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TüRK EKoNoMi BANKAsI A.ş.

yöNrriivr KURULU,NUN HESApLARLA ir,ciı,i SoRUMLULUKLARI

KKTC Bankacılık Yasası gereğince Yönetim Kurulu, Banka hesaplarıiıın, yıllık bilanço ve kar ye zarar
cetvelinin Merkez Bankası tarafindan hanr|anan tek düzen hesap planı, tek tip bilanço, kar ve zarar cetveli ile
dipnotları, muhasebe ve değerleme esaslarr ile bunların uygulama ve düzenleme esaslarrna ilişkin izahnameye
uygun olarak tutulmasından ve düzenlenmesinden sorumludur.

Şirketler Yasasr, Yönetim Kurulu'nun mali yıl sonu itibarıyle, Ttirk Ekonomi Bankası A.Ş. ("Banka") gerçek
ve doğru bir şekilde mali durumunu gösteren bilanço ile karını veya zatarrıı gösteren kar ve zarar hesabınr
hazırlamalarını öngörmektedir. Yönetim Kurulu, Bankanm mali durumunu gerçek ve doğru bir şekilde gösteren,
işlemleri izah eden ve Bölüm 113, Şirketler Yasası tahtında gerekli bilgiyi veren defterleri usulüne göre futmakla
ve Bankanın aktiflerinin korunması ve dolayısı ile hile ve sair usulsüzlüklerin önlenmesi ve ortaya çıkarrlması
için makul her tedbirin alınmasmdan da sorumludurlar.

Yönetim Kurulu adın4
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Tiirk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin C'Banka') 31 AElık 2017 taıihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; gelir tablosu, nakit
akım tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notlarrn bir özetini içeren finansal tablolan
denetlaniş bulunmaktayız. Bağımsrz denetimi yapan kuruluş olarak iizerimize düşen sorumluluk denetlenen finarısal tablolar üzerinde görüş
bildirmektir.

Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açık|ama

Banka Yönetim Kurulq KKTC Bankacılık Yasası (daha önce Bankalar Yasası) gereğince KKTC Merkez Bankası tarafindan muhasebe ve
finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan ve baıka hesaplan, yıllık bilanço ve kar ve zarar cetvelinin tek diDen hesap planı, tek tip
bilanÇo, kar vç zarar cetveli ile dipnotlan, müasebe ve değerleme esaslan ile bunlann uygulama ve diieenleme esaslarrnr içeren izahnameye
uygun olarak tufulınasından ve diizerrlenmesinden sorumludur. Banka Yönetim Kurulu aynca KKTC Merkez Baıkası tarafindan yayımlanan
Bankalarda İç Denetirq Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Tebliği çerçevesinde bir iç kontrol sistemi oluşfurulmaİı, uygun
muhasebe politikalan seçilmesi ve uygulamadan sorumlu olup, muhasebe ve fmansal raporlamanın hatayadasuistimal arzeden ölçüde yantış
bilgi içermeyecek şekilde haznlııııması ve sunulmasndarı da sonırrıludur.

Şirketler Yasası, Yönetim Kurulu'nun mali 1ıl sonu itibanyle, Tiiık Ekonomi Bankası A.Ş. C'Banka") gerçek ve doğu bir şekilde finansal
durumunu gösteren bilanço ile karını vayazarannı gösteren kar ve zarar hesabını hazırlamalarını öngörmektedir. Yönetim kurulıı, Bankanın
finansal durumunu gerçek ve doSu bir şekilde göstefen, işlemleri izü eden ve Şirketler Yasası Böliim 113 tahdında gerekli bilgiyi veren
defterleri usülüne göre futmakla ve Banka'nın aktiflerinin korunmasr ve dolayısı ile hile ve sair usülsiizlüklerin önlenmesi ve ortaya çıkarılması
için makul her tedbirin alınmasından da sorumludurlar.

Yetkili Denetim Kuru|ışunun §orumluluğuna İ]işkin Açıklama

Bğmsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Finansal
tablolann önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermedğne ilişkin makul giivence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve
gerÇekleŞtirilmiŞtir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan futarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında deıretim kanıtı
toPlamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu tekniklerin seçimi mesleki kanaatimize göre yapılmış, ancak, duruma uygun denetim
teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sı}nıımu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanaıı müasebe
Politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmi$ir. §ağda belirtilen bğımsız denetim görüşiinün oluşturulması için yeterli vo uyguü
denetİm kanıü sağlanmışfir.

Bankalarda Bağrmsız Denetim Yapacak Kuruluşları İlişkin Esaslar Ilakfundı Tebliğ Gerğnce Rapor

CxirüŞiimüze göre söz konusu finansal tablolar, bütiin önem]i taraflanyla, 6212017 Sayılı KKTC Bankacıl* Yasasrnrn (daha önce 39l200l Sayılı
Bankalar Yasasr'nın 34(3)'iiııcü maddesi) hükiirnlerine göre örnekleme yöntemiyle incelenmiş ve anrlan Yasanın 29(3)'iincü maddesi hiikmiine
dayanılarak belirlenen tek diizen hesap planı, tek tip bilanço ve kar ve zarar cetveli ve diğer notlan ile bunların uygulanmasııa ilişkin iza}ıname
ve muhasebe ve değerleme esaslanna ve a)mr Yasanın 30'uncu maddesi hükniiırıe ve Banka kayıtlanna dipnot I-(l4)'de izah edildiği gibi
uygun bulımmuştur.

62nOü Sayılı KKTC Bankaolık Yasası (daha önce 39i200l Sayılı Bankalar Yasasının l5(3) maddesi) altnda diizenleneıı 'Bankalarda İç
Denetiır1 Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Tebliğ çerçevesinde Bankanın İç Denetim, Risk Yönetirrı, İç Kontrol ve Yönetim
Sistemleri incelenmiş ve finansal tablolar l-(14)'de belirtildiği şekilde tebliğe uygun bulunmuşfur.

Şirketler Yasası Fasıl 113 Gereğince Kaanat: (Görüş)

En iyi bilgi ve inancımıza göre denetirn maksatlan bakımından gerekli olan tiim bilgi ve izüatı aldık. Kanaatimizce denetledi$miz defterlerden
göriildüği kadarıyla Bank4 usulüne görs muhasebe defterleri futrnu$ur. Denetim konusu bilarıço ile kar ve zarar hesabı, Banka tarafindarı
tutulan muhasebe defterleri ile mutabıktır.

Kanaatimizce ve edindiğimiz en iyi bilgi ve bize verilçn izahatagOre, finansal tablolar, Bölüm 113, Şirketler Yasası tahtında gerekli bilgiyi yine
söz konusu Yasanın öngördüğü ve Bankacılık ile i$igal eden Şirketler için yetkili hldığ tarzda vermekie, Bilanço Bankanın 31 Amlıt 2017

finansal durumunu, kar ve zarar hesabı ise 2017 yıIı kannı gerçek ve doğru olarak göstermektedir.

Derviş K. Hons) FCA

sorumlu ortak
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EK: 3

I_ BANKA VE MALİ nÜNyn İı,rc İı,çİLİ GENEL DİPNOT VE
AÇIKLAMALAR:

Finansal Tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına İlişl<in Kurallara uygun olarak hazırlanmıştır.

Cari döneme ilişlii1 dipnot ve açıklamqları

(1) (i) Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih:
Türk Ekonomi Bankası Limited'in ("Banka") 2017 yılı Finansal Tabloları __-_ Nisan
20 l 8 tarihinde onaylanmıştır.

