliyetler İle İç Sistemlerle İlgili Birimlerin Yöneticileri Hakkında
Bilgiler
Bankanın iç sistemlerini oluşturan İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi sistemleri,
icrai görevi bulunmayan iç sistemlerden sorumlu üyenin gözetim ve denetiminde
Müdürler Kuruluna bağlıdır. İç sistemlerden sorumlu üye, bağımsız denetim kuruluşu
ile iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi birimlerinden düzenli aralıklarla aldığı
raporlar aracılığıyla Şubenin çalışmasını olumsuz etkileyebilecek hususları Müdürler
Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.
İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetim Birimleri Müdürler Kurulunca kabul edilen
Yönetmelikler çerçevesinde görev yapmaktadır. İç Sistemler Organizasyon Şeması
aşağıda verilmiştir.
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İÇ SİSTEMLERDEN SORUMLU MÜDÜRLER KURULU ÜYESİ Yusuf ÇAĞALA

RİSK YÖNETİMİ

İÇ KONTROL

Murat ETİLER

Leyla AKÇA YAZGIÇ

İÇ DENETİM
A. Alper EKŞİNAR
Adnan NACİR

Şube’nin iç sistemleri bünyesinde çalışan birim yöneticileri ile ilgili mesleki bilgiler
aşağıda verilmiştir.
A. Alper Ekşinar, İç Denetim Birimi: Yüksek Lisans derecesine sahip olup, 25 yıllık
Finans/Bankacılık deneyimine sahiptir. İç Denetim birimi yöneticiliğine 2014 Ekim
ayında atanmıştır.
Leyla Akça Yazgıç, İç Kontrol Birimi: Lisans derecesine sahip olup, 20 yıldır Şube’ de
çalışmaktadır. 01.10.2012 tarihinde İç Kontrol birimi yöneticiliğine atanmıştır.
Murat Etiler, Risk Yönetim Birimi: Lisans derecesine sahip olup 25 yıllık bankacılık
deneyimi vardır. Yaklaşık sekiz yıldır Şube bünyesinde görev yapmaktadır. 12.08.2013
tarihinde birim yetkilisi olarak atanmıştır.
4. Diğer Komiteler
Şubemizde bulunan çeşitli komitelerin adları, görev ve yetkileri ile üyeleri aşağıdaki
şemada gösterilmiştir:
Şube 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler
çerçevesinde oluşturulan komiteler bu düzenlemeler uygun bir şekilde yapılandırılmış
ve bağımsız bir şekilde çalışmaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
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Aktif Pasif Komitesi
Genel Müdürün başkanlığında genel müdür yardımcılarından oluşan aktif pasif
komitesi piyasa koşullarının değerlendirilmesi ve bu koşullar çerçevesinde varlık ve
yükümlülüklerin vade uyumu, faiz farkının korunması, döviz pozisyonu ve likidite
konularındaki politikaları belirlemekle görevlidir. Komite’nin yıl içerisinde 52 adet
toplantı ve kararı bulunmaktadır.
Bilgi Teknolojileri Yürütme Komitesi
Bilgi Teknolojileri Yürütme Komitesi Genel Müdür başkanlığında İç Sistemlerden
Sorumlu Müdürler Kurulu Üyesi, Merkez şube Genel Müdür Yardımcısı, Sistem ve Ağ
Yönetim Müdürü, Uygulama Geliştirme ve Yazılım Müdürü, İç Kontrol ve Risk
Yönetimi yetkililerinden oluşmaktadır. Komite üç ayda bir toplanmaktadır.
Komite aşağıda belirtilen görevleri ifa etmek üzere kurulmuştur:
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

Bilgi Teknolojilerinin Banka’nın ölçeği, faaliyetleri ve sunulan ürünlerin niteliği ve
stratejik hedefleri ile uyumunun sağlanması,
Bilgi Teknolojilerinin yönetimine, sürekliliğine, bilgi güvenliği ile gizliliğinin
sağlanmasına ilişkin politikaların onaylanması,
Bilgi Teknolojilerinin kullanımı nedeniyle maruz kalınabilecek risklerin
değerlendirilmesi ve Bilgi Teknolojilerinden kaynaklanan risk düzeyinin asgari
seviyeye indirilmesine yönelik oluşturulan aksiyon planlarının onaylanması,
Bilgi Teknolojileri stratejileri doğrultusunda önceliklendirilen kaynak ihtiyaçlarının
onaylanması,
Genel bilgi teknolojileri kontrolleri ile uygulama kontrollerine ilişkin iç ve bağımsız
denetimler sonucunda tespit edilen bulguların değerlendirilmesi ve alınacak
aksiyonların onaylanması,
Alınan Bilgi Teknolojileri destek hizmetlerinin risk analiz sonuçları ile destek
hizmeti kuruluşlarının yeterliliğine yönelik sunulan raporların değerlendirilmesi,
Bilgi güvenliği ihlâline ilişkin tespit edilen olayların değerlendirilmesi ve
uygulanacak tedbir kararlarının alınması, gerektiğinde “acil durum müdahale
ekibi”nin oluşturulması,
İş sürekliliğini ve bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen
testlerin sonuçlarının değerlendirilmesi,
Bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliği alanlarındaki güncel gelişmeler ile bunların
Bankada uygulanabilirliklerinin değerlendirilmesi
Bilgi Teknolojileri ile bunlara dayalı olarak verilen hizmetlere ilişkin oluşabilecek
şikâyetlerin değerlendirilmesi ve bunların giderilmesi için alınacak aksiyonların
onaylanması,
Bilgi Teknolojileri yatırımlarının ve projelerinin değerlendirilmesi ve onaylanması.

Risk Komitesi
Komitenin faaliyet alanları;
•
•

İzlenecek risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarını hazırlanması, Müdürler
Kurulu onayına sunulması,
Risk Yönetimi tarafından gündeme getirilen hususların görüşülerek karara
bağlanması,
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•

•
•

•

Maruz kalınan temel riskler konusundaki limitlerin belirlenmesi, limit ihlallerinin
izlenmesi, bunların giderilmesi konusunda Müdürler Kuruluna öneride
bulunulması,
Risk politikalarında yapılacak değişiklikler konusunda Müdürler Kuruluna öneride
bulunulması,
Risk Yönetim Birimi tarafından yerine getirilecek olan risklerin belirlenmesi,
tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik izlemenin ve
haberleşmenin yerine getirilmesi,
Risk ölçüm yöntemi ve sonuçlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin
sağlanmasına ilişkin izlemenin yerine getirilmesi

Olarak belirlenmiştir.
Komite Genel Müdür’ ün başkanlığında İç Sistemlerden Sorumlu Müdürler Kurulu
Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı ile Risk Yönetim Birimi yetkilisinden oluşmaktadır.
Komite’nin yıl içerisinde 12 adet toplantı ve kararı bulunmaktadır.
Denetim Komitesi
İlgili mevzuat gereği, Yusuf Çağala adı geçen komitenin görevlerini icra etmek üzere
02.08.2013 tarihinde İç Sistemlerden Sorumlu Müdürler Kurulu üyeliği ile
görevlendirilmiştir ve halen bu görevi sürdürmektedir.
Denetim Komitesi görevini ifa eden İç Sistemlerden Sorumlu Müdürler Kurulu Üyesi
11 Temmuz 2015 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Sistemler
Yönetmeliğinin 7’ inci maddesinin 2’inci fıkrasında belirtilen konularda görevli ve
yetkilidir.
Satın alma Komitesi
Banka’nın ihtiyaçları doğrultusunda menkul ve yazılımların alım ve satımından
sorumludur. Yıl içerisinde 26 adet alım gerçekleştirilmiştir.
5. İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler:
Şubeye alınacak sözleşmeli personel için deneme süresi iki ay, Şubeye sendikalı olarak
alınacak personel için deneme süresi dört aydır. Bu süre içinde Şubeye yararlı olacakları
anlaşılanların ilgili şube müdürünün teklifi üzerine adaylıkları kaldırılır ve devamlı
kadroya atanmaları yapılır. Şube müdürleri ve birim yetkilileri deneme süresi içindeki
personele ait hizmet sözleşmelerinin sürdürülüp sürdürülmemesine ilişkin taleplerini
sürenin sona ermesinden en az 10 gün önce personel biriminde olacak şekilde bildirir.
Deneme süresi içinde Şubeye yararlı olamayacakları anlaşılanların hizmet sözleşmeleri
ilgili şube müdürünün teklifi üzerine Genel Müdür tarafından ihbar önelsiz ve
tazminatsız olarak feshedilir.
Yükselme, Şube personelinin bulundukları unvandan bir üst unvana geçirilmesidir. Bu
unvanlardan memurlardan başlayarak yükselmelerde unvan ile birlikte ücret değişikliği
de söz konusudur. Personelin yükselmesi için;
•
•

Bulunulan unvanda belirli bir hizmet süresinin tamamlaması,
Olumlu sicil alınmış olması,
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•
•
•

Bir üst unvanın gerektirdiği yetenek ve niteliklerine sahip olması,
Bir üst unvanda boş kadro bulunması,
Gerektiğinde yapılacak sınavda başarılı olması

Gereklidir.
Şube personelinin bir üst unvana yükselebilmesi için bulundukları unvanda,
•
•

Üniversite mezunlarının en az 3 yıl,
Lise mezunlarının en az 4 yıl,

Hizmet vermeleri gerekir. Ancak yetkiler çerçevesinde bu süreler en çok bir yıl
uzatılabilir.
Performans notu ve diğer kıstaslar (uyarı ve cezalar) dikkate alınarak yılda bir kez bir
maaş tutarından az olmamak üzere temettü ödemesi yapılmaktadır. Mart 2016’da 304
Bin Türk Lirası temettü ödemesi yapılmıştır.
6. Şube’nin dâhil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler
6.1. Şubenin dâhil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilere ilişkin bilgiler
2015

Şube’nin Dâhil Olduğu Risk Grubu Kredi Riski
Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri

2014
G.Nakdi

53.464
61.127
3.119

Nakdi

G.Nakdi

25.408
53.464
3.667

14
0
2

Notlar:
1. Risk grubu 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır.
2. Yukarıdaki tablodaki bilgiler verilen kredilerin yanında bankalardan alacakları da içermektedir.

6.2. Şubenin dâhil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler
Şube’nin Dâhil Olduğu Risk
(1)
Grubu
Mevduat
Dönem Başı
(2)
Dönem Sonu
Mevduat Faiz Gideri
(1)
(2)

(3)

İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Risk Grubuna Dâhil Olan
Birlikte Kontrol Edilen Şube’nin Doğrudan ve
Diğer Gerçek ve Tüzel
Ortaklıklar
Dolaylı Ortakları
Kişiler
31 Aralık
31 Aralık
31 Aralık 31 Aralık
31 Aralık
31 Aralık
2015
2014
2015
2014
2015
2014
76.010
53.854
83.696
76.010
37
-

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır.
(31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, bilançoda Mevduat – Risk Grubu satırında gösterilen 83.696 TL
mevduatın 67.621 TL’si Bank Mellat İran Merkez’e, 16.075 TL’si İran Merkez Bankası'na aittir.)
(31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, bilançoda Mevduat – Risk Grubu satırında gösterilen 76.010 TL
mevduatın 62.770 TL’si Bank Mellat İran Merkez’e, 13.240 TL’si İran Merkez Bankası'na aittir.)
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6.3. Şube’nin dâhil olduğu risk grubundan kullanılan kredilere ilişkin bilgiler
Şube’nin Dâhil Olduğu Risk Grubundan Kullanılan
Krediler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Kredi Faiz Gideri

2015

2014
-

-

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

6.4. Şube’nin, dâhil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri
ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler
Şube’nin 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle risk grubu ile yaptığı
vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler
bulunmamaktadır.
6.5. Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Şube üst yönetimine 1.572 bin TL (31 Aralık 2014:
1.708 bin TL) tutarında ödeme yapılmıştır.
7. Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Konuları ve Hizmetin Alındığı Kişi ve Kuruluşlara
İlişkin Bilgiler
Bankaların destek hizmeti almalarına ve bu hizmeti verecek kuruluşların
yetkilendirilmesine ilişkin yönetmelik kapsamına giren destek hizmeti kuruluşları ve
alınan hizmetler şunlardır:
İsim / Unvan

Alınan Hizmet

SECURVERDİ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. (*)
FİNEKSUS NETWORK ÇÖZÜMLERİ A.Ş.
DESMER GÜVENLİK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.

Dış Güvenlik Sağlayıcı
Swift Paygate Messenger Yazılım Bakımı
Güvenli Para Taşıma (Grup Hizmeti) ve Dış
Güvenlik Sağlayıcı
Çek Karnesi Basımı

GÜZEL SANATLAR ÇEK BASIM LTD. ŞTİ.
(*) Sözleşmesi dönem içinde feshedilmiştir.

c) Finansal Bilgiler Ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler
1. Denetim Komitesinin İç Kontrol, İç Denetim Ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine
İlişkin Değerlendirmeleri Ve Hesap Dönemi İçerisindeki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
1.1. İç Kontrol Birimi Faaliyetleri
İç Kontrol Birimi Şubenin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin içerdiği risklerin
makul seviyede ve kontrol altında tutulması ile engellenmesine yönelik olarak
yapılandırılmıştır. İç kontrol faaliyetleri Şubenin her kademesinde sürekli olarak
gözden geçirilmekte ve bu faaliyetleri belirleyen uygulama, politika ve süreçler
ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmekte ve söz konusu faaliyetlerin iç kontrol
sistemiyle bütünlüğü sağlanmaktadır.
Şubenin faaliyetleri ile ilgili iş akışları gerekli kontrol basamak ve noktalarını uygun
biçimde içermektedir. Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin sürekli etkin, doğru,
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düzenli ve güvenli biçimde yürütülmesi, fonksiyonel görev ayrımları, işlem yapma,
onay yetki ve limitleri, bilgi sistemleri kontrolleri, işlem sonrası kontroller ve işleme
özgü diğer kontroller her kademedeki personel tarafından sağlanmaktadır. Söz
konusu faaliyet ve iç kontrol yapısı, muhasebe ve finansal raporlama sistemlerine ait
süreç ve kontrollerin güvenilir ve etkin olarak yürütülmesi konusunda da önemli rol
oynamaktadır.
İç kontrol sistemi içinde yapılandırılan iç kontrol faaliyetlerinin ana çerçevesini
faaliyetlerin icrasına yönelik kontroller ile bilgi ve iletişim ile finansal raporlama
sistemleri ve uyum kontrolleri oluşturmaktadır.
İç sistemlerden sorumlu müdürler kurulu üyesine bağlı olarak faaliyet gösteren iç
kontrol birimi iç kontrol sisteminin yapı ve işleyiş itibarıyla devamlı surette mevzuat
ve standartlara uygun, sağlıklı, etkin ve güçlü olması konusunda azami katkıyı
sağlamayı amaçlamaktadır. Şubenin faaliyetlerine ilişkin kontrollerin etkinliğini
incelemek, izlemek, değerlendirmek ve sonuçları ilgililere raporlamakla görevli iç
kontrol biriminin faaliyetleri genel müdürlük birimleri ve şubeleri kapsayacak şekilde
yapılandırılmıştır.
İç kontrol faaliyetleriyle ilgili tespit, görüş ve öneriler öncelikle faaliyetleri yürüten
çalışanlar ve ilgili süreç sahipleri ile paylaşılmakta, iç kontrol sistemine ait süreç ve
faaliyetleri geliştirici önlem ve çözümlerin hayata geçirilmesine katkı sağlanmaktadır.
Tüm bu çalışmalar faaliyetleri yürütenlerin yanı sıra iç kontrol görevlileri tarafından
sürekli olarak takip edilmekte ve faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler üst yönetime
raporlanmaktadır.
İç kontrol faaliyetlerinin sonuçları Müdürler Kurulu ile denetim komitesi görevini
yürüten kurul üyesi tarafından da düzenli olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir.
İç kontrol birimi genel müdürlük birimleri ile şubeleri üç ayda bir yılda en az dört kez
yerinde incelemeye tabi tutmaktadır. İç kontrol faaliyetleri bankacılık süreçleri
açısından iş akışları üzerindeki kontrol basamak ve noktalarının test edilmesi esasına
ve hazırlanan risk matrisine göre yürütülmektedir.
1.2. İç Denetim Birimi Faaliyetleri
Bank Mellat iç denetim birimi iç sistemlerden sorumlu müdürler kurulu üyesine bağlı
olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İç denetim birimi, iç kontrol, risk yönetimi,
mevzuat ve Masak uyumu dâhil bütün genel müdürlük birimleri ve tüm şubelerinin
yürüttüğü faaliyetlerin kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Şube içi strateji, politika, ilke
ve hedefler doğrultusunda denetimi görevini ifa etmektedir. Bankacılık süreçleri ile
bilgi sistemleri denetimini gerçekleştiren bu birim gerektiği takdirde ön araştırma,
inceleme ve soruşturma faaliyetlerini de yürütmektedir.
Kadrosunda bir müfettiş ve bir müfettiş yardımcısı bulunan birimin çalışmaları
sonucunda düzenlenen raporlar önem ve önceliğine uygun şekilde denetim komitesi
aracılığıyla Müdürler Kuruluna ve ilgili birimlere iletilmekte ve tespit edilen hususlara
yönelik alınan önlemler iç denetim birimi tarafından izlenmektedir. Müdürler Kurulu
denetim komitesi görevini ifa eden kurul üyesi tarafından sunulan dönemsel faaliyet
raporları sayesinde birimin çalışmalarını yakından takip etmektedir.
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2015 yılında toplam üç şube ile genel müdürlük birimlerinin yürüttüğü bankacılık
süreçlerinin COBIT çerçevesinde denetimi belirlenen risk odaklı yıllık plana uygun
şekilde gerçekleştirilmiştir.

1.3. Risk Yönetimi Faaliyetleri
Risk yönetimi süreci ve bu süreçte yer alan fonksiyonlar Müdürler Kurulunun öncelikli
sorumlulukları arasındadır. Müdürler Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösteren Risk
Komitesi, Aktif Pasif Komitesi ile birlikte risk yönetim fonksiyonunun işlevsel bir
parçası olan risk yönetim birimi günlük ve aylık raporlarla Müdürler Kurulu ve üst
yönetimi maruz kalınan riskler konusunda bilgilendirmektedir.
Müdürler Kurulu bu komiteler ve risk yönetim biriminin çalışmalarını yakından
izlemekte ve sonuçların çizilen hedeflere uygunluğunu sürekli değerlendirmektedir.
Mevcut koşullar dikkate alınarak dönem içinde gerçekleştirilen stres testi ve senaryo
analizi Müdürler Kurulunun bilgi ve değerlendirmesine sunulmuştur.
1.4. Uyum Faaliyetleri
Şubede uyum her kademedeki yönetici ve çalışanların asli görev ve sorumluluklarının
başında gelmektedir. Mevzuata uyum, bankacılık faaliyetleri ile ilgili uyum ve Suç
Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesine uyum şeklinde gruplandırılabilecek bu tür
faaliyetlerden birincisi iç denetim birimin, ikincisi iç kontrol birimin görevleri arasına
dâhil edilmiş olup üçüncüsü ise uyum görevlisi tarafından yürütülmektedir.
Bu kapsamda dönem içerisinde çeşitli bankacılık işlemlerinin müşteri riski, işlem riski
ve tutar riski dikkate alınarak risklilik açısından otomatik olarak derecelendirilmesi
iyileştirilmiştir.
Uyum faaliyetlerinin sonuçları Şubenin üst yönetimi tarafından da düzenli olarak
izlenmekte ve değerlendirilmektedir.
1.5. Genel Değerlendirme
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da maruz kalınan risklerin en önemlisi kredi
riski olmuştur. Kredi ve piyasa riskine esas tutarlar dönem sonu itibarıyla %7,56 ve %
29,81 artış göstermiştir. Operasyonel riske esas risk tutar ise % ise faaliyet
gelirlerinde yaşanan daralmanın da etkisiyle % 49,30 oranında azalmıştır. Bu
gelişmeler sonucunda sermaye yeterliliği standart oranı 2015 yılı sonunda bir önceki
yıla göre artış göstererek % 80,04’ den % 95,61’ e yükselmiştir.
2. Bağımsız Denetim Raporu
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3. Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler
Bank Mellat Türkiye net dönem karı 11.431 bin TL’dir. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle
özkaynakları 208.001 bin TL ve aktif toplamı 340.488 bin TL olarak gerçekleşmiştir.
3.1. Mali Durum, Karlılık, Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle karlılık oranları aşağıdaki gösterildiği gibidir.
Vergi Öncesi Kar / Toplam Aktif

14.237/340.488

4,18%

Vergi Öncesi Kar / Toplam Özkaynak

14.237/208.001

6,84%

Vergi Öncesi Kar / Ödenmiş Sermaye

14.237/156.914

9,07%

31.12.2014 oranları ise için aşağıda gösterildiği şekildedir.
Vergi Öncesi Kar / Toplam Aktif

8.737 / 326.319

2,68%

Vergi Öncesi Kar / Toplam Özkaynak

8.737 / 197.935

4,41%

Vergi Öncesi Kar / Ödenmiş Sermaye

8.737 / 156.914

5,57%

Bank Mellat borç ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yeterli derecede nakit ve
nakde eşdeğer kaynağa sahiptir.
4. Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler
Risk bir işleme ya da faaliyete ilişkin bir parasal kaybın ortaya çıkması veya bir giderin
ya da zararın oluşması halinde ekonomik faydanın azalması ihtimali olarak
tanımlanmaktadır.
Şube hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle bazı risklere maruz
kalmaktadır. Risk yönetiminin amacı belirlenen uygulama usulleri ve limitler aracılığıyla
maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, raporlanmasını, izlenmesini,
kontrol edilmesini ve bu kapsamda benimsenecek risk profiliyle uyumlu içsel sermaye
gereksiniminin belirlenmesini sağlamaktır.
Risk yönetim sistemi ile ilgili ilke ve prensipler, politika, usul, uygulama ve limitlerin
belirlenmesi Müdürler Kurulu’nun yetkisindedir. Müdürler Kurulu yetkisini üyelerine,
kurulacak komitelere ve üst düzey birim yöneticilerine kapsam ve sınırları yazılı olarak
belirlenmek koşuluyla devredebilmektedir.
Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar
dikkate alınmıştır.
•
•
•
•
•

Bankanın vizyon, misyon, strateji ve hedefleri,
Bankanın öncelikli ve ağırlıklı faaliyet alanları, ürünleri ile bunların hacmi ve
özellikleri,
Bankanın organizasyon yapısı, insan kaynakları
Maruz kalınacak riskler ile ilgili geçmiş olaylar ve deneyimler,
Risk yönetimine ilişkin veri tabanı kapsamı ve kalitesi,
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•
•

Bankanın teknolojik yeterliliği ve bunun risk izleme ve yönetme faaliyetlerine
olan katkı seviyesi,
İçsel sermaye gereksinimi ve fiili özkaynak seviyesi ve bunlarla uyumlu risk
düzeyi.

Şube’nin boyutu, faaliyetlerin kapsam ve karmaşıklığı, işlem hacmi ve kullanılan ürün
çeşitliliği göz önünde tutularak risk tür ve alt türlerinin tamamı için risk yönetimi
politika ve usullerinin geliştirilmesi gerekmemektedir. Şube yönetimi önemlilik ilkesi
çerçevesinde belirli bazı risk tür ve alt türleri için politika ve usullerin geliştirilmesinin
uygun ve yeterli olduğu görüşündedir.
Şube faaliyetleri nedeniyle öncelikle kredi ve operasyonel riske ve bunları takiben daha
önemsiz boyutta piyasa riskine açık bulunmaktadır.
4.1. Kredi Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar
Kredi açma yetkisi Müdürler Kuruluna aittir. Müdürler Kurulu kredi açma yetkisini
Bankacılık Yasası ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Müdür’e
devredebilmektedir. Ancak uygulamada tüm kredi kararları Müdürler Kurulu
tarafından alınmaktadır.
Kredi faaliyetlerinin kapsam ve koşullarını belirlemek Müdürler Kurulunun
yetkisindedir.
Bankanın kredilendirme faaliyetlerinde aşağıda belirtilen önceliklere uygun olarak
hareket edilir.
•

•

•

•

•

•

•

Kredilendirme faaliyetleri için kaynak ve limit tahsisinde aracılık ettiğimiz dış
ticaret işlemlerine yönelik bir yıldan kısa vadeli nakdi krediler ile müşterilerin
ihracat ve ithalat işlemlerinde ihtiyaç duyabilecekleri teminat mektubu, akreditif
ve sessiz teyit gibi gayrı nakdi kredilere ağırlık verilir.
Hedef işlem türleri ve odaklanılan müşteri kitlesi itibarıyla Şube kredi riskinde
ürün ve sektör yoğunlaşmasından bütünüyle kaçınmak mümkün olmamakla
birlikte, kredilerin geniş bir müşteri grubuna dengeli bir biçimde dağıtılmasına
özen gösterilmektedir.
Bir önceki paragrafta yer alanlar dışında kalan diğer kredilendirme faaliyetlerine
yönelik müşteri talepleri banka için ikinci derece önem taşır ve risk getiri dengesi,
vade ve teminat kalitesi gibi unsurlar dikkate alınarak değerlendirilir.
Fon yönetimi kapsamında hazine bonosu, devlet tahvili ve T.C.M.B. likidite
bonosu ile banka bonosu gibi düşük risk ağırlıklı borcu temsil eden menkul
kıymetlere yatırım yapılır. Bu sayılanlar dışında kalan borcu temsil eden menkul
kıymetler ile ortaklık payları Müdürler Kurulu kararı ile edinilebilir.
Bankacılık faaliyetleri için diğer bankalara yapılan vadesiz ve fon yönetimi
kapsamında diğer bankalara yapılan vadeli tevdiatlar Müdürler Kurulunca
belirlenen limit ve koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir.
Kredi tahsis ve kullandırımları “Müşterini iyi ve yakından tanı” ilkesine bağlı
kalınarak yürütülür. Makul bir faaliyet geçmişine sahip olmayan, faaliyetleri
hakkında yeterli bilgi sahibi olunmayan, istenilen bilgi ve belgeleri belirlenen süre
ve kapsamda temin etmeyen, yönetim ve / veya sahipliği yeterli bilgi, beceri ve
şeffaflığa sahip olmayan kuruluşlara kredi tahsis edilmez.
Kredi kararlarında, alınacak teminat ve garantiler yanında, borçlunun moralitesi
ve kredilendirilen işlemin geri ödemede kullanılacak nakit akışını yaratma
kapasitesi dikkatle değerlendirilir.
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•

•

•

•

Krediler ilke olarak geçerli teminat karşılığında açılır. Teminat olarak öncelikle
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar
İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ te belirtilen
Birinci ve İkinci grup teminatlar aranır. Kolay ve çabuk nakde çevrilebilen, işleyen
bir piyasası bulunan, değeri şüpheye yer vermeyecek şekilde belirlenebilen
maddi ve finansal varlıklar dışındaki kıymetler teminat olarak kabul edilmez.
Teminat tutarı için kredi koşullarına göre (faiz, vade vb.) makul bir marj belirlenir.
Teminat tutarı temerrüt halinde maruz kalınacak riskin tamamını karşılayacak
şekilde hesaplanır. Teminat ile risk arasında para cinsi ve vade uyumuna dikkat
edilir.
Krediler risk seviyeleri dikkate alınarak fiyatlanır ve risk getiri dengesi her kredi
işleminde gözetilir. Kredinin koşulları ve vadesi yanında, getiri karşılığında
yüklenilecek riskler de değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeler kredi fiyatının
belirlenmesinde temel kıstas olarak kullanılır.
Toplam kredi riski ile ülke riskleri için belirlenen limitlere sıkı sıkıya uyulur. Uyum
konusu günü gününe izlenir ve aşımlar derhal Genel Müdür’e raporlanır ve en
kısa sürede giderilir.

4.2. Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar
Operasyonel risk, yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden veya
harici olaylardan kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlanır. Önemli zararlara yol açma
potansiyeline sahip operasyonel riskler sistem kesilmeleri veya sorunları, iş yürütme
biçimleri, kurum içi sahtekârlık gibi kayba yol açabilecek olaylardır.
Operasyonel olay tipleri Şube’de eşit risk ağırlığına sahip değildir. Operasyonel risk
ilke, politika ve uygulamaları olay tiplerinin Şube için geçerli olduğu düşünülen risk
ağırlığı dikkate alınarak belirlenmektedir. Olay tipleri için uygun ve uygulanması
mümkün olan durumlarda riskin azaltılması amacıyla sigortalama tekniğinden de
yararlanılmaktadır. Şubenin operasyonel risk yönetimine ilişkin belli başlı ilke, politika
ve önlemleri aşağıda verilmiştir.
•

•

•
•

•

•

Operasyonel riskin azaltılması amacıyla sigortalama tekniğinin uygulanmasının
uygun ve mümkün olduğu durumlarda bu teknik kullanılır. Banka üst yönetimi bu
tekniğin kullanılacağı alanları belirlemeye ve sigortalama tekniğini kullanmaya
yetkilidir.
Banka’nın tüm faaliyetlerinde her hangi bir bankacılık işlemine bankanın taraf
olması, katılması kararını veren ve / veya onaylayanlar ile işlemin bizatihi
yürütülmesi, gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması görevi verilenlerin yetki ve
sorumlulukları birbirinden ayrılır ve bunların çakışmasına izin verilmez.
Her türlü bankacılık işleminin fiili olarak gerçekleştirilmesi ile onaylanması görev
ve yetkileri kesin çizgilerle birbirinden ayrılır.
Herhangi bir muhatap ile alım satım ve / veya yatırım borçlanma ilişkisine girme
ve bu tür işlemlerle ilgili fiyat, vade ve benzeri koşulları belirleme yetkisine sahip
olanlara bu işlemler ile ilgili operasyonel görevleri gerçekleştirme ve onaylama
yetkisi verilmez.
Operasyonel işlemler onay ve gerçekleştirme görevleri ayırımı yanında, işlem
tutarları açısından da değişik onay limitlerine tabi tutulabilir. Değişik işlem türleri
için değişik limitler konulması ve bunlara ilişkin uygulama esasları Genel
Müdür’ün yetkisindedir.
Bankanın faaliyetleri potansiyel risklerin fiili risklere dönüşmemesi konusunda
önleyici ve uyarıcı, etkili, operasyonel verimlilik ve güvenilirliği güçlendiren,
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•

•

•

•

kontrol etkinliğini yükselten uluslararası standartlar ile ulusal mevzuata uyumlu
bir donanım ve yazılım sistemi ile desteklenir.
Banka personelin mevzuat ve uygulamalardaki gelişmeleri izlemesi, bunlardan
zamanında haberdar edilmesi, değişikliklerin içerik ve kapsamının anlaşılması ve
bunların faaliyetlere olan etkisinin personele iletilmesi için gerekli önlemleri alır.
Bu çalışmalar banka içi ve dışı eğitim faaliyetleri ile desteklenir. Yapılan uyum
kontrolleri ile bu konudaki çalışmaların yeterlik ve seviyesi sürekli izlenir.
Banka iç hacmindeki gelişmeler dönemler itibarıyla sayısallaştırılır. Bu yolla
operasyonel personel üzerindeki iş yükü, iş yükü ile ilgili eğilimler, iş gücü ile ilgili
hata, eksiklik ve aykırılık arasındaki ilişkiler analiz edilir. Analiz sonuçları
değerlendirilerek gerekli önlemler alınır. Yapılan değerlendirmelerde ortaya çıkan
bulguların nitelik, kapsam ve sıklığına uygun bir iç denetim ve iç kontrol
organizasyon yapısı kurulur. Bu birimlerde yapılan işin gerektirdiği niteliklere
uygun yeterli sayıda deneyimli personel istihdam edilir.
İç kontrol faaliyetleri Banka’nın günlük operasyonel faaliyetlerinin tamamlayıcı
bir parçasını oluşturur ve operasyonel riskin olasılık ve şiddetinin en düşük
seviyeye çekilmesi iç kontrol faaliyetlerinin ana hedefidir. Banka iç kontrol birimi
bu amaçla sürekli olarak önleyici ve tespit edici kontroller geliştirir ve belirli
kapsam ve aralıklarla maddi hata, raporlama, fiziki kontrol, onay ve yetki,
sorgulama ve mutabakat ile limit uyum kontrolleri yapar.
Düzenli sıklıklarla yapılacak iç denetim çalışmaları ile iç kontrol faaliyetlerinin
sıklık ve kalitesi risk odaklı olarak değerlendirilir. İç denetim birimi operasyonel
risklerle ilgili gelişmeler, eğilimler, önem ve öncelik verilmesi gereken konular ve
alınması gereken önlemler konularında önerilerde bulunur.

4.3. Piyasa Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar
Şube kendi nam ve hesabına aktif alım satım faaliyetinde bulunmamakta, alım satım
amaçlı menkul kıymet veya emtia pozisyonu taşımamakta ve türev araçlar
kullanmamaktadır. Bu durum dikkate alındığında Şube’ nin satılmaya hazır menkul
kıymetler nedeniyle faiz oranı riskine ve döviz pozisyonu nedeniyle de kur riskine
açıktır. Düşük şiddete seviyesinde olan bu riskler için aşağıdaki ilke ve politikalar
uygulanmaktadır.
•
•

•

Satılmaya hazır menkul kıymet alımlarında bankanın sabit vadeli kaynak yapısı,
bu yapının ağırlıklı vadesi (durasyonu) ve maliyeti göz önünde tutulur.
Banka döviz pozisyonunun yönü, miktarı ve kompozisyonu ile ilgili kural ve
sınırlamaların belirlenmesi ilke olarak Müdürler Kurulunun yetkisinde olmakla
beraber, Müdürler Kurulunca Risk Komitesine devredilmiştir. Risk Komitesi
Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri uygun gördüğü aralıklarla
değerlendirerek döviz pozisyonuna ilişkin limit ve sınırlamalarda uygun gördüğü
değişiklikleri yapar.
Banka net döviz pozisyonunun asgari % 80’ni ABD Doları ve Euro
pozisyonlarından veya bu paralara çapalı paralardan oluşur.

4.4. Likidite Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar
Nakit akışlarındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında
karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip
olunmaması nedeniyle ödeme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine
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getirilememesi olarak tanımlanan Likidite Riski aşağıdaki ilke ve politikalar
çerçevesinde yönetilmektedir.
•
•
•

Krediler dâhil tüm varlık tahsis kararlarında likidite riski dikkate alınır. Likidite
yönetiminin kullanılan anapara cinsleri itibarıyla yapılması esastır.
Banka fon kaynaklarının vadelerinin belirlenmesinde mevcut banka varlıkları ile
yeni kullanım alanlarının vade yapısı göz önünde tutulur.
Grup dışı kaynaklardaki müşteri ve vade yoğunlaşmaları yakından izlenir.
Tutulacak likit değer tutarı ve oluşumu yasal yükümlülükler yanında bu
yoğunlaşmalar dikkate alınarak belirlenir.

5. Derecelendirme Notları ve İçerikleri Hakkında Bilgi
Şubenin derecelendirme notu yoktur.
6. Rapor Dönemi Dâhil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler (Bin TL)
AKTİF KALEMLER
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
Bankalar

2015

Menkul Değerler
Diğer Aktifler
Toplam Aktifler

2013

2012

2011

57.071

67.364

54.225

189.812

116.001

99.118

76.110

172.082

2.581.036

7.201

6.001

8.501

67.709

63.518

10.456

10.875

23.121

29.622

585.529

152.216

142.212

150.095

73.731

109.828

Para Piyasasından Alacaklar
Krediler

2014

44.245

10.369

11.042

10.192

10.670

9.926

340.488

326.319

335.383

408.039

3.539.649

125.079

120.455

137.621

209.721

3.091.768

PASİF KALEMLER
Mevduat
Alınan Krediler

-

-

-

-

225.112

Karşılıklar (Vergi ve Diğer)

5.133

4.325

4.624

5.032

14.696

Diğer Pasifler

2.275

3.604

3.678

9.207

50.864

Özkaynaklar

208.001

197.935

189.460

184.079

157.209

Toplam Pasifler

340.488

326.319

335.383

408.039

3.539.649

GELİR TABLOSU

2015

2014

2013

2012

Net Faiz geliri

2011

19.538

15.129

13.582

33.315

58.877
26.126

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri

817

1.543

1.744

9.205

3.227

1.422

3.775

3.989

5.439

Faaliyet Gelirleri Toplamı

23.582

18.094

19.101

46.509

90.442

Diğer Faaliyet Giderleri

-9.060

-8.201

-10.302

-14.955

-11.089

Diğer Gelirler (net)

Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı

-285

-1156

-274

-50

-5.414

14.237

8.737

8.525

31.504

73.939

Vergi Karşılığı

-2.806

-1.767

-1.566

-5.912

-15.410

Net kâr

11.431

6.970

6.959

25.592

58.529

Vergi Öncesi Kâr

2015

2014

2013

2012

2011

Toplam Personel Sayısı

48

48

50

57

55

Toplam Şube sayısı

3

3

3

3

3
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CEO'nun Delerlendlrmesl
Bu derleme Bank Mellat'rn 2013 performansrna dair gegici bir gorunum niteligindedir. Buyuk bir
kurulugun rekabetgi bir ortamda ancak halkrn fikirlerine bagvurmak, duzeltici goruglerden, en son
bilgilerden, kendi personelinden ve yenilikten yararlanmak suretiyle varlrgrnr sUrdurebilecegine
inanryoruz. Dolayrsryla gegmagte oldu!u gibi bugtlnde gdrtiglerinizi almak istiyoruz.
Mantrksal iglem dagrlrmr, mali yaprnrn sirrekli yurutulmesi ve hisse senetlerine ydnelik arzu edilir bir
bankantn
galtganlarla iligkisinin tamamlayrcr ve sUrdUrUlebilir nitelikte olmasr gerekti$ine de inantyoruz. Bunun
igin manevi, kultijrel ve sosyal meseleler bankamrz gundemine dahil edilmi$tir. Kuresel, baganlt
deneyimler, organizasyonel geligme ve devletin onemli ekonomik politikalarrna uyum saglama
temelinde kapsamlt bankacrhk faaliyetleri gergeklegtirmek, bankamrzr ekonomi merkezlerinde UstUn
bir organ haline getirmigtir.

kar elde etmek, kurulugumuzun varhgrnr sirrdurmesinde etkili faktorlerdir. Yant stra

Bank Mellat Ydnetim Kurulu, ydnetlcileri ve personeli, ekonomik alanda ve organizasyon alantnda
profesyonel ve baganh bir banka olmayr hedeflemekte olup bu hedefe ulagmak adlna higbir gabadan
kagtnmazlar. Bankamtz bu zorlu yolda hissedarlannrn ve mUgterilerinin destegine gereksinim
duymaktadrr.
lran devleti, ulusumuz ve Bank Mellat'tn bagarrlarrnrn daimi olmasr dilerim.