(ii) Bankaca uygulanan temel muhasebe politikaları:
(a) Muhasebe Esası:

Banka muhasebe kayıtlarını Türk Lirası olarak ve maliyet esasna göre 17 Kasım 2017
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yiirtirlüğe giren 6212017 tarihli KKTC
Bankacılık Yasasrnın 52 inci maddesi (daha önce 3912001 Sayılı Bankalar Yasasının 32
inci maddesi) ve bu madde ile ilgili kurallara dayanarak Kuzey Kıbrıs Tiirk Cumhuriyeti
(KKTC) Şirketler Yasası Bölüm 113 ve vergi mevzuatrna uygun olarak tutma]<ta ve
tanzim etmektedir.Finansal tablolar 6212017 tarihli KKTC Bankacılık yasasırun
htikümlerine dayanarak (daha önce 3912001 Sayılı Bankalar Yasası) KKTC Merkez
Bankası tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı izahnamesi uyannca Tiirk Parası
olarak tutulan muhasebe kayıtlarından ve değerleme esasına göre hazırlanmıştır.

Finansal Tablolar tarihi maliyet esası baz a|ınarakhazırlanmıştır.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sunulan finansal tablolardaki tutarlar,31 Aralık 2016
tarihli bağımsız denetimden geçmiş tutarlar ile karşılaştırrnalı olarak verilmiştir.

(b) Faiz ve Komisyon Gelir ve Giderleri:
Faiz gelirleri ve giderleri tahakkuk esaslna göre etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak
dönemsel olarak muhasebeleştirilmektedir. İlgili mevzııat gereğince donuk alacak haline
gelen tutarlar için döneme ilişkin faiz tahakkuku ve reeskontu yapılmamaktadır. Donuk
alacak haline dönüşen tutarlar için düa önce yapılmış bulunan ve tahsili yapılamadığı
halde gelir yazı|an faiz tahakkukları ve reeskontları iptal edilmekte, söz konusu tutarlar
tahsil edildiğinde gelir olarak kaydedilmektedir.

(c) Yabancı Paralar:
Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı
dönemde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif
hesapların bakiyeleri, dönem sonu Banka gişe döviz alış kurlarından değerlemeye tabi
tutularak Türk Lirası'na çevrilmiş ve oluşan kur farkları, kambiyo karr veya zaıarı
olarak kayıtlara yansıtılmıştır. Zarar niteligindeki yabancı para hesaplarda izlenen
sözkonusu donuk krediler ve alacaklar yasal mevzuat çerçevesinde taşıdıklan tarihsel
sabit kurlarla değerlendirilmişlerdir. 31 Aralık 2017 tnihi itibariyle yabancı para
iŞlemlerin Ttirk Lirası'na dönüştürülmesinde ve finansal tablolara yansıtılmasında
kullanılan USD kur değeri 3.6800 tam Tl'dir. Parasal nitelikli finansal aktiflerin Tiirk
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parasma dönüştürülmesinden kaynaklanan kur farkları gelir tablosunda yer alan
" Kambiyo Karıl Zar arı " kalemleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir.

(d) Krediler, Takipteki Alacaklar ve Karşılıklar:
Krediler, ti.irev finansal araç ve alım satım ya da kısa vadede satılmak ,}macl ile elde
tutulanlar dışında kalan sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeleri olan finansal
varlıklardır.Söz konusu krediler gerçeğe uygun değerini yansıtan elde etme maliyetlerine
işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmakta ve kayda alınmalarını takiben etkin
faiz (içverim oranı) yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir.

Döviz kredileri evalüasyon işlemine tabi tutulmakta ve kur değerlemesi sonucu oluşna
değerleme farkları gelir tablosunda " Kambiyo KarlZararı" içerisinde
kaydedilmektedir.Dövize endeksli krediler hesaplara alındıkları tarihteki Ttirk Lirası
değerle muhasebeleştirilmekte; geri ödemeler, ödeme tarihindeki kur üzerinden
hesaplanmakta, oluşan kur farkları gelir gider hesabına yansıtılmaktadır.

Banka tahsili ilerde süpheli olabilecek krediler için karşılık ayırmakta ve bu karşılıklar
gider yazılmak suretiyle cari dönem kanndan düşülmektedir.3l Aralık 2017 tarihinde
sona eren yıla ait finansal tablolarda görülen karşılıklar 17 Kasım 2017 de Resmi
Gazetede yayınlanan 6212017 sayılı KKTC Bankacılık Yasasının 43(4) Maddesi
uyannca (daha önce 3912001 Bankalar Yasasının 2316 Maddesi) ayrılmaktadır.39l2}}I
Sayılı Bankalar Yasasınrn 23(6) maddesi altında yayınlanan 'o Bankaların Krediler ile
Diğer Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliği" gereğince uygulama yapılmış ve
gerekli karşılıklar ayrılmıştır.

(e)Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar:
K.K.T.C Vergi Mevzuatrna göre kurum kazarıç|arı Yol\ oranında kurumlar vergisine
tabidir. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul
edilmeyen giderlerin ilave edilmesi ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi
sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kurumlar, Yol\ oranında hesaplanarı
kurumlar vergisi düşüldtikten sonra kalan tutar üzerinden %l5 gelir vergisi
ödemektedir. 3l Aralık2}I7 tarihinde sona eren döneme ait kurumlar ve gelir vergisi
karşılık toplamı 3,724,623 TL olmuştur,

(f) Maddi Duran Varlıklar:
Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarlail ve varlığın kullanılabilir hale
getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet
bedeli i.izerinden yapılmıştır. Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan
kazanç ve zatatlar net elden çıkarma bedeli ile ilgili maddi duran varlığın net defter
değerinin arasındaki fark olarak he saplanmaktadır.

Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden tahmin edilen faydalı
ömürler esas alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. Öze| maliyet
bedelleri kira süresine göre itfa edilmektedir.

Tahmin edilen ekonomik ömiirler aşağıdaki gibidir:
Nakil vasıtaları
Mobilya, Mefruşat, Büro Makinaları
Özel Maliyet Bedelleri (kira süresi)

,7

4-10 yıl
ve Diğer Menkuller 2-50 yıll

5-10 yıl



TüRK EKoNoMi nı,NxıSI A.ş.
31 ARALIKa0L7

Maddi duran varlıklara ilişkin amortismarılar, varlıkların faydalı ömürlerine göre eşit
tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak alış bedelleri üzerinden
hesaplanmışlardır. Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden düa az bir
siire bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için amortisman aynlmıştır.

Maliyet bedelinin ilgili maddi duran varlığın "Net gerçekleşebilir değeri"nin üzerinde
olması durumunda söz konusu varhğın değeri 'Net gerçekleşebilir değeri"ne indirilir ve
ayrılan değer düştlklüğü karşılığı gider hesapları ile ilişkilendirilir.

Maddi duran varlığa yapılan normal bakım ve onaflm harcamaları, gider olarak
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden
gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatınm harcamaları, maddi duran
varlığın maliyetine eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlrğın faydalı ömriinü uzatarı,
varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artrran veya
maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır. Kira ile tutulmuş
olan gayrimenkulleri genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak
amacıyla yapılan masraflarla faaliyetin yapılması için meydana getirilen tesisata ait
giderler özel maliyet bedelleri olarak kaydedilmektedir.

(2) Banka hakkında genel bilgiler:

(a) Bankanın Hukuki Yapısı:
Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi, Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş.ünvanı altında 1927
yılında Kocaeli'de kurulmuş mahalli bir banka iken ,l982 yılmda Çokaloğlu Grubu tarafından
satın alınmış ve ismi Türk Ekonomi Bankası A.Ş.("Ana Banka") olarak değiştirilerek merkezi
İstanbul' a alınmıştır.
Ana Banka 26.|.2007 tarih ve 600 sayılı KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu
kararınca,KKTC'nde şube açma izni almış,Lefkoşa, G.Mağusa ve Girne olmak iızere toplam
üç şube açmıştır.2O12 yılında ise Sarayönü şubesinin açılması ile beraber dördiincü şubesine
kavuşmuştur.Ana Bankaya,KKTC Merkez Bankasının 16.8.2007 tarih ve DD.16412007 sayılı
karar yazısı gereği,KKTC'de bankacılık işlemleri yapma ve mavduat kabul etme ile ilgili
bankacılft lisansı verilmiş ve 17.8.2007 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.
Banka KKTC Bakanlar Kurulu 18.4.2007 tarihli ve S(K-II) 777-2007 sayılı kararı ile Resmi
Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi nezdinde Fasıl 113, Limited Şirketler Yasasının
346. Maddesi altında Yabancı Şirket olarak 20.4.2007 tarihinde Y.Ş.00253 sicil numarası ile
kayıtlı olup faaliyetlerini sürdürmektedir.

3l Aralık 20|7 tarihi itibariyle Ana Banka'nın hiseddarları ile sermayesi aşağıda belirtilmiştir.

Hissedarlar ödenmiş sermaye o/o Oran
TEB Holding A.Ş
BNP Paribas Holding A.Ş.
BNP Paribsa Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.
BNP Paribas SA
kocaeli Ticaret odası

|.2I2.4I4,500,00
5I8.342.498,52
467,879.148,84

5.253,352,00
500.500,64

55.0000
23.5|4|
2|.2249
0.2383
0.0227
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Ana Bankanın KKTC 'nde faaliyet gösteren şubeleri için ana sermayeden tahsis edilen
ödenmiş sermayesi 31 Aralık 2017 itibariyle 20,000,000 TL olup sermaye yaplsı aşağıdaki
gibidir.

ödenmis sermaye yo oran
TEB Holding A.Ş
BNP Paribas Holding A.Ş.

BNP Paribas SA
kocaeli Ticaret odası

BNP Paribsa Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. 4,246,000

1 1.000.000
4.702.000

55.00
23.5|
21.23
0.24
0,02

48.000
4.000

20.000,000 100.00

@) Üst Düzey Yöneticiler ile Denetçiler:

Banka Üst Düzey Yöneticileri ile Denetçilerin Nitelikleri:
Bankanın Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ile Iç Denetçiler'inin nitelik|eri 6212017
sayılı Bankacılık Yasası'nm 19 uncu maddesinde (daha önce 39l200I sayılı Bankalar
Yasası'nrn 4. kısım 15. ve 16. Maddeleri) belirtilen niteliklere sahip kişilerden oluşmaktadır.

Adı Sovadı Sorumluluk Alanı Tahsil

yönetim kurulu
Yavuz Canevi Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Lisans
Dr. Akın Akbaygil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doktora
Ümit Leblebici Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Lisans
Jean Paul Sabet Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lisans
Sabri Davaz Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans
Ayşe Aşardağ Yönetim Kurulu Üyesi Lisans
Özden Odabaşı Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans
Xavier Henri Jean Guilmineau Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans
Alain Georges Auguste Fonteneau Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans
Yvan L.A.M De Cock Yönetim Kurulu Üyesi Lisans
Jacques Roger Jean Marie Rinino Yönetim Kurulu Üyesi Lisans

Teftiş Kurulu ve Denetçiler;
Hakan Tıraşan Teftiş Kurulu Başkanı

DıŞ Denetçi: PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş

KKTC Ülke Mtıdtirtı Serhan Tuğyan

KKTC Dış Denetçi: D.K.Deniz & Co. Denetim

Serhan Tuğyan |5l12120|7 tarihli Yönetim Kurulu Kararı i|e 01l0ll2018 tarihinden geçerli
olmak izere KKTC Ülke irltidtırü olarak atanmıştır.
Yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarınrn
Banka'da sahip oldukları paylar çok önemsiz seviyededir.
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(d)Banka Üst Düzey Yöneticileri İle Denetçilerin Nitelikleri:

Bankanın Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ile İç Denetçiler'inin nitelik|eri 6212017
Sayılı KKTC Bankacılık Yasasının 18,19 ve 20 inci Maddelerinde ( daha önce3912001 sayılı
Bankalar Yasasr'nın 4. Kısım 15. Ve l6. Maddeleri) beliıtilen niteliklere sahip kişilerden
oluşmaktadr.

(e) Bankanın İç Kontrol Sistemi:

KKTC'de (4) adet şube ile faaliyet gösteren Banka'nın KKTC İç Sistemler kapsamındaki
Birimleri,çalışmalarını "İç Denetim ve Kontrol Birimi", "lJyum Departmanı" ve "Risk
Yönetim Birimi" olarak yürütmektedir.Bu birimler raporlamalarını Denetim Komitesi
aracılığıyla Yönetim Kurulu'na yapmaktadır.

TEB Grubu İç Kontrol sistemi aşağıda belirtilediği şekilde iki bölümden ve üç seviyeden
meydana gelmektedir.

- Sürekli Kontrol ; devamlılık esasına dayanan bir sistemle sağlanır.1 . ve 2. Seviyedeki
kontroller sürekli kontrol fonkisyonu tarafindan yerine getirilir.

- Dönemsel Kontrol; münhasıran bu konuda görevlendirilmiş, incelemeye yetkili
personel tarafından yürütülür.Üçüncü seviye kontroller İç Denetim ve Kontrol Birimi
tarafindan dönemsel olarak yerine getirilir.

1. İç Denetim ve Kontrol Birimi
KKTC İç Denetim ve Kontrol Birimi; KKTC İç Sistemler Birimleri, TEB Teftiş
Kurulu Başkanlığı, TEB Uyum ve İç Kontrol Grubu ve TEB Grup Risk Yönetimi ile
ilişki ve koordinasyon içindedir.

İç Denetim ve kontrol Birimi,KKTC TEB Şubelerinin faaliyetlerine değer katmka ve
onu geliştirmek üzere kurulmuş ,tarafsız, güvence sağlama ve danışmanlık esasına
dayalı bağımsız bir birimdir.

İç Denetim ve Kontrol Sistemi, sadece belli bir anda uygulanacak bir prosedür veya
politika olmaktan ziyade, Banka içinde bütün kademelerde sürekli olarak devam
etmesi gereken ve her seviyedeki tüm personelin katılımını gerektiren bir süreçtir.

İç Denetim ve Kontrol Birimi faaliyet alanı, KKTC Ülke Yönetimi Birimleri ve KKTC
TEB Şubelerinin tiim faaliyetlerini ve karşılayabileceği tüm riskleri içerir,Ayrıca, İç
Denetim ve Kontrol Birimi gerekli gördüğü hallerde inceleme ve soruşturma yapmak
üzere TEB Teftiş Kurulu Başkanlığı ile temasa geçer.TEB Teftiş Kurulu
Başkanlığı'nın tüm TEB Grubu faaliyetlerine ilişkin kontrol, inceleme ve soruşturma
gerçekleştirme yetkisi mevcuttur.