Ali Rastegar, CEO
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Bank tlellatrn Tarihgesi
Bank Mellat, Bankalar Genel Kurulunun 2011211980 laihli onayrna ve Banka lligkileri ldare Kanununun
17. maddesine gore 10 6zel bankanrn birlegmesi suretiyle $irket Sicil ldaresi nezdinde 38077 sicil
numarasr ile 2217 11980 latihinde kurulmugtur.

Anayasanrn 44. maddesine g6re yaprlan bildirim ve Bank Mellat'rn ilgili listeye dahil edilmesini
milteakip, Bakanlar Kurulunun 24n l2OO7 tarihli, 37925T/68985 sayrh onayr ve Olagantlstu Bankalar
Genel Kurulunun 6/4/2008 tarihli kararr uyarrnca Bank Mellat'rn tilzel kigilioi 'halka agrk anonlm girkel'
olarak degigtirif migtir. Buna gore Bank Mellal 1112120O9'da kabul edilen 448. girket olarak Tahran
Borsasrnda kote olmug, 191212009'da hisse senetlerinin %5'i borsaya sunulmugtur.
Banka, faaliyetlerini geligtirmek ve m0sterilerin ilgisini gekmek adrna kurum markasr ve gdrsel kimligi
6nemli gereksinimler niteli!inde oldugundan gilQlil danrgmanlann destegini alarak uygun standartlan
kabul etmig, iilke gaprnda gubelerinin ig ve drg suretini de$igtirmigtir. Banka, Organizasyon Kimlili
Projesi sayesinde ktiresel bankalar seviyesine ula$mrgttr.
Merkez: No.276, Sha'id Musavi (Forsat) St., Taleghani St., Tahran, lran
: +98(21) 82961
Faks : +98(21) 82962700
Mellat lletigim
: +98(21)'1556
Diger gehirler : +98(21) 82488
Posta kodu : 15916143'l"l
Web
: www. bankmellat. ir
: info@bankmellat.ir
: saham@bankmellat. ir
:+98(21) 66970058-9
:+98(21) 66970053

Tel

Merkezi: Tahran

sitesi
E-posta
E-posta
Tel
Faks
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Genel Miidiirve Yiinetim Kurulu Uyebri
Genel MUdUr
Sn. Ali Rastegar
Genel MUdUr ve Ydnetim Kurulu Uyesi
Saba Tamin lnvestment Co. Temsilcisi
Uyelik tarihi: 171612014
Ydnetim Kurulu Uvesi
Sn. Kurosh Madelat
lran lslam Cumhuriyeti (liC) Devleti Temsilcisi
Uyelik tarihi: 28181201 4
Ydnetim Kurulu t]vesi
Sn. Alireza Legzayi
Fars Province lnvestment Co. Temsilcisi
Uyelik tarihi: 21nn013
Yonetim Kurulu Uvesi
Sn. Mostafa Zarghami
Tose'e Moein Mellat lnvestment Co. Temsilcisi
Uyelik tarihi: 2Ol 51201 4
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Genel Kurul
Ydnetim Kurulu
- Stratej ik Kapsamh Bankacrhk Kurulu
- Tayin Kurulu
- Hizmet Tedarik Kurulu
- Denetim Kurulu
- Risk Kurulu
Genel Mtdiir
- Ydnetim ve Halka ili$kiler Ofisi Genel Miidiirti
- Kara Para Aklama Denetim Biiliimti
- Giivenlik Genel Miidiirti
- Aktif ve Pasif Kurulu Vekili
- Elitim ve Araqtrrma Vekili
- insan Kaynaklarr ve Denetim Vekili
- Finans Vekili
- Kredi Vekili
- Plan ve Planlama Vekili
- Yatrnm ve $irketler Vekili
- BT ve Operasyon Vekili
- Kurumsal Bankacrhk Vekili
- Satrq ve Mti$teri iliikileri Vekili (1. Bolge)
l. Btilge igleri Miidiirii
- Satrg ve Mii$teri ili$kiteri Vekili (2. ve 3. Biilgeler)
- 2. Biilge igleri Miidiirii
-.3. Bdlge igleri Miidiirii
- Ozel Bankacrhk Igleri Miidiirii
- Bireysel Bankacrhk igleri Miidiirii
- Ticari Bankacrhk igleri Miidiirii
- Uluslar arasr ilifkiler Miidiirti

-

- Kambiyo iplemleri Genel Miidiirliilii
- Drg iligkiler Cenel Miidiirliigi
- Ig Muhasebe Ydnetimi
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Bankanrn difer ticarct bankalan araslndaki konumu
Y

Brtrk Meurt

D] ler

Ticrret

hnkdrn

20t2-

)05

2013.

Y

BrnL Mcllst

2-2013
-2014

Y
20122013-

Ililcr Tlcrret

Tophm

Bankrrun Toplrm Mevdurthrdrki

MevduaOrr

Pevr (o/al

2.197.373
3,093,758

21.8

Brnkden

Toplrm
Mevdurt

Brrkrrlr

Diler Tic.r.t
Banlolen
l.

Tophm

Brnkr r Toplrr Kryrrkl8rdsli

Mevdust

Topllm

Kryrrtlrrdiki Pryr

(%l

838.250
933.033

Brnt Melbt

(Y.l

29.1

,,

45,494

27
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gUnUmUz dtlnyasr organizasyonel geligme agrsrndan en dnemli etmenin
iggucu oldugu kurumlartn dtrnyasrdrr. Kurumlar iggucir olmadan ne bir anlaytga sahip olabilir
ne de yonetilebilirler. Bu yuzden iggtlcu, gUntimUz kurumlarrnrn en de$erli kaynagtdtr zira
kararlarr gekillendiren, sorunlara g6zrtm getiren ve verimlilik saglayan unsur iggilcildijr.
Kurumlar hedeflerine ulagmak igin degigen ortama gok iyi uyum saglayan ve igini iyi yapan

kalifiye personele gereksinim duyarlar. lnsan kaynaklan egitim ve iyilegtirme faaliyetieri,

hedeflerine etkin bigimlerde ulagmaya uygun nitelikte daha iyi kurumlar ile sonuglantr.
Personelin iyilegtirilmesi, lider bir mali kurulug srfatryla Bankamrzrn ilk ve en 6nemli oncelikleri
arasrnda yer alrr. lnsan kaynaklarrnrn bankacrhk sektorunde temel bir rol oynadr$rnrn ve
gahganlarrn ortakhga yonelik higbir motivasyonunun s6z konusu olmadrgr haller bagta olmak
uzere bu nadir ve egsiz kaynaktan istifade etmeksizin ilerlemenin milmkun olmayacagrnrn
bilincinde ve bundan eminiz. lgte bu sebeple Banka kendi insan kaynaklirrna her
zamankinden daha fazla yattnm yapmaktadtr.

$ubeter ve personel
48 segkin gubeyi igeren sembol Projesi, Bank Meltat'ta 2013 yrlrnda kimlik ve milgterilerin
kayrt, iptal, gegici olarak durdurma, geri kazanma ve teghisi ve mUgterilere fi9 dagrtrlmasr

amacryla Merkez Bankasrntn izniyle baglatrldl.
2013 ytltnda organizasyon yaprsrnr en uygun hale getirmek ve banka faaliyetlerinde elektronik
altyaprlardan istifade etmek amacryla organizasyonel pozisyonlarrn 266 olarak duzenlendigi
bir de$erlendirme gergeklegtirildi.
vo

9ubeler

Personel

1,633

22,158
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Ddviz ve Riyal kaynaklannr kendine gekme agrsrndan ticaret bankalan arasrnda birinci
Ddviz mevduatlannr kendine gekme agrsrndan ticaret bankalarr arasrnda birinci
Kar amact gutmeyen vadesiz mevduatlafl kendine gekme agrsrndan ticaret bankalarr
arasrnda birinci
Krsa vadeli mevduatlafl kendine gekme agrsrndan ticaret bankalan arasrnda birinci
Kigi bagr personel kaynaklarrnr kendine gekme agrsrndan ticaret bankalarr arasrnda
birinci
Kigi bagr personel Riyal mevduatlannt kendine gekme agrsrndan ticaret bankalafl
arasrnda birinci
Kigi bagr gube kaynaklarrnr kendine gekme agrsrndan ticaret bankalan arastnda birinci
Kigi bagr gube Riyal mevduatlarrnr kendine gekme agrslndan ticaret bankalarr arastnda
birinci
TUketim agrsrndan ticaret bankalarr arastnda birinci
Riyal mevduat hacmi agrsrndan ticaret bankalan arastnda ikanci
Uzun vadeli mevduatlan kendine gekme agrsrndan ticaret bankalan arasrnda ikinci
Agrlan akreditifler agrsrndan ticaret bankalarr arasrnda ikinci
Dtlzenlenen teminat mektuplarr agrsrndan ticaret bankalarr arasrnda ikinci

LlrlrED

4.LEVEI{T

(0212)2813120(pbr)
KAVACIK
(02'r6) s37 89 !o.fi-.r2
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Banka performansr

.
.
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.
o
o
.
.
.
.
.
.
.

Riyal ve ddviz kaynaklan tutannda %1 '1.3 artrg
Riyal kaynaklannda o/o24.5 ar1og
Riyal mevduatlarda %28.4 atl,EUzun vadeli mevduatlarda %23.9 artrg
Krsa vadeli mevduatlarda %53.2 arttg
Banka sarfiyatlannda Yo12.4 ar1tg
Uzun vadeli ddviz mevduatlannda o/o21 .4 arlq
Riyal ve ddviz teminat mektuplarrnda %91.3 arttg
Aktiflerde %16.'l artrl
Miigterek gelirlerde %22.6 artrg
MUgterek olmayan gelirlerde o/o27 .7 arlag
Toplam gelirde %22.3 artrg
Hisse bagrna kazangta %14.1 arttg

Banka sonuglan
. Bank Mellat aleyhine uygulanan yaptrrrmlarrn kaldrnldrgrna igaret eden lngiliz Temyiz

o

Mahkemesinin kati oy kullanmasr
Endustriyel YOnelim Kurumu taraftndan Ulkenin En Zengin $irketi unvant verilmesi
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Ecza girketleri igin gerekli ddvizin tedarik edilmesi
Kart ve kart okuyucu sayrsr agrsrndan bankactltk sisteminde birinci strada gelmesi
lran'daki ilk Girigim Bankasrnr kurmasr
lran'tn hakim 1O sitesi iginde en gok ziyaret edilen siteye sahip olmasr
Yardrm ve Ba$rg Kurumu igin ba!r9 slipleri ihrag etmesi
lran'rn Profesyonel Mali Ydnleri Festivalinde lran mali sisteminin iyilegtirilmesinde ikinci srrayr
elde etmesi
Tose'e Moein Mellat lnvestment Co. hisse senetlerinin kabulU igin borsanrn onayrnrn alrnmasr
lran Mali Sisteminin Geligtirilmesi Konferanstntn diizenlenmesi
Biiy0k bir sahtekar bankanrn teghis edilmesi
Kasrtsrz mali sug igleyen mahkumlann serbest btraktlmasl silrecinde yer almast
Cumhurbagkanr Vekilinin gevre koruma egiiimini takdir etmesi
Bankacrhk sisteminde 20 baganh gube bagkanrnrn tanrtrlmasr
En iyi igveren srfatryla gumug sedir madalyast almast
En lyi Markalar Festivalinde 2 altrn madalya almasr
100 lMl girketi arasrnda birinci srrada olmasr
100 lMl girketi arasrnda beginci srrada olmasr
Borsadaki hisse senedi degeri agtstndan birinci strada olmast
Mevduatlan kendine gekme agrsrndan birinci srrada olmasr
lhracat kredisi verme uygulamasr(Ulusal Kalkrnma Fonundan)
Kara Para Aklamanrn Onlenmesi Sisteminin uygulanmasr
Sahtekarlrk Tespit Sisteminin uygulanmasr
Veri Merkezi Sahalarrnrn uygulanmasr
lT BOlr.imtini..rn yerellegtirilmesine baglanmasr
"712# koduna ydnelik hizmetlerin uygulanmasr
MUgteri Kredi Kapasitesine lligkin Kapsamlr Sistemin uygulanmasr
Mtlgteri Kredi Derecelendirme Sisteminin uygulanmasr
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Banka sermayesindeki de$igiklikler
Sermaye
Artrnm
Tarihi

S€rmaye Artrgr

Orant

S€rmaye
(MRiyal)

1706

33,500

571,500

Artrg Sonrasr
Sermaye Tulafl
(MRival)
605,000

Seamaye Altrnm

1/8i 1993

(MRiyal)

1t8t2001

104.8

605.000

634,000

't,239,000

10/8/2005

957

1,239,000

11,861,000

13,'100,000

2614t2011

22

13,100,000
16,000,000

2,900,000
4,000,000

16,000,000
20,000,000

20,

13,
6,

24t6t2012
20.

152t2014

Serma)€ Anr$ Yeri
Duran varhklann veniden de0erlendirilmesi
3. Kalkrnma Kanununun 93. Maddesine tabi dzel
tahviller
Duran varl,klan ve ddviz mevduailan ve
borclafl nrn venilen dederlendirilmesi
ar

fjriinu

Gecmis yrllar kan
Duran varlklar dederlendhme ve incelemesr
Gecftis vrllar kan

MRiyal = Milyon Riyal

Hissedar birlegiml
201312014 tarihinde o/o1'den tazla hisse sahibi olan hissedarlar:
Hissedar
ll vatrflm sirketleri (Edalat Stock)

lran lslam Cumhuriyeti Devleti

sso
Saba Tamin lnvestment Co. (Halka Acrk A.S.)
Bank Mellat Personeline Yonelik Gelecek Ae Fonu
Mellat Financial Grouo Co. (Halka Acrk A.S.)
Personel lmtiyazlr Hisse Senetleri
Moein Atiyehkhahan Cooperative Co.
lran overall Distribution Co.
Oil Retirement Fund lnvestment Co. (OzelA.S.)
Shirinasal Co.
lran National lnvestment Co. (Halka Acrk A.S.)
Mellat lnsurance Co. (Halka Acrk A.S.)
Dioerleri <%1
ToDlam

2013t2014

11t712014

Hisse adedi
11.999.999.797
7.86,4.278.540
3.997.007.592
2.585,39s,908
2.17'1.364.475
1,616,548,976

446

Hisse adedi
9,929,999,882
6,507,690.519
3.307.523.797
2.147.690.123

5.0

1.710.'117.267

30.0
19.66

9.99

4U
3.96

1,312,266,4U

710,575,223
698.333.778

1.78

50'1,595,162

1.25

588,001,000
650,27',t,205
422,999,999

483,397,223
444,762,983

1

407,317,U5

't.02

4,934,305,170
40.000.000.000

12.77
100

1.75

382,7612M

1.21

368 043,095
337 055,271
4.133.496.535
33, 1 00.000.000
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Hisse kan ve reel performans kryaslamasr

(0216) 550 37 50-s1

2013'teki ilk hisse kan
beklentisi f denetlenen'l

Madde

Son hisse kan
beklentisi f denetlenen)

Reel performans

,nt3Do14

oelirler
3

kan

65.634.

rflm kafl
am musterek oellrler
rnm mevduatlan kredili ahs/satrs kan
Yatrflm mevduatlafl kati ve kredili alg/satrs kan
Mudi kar oavlan

Bankanrn miisterek gelir payr (avukat Ucreti

J

olmavan oelirler
tutar kafl

64.081.
't1

75.
(59.471.
0

0

(67.324.344\

(*.262.912\

17,175,297

19,850,124

0
r59 471

15,722,689

24,320.646
.704.127

13.
8,

r'o kafl

564

2

am mristerek olmayan gelirler

51

63

am oelirler

66

(11.

( 13.928.

)l

(7.237.19

oiderler

(4,

er

13.856.57

47.

am grderler
i cincesi kar (zarar)

iar (zarcl\

15

17

e.

(1,

15

ise adedi (milvon)
;se basr kar

100

.100

420

Sembol agrlg ve iglem giinii saysr
Tanrm

756

t22 499

ve oenel oiderler

Sembol acrlrs q0nleri
Slem qrinleri

196',1

2013
215
2't5

2012
215
215
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2013'te bankanrn ve grubun mali ve igletme performansr
Banka
Madde

Artrq (d0909)
%'si

2012

2013

Musterek qelirler
Mosterek olmavan qelirler

61,335,623
39.944.502

75,193,885
51.025.067

22.6

Resmi ve qenel qiderler

20.142.330

i,516

1- Kal ve

2012

2013

%

zarar

a) Ana qelirler

Faiz gideri, satrlan mal ve
hizmetler mamul fivatr
S0Dheli alacaklar
Di0er giderler
c) Mali qideder
d) Verqi oncesi kar
e) Net kar
2. Aktir
a) Ureten aktrfler
b) Yatrn mlar
c) Nakit envanter
d) Bankalardan alacaklar
e) Toolam aktifler
f) Duran varlrklar
o) Di0er varlrklar
a) Ozkaynak
b) Toolam borclar

39,539.825

96,454.399
54.371,608

33.4

19.474.572

26,856,289

19,363,892

18,580,857

'1,398,486

10.935.213

46,710610

59,471,196

27

1'1.389.195

11.'156,311

869,167
6.117 .852

758,879

(2)
(121

10,034,891

16,050,972
14,706,064

841.s04.808
22.547.733

11.107.2ffi
211.095.935
1 180.990,512
36,878,009

81

.446.161

(4)

M

869.167
5,600,460

10.1126/8

80

17,894,159
16,792,379

12
14

15,159.110

24291.796
21,978,033

40
45

1.O27.426.420
21,897,423
14.980.894
205.734.959
1.370.660.659

22.'l

831.731.575
26.945.019

(3.1

36.9

8,263

2.5)

211,U4,U9

to.

1,183.317.807
39,379,519
60,079,082

I

41.932.1U

57,8'16,759

58.288.799

17 .5

55.189.272
1,125,801,241

68,323,328

23.8

1,302,337,331

15.6

56,189 448
1,',t26,102.428

781510

18.4

37.5

1,015,693,177
20.249.716
20s.949.440

48.5

1,390,4'18,253

17.5
6

45.541.325
70.593.659
5,923.485
1

,312,407 ,402
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Banka mali rasyolan
Madde

Rasyo

2013

a) Faaliyet rasyolarl
Verilen krediler

-

mevduat kaynaklan (%)

ErtelenmiS kalemler

-

verilen krediler (%)

Mevduat bUyume oranr (%)
Krediler biiyume oranr (%)
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b) Likidite rasyo

tng. .-.; .-..!.--:

Asgari nakit envanter oranr (%)

t r..;.r

'ir.z::.-t- ..!.;:3f

Kazang likidite oranr (%)

15.0

14.O

'11.3

27.O

7.7

'17.4

20.6

5.9

4.7

5.0

1.4

2

78
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243.4

318.2

qzzl

nrl!

19.0

24.2

31.2

20.u

31.8

28.98

.64

1.4

109.8

14.2

65.3

60.7

8.9

5.5

10.9

212

444

420

270

'160

42'

rrP.r:,

Kigi bagr personel mevduatr (Milyar Riyal)

78.1

98

tar.r..'-';'.. t

Kr$i baSr girdr kaynaklafl (Mrlyar Rryal)

74.1

15.3

..gr_

Miilkiyet oranr (%)

78.2

xatir.rol

c) Karlrlrk rasyolan
++zrt

Ozkaynak getiri oranr (%)

rtpl!l

ir&.,

Toplam aktif getirisi (%)

1.04

Net kar artrg hrzr (%)

iLl ,.s rrt ztofs

lstetme giderleri

t rr.rr.-b: r.r..,r.
tarr.'l(aJ irr

-

iSletme gelirleri{%)

Toplam gelir hizmet bedeli payr (%)
d) Hisse senedi Divasasr rasyo

64

Hisse bagr kazang (EPS)
Hisse bagr nakdi kazanqlar (DPS)
Asgari nakdi kazang, kanuni yedek akge
akce Crkafl
crkafl ldrktan sonra

,rL'-*t-a 9rai ir

1

(18)

\qRxi'.'""T:lfrnBf

Fffi,rrE ffif,ffi"tr

itbu belgc o.ijanalindcn aslrn. uygun ols6k iNGiLizCE
LEanrndan TURKqE'yo taBfimd6n t rciimc cdilmiglir.
Y.minll T6rc0man: NESLIHAN QINAR

Ar.c^,

.

lsbu tarcdmanin dairlmiz y.minli t€rc!manle ndan
NESLIHAN OINAR
t rsth.lan t6rclm6 6dildi0ini oneyhnm.
Oosya No: 2015020005,13

I

\

QevlriS.
leknesr

TTUNSLATION OFFICE
CEviRi TExiEsl rERciirE
vEY YtiictuK aEK[ IclL[(

ririrED liRKErl
4,LEVENT
lo212l 2E1 31 20 lpbxl

KAVACIX
(0216) 537 8910-11-12

l(AorKdY
(0216) 550 37 50-51

Grup mall rasyolan
Rasyo

e

a) Faaliyet rasyolan

la*r,tatt ci

BUyUk ticaret bankalaflndan banka payr (%)

Net krediler

-

,(:4: ,taa.::i:at

serbest mevduat kaynaklan (%)

Ertelenmig kalemler

-

net kredi bakiyesi (%)

MeYduat buyume oranr (%)

Kredi biiyume oranr (7o)
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Kiti ba$r girdi kaynaklan (Milyar Riyal)

:;tca.t r. .r.-!r2 |
6Pas

KiSi bagr personel mevduatr (Milyar Riyal)

c) KarI[k rasyolan

,t

Ozkaynak getiri oranr (%)

r5,

voiil

ErlEtt

t!.atr ?rot

Toplam aktif getirisi (%)
Net kar artrg hrzr (%)

a.r4,
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b) Likidite rasyolafl

Kazang likidite oranr
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)

1
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fl

o12

24.4

24.7

72.4
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M0lkiyet oranr (%)
Asgari nakit envanter oranr
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i,

ta
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:.--:.,..r-.tir.i':-i

19.5

19.9

16.3

24.',|

26.6

16.3

7

20.7

4.8

6.'r

5.6

1.5

1.4

98

170

47

326

488

570

18.7

234

30.4

30.7

18.9
1.1

1.7

14

45

68.7

51

9.5

15.3

9.'1

466

403

566

87.9

Gider€elir oranr (%)
Janr:afi iaa

Toplam gelir hizmet bedeli payr (%)
d) Hisse senedi piyasasr rasyolafl

,'t

Hisse bagr kazanC (EPS)
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76.5

t
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iglem ve hisse senedi fiyaUan durumu
Banka hisse senetleri "WebMellat" semboltr ile Tahran Borsasr, bankalar grubu ve ticari miiesseselere
dahil edildi. Bank Mellat'rn son 5 yrl iQindeki hisse senedi durumu goyledir:
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Bank Mellat M0gterilerl
Bugun, Bank Mellat miigterileri bankamrzda toplam 40,552,200 Riyal ve doviz hesaplan bulunan
toplam 26,703,879 kigi olmak Uzere devlet ve devlet drgr tilzel kigi mtlgteriler ile gergek kisileri i9erir.

.

Ticaret bankalan igin alacak-sarfiyat oranr ortalamasr 0/o12.6 iken, Bank Mellat igin alacak-sarfiyat
oranr %7.5'tir. Dolayrsryla Bank Mellat alacaklarrn tahsilatrnda en bagarrl banka konumundadrr.

2013'te bankacrlrk sokt6riinUn durumu ve geligmoler
Tahran Borsasrndaki 43 sektor ve 442 borsa ve borsa drgr girket arasrnda bankacrhk sektdrti 6zel bir
yere sahip olup, getiri perspektifine gore en 6nemli 15 sektor arasrnda yer almaktadrr. 44- maddenin
bildirilmesinin ardrndan menkul krymetler borsasrndaki varllk arhgr ve son yrllardaki borsaya kayrt olma
gereksinimi, sermaye piyasasr ile para piyasasr arasrnda daha yolun bir iligki ve bag olugmasryla
sonuglanmrgtrr.
Bu iki piyasa finansman, kamu sermayesini kendine gekme ve verimlilik agrsrndan rekabet halinde
olmakla birlikte, borsadaki banka sayrsrnrn artrgr ile iliskilidirler ve borsadaki her karar her iki piyasayt
da olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Gegen yrl banka faizindeki arttg ve borsa endeksindeki
du$ug bunun en belirgin kanrtr niteli0indedir.
Bugtrn borsadaki faal bankalann ve borsa drgr girketlerin net bugtinkU degerinin yaklagtk 500,000
milyar IRR (lran Riyali) oldu$u tahmin edilmektedir.
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Bankanrn BT ve e-bankacrhk alanrndaki faaliyetleri
Sistem

Srra
1

Sonudar

. qub€lerde denetim srjresinin 90 gUnden 1 gLine dtisurulmesa
. Surekli denetim tesis edilmesi
. $ubelerdeki tUm etkinliklerin kayrt edilerek surd0r0lmesi
. Tum Subelerde cari hesap agmak igin Qevrimi9i sorgulama sistemi kurulmasr

l\,lodern Denetim Sistemi

. T0m

mUdurlerin ve denetgilerin mali ve idari etkinliklere erigmesi
Mesafesine bakmaksrzrn gubelerin denetlenmesi
. Ada sisteminin silinmesi
. Posta dagrtrmrnrn azattrlmasr
. Posialafln izlenerek takip edilmesi
. Mekanizasyonu lamamlayacak sistemin geligtirilmesi
. MUdUrlerin Dosta astatistiklerine sube. boloe. vb.ne odre erismeleri
. $ube istatistiklerine erisim s0resinin azaltrlmasr
. $ubelerin siirekli kontrolii
. $ube istatistiklerinin a[narak saklanmasr
. M0d0rlerin sube astatistaklerine erismeleri
. Uretim, ithalat ve dagrtrm izinlerinin drizenlenmesine iligkin kontrol
. Uretim, ithalat ve daortrm Sirketlerinin performansrnrn izlenmesi
. Kamu kurulusu (qumruk, Ticaret Bakanlr0r. vb.) islemleri

.

2

lletim ve Posta Sistemi

3

$ube Qahgma Sayfasr Sistemi

4

Grda ve llaq lzleme Sistemi

Banka gubeleri
Tanrm
Personel

2013
22.158

$ubeler

1633
471

Butceler
ATM

3252

POS

620.977
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Ulusa! ve uluslar arasr alanda kazanrlan iivg0ler
Bank Mellat sergiledigi yUksek performansla ilgili olarak son 30 yrl iginde olaoanustu ovguler almrgtrr.
2000'de Banker
lnstitute tarafrndan
verilen birincilik

2003'te kamu
bankalafl arasrnda
birincilik

ISO 2000:9001
- MOOOY lnc.

Ticaret bankalan
arasrnda birincilik

Cumhurbagkant
tarafrndan takdir

Bugday satrnalma

201o'da Saghk
sisteminin
iyilegtirilmesi ve
tasflyeye iligkin olarak
secilen tek banka

2008'de Malaye ve
Ekonomik lligkiler
Bakanr tarafrndan
takdir

2006'da Maliye ve
Ekonomik lliikiler
Bakanrtarafrndan
takdir

2002'de Banker
lnstitute tarafrndan
verilen birincilik

planrna iligkin olarak
Ticaret Bakanr

tarafrndan 0vg0

2014'te e.bankadIk alanrnda alrnan
Duftistluk Madalyasr

20'14te Ulusal Girigimcilik ve Uretim
Konferansrnda alnan Ustun Girigimci

2014'te BT ve ldari Sagfik alanrnda
alnan En lyi Kurum Unvanr

Unvant

(23)
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2. Biil0m: Biitiinlegik bankacrlrk
lg modellnln iyitegtlrilmesi
Bank Mellat, iS ortamrndaki deligiklikler ve artan miigteri beklentileri dogrultusunda geleneksel
bankacrhktan btittinlegik bankacrhga gegig sUrecini gUndemine almr$trr.

BUttinlegik bankacllrk, mUsteri gerekslnimlerinin (sigorta, kiralama, tahvil iglemleri, poligele0 biJtunUyle
kargrlandrlr bir mali piyasadrr. Ashnda butunlegik bankacr|kta her bir mugteriye uygun hizmetler
sunulur. Bankamrzda bireysel, kurumsal, dzel ve ticari bankacrlrk olmak Uzere ddrt mugteri kategorisi
mevcuttur.
Tirzel kigiler

Gergek ki$iler

No: duirik
Boyrrt: b0y0k

Kurumsal Bankacrlrk

Ozel Bankacrlrk ve
VarIk Yonetimi

No: Yuksek
Boyut: KUgUk

Ticari Bankacrlrk

Bireysel Bankaohk

(24)
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Biitiinlegik bankacrlrk sonuglan
Genel olarak bUtUnlegik bankacrhk sonuglarr; mirgteri memnuniyeti, karhhk

ve

risk
y6netimidir. Bu sonuglar iki i$ (mUgteri alanr) ve destek birimleri alanr olarak srnrflandrnlabilir.
Aynntrlar Tablo 1 ve 2'de belirtilmigtir.

VE

YAVflCIUX REXTAXCIUX

LirirEo 9iR(Eri
4.LEVENT
(0212) 28'l 31 20 (pbx)
(0216) 537 E910-11-12

KADIK6Y

alanrnda

bankacrlrk

Kurumsal Bankacrlk
Urun odaklrlrk kavram yerine musteri odaklllrk kavramrnrn
yerlegtirilmesi ve mugteri iletigim yogunluguna gore karar

.

Ticari ve Bireysel Bankacrhk

. Oneri tasarlama amacryla bilgi ve teknoloji aktanmr
. Mriiterilerin gruplandrfl lmasr
. Yerlestirme ve uygulama ile pilot baglangrca

alrnmast
. BSC ve mUgterilere gore igletme planr temin edilmesi
planlama
. Pilot proje, urirn/hizmetler ve s0re9lerin uygulanmasr, tanr
ve bunlann asamalr olarak ivilestirilmesi
Satrs Yonetimi alanr
. Yeni igletme modelitemelinde gube organizasyon gemalannrn yeniden tasarlanmasr
. MriSteri Yoneticiligi gorevi iQin kalifiye personel segilerek bu personelin egitilmesi
. Yeni is modeli temelinde yeni bir operasyonel proqram tasarlanmasr

2: D8tek birlmlorl alanrnda

.

Yeni is modeline gore Risk ve Kredi Birimi yaprsrnrn ve

sUreglerinin degigtirilmesi

.

.

Mugteri mali profillerinin duzenlenmesi

GLA ve SLA verilmesi ilkelerine iligkin gerqevenin
ve ikincil krediler vermek iizere BSC'nin

d0zenlenmesi
tasarlanmasr

(0216) 550 37 50,s1

yonelik

bankacrlrk

.

Butunlesik bankacrlk raporlamasrna yonelik bir muhasebe
sisteminin duzenlenmesi ve mrl$teri grubunda mali birimlerin
duzenlenmesi
. Maliye Yonetiminin Operasyonel Yonetimden ayfllmasr ve
Modern bir Maliye Birimi olusturulmasr

.

Vadrk ve Borg Biriminin kurulmasr ve Varlk ve Borg

Kurulunun

.

Biitonlegik bankacrlrkta onayh yaprlar ile, ilgili iglerin analiz

edilmesi

.

Eotunlegik bankacrhga iligkin i9 tanrmr

ve

kogullaflnrn

degerlendirilerek dozenlenmesi

.

.

Kurumsal Bankacrlk Hizmefleri Ucret

.

Mrigterilere hizmet sunumuna dair kilit silre9lerin
belirlenmesi ve iyilegtirilebilir noktalann tespit edilmesi
. Bazr Operasyonel srireqlere odaklanrlmasr
. Kurumsal bankacrlrk Operasyon Yonetiminin uygulanmasr

Yaprsrnrn

Mugterilerin gruplandrnlmasrna iligkin

yaprnrn

dozenlenmesi
. Yeni i9 modeli temelinde kilit siireglerin iyilegtirilmesi
. Yeni ig modeli temelinde yeni bol0mlerin olugturulmasr

. Mugterilere ve baoh girkedere hizmet sunumuna iligkin
anlagmalann drizenlemesi
. Mtigteri ve bauh girketlere ydnelik hizmet sunum
sUreglerine iligkin asrl suretin tasarlanmasr
Musteri ve bagl garketlerc urun ve hizmet satrqrna iligkin

.

ortak hedefl erin belirlenmesi

Tablo 3: Strateii Yonetim Ofisi Sonuclan

. Butunle9ik bankacrlk yaprsrnda geli$imsel modellerin dozenlenmesi
. Stratejik planlama ve hedef olugturma modelinin duzenlenmesi
. Stratejik planlama ve hedef oluqturma yaprsrnrn duzenlenmesi
. Ekonomik ve mali degiskenledn modellenmesitemelinde ana hedeflerin
. Kar merkezleri ve
hedef tavin vaorlannrn duzenlenmesi

dUzenlenmesi

(2s)
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6zel Bankaclhk
Ozel Bankacrlrk ve varltk ydnetimi, di.rnya genelinde uzun bir gegmigi olmakla birlikte lran bankactltk
lileraturunde yeni kavramlardrr. Bu kavramlarrn, Ticarl Bankacrlrk ve Kurumsal Bankacthk gibi dioer
mevcut bankacrhk modellerinden farklt olmast uygulanmalannt zorlagttrmaktad tr.
Bank Mellat, mUgteri gereksinimlerini idrak eder ve uygulamaya iligkin zorluklarrn ve engellerin
farktnda olarak bir karhhk potansiyeli saolamak igin bu gereksinimleri kargtlamakla yukumludur.
Bankamtz Ar-ge faaliyetleri yurtlterek uluslararasr bankalarrn faaliyetlerini 6rnek almayt ve nihayetinde
bu faaliyetleri igsellegtirmeyi hedeflemektedir.
Ozel Bankactltk, bu ig kolunun tiim ydnlerini gdz 6nune altp diler bankalarrn bu yeni kavramtn
uygulanmasrna dair bagarrsrz deneyimlerinin tekrarrnr dnleyerek bu modeli uygulamayt
hedeflemektedir. Agtkgast bu hedefe ula$mak kapsamlr gahgmalar ve gerekli altyaprlarrn saglanmasrnr
gerektirmektedir.
Bu alanda ilgili uzmanlarca bildirilen en 6nemli sonuglar gunlardtr:
. Ozel Bankacrlrk mUgterilerinin ihtiyaglarrnrn belirlenmesi
. 6zel Bankacrhgr sevk edecek reklam stratejilerinin saglanmast
. Ozel Bankacrhga iligkin olarak a9a$rdakileri igeren bir yazrhm sisteminin geli$tirilmesi:
o Profil Ydnetimi alt sistemi ve Miigteri lligkileri alt sistemi
o Varhk Yonetimi alt sistemi
o Yatrrrm fonlarrnrn incelenmesi
. Sermaye piyasasr geligmelerinin incelenerek izlenmesi
. Onerilen Ozel bankacrhk portfdyunu gegitlendirmek amacryla yatrnm geligtirmeye iligkin
kapsaml I fizibilite galt gmalan yUriJtulmesi
. Ozel Bankacrhk Y6netim personeli egitim gereksinimleri belgesinin ahnmasr
. Dahili ve harici de$igiklikler gdz dntrne alrnarak SWOT analizi yaprlarak uygulanmasr
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Bireysel Bankacrhk
UrUn ve hizmet listesi:

. Kartlar igin ikinci parola talebinin kurulmasr
.'9ek Karnesi dUzenleme' hizmetinin uygulamaya gegirilmesi
. Mellat Card dLlzenleme talebinin uygulamaya gegirilmesi
. Taksitlerin 6denmesi

.

Mevduau krsa vadelidoviz hesabr agrlmasr ve polige duzenlenmesi

Telefon bankaqhgr hizmetlerinin geligtirilmesi:
. Telefon bankacrhgr menUs0nUn degistirilmesi
. Qevrimigi kredi SIM'| alrnmasr
. Qek karnesi sorgulamasr
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Mevcut rekabetgi bankacrhk ortamrnda m0gterilere tizel hizmetler sunmak milgteri sadakatini (0216)5378s10'11'12
artrrmakta, gelir ve giderlerin ydnetilmesini ve karlrlt0rn artrnlmastnt sa$lamaktadrr. Bu {0216) 550 37 s0-5r
baglamda Bank Mellat, belirli bir risk seviyesinde getiri ve karhhk sunan milgterilere y6nelik
olarak Kurumsal Bankacrhk faaliyetlerini uygulamaya koymugtur.
Kurumsal Bankacrhk Yonetimi, Bank Mellat'rn uluslar arasr bankalarla uyumu kapsamtnda markayr
geligtirmek ve 'De$igikli$i Hisset" sloganrnr hayata gegirmek amacryla 2012 yrh Mart ayrnda resmen
baglatrlmrgtrr.