İç Denetim ve Kontrol sisteminin amacl, üst yönetime banka faaliyetlerinin Yasa ve
ilgili diğer mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda
yürütüldüğü, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda
güvence sağlamak ve bankanın varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli
bir şekilde Yasaya ve ilgili diğer mevzuata, banka içi politika ve kurallara ve
bankacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve raporlama

,l0



rünr EKoNoMi g.{NxA.SI A.ş.
31 ARALIK}O|1

sisteminin güvenirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zarrıanında elde edilebilirliğini
sağlamaktır.
İç Denetim ve Kontrol faaliyetleri, Ülke Yönetimi Birimleri ve Şube faaliyetlerinin
geliştirilmesine yönelik bir bakış açısıyla yürütülür ancak bu konularda prensip olarak
icrai bir karar alınmaz.İç Denetim ve kontrol faaliyetleri niteligine göre üç temel
amaca yöneliktir.
UJıur,ı! Dçnelimi.:

o TEB Grubunun kural ve usullerinin, yiirürlükteki yasal ve düzenleyici
gerekliliklere uygunluğunu teyit etmek,

. Teb Grubu iç düzenleme belgelerinde belirlenmiş olan kural ve usullere riayeti
tespit ve teyit etmek,

o sistem tarafından üretilen finansal, operasyonel ve idari tüm bilgilerin ve
raporların güvenirliliğini teyit etmek,

Ver iııllilik D enetimi :

. Ülke yönetimi Birimlerinde ve Şubelerde kullanılan yöntem ve usullerin
uygunluğunu, yönetim ve kontrol süreçlerinin verimliliğini incelemek,

. Ülke Yönetimi Birimleri ve Şube iç kaynaklarının (personel, teknolojik,
materyal vb.) temini, tahsissi ve korunmasında kullanılan metotların, maliyet
açısından etkin yöntemlerin kullanıldığını teyit etmek,

Yönetim Dçnetimi:
o yönetimin görevini yerine getirme, sorumluluklarını üstlenme ve yönetim

biçimlerini ortaya koyma kabiliyetini değerlendirmek,
. Ülke yönetimi Birimleri ve Şube hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve grubun

genel politikaları doğrultusunda belirlenmiş strateji ve eylem planlarının yerine
getirilmesine yönelik metotların en uygun şaıtlarda kullanıldığını teyit etmek,

Ayrıca bu durumlar haricinde gerekli görüldüğünde, şüphelenilen işlemlerde veya
kaynak istismarı ya da usulsüzlük durumları tespit edildiğinde, özel inceleme ve
soruşturmalar yapmak İç Denetim ve Kontrol Birimi'nin yetki ve sorumlulukları
belirler, Merkez Bankası ve Bağımsız Denetim bulgularını değerlendirir, bunların
yeniden ortaya çıkmasının önlenmesine ve alınan tedbirlerin etkinlik ve
verimliliğine yönelik önerilerde bulunur.

KKTC İç Denetim ve Kontrol Birimi; Risk Yönetim Biriminin ve Ulum
Departmanının, iç denetim ve kontrol sisteminin ve yönetim usullerinin etkinliğini
değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla,sistematik ve disiplinli bir yaklaşım içinde
hareket ederek çalışmasını şekillendirir.
KKTC İç Denetim ve Kontrol Birimi, risk seviyesine göre faaliyetlerinin
uygunluğu, süreçlere uygunluk, yasa ve mevzuata uygunluk , sürekli kontrol
sisteminin etkinliği alanlarında dönemsel denetim faaliyetlerini ytirütür.

2. Risk Yönetimi Birimi
Risk Yönetimi sisteminin amacı,KKTC yasal mevzuatına uygun, Bankamızın
KKTC'deki ttlm faaliyetlerini kapsamak uzere; gelecekteki nakit akımlarının ihtiva
ettiği risk-getiri yapısnı, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini
izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak
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belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, manJz kalınan risklerin
tanımlanmasının,ölçülmesinin, izlenmesinin kontrol ve raporlanmaslrun
sağlanmasıdır.

Banka'nın, KKTC Ülke Yonetimi ve Şubeleri ve tüm iştiraklerin Risk Yönetimi
fonksiyonları Risk Yönetimi grubu altında toplanmıştır.Risk Yönetimi Grubu,Yönetim
Kurulu'na, Denetim Komitesi vasıtasıyla raporlama yapmakla ve bu yönetmelikte
belirlenen ilkeler doğrultusunda Yönetim kurulu adına genel gözetim, uyarı ve öneri
görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

KKTC Risk Yönetimi Birimi görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Risk
Yönetimi Grubu Başkanlığı ile yakın işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaktadır.
2017 yılı risk değerlendirmesi ilk olarak faaliyet alanlarının belirlenmesi ve daha
soffa içsel risk düzeylerinin aşağıda belirlenen sınıflarda izlemiş ve değerlendirmiştir.

A. KREDİ nİsrİ
Kredi riski, bir bilançonun veya karşı tarafin, yükümlülüklerini, üzerinde
anlaşılmış şartlarda yerine getirememesi olasılığıdır.TEB Grubu, temel olarak alım
satım , ticari finansman, hazine ve finansal kiralama faaliyetlerinden dolayı kredi
riskine maruz kalmaktadır, fakat kredi riski başka durumlarda ve başka sebeplerle
de ortaya çıkabilir.

B. PİYASA RİSKİ
Piyasa riski, bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda bankalarca tutulan
pozisyonlarda, finansal piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ver
hisse senedi fiyat değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski, kur riski
ve hisse senedi pozisyon riski gibi riskler nedeniyle zarar etme ihtimalini ifade
etmektedir.Banka Yönetim Kurulu piyasa risklerine ilişkin limitleri belirlemekte
ve söz konusu limitleri piyasa koşulları ve Banka stratejileri doğrultusunda
dönemsel olarak revize etmektedir.Söz konusu limitler gtınlük olarak takip
edilmekte ve haftalık olarak üst yönetime raporlanmaktadır.

C. FAIZ ORANI nisrİ
B i l ançodak i faiz or anı ri ski, faiz oranlarındaki hareketler nedeniyl e, b i l ançodaki
ürünlerin vade uyumsuzlukları veyafaize hassas ürünlerin yapılarına bağlı olarak
maruz kalınabil ec ek zar ar o lasılığını ifade etmektedir.

D. KUR RİSKİ
Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişikliklef sonucu Banka'nın
döviz varlık ve yükümlülüklerindeki uyumsuzluklara bağlı olarak maflJz
kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir.Kur riskine esas sermaye
yükümlülüğü hesaplanırken standart metod ile riske maruz değer hesaplanmakta ve
raporlanmakta, Banka'nın tüm döviz varlıkları, yükümlülükleri ve vadeli döviz
işlemleri göz önünde bulundurulmaktadır.

E. rirİ»İrp nİsri
Likidite riski nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam olarak ve
zamanında karşılayacak düzeyde ve niteikte nakit mevcuduna veya nakit girişine
sahip olunamaması sonucu oluşan risktir.Likidite riski ayncapiyasaya gerektiği
gibi girilememesi, bazı ürünlerdeki sığ piyasa yapısı ve piyasalarda oluşan engeller
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nedeniyle pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlı olarak
kapatılamamasr ve pozisyonlardan çıkarılamaması durumunda ortayaçıkanzarar
ihtimalini de içermektedir.