Mlsyon
Kurumsal Bankacrlrkta ana misyon, buyuk ttlgekli mtlsteriler igin de$er yaratmaktrr. Bunlar en az 300
milyar Riyal satrg yapan mir$teriler olup, bu mugteriler igin gereksinimlerine g6re bir ydnetici atanrr ve
bu y6netici tarafrndan kendilerine deger paketleri hakktnda bilgi verilir.
Kurumsal Bankacrlrk y6netiminin amaglan; mUgterilere ydnelik degerleme ve deler yaratma,
mUgterilere 6zel hizmet sunulmasrna iligkin kilit strreglerin iyilegtirilmesi, her biri igin 6zel UrUn ve
hizmetler tasarlanmasr ve kazan-kazan temelinde uzun vadeli ili$kiler tesis edilmesidir.
BtiyUk dlgekli tUzel kigi mUgterilere gegitli bankacrlrk hizmetleri ve bankacrltk dtgr hizmetler sunmak, bu
mtlgterilerin ihtiyaglarrnrn daha hrzll kargrlanmasr ve milgteri memnuniyetinde arttg saglantr.

2Ol3'te Kurumsat Bankacrhk alanrndakl en 6nemti faaliyetler
. Zalar Binasrnda 1. Kurumsal Bankactltk Ofisinin kurulmast

o
o

.
o
.
.
.

200'U agkrn buyuk Olgekli m0gterinin belirlenerek di$er gubelerden bu ofise nakledilmesi

Hizmetlerin geligtirilmesi ve hrzlandrnlmasr amacryla segili gubelerde 6zel bankolann
tasarlanarak kurulmasr
Uretim amacryla yeni []rUnler tasarlanmasr
$ube yoneticileri arasrndan 50'yi agktn CRM mudtlrtinu kendine gekme
Modern bankairlrk ydntemleri hakkrnda bilgi edinilmesi amacryla dahili ve harici profesorler
6nderli$inde egitim kurslan dUzenlenmesi
Milgterilere 6zel hizmetler sunmak igin risk ve kredi alanrnda uzman kigileri kendine gekme;
yeni mekanizmalar ve kredi sUregleri belirleme
Mtlgterilere gegitli hizmetler sunmak amacryla Ma lnsurance Co., Mellat Brokery, Mellat
lnvestment Co., Mellat Exchange, Etebargostar Exchange, Mellat Transfer Co. ve Atlas ValueCreation Co. dahil olmak trzere bankacrlrk dlgr UrUn tedarikgileriyle anlagmalar imzalanmasr

Gelecek faallyetler
Kurumsal Bankacrhk, hedeflerine ulagma yolunun bagrndadrr. Bu ba$lamda mevcut bilgi ve beceriler
temelinde ilgili yOnetici ve mUdirrlerin gabalaflyla hedeflere ulagrlacaktrr.
Dolaytstyla en dnemli gelecek faaliyet, enerji alanr bagta olmak Uzere bagka Kurumsal Bankacrhk
ofi slerinin kurulmastdtr.
(28)
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Pazar aragtrrmalan alanrnda mugteri gereksinimlerini tespit etmek amacryta

Ar-ge

BOlUmiiyle igbirligi

(0216) 537 8910-11-.t2
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Ticari Bankaclltk milgterilerine iligkin istatistik ve veri saglamak amacryla Pazarlama
Yonetimiyle igbirli!i

.
.
.
.
o
.

Biitiinlegik Bankacrlk projesine y6nellk gergoklog0rllen faaliyetor

o

(pbr)

KAVACIX

BUIUnlegik bankacrlrk hakktnda kapsamh gallgma

2014 programlan ve faallyetlerl
2O14'e dai en onemli hizmetler, onerilen Ar-ge paketlerinin d0zenlenmesi ve varltgtnt sitrdurme
maliyetl yonetimidir. Banka, mugteri aktivasyon alanlanyla orantrlr yeni paketler tasarlamayr
hedeflemektedir.
Faaliyetler 9u gekilde ozetlenebilir:
Onerilen Ticari Bankacrlrk paketlerine iligkin ktlavuzun dUzenlenmesi
Urun ve hizmet sunumuna dair sureglerin de$igtirilmesi
Diger banka ilrun ve hizmetlerinin rekabet ustunlugunun incelenmesi
Onerilen Uriin ve hizmetler maliyet ve getirisinin hesaplanmasr
Tahran'daki ilk Ticari Bankactltk merkezinin agtlmast
Diger Ticari Bankactltk merkez ve gubelerine yonelik geligtirme programlannrn dilzenlenmesi

o
.
.
.

rEncu*
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Fizibilite gahgmalafl ve kargrlagtrrmalt galtgmalar
Piyasa sektdrlerinin ayfllmasr
Satrg Bdl,imtlniln organize edilmesi
Mali lyilegtirme Merkezinin geligtirilmesi
o Ydnetim Bilgi Sisteminin (MlS) yerte9tiritmesi
o Mali muhasebe yaprslnrn degigtirilmesi
o Y6netim muhasebesi
o Piyasa riski ve likidite yonetimi
Kredi Riski lyilegtirme Merkezinin geligtirilmesi

Biitiinleglk bankaohkta miigbri
Mi]gterilere uygun hizmeti sunmak, mugteriyi daha iyi tanrmayt gerektirmektedir. Bu yuzden Bank
Mellat BiitUnlegik Bankactlk projesi kapsamrnda kurumsal mUgterileri 4 kategoriye aytrmtgttr.
Dolaytstyla Ticari ve Kurumsal Bankacrlrk tozel kigilere aitken Ozel ve Bireysel Bankactltk tuzel ve ozel
kigilere aittir.
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Stsabiik Ydnetim Ofisl performans laporu
Stratejlk anallz ve gellgtlrme
o Ekonomik degigkenlere, mali piyasalara

o
.
.
.
.

(0215) 550 37 50-51

ve i9

kollarrna dair tahminde bulunmak igin

ekonometrik analiz
Farkh iS alanlannda pazar bUyUklugunijn belirlenmesi
Farklr ig alanlannda buyiJme stratejilerinin dUzenlenmesi
Mellat grupta gelir hedeflerinin olugturulmasr
MUgteri kategorilerine gore gelir hedeflerinin olugturulmast
lS kollarrna gdre gelir hedeflerinin olugturulmasr

lletlglm ve organlzasyonel uygunluk

o
.
o
.
o

BUtUnlegik Bankacrlrk alantnda gerekli uzman|k kurslannrn dUzenlenmesine yardrmcr olma
Btititnlegik Bankacrlrga iligkin yaprlarr, modelleri ve eoitim krlavuzlannt belgelendirerek bildirme

Lehdar gruplarrna uygunluk (ortak hedef olusturma)
lg stratejisi geligtirme
Destek blrimlerine ydnelik strateji gelistirme

Stratellk performans de!erlendlrmesl / yenlllkgl faallyet y6netimi

o
o
.
.

Stratejileri uygulamak amacryla yenilikgi faaliyetlerin ydnetilmesi
BSC geligtirilmesi
Toplantrlann yonetilmesi ve stratejilerin gozden gegirilmesi
Stratejilerin test ve rapor edilmesi

Bugun BUtUnlegik Bankacrhla yonelik hareketin, en onemli geligimsel program oldugunu soylemekte
fayda vardtr. 19 modelindeki degigikligin amacr; ig kurallannrn, kogullannrn ve ortamln degigtirilmesi ve
gitgide artan, karmagtk milgteri ihtiyaglaflnrn kar$rlanmasrydr. Aslrna bakrlrrsa,onceki ig modeli ciddi
rekabet, kredi orantntn azalmasr ve rakip piyasalarda spekulasyonlann artmasr sebebiyle surekli bir
karltlt$a sahip degildi. Aynca mUgterilerin gok gegitli ihtiyaglarrna da yanrt veremiyordu. Eski model
karltlt!tn sUrekli olmasrnt sa!lamak adrna maliyetlerin azalttlmastnl gerektirirken, yeni model
maliyetlerin ydnetilmesini ve karlrlr!rn sUrekli olmasrnr sa$lamakta, mUgterilere yaprlan bildirimler ve
mtigteri gereksinimlerinin kargllanmasr yoluyla gelir kanallarrnr gegitlendirebilmektedir.
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3. 86lUm: Banka b6liimlerinin performansl

Bank Mellafrn kredi alanrnda performans kalitesinin geligtirilmesine y6nelik
athlr etkili adrmlar
Bankalar, girketin ekonomik yaprsrnda finansa ydnelik iktisadi sektdrUn ana ekseni konumundadrr.
Dolayrsryla bir bankada kredi alanrnrn performans kalitesi, o birimin baganstnda ve iilkenin ekonomik
kalktnmastnda onemli bir rol oynamaktadrr. Buna gdre Bank Mellat kaynak ve imkanlar tahsis etmek
ve kredi etkinligi ve kredi risk ydnetimini sirrdilrmek suretiyle kredi siireglerine ozel 6nem vermektedir.
Banka, deneyimli uzmanlaflna duydulu gtlven ve kredi alanlnda tasarlayrp uygulamaya gegirdigi
stratejik operasyonel sistemler temelinde, bu alanda ileri bir banka olma onuruna erigmigtir.
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Kredi karar alma surecindeki degigiklikler, boltrm gorevlerinin netlegtirilmesi ve mugteri riskleri
962 onilne alrnarak yaprnrn dlizenlenmesi kapsamtnda alrnan sonuglardan bir tanesi talep
kalemlerinin azaltrlmasr olmugtur. ldeal kredi verme sUreci ve kaynaklann projeye maksatlt
aktanlmasr, Ulke ekonomisine destek olmug, yena taleplerin ortaya gtkmastntn 6nune
gegmigtir.
Agagrdaki tabloda Bank Mellat'rn ulusal p@elere igtiraki ve btiyiik girketlerle birlikte igtirakine
dair 6rnekler yer almaktadrr.
Srra

Sirket / Proie
Gonaveh'de ham petrol deoolannrn insasr
GUnev Pars'ta ortak oaz sahasr
Behin Ertebat Mehr Co.
Abadan Rafinerisi
lran TrD Bilimler Unrversitesi
Mobin lran Co.
Cruse Productaon lndustries
Pavambaran
Tehran Daru Co.
Bilim ve Kultrir UniveBitesi
Gandi Hastane Otel
Pars Khodro
Pars Khodro

Bedel (milvar Rival)

Sivil
Proie
EkiDman alrmrna

50(

700
2600

1000
1000

TI

lran Communication Co.

Aliiminvum kiilc€
Geli$tirme ve yeniden yaprlandrrma

400

Gelistirme oroiesi
Yav fabrikasr insasr
0ner sermave
ner sefmave
ner sermave
ner sermave

240

5550
42 milvon Avro

Moheb Hastanesi
Moheb Hastanesi /Tam6men
lran National Coooer lndustries Co.
Kevson
lran National CooDer lndustries Co.
Pars Khodro Co.
Bahman Grouo
lrellat Relegation Co.
(2013 onavlar)

D0ner sermaye
ner sermave
ner sermave
ner sermave
ner sermave
0ner sermave
ner sermave
ner sermave
D0ner sermaye

4220
450
4221

2200
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Gdrsel
Sivil
Sivil
Sivil

Droiesi

Bafq Demir ve Qelik Kompleksi

KAVACIK

Devam edivor
milvon Avro
milvon Avro
125 milyon Avro

Khorasan Celik Komoleksi
Navid Comoosite
Padra'd
Boland
Mobinnet Communication Co.
Shahid Bahonar Coooer
27

200
224
400

22.042 milvon Yuan

'tl

20

17',

lrnma Fonu
'tans
Finans
ner sermave
ner sermave
ner sermave
Sivil: Gelistirme
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1500

900
2000
2500

Mobil lletisim
Komrir madeni techizatr fTabas 4)
South Aluminum

rlrlrEo

TIIANSLATION OFFICE
eEvlRi TExNEsi TIRCU
VE YAYNCILIX

Li irED

E

REKLATCILII(

SiR(ETi

4,LEVENT
102121281 31 20

KAVACIK

lpbxl

(0216) 537 8910-11-12

XADIK6Y
(0216) 550 37 50-51

36
37
38

40
41

42

43
44
45
46
47
48
49
50

Saipa Co.
lran Khodro Co.
Behpakhsh Co.
Ferdows Distribution Co.
Saipa Yadak Co.
Yazd Steel Roll
Toos Hoiat
Golbarq Baharan Co.
Mammut Co.
Sapco Co.
Tehran Cement Co.
Saipa Sazeh Gostar Co.
Meqamotor co.
Tehran lntemet Co.
Pakshoo Co.

D0ner
D0ner
D0ner
Ddner
Doner
Doner
Ddner
Doner

sermave
sermaye
sermaye
sermaye
sermaye
sermaye
sermave
sermaye
DOner sermave
D0ner sermaye
Ddner sermaye
Doner sermaye
Ddner sermaye
Doner sermaye
ner sermave

1500
'1500

500
300

250
350

200
280
1200
1000

400
650
600
600
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o Alboz Eyaleti gubelerindeki yo$unlugun gerekgelerinin incelenmesi
l(avactK
.
{02161537
8910nrn2
'KAorxdy
. Borsa kiosklarrnda aractltk hizmetlerine dair operasyonel Sofunlafln
550
37 s0-51
{0216)
incelenmesi
. 1. B6lgedeki gube mudirrleri sigorta tablolafl performansrnrn incelenmesi
. Mtrgterilerin bakrg agrsryla Bank Mellat'tn rakiplerine ktyasla yeri, imajt ve
kigili$inin belirlenmesi
. Mrigterilerin baklg agrsryla Bank Mellat'a iligkin TV reklamt hedeflerine
erigilebilirli$in incelenmesi
Vaka gahgmalan yaprlmasr
ATM, POS, mobil bankacrhk, internet bankacrhgr, telefon bankacrh0r, Mellat iletigim
merkezleri, POS cihazr ahctlanna yonelik tegvik projesi, kredi planlan, modern kredi
UrUnleri, finans 0rtrnlerine ytinelik olarak dahili ve harici bankalann taranmast
Ozel BankacrLk alanrnda sigorta rirUnlerinin tantttlmast
Urirn ve hizmetler / dnerilen model
o Bankada bidegimsel araglara yonelik kavramsal bir model sunulmast
. lzleme organlart ve banka derecelendirme endekslerine dayanarak bir mali performans
de!erlendirme modeli sunulmasr
o Ma lnsurance Co. tankerleri, tagrt karoserleri ve maliyesine gdre ILS sigorta tahvilleri
tasarlanmasr
BUIUnlegik Bankacrhk Projesi
. Segili dtlnya bankalannda (Mizuho, HSBC, Barclays, Wells Fargo) vaka galtgmast
. MUgteri kategorilerine gdre harici banka gelir ve giderleri taksim yaprsr
. MUgteri kategorilerine g6re ana r.irtin sattgt
. Baoh girketlerde uyum Cahgma grubunun lidedigi:
o Musteriler ve ig gruplarr arasrnda ticaret ve hizmet sozlegmeleri imzalanmasr
o Mugteriler ve i9 gruplan igin hizmet sunum silregleri tasarlanmasr
o BtltUnlegik bankacrlkta milgteri kategorilerine g6re kilit operasyon endekslerinin
tasarlanmasl
o Mellat BUtUnleglk Banka ve mUgteri gruplan operasyonel program endekslerinin
dilzenlenmesi
o $irket (Ma lnsurance, Mellat Brokery, Mellat Assignment) ve mir$teri kategorilerine
ydnelik ortak sahg hedeflerinin belirlenmesi
Mellat Butunlegik Banka BT ve ig stratejilerinin uyumlu hale getirilmesi
Bank Mellat'ta personel ii-istek endekslerinin olgUlmesi ve mUgteri 6nerileranin
degerlendirilmesi
2O09-2O'13 yrllan arasr belirlenen endekslere g6re bankalann incelenmesi
Harici bankalarda yeni BT yaklagtmt
BUtUnlegik Bankacrhkta BT degigiklikleri uygulama yontemi
Organizasyonel yapr/BT yaprsr kargrlagtlrmasr ve birle$ik bir model sunulmast
(34)
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Ticari mUgteriler, kUgUk ve 6zel igletmelerin ihtiyaclannr belirlemek icin pazarlama
aragtrrmalan yaprlmasr

Diler araghrma projeleri

. Enerji projelerine yonelik uygulamah finansman modelleri tasarlanmast
. Enerji projelerinin devrine iligkin uygulamalt modellerin tasarlamasr
. MUgteri kulubuetkinliklerinin geligtirilmesi
6. Operasyonel planlama alant
. Operasyonel program endeksleri hedef olugturma mekanizmasrnrn gozden gegirilip
degigtirilmesi
. MIS geligtirilmesi
. Me*ezi bdlumlerde MIS kurulumu
. Stra birimleri igeren bagh girketlerin operasyonel plan ortak hedefleriyle uyumlu hale
getirilmesi
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Bankanrn en onemli kural ve ydnetmelikleri gunlardrr:
1. Para ve Kredi Kurulunun onay ve kurallan
2. 1972 Para ve Banka Kanunu
3. 1983 Faizsiz Bankacrlk Faaliyetleri Kanunu
4. Ticaret Kanunu
5. Vergi kurallan
6. Borsa tarafrndan onaylanan kurallar, yonetmelikler, tiizUkler ve kanunnameler
7. Kara Para Aklama Denetim Kanunu
8. 5. Ekonomik, Sosyal ve Kultiirel Kalkrnma Kanunu
9. lran lslam Cumhuriyeti Merkez Bankasr yrlkk stratejik izleme paketi
10. Ana sdzlegme

Sosyal performans raporu
Kamu yaranna olan faallyetlero lgtlrak
Bu faaliyetler Soyledir:
Mahkumlar igin kefaret odenmesi
63 okulun inga ve ekipman tedarikine igtirak
Pek gok mescidin ingasr

o
o
o

K0lt0rel ve sanataal faallyetlerc lgUrak
Bank Mellat, Mellat Vakfrnr kurmak suretiyle agagrdakileri igeren bu tur faaliyetlere istirak etmigtir:
Bilim, kUltiir ve sanat alanrnda dnemli gahsiyetlerin anrlmasr
Yabancr illkelerle kulturel iligkilerin surdUrillmesi
KiiltUr dergileri yayrmlanmasr
Edebiyatfestivalleri diizenlenmesi
lggi Bayramrnrn kutlanmasr
Miize ve kultr.ir merkezlerinin ziyaret edilmesi
Qevre kampanya ve fuarlarrna igtirak edilmesi

o
o
o
o
o
o
o
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Seyahat ddvizine y6nelik intemet Satg Sisteml
Bankanrn seyahat ddviz satrgrna yonelik ilgili faaliyetlerl Soyledir:
. Ttim gubelerde yolcularrn belgelerini kontrol etmek ve doviz bagvurusu igin yolculafln kabul
edilmesi
. Ulkenin 16 uluslararasr havalimanrnda yolculara doviz sunmak amacryla bir kiosk kurulmasr
. D6viz $ubelerinde hacrlara ddviz sunulmasr
. Nevruz Korumalarr bulundurulmasr ve Nevruz boyunca faal gube saytstnr arttrtlmast
MUgteri memnuniyetinin artrnlmasr amacryla 2014 yttnda seyahat d6viz satrgrna y6nelik bir internet
sistemi tasarlanarak uygulamaya konulmugtur.
Yolcu ve hacrlar bu sistem ile bagvuru yaparak ilgili giderleri ATM kartlan ile ddeyebilmektedirler. Daha
sonra hacrlar segili gubelerden ddvizlerini almaktadrrlar. Diger yolcular ise ddvizlerinin havalimanr
kiosklarrndan almaktad rrlar.
Doviz sahg sisteminin sonuglarr goyledir:
Yolcularagrsrndan burokrasinin azaltrlmasr
D6viz satrg surecinin hrzlandrfllmasr
Bagvuranlara yanrt verme kapasitesinin artrnlmast
Ddviz satrg sureglerinde daha fazla geffaflrk saglanmasr
E-devlet uygulamasrnrn bagarrya ulagmasr ve gahsen yaprlan bagvurulartn azalttlmast

.
.
.
.
.
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Mellat lletigim Illerkezi (l 556)
Mellat lletigim Merkezi (1556) mugteri topluluguna duyulan saygr Cergevesinde mugterilerin bankayla
ilgili hususlarda bilgilendirilmesi, izlenmesi ve yonlendirilmesi amacryla 2OO7 ytr Mart ayrnda agrldr.
Merkez banka ve miigteriler arasrndaki iletigim kanallannrn mekanize edilmesi amacryla mugteri ve
hizmet odakh bir yaprya sahiptir.
Merkezin mevcut iletigim kanallarr goyledir:
120'den fazla dahili hat ile Tel. no. '1556

.
.
o
.
.
o
.

SMS

Sesli posta
E-Posta
Faks
Soru-yantt sistemi
Qevrimigi sohbet

Merkez, gunde yaklagrk 2300 irtibat kuran 40'r agkrn uzman ile 07.3G24.00 saatleri arasrnda hizmet
vermektedir.

Bank

tellat Mtgteri KuliibU

Bank Mellat, mugterilerle daha fazla etkilegim kurmaya y6nelik canlr ve dostane bir ortam sunan
Mugteri Kulubunti kurmak suretiyle baorntlsal pazarlama kavramrnr uygulamak amactyla modern
hizmetler sunmaktadrr.
Kulubun baglrca amaglan gunlardrr:
1. Mugterilere mUkemmel ve ayncahklr bir deneyim sunmak
2. MUgteri ihtiyaglannrn farkrnda olmak suretiyle yeni urtln ve hizmetler geli$tirmek
3. Mtigteriler ile kargrhkh iletigim kurmak
4. Mugterilerin gtivendi$i uygun yanrtlafl vermek
5. Miigterileri e.bankacrhk Urtin ve hizmetlerini kullanmaya teqvik etmek
6. Miigterileri puan toplayarak 6dul kazanmaya tegvik etmek
BugUn 2 milyondan fazla mUgteri kultibe tryedir.
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Uluslararaer faaliyetler ve ddviz faaliyetleri
Banka Mellat'rn amaglanndan bir tanesi, uluslararasr faaliyetleri geligtirmek ve ithalat ve ihracat
durumunun iyilegtirilmesine yonelik olarak ticaret iglemlerinin geligtirilerek iranlt tttccarlann
desteklenmesine yardrmcr olmaktrr. Bank Mellat'rn Londra ve Erivan'da drg mUgterilere ddviz
hizmetleri sunan 4 harici gubesi ve 2 baglt girketi bulunmaktadrr.
Bank Mellat, bazr devletlerce uygulanan yaptrrrmlar ve hizmet kesintisi sebebiyle ddviz faaliyetlerini
faydall stratejiler ve akrllr diplomasi faaliyetleri yoluyla ve yabancr bankacrlrk alantnda yeni aracrlarla
iligklleri surdurmek suretiyle gerqeklegtirebilmektedir. Bu alanda hizmet sunumunda artan rekabet
nedeniyle bu durum oldukga dnem tagrmaktadrr. Bu sebeple ilgili uzmanlan ve yetkilileri Bankantn,
diger yurtigi bankalar kargrsrnda roluntin eskisi gibi etkin olmasr icin daha fazla galtgma konusunda
tegvik etmigtir.
Drg gubeler kar ve zaftrn
Sube
Seul gubesi
Tilrkiye Subesi

2013

2012

(MRival)

(MRival)
6,447
215.813

1

1,518

88,166

Bank Mellat'rn lngiltere, Almanya, TUrkiye (istanbul, Ankara,izmir), Ermenistan, Malezya ve GUney
Kore'de (Seul) uluslar arasr gubeleri vardrr.
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Bank Mellafta kurumsa! ba$rmsrzhk
Bank Mellat, lehdar haklannr guvenceye alma ve mevduat artrgr saglamaya yOnelik bir hareket olarak

kurumsal ba!tmstzltk mekanizmalannr uygulamaya koymak suretiyle riskin azalttlmast, piyasa
de$erinin artrnlmasl ve kaynak tahslsini azaltmtgttr.
Kurumsal bagrmsrzlrorn saglanmasrnda Risk Ydnetimi Kurulu ve lg Muhasebe Kurulunun hakim rolti
ile ilgili olarak, Bank Mellat yOnetim kuruluna denetimde destek olmak amactyla bu kurullan tesis
etmigtir.
Bu kurullar; yonetim kurulu bagkanr, vekiller, olretim Uyeleri, sekt6r uzmanlafl, ig ve dtg dantgmanlann
kattltmtyla, stratejilerin dijzenlenmesinde ve hedeflere ulagrlmasrnda 6nemli bir rol oynamrgttr.
Bank Mellat kurumsal ba!tmstzltk yaprsr, ydnetim kurulu, risk ydnetimi ve i9 muhasebe kurulu gibi
organizasyonel gorevleri igermektedir.
Bank Mellat'ta kurumsal ba$rmsrzlrQrn uygulamaya gegirilmesinin diger sonuglan araslnda; izleme
stratejileri, verimlilik artrgr, operasyon etkinlili, kurallann gOz onunde tutulmast ve lehdarlara geregi
gibi raporlama yer almaktadrr.
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Denetim Kurulu y6netim kurulunun onayryla
kurulmug olup, tiiziigil 2317 :IOOB tarihlnde (ot"[lJ;l;l(oo')
'gOrevleri,
-ve
onaylanmrgtrr. Hedefleri, yaprsr, tegkili,
soiumluluklan
toplanhlarr tuzukte
(0216)537Ee10'11n2
belirlenmigtir. Denetim Kurulunun baghca amag ve sorumluluklan
(0216) 550 37 5o'5r
. Mali rapoflamayl iZlemek
Mali tablolarrn do$rulu$unu kontrol etmek
Dahili kontrol sistemini uygulamaya gegirmek
Kurallan ve ydnetmelikleri gdz onunde bulundurmak
lg denetim faaliyeti gergeklegtirmek
Baormsrz denetgilerin mesleki yeterliligini ve bagrmslzh!rnr izlemek

goyledir:

.
.
.
.
.

Denetim Kurulu Uyeleri gdyledir:
Bagkan srfahyla Y6netim Kurulu Bagkanr
Bir banka uzmanr
lki resmi muhasebeci
Banka drgrndan muhasebe alantnda doktora derecesi olan bir kigi
Kurul riyesi ve sekreteri srfatryla Muhasebe Muduru

.
.
.
.
.

2013'te Denetim Kurulu 42 toplantt dUzenlemigtir; ilgili baghca faaliyetler gunlardtr:
1. Mali raporlar ve denetim raporlarr, mali tablolar, biitge, performans, talepler, vergi ve ydnetim
mektubunun incelenmesi.
2. Genel Lojistik BOlUmU, operasyon yonetimi, organizasyon ve ydntem iyilegtirme, personel igleri,
yattnm, girket igleri, 5. bdlge gube ydnetimi ig denetim raporlan ve vaka denetim raporlanntn
inc€lenmesi.
3. Nihai rapor dncesinde yOnetim ve balrmsrz denetgi arasrndaki uyugmazltklann incelenerek
giderilmesi.
4. 19 denetim ydnetimi yrlhk performans raporunun incelenmesi.
5. Gegici borg ve kredi hesaplanndaki agrk kayrtlann kapatrlmasrnrn ve bunlara iligkln kontrol ve
takip ydntemleranin incelenmesi.
6. Butgelendirmenin ve butgelendirme sistemine yonelik sozlegmelerin incelenmesi; Bank Mellat
biitgesinin kontrol edilmesi
7. Bank Mellat mali, operasyonel ve bilgi sistemleri entegrasyonunun incelenmesi
8. Emekli sandtgt y0kUmlUltlklerinin ve SUpheli alacaklar kargrlrklanntn yeterliliginin incelenmesl
9. lg denetim 6neri raporlanntn incelenmesi
10. BOltlmlerden rapor istenmesi ve bu raporlann incelenmesi

lg Denetim Yiinetimlnln Performansr

1.

2.

Operasyonel Temsilci alanrnda, 2013 denetim planr kapsamrnda bulunan 7 genel idare ve
operasyonel sureg, 2013'te yaklagrk 924 iS guntr boyunca denetlendi.
Padid Pardaz Pardis Co. ile igbirligi iginde BT Temsilcisi alanrnda haztrltk agamast
tamamlandr.
(42)
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3.

4.
5.

b.
7.
8.

2013'te BT alanrnda Padid Pardaz Pardis Co. ile isbirligi iginde 2013 yrl sonuna kadar %80
oranrnda ilerlemenin kaydedildigi 11 BT projesi baglatrldr.
Denetim onerilerinin icrasrnrn aylrk olarak izlenerek ilgili mUdtire ve Denetim Kuruluna rapor
edilmesi ve yaklagrk 464 i9 gUnU boyunca operasyonel plan toplanttlafl.
1989-'1997 ytllartna iligkin yoksul bdlgelerde izin itfasrna dair Denetim Ydnetimi tamamlayrct
raporunun sunulmasr; Pars Fund mali tablolanntn incelenmesi; tahvil siireci; kredi, talep ve
yirktrmluluklere dair BT raporunun incelenmesi; Varhk ve Borg Yonetim Kurulu tuzugune dair
6neriler; banka ddviz kaynaklan ve sarfiyat raporu ve bu raporun Merkez Bankast
denetgilerinin denetimine iligkin kalemlere yanrt olarak Doviz Kuruluna sunulmasr dahil yaklagrk
744 gUn boyunca Denetim Kurulu, Yardtmcrlar Kurulu ve Ydnetim Kurulu tarafrndan verilen
denetim gorevlerinin ifa edilmesi.
Muhasebe raporu, ydnetim mektubu vb.nin taslaklarrnrn incelenmesi, Denetim Kuruluna
sunulmast
Farklr bOlUmlerle, bu bolUmlerin Operasyonel faaliyetleriyle ilgili gOrtigulmesi
Bireysel kredi ve yuktim liilUklere dair raporlarrn temin edilerek Merkez Bankastna sunulmasr.
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Rlsk ydnetimi ba!rmszhk yaprsr
Bank Mellat'ta risk ydnetimi bagrmsrzhk yaprsr, bankanrn bagrmsrzlrk yaprsrnrn bir alt kirmesi
olup, Yonetim Kurulu, Risk Yonetimi Yuksek Kurulu, Risk Yonetimi Teknik Kurulu, Risk
Ydnetimi ldaresi ve gahgma birimleri ile ig denetimi igermektedir. Bu yapr ile strateji, yaklagtm,
risk kontrol ve ydnetimi belirlenmektedir. Bu yapr i9 hedeflerinde risk ydnetim yaklagtmlan,
yaprlarr ve silreglerinin tanrmlannr igermektedir. Risk ba$rmsrzlrk yaprsrnrn 6zelliklerinden biri
yonetim kurulu, ydneticiler ve personel dahil olmak Uzere tilm bciliimlerin sorumluluklarrna ve
beklentilerine dair geffaf bir tanrmlamadrr. Geleneksel bankacrhk ig modelinden butunlegik
bankacrhk i9 modeline gegigin bir sonucu olarak bankanrn risk temelli yonetime yaklagtmt
degigmigtir. Bu yeni yaprda Bank Mellat farklr gereksinimlere (bankactltk, mali, sigorta, yattnm,
vb.) ve karhlga yanrt verecek gekilde hizmet sunmaktadrr. Yeni lg modelinde bankantn ticaret
davranrgr'risk-getirisi" ilkesine dayanmaktadrr.
Bank Mellat, risk kUltUrUntrn kurumun tamamtna yerlegmesi gerekti0ine inanmaktadtr.
Dolaytstyla banka, kesintisiz iletigimi sirrdilrmek ve kilit riskleri belirleyerek kontrol etmek
amacryla farkh boliimlerde risk arayuzleri segerek gerekli egitimleri dUzenlemigtir. Bank Mellat,
personelin risk ydnetimine dair organizasyonel bilgilerini artrrmak amacryla e!itim kurslarr
dirzenlemekte olup, tUm i9 bdlUmlerinde risk yonetim birimlerini uygulamaya gegirmigtir.
Rlsk Yonetlml Y0ksek Kurulu
Bank Mellat risk baormstzltk yaptstntn en 6nemli yapt taglarrndan bir tanesi, bagtmstz bir
niteligi olan Risk Ydnetimi Yirksek Kuruludur. Bu kurulun bazr gdrevleri goyledir:
. Risk toleransr ve talep seviyesini tasarlayarak ydnetim kuruluna oneride bulunmak
o Banka stratejilerinin dUzenlenmesinde riskleri uygulamak
. Eanka operasyonlarrnda bUyUk risklere dair sunulan raporlarr incelemek
. Rapor edilen riskler kargrsrnda gergeklegtirilen faaliyetleri degerlendirmek
o Yonetim kuruluna gereken onerileri sunmak
Risk Y6netimi YUksek Kurulu, risk ydnetimi politikalannt ve stratejilerini dUzenlemek igin Risk
Ydnetimi Teknik Kurulundan istifade etmektedir. 2013'te Risk Yonetimi Yuksek Kurulu ve Risk
Yonetimi Teknik Kurulu '13 toplantr duzenlemig ve strastyla 67 ve 64 onay vermigtir.

Rlsk YOnetimi 8610m0
Bank Mellat Risk Ydnetimi, baormsrz ve konsantre bir yaprya sahip olup stratejik risk, piyasa
riski, kredi riski, igletme rizikosu, uyumluluk riski, likidite riski ve mali risk raporlamast yapar.
Risk Yonetimi BOl0mU, sermaye kullanrmrnr en uygun hale getirmek ve hissedar
dzsermayesimi azama seviyeye qrkarmak iQin Ball Kurulu ilkeleri ve standartlanndan istifade
eder. Onemli ekonomik degigkenlerin banka performansr tjzerindeki etkisiyle ilgili olarak, Risk
Ydnetimi BOltimU enflasyon oranr, reel ekonomi bilyUme orant, likidite hacmi, "Kasttlt
Stibvansiyonlar Kanunu"nun etkileri gibi sdz konusu degigikliklere iligkin tahminlerde bulunur.
Bu bolum, piyasa risk durumuna gdre pekgok kredi ve yatrrrm stratejisini duzenler.
(44)
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leknes
Bank Mellat, dUzeltilmig getiri-risk endeksi, paranrn maliyetinin aft6 iski, banka kar kalitesi,
likidite aynm durumu, ddviz kalemleri riski, aktif kalite riski, vb. endeksleri izler ve RAROC ve TRANSIATION OFFICE
TEKNESI rERcljIE
parann maliyetinin artry iski glbi bazr endekslerin politika olugturmada oynadtol onemli role vEQEviRi
Y YtNCtL[( RE(LttCtLtX
ritlTEo
SiRKEri
dair banka mali yaprsrndaki mevcut riskleri delerlendirir, bu endeksler gubelerin yonetim
4,LEVENI
seviyelerinde de degerlendirilir. Bu arada bankada sermaye yeterlilik riski, aktif kalite riski, (0212)2813120{pbr)
KAVACIK
likidite ve piyasa riskini iyilegtirmek amacryla Camels Rasyolan degerlendirilir. Likidite riskini (0216)537 8910,11n2
KAoll(Oy
azaltmak amacryla risk iqtaht limiti (beklenen getiri) ve likidite fonu kombinasyonu, kredi (0216) 550 37 s0-51
limitleri belirlenir. Aynca yukarrda antlan risk yOnetim programt insan kaynaklarr riskini
azaltmak amacryla I alanda uygulanmtgtrr. Risk Yonetimi BOlUmUnUn dioer faaliyetleri
arastnda sermaye yeterliliginin izlenmesi, tUm tuztrkler agrsrndan kargtlaghrmalt risklerin
incelenmesi ve yetkili makamlarca grkarrlan kanunlarrn ve ydnetmeliklerin izlenmesi yer altr.
Llkldlte rlsk yonetlml
Bank Mellat, etkin likidite risk yonetimi yoluyla likidite kaynaktanntn optimize edilmesiyle
olugan karhhk f rrsatlanndan istifade edebilmektedir.

Itt ttmate nlsn
llk Likidite Riskinin hesaplanmasrnda hrzlr likidite yeterliligine sahip nakit tutarlann ve aktiflerin
gdrsel borglarla yer degigtirmesi ydntemi kullanrlmrgtrr. ltk Risk Endeksi 2012'de 3.47 birim,
2013'te ise 2.44 birim olup bu durum o/o24 orannda iyilegmeye igaret etmektedir. Banka Mellat
2013 llk Likidite Riskine yonelik uygun bir yonetim uygutayabitmigtir.

lklncll Llkldlte Rlskl
Geri odenmeyen krediler, likidite riskinin olugmastna onemli bir gerekge tegkil etmektedir.
Dolayrstyla bu riskin kontrolu likidite risk yonetimine dahil edilmigtir. Geri ridenmeyen taksit
oranr lkincil Likidite Riskini gOstermektedir. Bu risk 2012'de 1.30 birim, 2013'te tse 1.28 birim
olup, bu durum %1.5 oranrnda azalmaya igaret etmektedir.