F. MEVZUAT RİSKİ
Mevzuat riski,banka tarafından yetersiz ya da yanlış yasal bilgi ve belgeye
dayanarak yapılabilecek işlemler neticesinde hakların beklenenden
düşük,yikümlülüklerin ise beklenenin üzerinde gerçekleşmesi durumuna göre

matuz kanılabilec ek zar ar o lası l ığını ifade etmektedir.

G. OPERASYONEL nİsr
Operasyon riski, banka içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsüzlüklerin
gözden kaçmasından, banka yönetimi ve personeli tarafından zaman ve koşullara
uygun hareket edilememesinden , banka yönetimindeki hatalardan , bilgi
teknolojisi sistemindeki hata ve aksamalar ile doğal afetler veya terör ve savaş hali
durumlarrndan kaynaklanabilecek zarar o lası lığını ifade etmektedir.

Daha sonra risk yönetim sisteminin yeterliliğinin değerlendirilmesi, bakiye risk
düzeyinin belirlenmesi ve risk matrisi ile ilgili unsurların değerlendirilmesi,
kurumsal ilkelerin değerlendirilmesi, yükümlülüklerin karşılanabilme analizi,
denetim risk profili değerlendirilmesi, risklerin gelişim yönü ve risk matrisi ile risk
değerlendirme raporu tamamlanmıştır.

3. Uyum Departmanı
Temel amac139l200I sayılı KKTC Bankalar Yasası'nrn Madde 15/3. Fıkrası altında
yayımlanan teliğ ile getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak ve bu doğrultuda uyum
riskinin izlenerek gerekli önlemlerin alınması olan birimin bu kapsamdaki
sorumluluklarına aşağıda yer verilmiştir.

. Bankadaki uygulamaların yasal mevzuata, iç düzenlemelere ve etik prensiplere
uyumunun izlenmesi,

o kurumsal yönetim İlkeleri çerçevesinde; kurumun ve çalışanlannln kanunlara,
mevzuata ilişkin düzenlemelere ve dahili kurallara ulrlmları konusunda makul
bir güvence sağlanması,

o Banka ile ilgili müşteri şikayetlerinin iletişim kanalının işlerliği ile Bankanın
intemet sitesinin içeriği ve güncelliğinin ve bunların Kurumsal Yönetim
İlkelerine upmunun sağlanması,

o Bankaya tereddüt duyulan mevzuat hükümlerine ilişkin danışmanlık
yapılması,kambiyo ve etik konuları dahilolmak izere Bankanın yerel mevzuat
ve Grup prensipleri açısından yönlendirilmesi ve destek verilmesi,

o Bankada dış destek hizmeti olarak değerlendirilmesi gereken konuların
belirlenmesi, dış destek hizmeti kullanımına ilişkin gerekli iç düzenlemelerin
yapılması,

o Denetleyici otoriteler ile yürürlükteki düzenlemelere ulum konusunda
karşılıklı anlayış ve güven ilişkisinin geliştirilmesi,

o Bankanın hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafindan yazıIan
rapor, yazı, mita|aa gibi yazışmalar doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması,

, 
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o Tesbit edilen tüm öenmli eksikliklerin ve zayıflıkların geciktirilmeden
raporlanması,

o Gerektiğinde, tespit edilen problemlerin düzeltilmesi veya kontrollerin
geliştirilmesi için tavsiyede bulunulması,

. Temel fonksiyonlar ile ilgili olan konularda gerektiğinde, araştırma, kontrol
veya inceleme başlatılması, u}.um riskinin oluştuğunu düşündüğü durumlarda,
konunun İç Denetim ve Kontrol Birimince soruşturulmasmın talep edilmesi,

. Tespit edilen önemli eksikliklere ilişkin Banka personeline yönelik eğitimler
yapılması ve eğitim sonuçlarının takip edilmesi,

. Faaliyetlerin kural bazlı ve risk baz|ı yak|aşımlarla yerine getirilmesi,

. Bankanın faaliyetlerinin yürürlükte olan mevzuatın gerektirdiği tüm
düzenlemelere ve grup içi politikalara ve etik ilkelere göre şekillendirilmesinin
ve uyumunun sağlanması,

. suQ gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele Bankanın ve

çalışanlarının yasal ve idari yükümlülüklerinin belirlenmesi ve banka geneline
dulrrrulması,

o 412008 sayılı Suç Gelirlerinin Önlenmesi yasası ile ilgili düzenlemelere
uyulduğundan emin olunması ve şüpheli işlem bildirimlerinin kriterlere uygun
yapılıp yapılmadığının takip edi]mesi,

o Banka genelindeki uyum programının yapılandırılması, oluşturulan yapmm
devamlılığının sağlanması,

o Bankanın yasal mevzuatauyum farkındalığına yönelik eğitimler yapılmasının
sağlanması ve eğitim sonuçlarının takip edilmesi,

o kkTc Merkez Bankası ve diğer düzenleyici kurumlarla, ilgili kurumlar
nezdinde Bankanın temsili, resmi otoritelerle yapılan
tespitlerir/yazışma|arın/görüşmelerin takip ve koordinasyonun sağlanmasr,

ı Tereddüt duyulan mevzuat hükümlerine ilişkin ilgili birimlere danışmanlık
yapılması, kambiyo ve etik konuları dahil olmak izere yerel mevzuat ve grup
prensipleri açısından yapılan hizmet sözleşmesi kapsamında tüm çalışanların
yönlendirilmesi, eğitim desteği verilmesi,

o Mevzuat değişikliklerinin takibi ve duüurulması,
. yeni bankacılık ürün, hizmet ve projeleri ile dış destek (outsource) alınmasına

karar verilecek işlemlerin vu şube açılış/kapanış işlemlerinin mevzuat riskleri
açısından değerlendirilmesi,

o Çıkar çatışmalarının önlenmesi amacıyla gerekli iç düzenlemelerin
yapılmasının sağlanması,

o uııım çalışmalarına ilişkin olarak, üç ayda bir denetim komitesindeki iç
sistemler sorumlusu veya sorumlularına ve yönetim kuruluna düzenli
raporlamaların yapılması,

3. Banka Muhasebe Politikaları:
Muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

4, Banka,muhasebenin temel varsayımları olarak nitelenen işletmenin sürekliliği,
dönemsellik ve tutarlılık kavramlarına uymaktadır.

.14
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5.

6.

Bankada dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulanan değerleme
yöntemlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Menkul Değerlerin (İştirakler, Bağlı Ortaklıklar, Bağlı Menkul Değerler dahil)
değerlemesinde kullanılan yöntemler:

a. Banka'ya ait KKTC Kalkınma Bankası tahvilleri elde etme maliyetinden
değerlendirilmiştir.

b.Bankanın,31 Aralık 2017 tarihi itibariyle İştirak, Bağh ortaklık ve Bağlı Menkul
Kıymeti bulunmamaktadır.

c. Bankanın kullandığı amortisman yöntemi ile ilgili açıklamalar (1),(ii), (f) bendinde
bulunan S abit Kıymetler notunda açıklanmıştır.

Yabancr Para İşlemleri nedeniyle oluşabilecek kur riski koruma stratejileri
Banka yabancı para işlemlerinden maruz kalınan kur riskinden korunmak için kur
riskinin yönetiminde Ana Bankanın Hazine Grubu tarafından yönlendirilmekte ve
kontrol altında tutulmaktadır.