Llkldlte rlsklnln toplam sonucu
Likidite risk endeksleri toplamt 2012 iQin 4.77 blrim 2013 iginse 3.92 birim olup bu durum %18
oranrnda azalmaya igaret etmektedir. 2013'te devlet bankacrltk sistemindeki likidite
sorunlanna raomen, Bank Mellat strrekli izleme faaliyeti ile likidite riskini ydnetebilmigtir.
RAROC (Rlske G6rc Dozeltllmlg Sermaye KadrhoD
RAROC, risk yonetimi hedeflerine ulagmak amactyla kullanllan en onemli araglardan bir
tanesidir. lki ana hedefe ulagmak igin bankalarda RAROC kullanrlrr:
1. Kaynak (sermaye) tahsis etmek
2. Risk ve getiri temelinde performans deoerlendirmesi yapmak
ldeal riskli sermaye ve beklenen getiri seviyesi (risk igtaht), RAROC ile tespit edilir. Bu model,
banka seviyesinde, ticari hatlarda ve bdlgesel yonetimde gerekli getiriyi elde etmek igin belirli
bir kabul edilen risk seviyesine igaret eder ve s6z konusu risk seviyesinin degerlendirilmesinde
kullanrlrr.
(4s)
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2013 igin hesaplanan RAROC, risk dtgt getiriden %11.65 orantnda daha ytiksek, 7o32.65 olup
Onceki yrla kryasla 5.20 birim (%19) artmtgtrr.

leknesr

TIIANSLATION OFFICE
CEvinj rE$lEsi rERcUrE
vE YAYtiCtU( REX| AXCIL|X

LiriTED $lR(ari
Paranrn maliyetlnln artrg rbki (MFPIR)
4.LEVEiIT
2013'teki %32 enflasyon ve bankacrlrk sistemindeki mevduat faizi artrgr sebebiyle, maliyet 102121281 31 20 lpbx:)
yonetimi ve parann maliyetinin art,$ nsk, dolaytstyla karhhk bu ytlki en buyuk zorluk haline (02'15)537 6910-'ll-r2
gelmigtir. Gegen yrl maliyet, bankantn giderleri 2 haneli enflasyon kargtstnda (%30'dan 9ok) (0216)KADTK6Y
550 37 50-51
azalttlacak bigimde y6netilmigtir. Ekonomik tahminlere iliskin olarak mevduat kan ve parantn
maliyetinin art,$ ,ski etkin olarak yOnetilmigtir.
Agagrdaki tabloda 2013 yrlrnda ve dnceki ytlda Bank Melllat'ta ve diger bankalardaki parann
maliyetinin aftry iski belirtilmigtir. Gordugttniiz gibi, Bank Mellat'ta parann maliyetinin aftry
diger bankalannkinin yaklagrk yansr kadar olup, geQen yrl banka giderlerinde 277.5 milyar
Riyal dU9Ug, karda ise aynr miktarda arttg ile sonuglanmtgttr.

Aktlf Kalite Rlskl
Bank Mellat, durgunlugun sebep oldugu pek gok emtiaya yonelik duguk talep sebebiyle talep
de$igikliklerini ve ekonomi satrnalma gtrctinu dngormek amacryla stratejilerini avantajlt ve
dezavantajlt sektorlere gOre dUzenlemig, dolayrsryla Aktif Kalite Riskini ydnetmeyi bagarmrgtrr.
2013'te ana ekonomi sektorunde yaganan pek gok soruna ragmen bankantn aktif kalitesi
gegen yrla kryasla geligmigtir. Tabloda goruldUgu ilzere, 2013'te ekonomi riskindeki artrga
ragmen Aktif Kalite Riski %7.2 dtrgmiistur.
Devlet B0t9e A9r$r Rlskl
Gegen yrl devlet biitge agrgr (210,000 milyar Riyal) devletin pekgok girkete ve yUkteniciye kargr
yUkUm lUlUklerini yerine getirememesi ve aktif milgteri risklerinde arttg ile sonuglanmtgtrr. Bank
Mellat bu kriz Oncesinde devlet girketlerine kamu y0klenicilerine kredi seviyelerini yonetmig,
kredi politikalannt dUzenlemigtir. Dolaytsryla bu alandaki kredi riskini yonetilmesinde baganlt

olmugtur.

Rekabetgi Konum Rbkl
Gegen yrl Merkez Bankast taraftndan uygulanan para daraltma politikasr ve piyasa durumu
sebebiyle bankalar arasrndaki rekabet artmtgttr. Bank Mellat ekonomik durum
degerlendirmesi, rakip firma degerlendirmesi ve ideal faiz orant tespiti ile rekabetgi konumunu
gtiglendirmigtir. Agagrdaki tabloda, Ulkedeki bUyUk ticari bankalan araslnda Bank Mellat ana
mevduatlannrn payr belirtilmigtir.

Kredl Risk Ydnetlml
GUnUmtizde risk yonetiminde bi.iytik degigiklikler yaganmaktadrr. Bu degigiklikler kredi
piyasalartnda rekabeti etkilemig, bankalar igin gegitli frrsatlar yaratmlgttr. Bu ftrsatlardan biri
kredi risk yonetimi alanrnda olugan frrsaftrr. Kredi risk yOnetlminde 6nemli olan, ortaya gtkan
riskleri izlemek igin risk ktlltUrU (fikirler, ilkeler, beceriler, deneyimler ve bagrmsrzhk yaprst) ile
risk-getiri durumunun birlegtirilmesidir. Kredi Risk Yonetimi, kredi politikasr olu$turma ve hedef
olugturma ile kredi riskinin sttrekli izlenmesine yOnelik uygun stratejileri sunmugtur.
(46)
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Bank Mellat Kredi Portfoy Ydnetimi 20 13'te, riskli deger 2013'te 20'12'ye kryasla kredilerde
CEvlRi rExrEsl rERc0rE
YAY[{C|L[( iE(!^XC|LI(
%20.53 artrga ralmen %0.58 artacak qekilde kontrol edilmigtir.
LlllrED llRkETi
Agagrdaki tabloda kredilerde ve alacaklardaki bUyitme kryaslanmaktad rr. GOrdUgUnUz gibi,
4.LEVENT
241 31 20 lpbxl
kontrollil alacaklardaki btlyume ve kredi ytinetimi etkinli0inde 2013'Un bagtnda arttg (0212) KAVACIX
vE

yaganmrgtrr.

(0216)53789 10-.t.t,12
KADIKOY
(0216) 550 37 50-51

Krcdl portf6y0 rlskll de{er teminat kapsamr
2013'te kredi portfoyu riskli deger teminat kapsamt gegen yrla oranla %0.31 orantnda artarak
yo44.44'e ulagmrgtrr. 9Upheli alacaklar kargrhgr ile %44 oranlnda riskli deger teminat kapsamr,
Bank Mellat'taki azu edilir riskli deger teminat kapsamr seviyesine igaret etmektedir.

lgletne Rlzlkosu Ydnetlml
Bank Mellat'ta igletme Rizikosu Ydnetimi, sureg ve yontemler, insan kaynaklan, ig sistemler ve
drg etkinliklere dair riskleri kabul ederek de$erlendirlr. Metodolojisi, biltunlegik risk yonetimi
yaprsrna dayanrr ve temel endeksle 0lgUlUr.
2013'te Bank Mellat'ta igletme rizikosunu teminata baglayacak ekonomik sermaye 'Ball-ll' ve
"Ball-lll" standartlanna g6re gereken asgari sermayeden o/o7.19 fazlaydt. Bank Mellat son 4
yrlda igletme rizikosu teminat kapsamrnt onemli duzeyde arttrmtgttr.

Kargrlagtrrmalr rlsk y6netlml
Kargrlagtrrmah risk ydnetimi banka kredilerine y6nelik zatarlain 6nlenmesinde oldukga
6nemlidir. Bu baglamda Bank Mellat, kargrla$trrmak riski kirresel standartlara (Ball Kurulu
ilkeleri dahil) g6re etkin bir bigimde ydnetmek amacryla Urtln, prosed|r, standart ve ig kurallarr
gegerli kanunlar ile kryaslamaya qaltgmtgttr. "Kogullu kurallad bankactltk sistemini
dengeleyerek mudileri ve hissedarlan destekleyerl bir dizi kuraldan ibarettir. Dolaytstyla bu
kurallar yetkili makamlarrn izlenmesi agtstndan gok 0nemlidir. Bu kurallarda belirlenen
oranlann gdz iintlne altnmast, mali yapryr guglendirir ve riskleri azaltrrken istikran, etkinlili ve
verimliligi artrrrr. Yatrnmlar, krediler, yUkUmlUliikler, ana yUkUmltlli.ikler ve sermaye yeterlili!ine
dair izin verilen Iimitler dahil olmak Uzere bu kurallann 6nemi kapsamtnda, Bank Mellat bu
kurallara iligkin kryaslamayr uygun bir bigimde y6netmigtir. Bank Mellat, ig kurallann surekli
izlenmesi ve drg kurallarla uyumlu hale getirilmesini ilke edinmigtir. Bu baglamda, Denetim
Genel ldaresa, Yasal ldare, Ydntem iyilegtirme Organizasyonu ve Risk Ydnetimi Biriminden
olugan Ttlziik Kurulu banka ig kurallarrnr inceleyerek kanunlarla kryaslar.
Kara para aklama kontrolunun 6nemi kapsamrnda, agagtdakileri igeren pek gok etkili faaliyet
gergeklegtirilmigtir:
1. Yazrlrm sistemi yoluyla mUgteri kimlik tespiti; Merkez Bankast, $ahsi Hal Sicil Kurumu,
vb. drg yetkili sistemlere gevrimigi erigim ve m0gteri davranrglarrna iligkin sorgulama
2. $iJpheli $ahrslara yonelik olarak ti.im gubelerin erigebilecekleri bir veri tabanr

3.

olugturulmasr

Suglan Onlemek igin SUreg Degigiklik Sisteminin tasarlanmast, olugturulmasr ve
igletilmesi

4. AML (kara para aklama kontrolii) Sisteminin tasarlanmasr, olugturulmasr ve igletilmesi
5. Merkez Bankasr Kara Para Aklama Kontrol ldaresi Mali Bilgilendirme Birimine (FlU)
gtrpheli nakit (CTR) ve iglem (STR) raporlarr gonderilmesi
(47)
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BT Rlsk Y6netlml
Bank Mellat'ta BT Risk Ydnetimi, BT risklerini tespit ederek degerlendirir. ilgili metodoloji
COBIT ve ISO standartlaflna dayanmaktadrr. BT Risk Yonetimi, Merkez Bankasrnrn
6nerilerine gore 2013'te BT alanrndaki i9 sureklilioi riskini incelemeye devam etmig ve bu
riskleri teminata baglamak iizere kriz ve destek sahalarrna kontrol faaliyetleri sunmugtur. Bu
baglamda diler faaliyetler; kriz sahastnda yonetim otomasyonuna yonelik Veri Koruma
Sunucusunun baglatrlmasr, Kriz Veri Merkezinin baglatrlmasr ve Ana Veri Merkezi
altyaprlannrn geligtirilmesidir.
BT Risk Yonetiminin 20'13'teki bazr faaliye eri gunlardrr:
BT Gtlvenligine iligkin yeni Liderlik Kurulu olugumunun onaylanmast
Bankadaki giivenlik olaylart ve projelerini ele almak []zere yrl boyunca pekgok toplantt
dtrzenlenmesi
GUvenlik Operasyon Merkezinin kurulmasl
Banka web sitelerinde girilebilirlik testleri yilrtltttlmesi
GUvenlik proje ve faaliyetlerini y6nlendirmek igin stratejik bilgi guvenligi belgesinin

o
.
o
o
.
.
.
o
.

dUzenlenmesi

Veri Kagaor Koruma Sisteminin (DLP) tasarlanmasr
Gtlvenlik politikalartna yo0unlagmak amacryla merkezde Aktif Rehber altyaptstntn
gell$tirilmesi
Konsantre GUvenlik Yamalan Yonetim Sisteminin (Yama yonetimi) baglatrlmasr
Bankadaki istemci bilgisayarlara ydnelik izleme sisteminin baglatrlmast

(48)
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Bank Mellat (Halka ACrk A.9.)
Olagan Hlsiedarlar Genel Kurul Toplantsrnda sunulan ba!rmsrz denetgl ve yasal
denetgl raporu
Mall tablolara llltkln tapor

Glrlg
1. 20 Mart 2013'te sona eren mali yrla ait bilango, kar-zarar tablolan ve nakit aktgtnt igeren
Bank Mellat butunlesik mali tablolan, kurumumuz tarafrndan denetlenmigtir.

Ydnstlm kurulunun mall tablolar karyrsrnda sorumlulugu
2. Bu mali tablolan temin etme sorumlulugu banka y6netim kuruluna aittir. Sdz konusu
sorumluluk; mali tablolarda hata ve kusurdan kaynaklanan herhangi bir sapma olmamast igin
mali tablolara iligkin ig kontrollerin tasarlanmasrnr, diizenlenmesini ve stirdilrulmesini kapsar.
Denetg! ve yasal denetglnln sorumlulu!u

3. Kurumumuz denetim standartlanna gOre mali tablolar hakktnda beyanda

bulunmakla
sorumludur. Bu standartlar, mali tablolarda onemli herhangi blr sapma olmamastnt sa$lamak
Uzere meslege uygun davrantg gartlanntn kurumumuzca 962 onttne alnarak uygulandrlrna
igaret eder.
Denetim, mali tablolardaki tutarlar ve agrklanan diger bilgiler hakkrnda denetim kanttt elde
etme prosedUrlerini igermektedir. Denetim prosediirii segimi, denetginin karanna ve hata ya
da kusur kaynaklr dnemli sapma rlsklerine iligkin degerlendirmeye baghdrr. Bu riskleri
delerlendirmek igin, mall tablolann teminine ve ibraztna aligkin 19 kontrollerin etkinli$ine dair
beyanda bulunmak amacryla delil, uygun denetim ydntemlerinin tasarlanmast amactyla sdz
konusu ig kontroller uygulanrr. Aynca denetim yOnetim kurulu taraftndan uygulanan muhasebe
prosedi.irlerinin ve tahminlerin uygunlu!unun deoerlendirilmesi ve mali tablolanntn biltilntlnttn
delerlendirilmesini de kapsar.
Kurumumuz, s6z konusu mali tablolara dair kogullu beyana illgkin olarak elde edilen kanrtlann
yeterli ve uygun oldugunu kanaatine varmrgtrr.
Yanr srra kurumumuz yasal denetgi srfalyla para ve bankactltk kurallan, faizsiz bankacrhk
faaliyetleri, Ticaret Kanunu de!igikli!i ve bankantn Kurulug S6zlegmesi igeriginde anrlan yasal
gart ihlallerini Olagan Hissedarlar Genel Kuruluna rapor etmekle de sorumludur.
(4s)
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4. Banka Personeli Emeklilik Fonu kanununun 29. maddesine g6re sdz konusu fonun gelecek TRANSLATION
qEvlRi rEKNEsi rERcii
yUkUmlUli.rklerinin cari de!eri 3 yrlda bir defa de!erlendirilmeli, her Uye bankanrn ilgili
REKLAMCIIIK
riirirEo SiRKErl
yiik0mltilukleri soz konusu fonun Genel Kurul onayrnr mUteakip ifa edilmelidir. Bu ballamda
4,LEVENI
hesaplara toplam 11,599 milyar Riyal tutaflnda yedek ihtiyat dahil edilmig, 3,700 milyar Riyal (0212)261 3120 (pbr)
537 89'r0-11-12
ddenmiitir; ancak hesaplarda 2O11-2013'e ydnellk yedek ihtiyat mevcut degildir. Bununla (0216) KAoIKOY
beraber tam tutafln tespiti fonun nihai tutara dair beyanrna ba$hdrr.
(0216) s50 37 50-51
E

VE YAYINCILIK

Kogullu beyan
5. Kurumumuz, yukaflda 4. benfte belirtilenler haricinde, 20 Matl 2013 itibariyle Bank Mellat
mali tablolarr ve mali performans ile nakit aktslanntn muhasebe standartlanna uygun oldugu
kanaatine varmrgtrr.

6zel blr konunun vurgulanmasr
6. Raporlanan mali yrlda, Butge Kanununun uygulanmastna kargtltk krediler 10.3.3 sayrh
agrklayrcr not igerigiyle amortize edilmigtir. Ayrrca 16.2, 9.2 ve10.3.2 saytlt aglklaytct no arda
belirtilen alacaklar, yeni anlagmalar ile tahsil edilebilir.
7.25.1 sayrlr agrklayrcr nota ili$kin olarak, Mevduat Garanti Fonu Uyelik Odeme YOntemi
kanununun 7. maddesi ve 9. maddesinin l . bendine gdre Bakanlar Kurulunun tarihli 24nn013
ve H48367T/100998 sayrl onaytna tabi olarak, bankantn yukanda antlan fona kargt ytlltk
ilyelik Ucretine iligkin yUkUmlulukleri vardtr; ilk tiyelik Ucreti igin 175 milyar Riyal hesaben
odenmigtir. Ancak Merkez Bankasr Genel Bagkanrnrn 211112013 tarihli ve g2l235155 saytlt
yazrsrna gore bu Uyelik ucreti yeniden incelemeye ve soz konusu bankanln sonuglara dair
beyanrna tabidir; bu beyan bugtine kadar rapor edilmemigtir.
8. 6.2 sayrlr agrklayrcr nota gore Merkez Bankasr, doviz kuru farkt igin 2,537 milyat Riyal geri
gekmig olup bu tutar Ddviz lglemleri Kurumu i9 Grubunun 51112012 tarihli ve 47698T/M/9034030 sayrh onayrna iligkin olarak 2011 sonunda Merkez Bankast hesaplanntn borg sUtununa
kaydedilmigtir.
Kurumumuzun 6.-8. bentlere dair beyanlarr kogulsuzdur.

Dller yasal gartlara dalr rapor
Yasal denetglnln dloer gdreylerlne dair rapol
9. 2013'te bankacrlrk sisteminde gayri kabili rucu igtttztiklerin ve onaylarrn 962 dnUne
alrnmamasr halleri gtiyledir:
9.1. Merkez Bankasr Kredi Komisyonunun onayt ve kimi hallerde Merkez Bankasr Genel
Bagkanrnrn onayr olmaksrzrn baglt girketlere kredi verilmesine iligkin '17. madde, 4. not
hakkrnda devlet bankacrhk sistemi para ve kredi politikalarr
9.2. Agagtda belirtilenler hakkrnda Merkez Bankasrn]r,:| 15l4l2OO7 larihli ve'183 saytlt igtuztigu:
9.2.1. Bankanrn tuzel kigiler taraftndan ihrag edilen tahvillere sermayesinin %1o'una egit
dogrudan ve dolaylt yatrnmr ve bankanrn borsa drgr tahvillere sermayesinin oks'inden lazla
olmayan toplam dogrudan ve dolayh yatrrrmr hakkrnda 3.1 ve 3.3 maddesi.
9.2.2. 3.5 Maddesi, bankanrn girket hisse senetlerine s6z konusu girketin kurulug
sozlegmesinde anrlan sermayenin azami %20'sine egit toplam dogrudan ve dolaylt yattflmt.
(50)
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9.2.3. 3.6 Maddesi, banka hizmetlerini genigletmek ve mesleki srrlan korumak amactyla girket
hisse senetlerine s6z konusu girketin kurulug sdzlegmesinde antlan sermayenin azami TTIANSLAT]ON OFFICE
o/o49'una e$it toplam do$rudan ve dolaylt yattnmt ve Merkez Bankastna rapor ibraz edilerek EEviRi TExxEsi rERcuf,E
vE YAYtt{CtUt( REnAf,CtUX
LlcirED ilR(Erl
izin alrnmasr.
4.LEVENT
9.3. 40,000,000 Riyale egdeger Murabaha anlagmasrna dayanan idari kredi kartl krlavuzunun (02r2)2813120(pbx)
KAVACIK
13. maddesine tabi olarak, cari yrla iligkin azami Murabaha kredisi hakkrnda 261812012larihli (0216)s37 8910.11-r2
KADIX6Y
ve911147874 sayrlr igti.lzuk ve 8n l2}l3latihli ve 92/110090 sayrh igtUzUk igerigi.
(0216)55037 50-51
'10. Verilen kredalerden Para ve Kredi Kurulu tarafrndan onaylanan oranlarr agan miktarda kar
ve ticret elde edildigini/altndtgtnt gosteren 2013 Butge Kanununun 44. madde igerigi, g0z
dnUne alrnmamrgtrr.
1'1. Aga!tda belirtilen borglann 5 yrl igin yeniden taksitlendirilmesi suretiyle mUgterilere cari
olmayan borglart konusunda kolayhk sallamak amacryla kredi kuruluglarrnrn faaliyetlerine
ydnelik Bakanlar Kurulunun 25l1Ol2OO9 tarihli ve 49909T/169061 sayrh onayrna tabi olarak,
kredi kuruluglannrn odenmeyen, geciktirilmig ve gupheli alacaklanntn tahsiline dair'11. madde
degigiklik igerigi.
12. Mevcut verilere g6re bu mali yrlda bankanrn maruz kaldr$r hrrsrzhk tutan 644 milyat
Riyalden fazla olup (son mali ytda 74 milyar Riyal idi), sdz konusu hrrsrzhga iligkin bugune
kadarki tahsilat tutan 8E milyar Riyal'dir (son mali yrlda 54 milyar Riyal idi).
13. 40. nottaki kesin kar ve yatrnm hesaplarr farkrna iligkin hesaplama aynntrlan, Merkez
Bankasrnrn 101312009 tarihli ve 12633'l sayrh igtuzuk igerigi ile kryaslandr. SOz konusu igttiztrk
igeriginin 962 6ntrne aknmadtgtna dair herhangi bir gosterge tespit edilmedi.
14. Ticaret Kanunundaki degigiklik ve banka kurulug sozlegmesindeki yasal gartlann 962
6nUne ahnmadr0r maddeler:
14.1.24O. madde igeri!ine iligkin olarak, hissedarlar genel kurulunca degerlendirilmek Uzere,
igbu raporun 4. bendinin Ozsermaye ve kann bdlUnmesi Uzerindeki etkilerine dikkat gekilmigtir.
14.2. Banka kurulug sdzlegmesinin net kardan 7o5 oranrnda kanuni yedek akge ayrrlmasrna
dair 53. madde igerioi, iilkenin Para Kanunu igerigiyle geligmektedir.
15. Mali tablolarrn 59.1 sayrl agrklayrcr notunda yer alan iglem; bu mali yrl iginde yaprlan ve
yonetim kurulu tarafrndan onaylanan, Ticaret Kanunu degigikliginin '129. maddesinde anrlan
tilm iglemleri igermektedir. Sdz konusu iglemler hususunda, yukarrda antlan madde igerigi
yonetlm kurulunun onaytntn ahnmasr ve mitdi]ron oylamaya katrlmamasrnrn gOz Onune
altndtgtna igaret etmektedir. Yanr srra sdz konusu iglemlerde olaoan bankactltk faaliyetlerine
dair bir bagka aykrnhk soz konusu delildir.
10. Ticaret Kanunu deligikliginin 232. maddesine tabi olarak, Olagan Hissedarlar Genel
Kuruluna sunulmak Uzere haztrlanan yOnetim kurulunun banka faaliyetlerine dair raporu
kurumumuz tarafrndan incelenmigtir. Kurumumuz stiz konusu raporda ibraz edilen belgelere
aykrnlrk olmadrgr kanaatine varmt$ttr.
Denetglnln dlSer yasal sorumlutuklanna dair rapor
17. Denetgiler tarafrnda Kara Paru Aklama diizenlemelerine muhalefet idari ktlavuzunun 33.
maddesinin uygulanmasr kapsamrnda ilgili merciler tarafrndan bildirilen kontrol listeleri ve
denetim standartlafl kurumumuz taraftndan degerlendirilmigtir. Banka agtnda Kara Para
Aklama Kontrol Biriminin uygulamada olmastna kargrn, soz konusu Kanun i9erigi tam olarak
uygulanmam rSttr.
18. Borsa Kurumunun kurallarr ve yonetmelikleri gu gekilde 962 6nune ahnmamtgtrr:
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'18.1

.

Banka kurulug sdzlegmesinin borsada kote olan girketler kurulug sdzlegmesine

uygunlugu.
'18.2. Bu mali yrl iginde farklr tarihlerde bilgilerin, raporlann ve mali tablolarrn sunularak
agrklanmasr.
18.3. Borsadaki ornege gore mali tablolann sunularak agrklanmasr.
18.4. Ba$rmsrz yOnetim kurulu []yeleri arasrndan Denetim Kurulu bagkanr segilmesine dair
borsada kote olan girketler ve borsa drgr girketler ig kontrol krlavuzunun 10. madde igerigi.

Tarih: 16 femmuz 2014
Tum sayfalar Denetim Kurumu tarafrndan imzalanarak mi..ihurlenmigtir.
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(0216) 550 37 s0-51

KADIKOY

Tahran Borsa Kurumunun dlkkatine,
2O Matl2O14'te sona eren mali yrla iligkin btrtunle$ik mali tablolar ve banka mali tablolarr ile
bunlann bilegenlerini dikkatinize sunarrz:
a) B0talnlegik mali tablolar
Butunlegik bilango
BtitUnlegik kar-zarar tablosu
Biitiinlegik geQmiS yrllar kar-zarar tablosu
BUtUnlegik kapsamh kar-zarar tablosu
BUtUnlegik nakit akrg tablosu
b) Banka mali tablolan
Bilango

Kar-zarar tablosu
Gegmig yrllar kar-zarar tablosu

Kapsamh kar-zarar tablosu
Nakit akrg tablosu
c) Agtklayrcr notlar
Genel
Mali tablolann dayana0r
Ozet muhasebe prosedUrleri
Di0er notlar

TUm mali tablolar muhasebe ilkelerine gOre temin edilmig olup 17 Haztan 2014'te yonetim
kurulu tarafrndan onaylanmrgtrr.
Ydnetim Kurulu Uyeleri:
'1. Genel MUdUr ve Ydnetim Kurulu Uyesi Sn. Mohammad Reza Sarokhani
2. Ydnetim Kurulu Bagkanr ve Uyesi Sn. Alireza Lankarani
3. Bagrmsrz Ydnetim Kurulu Uyesi Sn. Ali Khorsandian
4. Bagh Y6netim Kurulu Uyesi Sn. Mostafa Zarghami
5. Ba$h Yonetim Kurulu Uyesi Sn. Ali Rastegar
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glrketi)

Bank tellat (halka agrk anonim
20 naft2o1il'tb sona enen ytla alt Balt0nletik Karzarar
A) Musterek faalivet

Notlar

qelirleri

Kredigelirleri
Satri ve hizmetler
Yatrnm gelirleri
Toplam molterek

35
35
37

Mudrlere

geliri

ddemeler

(02r 6) 550 37 50'5r

(MRiyal)
51,524,742
21,736,978
8.185.441

__l__l

Kesrntrler:

,0,,r,$Itfl[.,,.,
KAoIKOY

Mar.2O.2O13

96,454,399

Satrlan mallann mamul fiyalr

,r.,.fi',!li!1.o0,,

Tablosu

Mar'20.2014
(MRiyal)
63293415
21253165
11.907.819

gelirler

Hesaba mahsuben yatrnm

iflfi,-"ifi*-rff.YlI
LlxirED $iR(Eri

81.446.161

38

( 18,580,8s7)

(19.363.892)

:S

( 59.267,694)

(46,499,677)

40

Mudikan
Banka kan ve 0creti

(77.848.551)

(65.863.569)

18.605.848

15.582.592

B) Mosterek olmavan oelirler
Alrnan

kar

Alrnan 0cretler
Diiter

gelirler

41

37,465,005

20,880,157

42

13,778,423

s,sgr,5sr

43

13.068.315

Toplam motler€k olmayan gelirler

as.sss.a75

72.977.456

Toplam gelir

55.122.417

C) Giderler

lldariguerter
Eoptrotiatacaktar

, 4 : **
I +s --: -

Maligiderler

,16
17 "i-

Diiler giierler

4A

Hizmetler ve ddenekler

i

( 26,555,289)l

(

_(

t0B3sJ-20I|

( 200,000)

i

(5,600,460)
( 869.167)

{781.510)

(47.746.685)

(48.685.660)

24,291,796

Kesintiler: Vergi
Net kar

Karl pay (40,000,000 Riyal)

(r1,398.486)

10,112,648)

Vergi 6nc€si gelir

hisseleri

(19,678,572)

-

(300,000)

Toplam gUerbr

Azrnlrk

-

=

Kar / pay (33,100,000 Riyal)

17.375,732

( 3.313.763)

2.216.622

21.978.033

15.159.110

279.053

163.377

s66

390

684

47i
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Notlar

20 Mad 2014

20 Mart 2013

(MRiyal)

(MRiyal)

Net kar

21,978,033

Yrl bagr geemig yrllar kan

49

Yrlhk dUzettmeler

4.LEVENT

15,159,1 10

1U41152

7,O',t4,241

2.496.149

774.757

t+.gs7.sot

zTa.age

Devredilebilir kar

36,915,231

22,948,',108

36,9'15,334

22,948,108

L

Kar tahsisi

Yasalyedekier

(3,947,641)

(2,608,493)

(5,296,000)
(6.900.000)

(5,400,000)

Yonetim kurulu Ucreti

(2,314)

Onaylanan temett0

Ana lirkete devir

rr
Yrl sonu gegmil yrllar kafl

o.r+g.iinrt

rs.dlbson

30.407.155

14.758.240

g6a.ssz

l7-goor

Azrnhk hisseleri

Agrklayrcr notlar mali tablolann vazgegilmez bir pargasrdrr.

20

fail

Bank tellat (halka agrk anonim girketi)
20{Cte aona olBn yla aat bofflnlotik kapsamh gcamlt yller kan
Nollar

Net kar

Maddi

vadtklar

.

20 Matl2014

20 Man2O13

(MRival)

(MRiYal)

2 1,S78,033

15,'159,110

0

306,777

yeniden

de0erleme fazlasr

Yurtdrgr gube mali

tablolan

33

kambiyo farkr

3.736.755
2,57',t,478

Kapsam[ kar
Yrlhk dUzeltme

Son ddnem raporunu

49
miiteakip

541.427
't

6,007, 3'l 4

2.496.149

774.757

2A.210.937

16.782.O71

kar

AzrnIk hisseleri

279,O

iEKTAf, CILII(

|.0212) 2s1 31 20

DUzettilen'yri bagr kan

Azrn[k hisse degiqiklikleri

VE YAYII{CIUX

LltllrED glFxEri

163,377

Agrklayrcr notlar mali tablolann vazgegilmez bir pargasrdrr.
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Bank tollat (halka agrk anonim glrketi)
2014't6 aona enon yla ait b0tiinlegik nakit akq tabloau
Notlar

Faaliyetler net nakit akrqr
Ahnan kar

26,095,662

----r----

864,313

Finansman igin ddenen kar
Odenen temettii
Alnan temetlii
Azrnfuk hissedarlaflna ddenen

(MRivaD

10,273,568

52

Yatrnm oeri donUsU:

zI.LEVENT

(02r2)28131 20(pbr)

20 Marl 2013

20 Mart 2014
(MRival)

8,977,586

(878,543)

(5,900,/160)

(4A60,457)

(7,OOO,60l )

5,839

temettU

(8.035)

Q15.7011

Yatrflm ve linansman nel nakil

I

akrgr

Gelir veroisi
Odenen gelir vergisi

( 7.424.693\

(1.091.366)

( 2,935,960)

(1,455,447)

Yatrnm faaliyetleri

(r,ssz,osl)

Yatrnm elde elmek igin Odenen

Yatrflm satrsr igin 6denen

Maddivarlk ahmr igin Odenen
Maddiohayan varlk ahmr igin ddenen
Duran var[k salrgr igin ahnan

(5,88/,2'17)

ns.itz.+gg\

( 6,81 1,968)

7,776,356
(2,043)

9,670,520
(99.963)

--------:--T

3 61,114
(

u7 .413\

9.535.471

('1.615.189)

2.723,503

6,'161 ,167

503,399
53

22.987.991

't6.826.824
22.987.991

54

26.214.893
3 .31 't.766

Yrl sonunda kasa bakiyesi

Gayri nakdi iglemler

(229,0/.2)

(1,326,847).

DOviz kuru degilikliklerinin etkisi

Yrl bagrnda kasa bakiyesi

( 6.724.883)

(35,086)

Ana sirket hisse dedisiklikleri
Net nakit akrsr artrsr

-T-

840,391

i

Merkez Bankasrndan krediler igin Odenen
Oioer bankalardan krediler icin ddenen
Finansman net nakit akrgr

(7,086,634)

(164,525)

Yatrflm net nakit akrgr
Finansman oncesi nel nakil akrgr
Finansman faalivetleri
Ahnan yurtdrsr kredileri igin odenen

(8,914,901)

r

466.159

1.147.162

(s7)
lgbu belg6 orijinalinden ashna uygun olarak lNGlLlzCE
Lisanrndan TURKqE ye tarafrmdan tercome edilmistir.
Yeminli TercUmani NESLIHAN oltlAR

b.C^,^.^
hbu terc0menin dairemlz yeminli tercij manlanndan
NESLIHAN OINAR
taraf rndan tercijme edildigini onaylanm.

Dosya tto: 201 5020005,43
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Li irEo

Bank m6llat (halka agrk anonim girketi)
20

(02't5) s37 69 t0-11-12

ltaft 2011'le aona 6n n yrla ait Banka KarZarar Tablosu
20 Man 2014

*"1
hizmetler - -

(N4

64,081,789

37

KAotK6Y
(0216) s50 37 50-51

20 Mart 2013

(MRiyal)

Eatls ve

Riyal)
51,524,742

21,253,',165

9,810,881

Toplam mUgterek gelirler

75,193,885

Kesintiler:

(5eJ?1Je6i -

Hesaba mahsuben yairflm geliri

61.335.623

(46,710,610)

Mudilere 6demeler
Mudi kan
Banka kafl ve Ucreti
B) Mlisterek olmavan oelirler
Alrnan kar

2'1.997.1671

Ahnan iicretler

5,588,536

43

Diger gelirler

Toplam

mii9terek
gelirler
Toplam gelir

9.781.073

r

olmayan

C) Giderler
ldari giderler

$iipheli alacaklar

45
46
47

HLmetler ve Odenekler

Maligiderler
DiOer giderler

Toplam giderler

Vergi dncesi gelir
Kesintiler: Vergi

T

Net kar
Kar / pay (40,000,000 Riyal)
Kar / pay (33,100,000 Riyal)

I

(11,156,311)
(300,000)
(10,034,891)
(758.879)

F-=_t f

E

z.gse.zgg

51.025.067

39.944.502

66.747.76

54t09-qll:

+

(26,603,516)

SiRKErl

4,LEVENT
(0212)281 3120 (pbx)

(48.685,660)

(19,942,330)
(11,389,195)
( 200,000)
(o,t t z,gsz)
( 869.16n
(38 .5'l 8.542)

17,894,159

'16,050,972

( 1.101.780)

(1.344.908)

16.792,379

.14.706,064

420

368

507

444

(5s)
lgbu belge orijanalanden aslrna uygun ohrak INGILIZCE
Lisanrndan TURKQE'ye taraf rrndan terc0me edilmigtir.
Yemanli Terciman: NESLIHAN 9INAR

N-4.--

l$bu tercijmenin dairemizyeminli tercilmanlanndan
NESLIHAN CINAR
l,araf rndan lercume edildi0ini onaylafi m.
Dosya No: 201502000543

\

e qvlrif.

Ieknesi

Bank Mellat
2013
lo212l 281 31 20 lpb,)
(02'r6) 537 8910-11-12

KAOIKOY
(02't6) 550 37 50-51

Banka qecmig vrllar karr
Nollar

20 Matl2014
(NI

Net kar
Yrl ba$r geQmiS yrllar kan

20 Man2O13
(MRiyal)

Riyal)
16,792,379

t 1846451

49

Yrlhk d0zeltmeler

,

',1.7y.023

+

Ouzeltilen yrl bagr kan
Devredilebilir kar

-----T------

3€

16.580.474
30,372,853

21,186,383

Kar tahsisi

iYasalysdakler
tYdnetim kurulu 0creti

ffi

I
I

|

i

______q,33r,0?6i

(6,n-,900)i

(s2s6,ooo)

--

(5,400,000)

Yrl sonu gegmig yrllar kan

Notlar
(N,l R

Net kar

Yurtdrgr gube

;ali

tablolan

33

kambiyo farkr
Kapsamh kar
Yrlhk

iyal)

16.792,379

duzeltme

--T---

18,691,978

49

'1.734.029

Son ddnem raporunu moteakip

20.426.O01

kar

t-

246.521
14,952,585
382.043.
15.334.628

Agrklayrcr notlar mali tablolarrn vazgegilmez bir parqasrdrr.

(60)
lgbu belge oriiinalinden aslna uygun olarak INGILIZCE
Lisenrndan TLrRKqE'ye tarafrmdan tercilme edilmi9tir.
Yeminli Tercilman: NESLIHAN CINAR

Ar.G*..^.
lSbu tercufl€nin dairemizyemjoli tercomanhl|ndan

NESLIHAN CINAR

tarrrndan lerc!me edildigini onaylanm.
Dosya No:201502000543

\

Qev!ri|.
leknesr

TFIANSLAIION OFFICE
qEvrRi tEKNEsl rERctjrE

Bank

VE YAYINCILIK

LirlTEo

ollat

REXLAICITIK

SiRKErl

4,LEVENT

2013 Faaliyet Raporu

(0212) 28r 31 20 (pbx)
(0216) 537 89't0-11-12

KADIxOY
(021 6) 55{r 37 50-51

20

tart

Bank tellat (halka agrk anonim girketi)
2014'to lona oron yla ait Banka nakit ah9 tablosu
20 Man 2014

Notlar

20 Mart 2013

(i/Riyal)
Faaliyetler nel nakit akrsr

(MRiyal)

I

52

13,137,954

(7,295,866)l
net nakil

13,664,558

i

( 7.295.866)l

(4,587,005)
(4.587.005)

(2,189,788)
5 87,700
('1.602.088)
6,479,888
Finansman faaliyetleri
AInan yurtdrgr kredileri igin tidenen

(35,086)

(2,043)

(1,326,847)

Merkez Bankasrndan krediler iqin odenen
Finansman net nakit akrgr

(35,086',)

(1.328.890)

Net nakit akrgr artrqr

336,791

5,'150,998

Yrl bagrnda kasa bakiyesi

19.904,020

14.753.022

Yrl sonunda kasa bakiyesi

20.240.8't1

19,904.020

Agrklayrcr notlar mali tablolarrn vazgegilmez bir pargasrdrr.

Tiim sayfalar Denetim Kurumu tarafrndan imzalanarak mUhUrlenmistir.

(61)
lgbu belge orijinalinden ashna uygun olarek INGILIZCE
Lisanrndan TURKQE'ye taraf rmdan lercome edilmigtir.
Yeminli Terc0man: NESLIHAN 9INAR

Ar.C^'^-lgbu terciimenin dairemiz yeminll terc!manlanndan

NESLIHAN qINAR
talaf rndan tercilme edildi6ini onaylanm
Dosya No: 20'l 502000543