Kur riskine esas selmaye yükümlülüğü hesaplanırken Bankanın,tüm döviz varlıkları,
yükümlülükleri ve vadeli döviz işlemleri göz öniinde bulundurulmakta, standart metod
ile riske maruz değer hesaplanmaktadır.Ana Banka Yönetim Kurulu'nun belirlediği
pozisyon limitleri günlük olarak izlenmekte, Bankanın yabancı para işlemlerde
oluşması muhtemel değer değişiklikleri de ayrıca gözlenmektedir.Bankanın risk
yönetimi stratejisinin bir unsuru olarak yabancı para cinsinden her türlü borçlanmalar
ttirev araçları ile kur riskine karşı korunmaktadır.Yönetim Kurulu'nca onaylanan
limitler çerçevesinde Ana Banka Hazine Grubu,lurtiçi ve yurtdışı piyasalarda
oluşabilecek Türk Parası veya yabanc;,para fiyat, likidite ve karşılanabilirlik risklerinin
yönetimi ile sorumludur.Para piyasalarrnda oluşan risklerin ve bu riskleri yaratan
işlemlerin kontrolü günlük olarak yapılır ve haftalık olarak Ana Banka Aktif-Pasif
Komitesi'ne raporlanır.

7.

l5
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e) Banka Organizasyon Şeması:

ffi

ffi
ffi
ffi
§#HffiffiffiffiffiW

KKTC üıke Danışmanı

ffi
ffi
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(8) Bilançonun hazrrlanmasında esas alrnan değerleme kuru ile bilanço tarihinden
önceki son beş iş günü itibarıyla Bankaca ilan edilen ABD Doları ve STG gişe döviz alış
kurlarrnın dökümü aşağıdaki gibidir.

USD Doları:
Bundan Öncgki:
1. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
2. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
3. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
4. Günün Gişe Döviz Alş Kuru
5. Günün Gişe Döviz Alış Kuru

STG:
BunÇan Öncekiı
1. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
2. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
3. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
4. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
5. Günün Gişe Döviz Alış Kuru

Aktiflerimiz
Menkuller
GayriMenkuller
Özel Maliyet Bedelleri
Elden Çıkarılacak Kıymetler

2,038,914 1,329,499

Cari Dönem

3,78l9 TL

3,7819 TL
3.77|5 TL
3.8l66 TL
3.80l5 TL
3.7968TL

Cari DQ,nem

5.1l08 TL

5.1l08 TL
5.0655 TL
5.1196 TL
5.0766TL
5.0695 TL

önceki Dönem

3.5146 TL

3.5228TL
3.5400 TL
3,5165 TL
3.5004 TL
3.5033 TL

Önceki Döı]em

4.3356TL

4.3l08TL
4.3226 TL
4.3063 TL
4.3017 TL
4.2919 TL

(9) Aktif değerlerin toplam sigorta tutarlarr, aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

CariDönem:3lll2l20l7
Defter Değeri Amgrtismanı

5,416,740
3,377,826

3,982,377
2,652,878

siqorta Tutarı
5,305,764
5,305,764

Önceki Dönem: 3ltl2l20l6
Defter Değeri Amortismanı

Aktiflerimiz
Menkuller
Gayri Menkuller
Özel Maliyet Bedelleri
Elden Çıkarılacak Kıymetler

4,517,780
2,688,418

|.829.362

3,|62,408
1,894,250

1,268,15 8

sigorta Tutarı
3,617,876
3,617,876

(10) Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağh zara/ıar ve
kazanç|ar yoktur.

(11) a) 3|l12l20l1 Bilanço tarihinden sonra ana Bankanın KKTC şubeleri için tahsis etmiş
olduğu sermaye ile ilgili artış aşağıda belirtildiği gibi değişmiştir.
7 Aralık 2011 tarihli 4620ll40 sayıh Ana Banka yönetim kurulu toplantısında alınan karar ve
KKTC Merkez Bankası 27 Ocak 2012 tarih|i DG.39l278l20I2 sayılıı yazısı gereği Ana

,|7
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Bankanın KKTC şubeleri için tahsis edilmiş olan 10,000,000 TL sermayesine 10,000,000 TL
ilave olunarak, toplam tahsis edilen sermaye 20,000,000 TL'na çıkarılmıştır.

b) Bilanço tarihinde (3I.12.2017) Amerikan Doları 3.7819 TL, İngiliz Sterlin'i 5.1108

TL ve Euro 4.5341 Tl'dir.

(12) Bilançoyu önemli ölçüde etkileyen ya da bilançonun açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir
olması açısından açıklanması gerekli olan herhangi bir husus yoktur.

(13) Banka Sermaye Yeterliliği Standart Oranr 3l.|2.20l7 tarihi itibariyle 7o15.88'dur.
a) Risk Ağırlıkh Kalemlere İllşl<ln Bilgiler;

0%

Risk Ağır. Varlık, Yüküm., Gnakdi Kredi

Nakit Değerler

Merkez Bankasındaır Alacaklar

Bankalardan Alacaklar

Menkul Değerler Cüzdanı

Taahhütler

, l8
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b) Özkaynak Kalemlerine İllşlıln Bilgiler;

Cari Dönem Önceki
Dönem

l-ANA SERMAYE TOPLAMI (a+b+c+d+e) - (5b+5d+5g) 80.507.529 i 63.t46.486

a,Ödenmiş Sermaye 20.000.000 j 20.000.000

b.Kaıuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) 5.348.350 i 3.8l3.235

c.İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler 39.372.776, 25.556.74l

d.Hesap Özetinde Yeralan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve Geçmiş Yıllar Kan Toplamı : l7.330.8l7 i 15.35l . l50

::H_.:1p 
Ö_r:l1rd9._Y_91a|an Dtiıem Zararı ve Geçmiş Yı||ar Zararı Toplamı (_)

b.Banka Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu

9,rÜ|r]l9etıllH9yn|aıalv:..1D:ğ:TPt"llLY_lli:j)
d.İşt. ve Bağlı Ort.Sab.Kıy.Yen.Değ.Karş.

":Al]:1_1 
S.l.av! n9ız9li §99jP.

f.Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar

4-ORANA ESAS SERMAYE TOPLAMI (tebliğde öngörülen esaslar çerçevesinde) i ıl.ısg.ııı i 67,L44.6Ig
ii

ii 834.999 | 793.34|

e.İşt.|erin. Bağlı ort..Serm.KatıI.Diğ.ort.ve Sabit Kıy.Ray.Değ.Bil.Değ.Alt.ise Aradaki Fark i - 
İ

ii
'KKTC'rle Faaliııef GAcfeten T)iepr FlonLalaıa \/.,il.- eAffi..,^ Eı---^.i V-^Ail^- j jf.KKTC'de Faaliyet Gösteren Diğer Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler İ - j_ _------J i -:i:

g.Şerefiye İ -;

6-öZKAYNAK (4) i ıl.ısg.ııı i 67.|44.619

c) Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İllşl<in Özet Bitgi;

TL1o/o

Cari Dönem

TL,o^
----,;---.*,------

Onceki
Dönem

Toplam Risk Ağırlıklı VarlıkIar 533.82,7.512 i 470.809.377

Özkavnak il.ö i,; l- 
* 

iii:., |. i,i,..i,ii

15,88% i 14,26%Özkayna.k/RAV (SYSR (%))

, 19
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(14) Mali tabloları denetleyen Bağımsz Denetim Kuruluşunun mevzuata uygun olarak
görüşü:

6212017 sayılı KKTC Bankacılık Yasasının 67 inci ve 70 inci maddesini (2) inci fıkrası
uyarmca (düa önce 3912001 Sayılı KKTC Bankalar Yasas'nln 34(3) maddesi) uyrarmca
KKTC Merkez Bankasınca yayınlanan ve "Bağrmsız Denetim Kuruluşlarına İlişkin Tebliğ'in
11 inci maddesine göre Bağımsız Denetim Firması Muhasebe Sistem ile İç Sistemleri ve
faaaliyetlerin yoğunlaştığı alanlar ve faaliyetlere ilişkin bilgi edinmek zorundadır. Buna baplı
olarak verilmesi gereken bilgiler :

(a) Bankanın Hukuki Yaprsı:
Banka, KKTC Bakanlar kurulu l8.4.2007 tarihli ve S-(K-II) 777-2007 sayılı karan ile KKTC
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi nezdinde Fasıl 1l3, Limited Şirketler
Yasası'nın 346. Maddesi altında Yabancı Şirket olarak 20.04.2007 tarihinde Y.Ş.00253 sicil
numarası ile kayıtlı şube bankası olup,ana merkezi İstanbul'da olan Türk Ekonomi Bankasr
A.Ş.'nin KKTC şubeleridir.

(b) Bankanm selmaye yaplsı ile %10 ve üzeri hisse oranına sahip olan hissedarlar hakkında
bilgi dipnotu I (2) (a) ve II (17) (e)'de verilmiştir.

(c) Yönetim organlarr, üst düzey yöneticiler ile denetçiler ve bunlarla ilgili değişiklikler
dipnot I (2) (b)'de verilmiştir.

(d) Banka Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri ile İç Denetçiler'nin nitelikleri KKTC
Bankacılık Yasasının (daha önce 3912001 Bankalar Yasası) öngördüğü şekildedir.

(e) 31 Aralık 2017 tarihli bilanço döneminden soffa Bankanın durumunu etkileyebilecek
önemli bir değişiklik ve gelişme olmamıştır. Bankanın faaliyet sonuçları KKTC Bankacılık
Yasasının (daha önce 39l200l sayılı Bankalar Yasasınrn 34l(3)'üncü maddesi) htiktlmlerince
düzenlenmiş ve tek diizen hesap planı, tek tip bilanço ve kör ve zarar cetveli ve dipnotları ile
bunların uygulanmasına ilişkin izalıname ile müasebe ve değerleme esaslarrna ve aynl
Yasanın 3O'uncu maddesi htikmüne göre düzenlenmiştir.

(f) KKTC Bankacılık Yasasr (daha önce 39l200l sayılı Bankalar Yasasrnın l5(2) Maddesi
Bankalann Merkez Bankasınca çıkarılacak tebliğ ile iç denetim sistemi ile risk kontrol ve
yönetim sistemi kurmakla yükümlü olduklarını belirtmektedir.Buna dayalı olarak KKTC
Merkez Bankası tarafindan çıkarılan "Bankalarda İç Denetim, Risk Yönetimi , İç Kontrol ve
Yönetim Sistemleri Tebliği"nde kurallar ile ilgili yapılması gerekenler anlatılmaktadır. Ttirk
Ekonomi Bankası A.Ş. İç Denetim, Risk Yönetimi ve Uyum sistemlerini içeren iç sistemleri
oluşturmuştur. 17 Kasım 2017 taihinde yasallaşan ve 39l200I Sayılı Bankalar Yasası yerine
yi.irürlüğe giren6212017 Sayılı KKTC Bankacılık Yasasının |7'inci Maddesi 1 inci fikrası da
karşılaşılan riskleri belirleme, yönetme, izleme ve raporlamaya yönelik etkin siireçleri, güçlü
yönetim, bilgi sistemleri ve müasebe stireçlerini kapsamaya yeterli iç kontrol
mekanizmalarrnı ve bankacılık ilkelerine uygunluğu konusunda güvence sağlayacak iç sistem
ve birimlerini kurma sorumluluğu getirmiştir.
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Bu maddeye ve bu madde ile birlikte 6212017 Sayılı KKTC Bankacılık Yasasının 18,19,20 ve
2l inci maddelerine dayanarak KKTC Merkez Bankasının çıkarmış olduğu " Kurumsal
yönetim Tebliği" 17 maddede belirtilen iç denetim, risk yönetimi ve uyun sistemlerini
kuımakla zorunlu kılmıştır.

6212017 Sayılı KKTA Bankacılık Yasasmrn 67inci ve 70 inci Maddesinin (2) inci fikrası
altında KKTC merkez Bankası tarafindan çıkarılan Bağımsız Denetim Kuruluşlanna İlişkin
Tebliğin l l Maddesi denetim firmasının Banka'nıın yönetimi ve iç sistemlerini
değerlendirmesi için, Banka'nrn muhasebe sistemi ile iç sistemleri, faaliyetlerine ilişkin
risklerin mahiyeti ve bunların yönetilmesi ve denetleme, kontrol ve yönetime ilişkin
sorumluluklarını yerine getirme yöntemleri hakkında bilgi edinmesi zorunluluğunu
getirmiştir. Buna bağlı olarak denetim firmasının değerlendirmesi aşağıda sunulmuştur.

Tiirk Ekonomi Bankası AŞ 39l200l sayılı yasa altında çıkarılan " Bankalarda İç Denetim,
Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri" tebliğinde belirtilen sistemleri
oluşturmuştur.Oluşturulan bu sistemlerden sorumlu kişiler 20|7 yıIında ilgili birimlerde görev
yapmışlardır.

ıc sistemlerin kurulması

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Kıbrıs Şubeleri KKTC nde 4 şube ile faaliyet göstermekte ve İç
Sistemler kapsamındaki çalışmalarını "İç Denetimve Kontrol Birimi" "IJlıım Departmanı"
ve "Risk Yönetim Birimi" olarak yünitmektedir.Bu birimler raporlarını Denetim Komitesi
aracılığıyla Yönetim Kurulu' na yapmaktadır.
Denetim firması, Bağımsız Denetim Kuruluşlarına İlişkin Tebliğ'in 11'inci Maddesin bağh
olarak Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Kıbns Şubelerinin yönetim ve iç sistemlerinin etkinliğini
değerlendirmek amacı ile Bankanın muhasebe sistemi ve iç sistemler ile faaliyetlerinin
yoğunlaştığı alanları ve faaliyetlerine ilişkin risklerin mahiyeti ve bunların yönetilmesi ve
Bankanın kurumsal yönetim yapısma sahip olup olmadığı, denetleme, kontrol ve yönetime
ilişkin sorumlulukları yerine getirme yöntemleri hakkında bilgi edinerek İç Sistemler
biinyesinde bulunan birimlerin faaliyetlerini değerlendirme çalışması yapmıştır. Bu çalışma
sırasrnda :

(a) İç sistemlerle ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,
(b) Kuruluşlarda etkin bir risk yönetim sisteminin kurulu olup olmadığı,
(c) İç denetim ve uyum ile görevli personelin kontrol sürecine katılıp katılmadığı,
(d) Kuruluşların kendi risklerini yönetmek için uygun kontrol faaliyetlerinin bulunup

bulunmadığı,
(e) Risk ölçüm ve yönetimi için kullanılan risk yönetim modelleri, metodolojileri ve

varsayrmlarrnrn dtizenli olarak değerlendirilip değerlendirilmediği güncellenip
giincellenmediği,

(f) Kuruluşlar tarafindan kullanılan yeni bir finansal iirün ya da geliştirilen yeni bir
hizmet için kuruluşun muhasebeleştirme ve ilgili iç denetimlerinde gerekli
gtincellemeleri, gerçekleştirip gerçekleştimediği,

(g) Kuruluşun yeterli derecede finansal,operasyonel ve uygun bilgiyi zamanında ve
tutarlı biçimde sağlayan güvenilir bilgi sisteminin var olup olmadığı, iç sistemlerle
ilgili görevlendirilenler dahil, kuruluş yönetiminin kolay anlaşıabilen ve kuruluşun
risk profilinin değişen yapısını değerlendirmelerine olanak veren risk yönetim
bilgisine ulaşıp ulaşamadığı,

,2l
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(h) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ve bankalann uymakla yilkilrnlü
olduğu diğer dtizenlemeleri ihlal edilip edilmediği hususlarını değerlemede
bulunmuştur.

Hesap işlemleri, kasadan yapılan nakit para yatırma ve ödeme işlemi,döviz alım satrm
işlemleri, kasadan ödenen "Banka" çekleri, karşılıksız çek ödemeleri, şubeden
yapılan virman, havale , EFT işlemleri,faks talimatlarında telefon teyidi, kapanan
hesaplara aıt cüzdan, talimat, ihbarname alınmasının incelenmesi, mevduat
hesaplarının kontrolü, devlet tahvili işlemleri ve sigorta satışları incelenmiştir.İç
Denetim ve kontrol birimi, 2017 yılııda muhasebe işlemlerinği de incelemeye tabi
tutmuş, mevduat müşteri hesap açılış ve müşteri bilgilerinin sistem girişlerinin
doğruluğu kontrol edilmiştir,
İç Denetim ve kontrol biriminin şube denetimlerini risk bazında derecelendirmeye
tabi tutmuştur.Yapılan derecelendirmede ticari kredilerde en yiiksek önem bulgusu
rotatif kullanımlarda kredi hesabına en geç 3 ay içinde alacak kaydı sağlanamaması
ile borç senet eksikliği ve ipotek ve ekspertiz raporu olmamasr konularında
olmuştur.Bireysel kredilerde kredi ödemelerinde gecikme olmasr, KKTC Banka ve
Kredi Kartları Sözleşmesi alınması da önem derecesi yüksek bulgular olarak ortdya

çıkmıştır.Yapılan tespitlerin düzeltilmesi için yönetime tespitlerini yazılı olarak
bildirilmiştir.

İc Denetim

2017 yılı için yapılan denetim planı çerçevesinde yapılması planlanan denetimleri İç Denetim
ve Kontrol birimi belirlenen dönemlerde denetimlerini tamamlamış ve Denetim planına
uymuştur.Her sene olduğu gibi İç Denetim ve Kontrol Birimi denetimlerini bakanın
faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik bir bakış açısı ile yapmaktadır.İç denetim ve kontrol
biriminin Uyum Denetimi, Verimlilik Denetimi ve Yönetim Denetimi olarak üç seviyede
denetim yaptığı görülmüşttir.Menfaat çatışmasının veya kaynakların kötüye kullanımı veya
bilgi manipülasyonunun asgari düzeye inmesi için görevler aynlığı prensiplerine uygnu
faaliyetler yapıImaya çalışılmaktadır.Düzenli olarak her ünite ve aktivite için risk analizi
yapılmaktadır.Denetim kapsamı çerçevesinde geçmiş yıllarda olduğu gibi Krediler,Cari
İşlemler, Genel Görünüm, Muhasebe işlemleri ve müşteri Belgeleri adı altında kasa ve ATM
sayımları,para yatırmave çekme, döviz alımsatımi kasadan çek ödeme gibi işlemler denetime
tabii tutulmuştur.

Uvum Firimi

2017 yılında , Bankanın KKTC'de yürüttüğü bankacılık faaliyetlerinin yerel mevzuata
uyumunun sağlanması konusırnda doğru ve güncel bilgi akışı yönetilerek bankamız
menfaatleri korunmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda;

ı yiirtirltikte olan mevzuatın gerektirdiği tüm düzenlemelerin takip ve kontrolüntin
sağlıklı olarak işletilmesi sağlanarak, gerektiğinde resmi makanlardan görüş
alınmıştır.

. Sug Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kapsamında banka ilgili merciiler
nezdinde temsil edilmiştir.

ı yasak uyum ile ilgili bankanın mükellefiyetlerinin yerine getirildiğinin gözetimi
yapılmış ve aykırılık durumlarında ilgili üniteler uyarılmıştır.,22
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Düzenleyici otoritelerle Banka arasında yapılan yazışmalann eksiksiz, doğru ve
zamanında yapıldığı izlenmiştir.
20|7 yılıı KKTC Uyum Faaliyet konuları aşağıda ana hatları ile özetlenmiştir.

Mevzuat ile ileili konular:

Bankalarda İç Denetim,Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Tebliği'nin
6 ıncı Mddesinin (14) inci Fıkrası gereğince, müşteri şikayetlerinin iletişim kanalının
işlerliği kapsamında 2017 içerisinde Banka KKTC faaiyetleri ile ilgili toplam 58

adet şikayet alınmıştır.
||,0I.2017 tarih ve 10 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Pul Vergileri( Değişiklik)
Emirnamesi" n göre bankacılık işlemlerine ilişkin damga pulu bedellerinde geçerli
olacak yeni oranlar 20.02.20|7 'de şubelere bildirilmiştir.
0I.06.2017 tarih ve 93 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren:"
Bankaların Kredileri ile Diğer Alacakların Nitelikleri ve Karşılıklar (Değişiklik)
Tebliği" ve "Bankaların Sermaye Yeterliliği Standart Oranr ile Kaldıraç Standart
Oranının Ölçülmesine, Değerlendirilmesine ve Diğer Yükümlülüklerine İlişkin Usul
Esaslar Hakkında ( Değişiklik) Tebliği"ndeki değişiklik hükümleri hakkında 22 ve 23
sayılı KKTC Mevzuat Bültenleri hazırlanarak Banka'nın üst yönetimine sunulmuş ve

şubelere bilgilendirme yapılmıştır.
Bankada kullanılan sözleşme, form ve diğer evraklarda yapılan değişiklikler takip
edilerek, dökümanların KKTC mevzuatı ile uyumu olması sağlanmaktadır.
17.IT.2017 tarihve 193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "KKTC
Bankacılık Yasasl" hükiimleri hakkında 24 sayılı KKTC Mevzuat Bülteni
hazırlanarak Bankanın üst yönetimine sunulmuş ve şubelere bilgilendirme
yapılmıştır.

Suç Gelirlerinin Aklanması Önelenmesi Kapsamında:

Banka suç gelirlerinin aklanmasının
gerçekleştirmiştir. Buna bağlı olarak :

önlenmesi kapsamında işlemler

10 adet Şüpheli İşlem Bildirimi gerçekleştirilmiştir.
Müşteri Kabul Komitesi incelemelerinde, 185 adet akışa onay verilmiş,5 adet akış
reddedilmiştir.
KKTC EFT sistemi ("EÖS") Yabancı Para EFT'leri kapsamında 2.886 adet işlem
departmanı tarafindan kontrol edilerek uygunluk verilmiştir.
KKTC kapsamında gelen ve giden YP takas çekleri kontrolünde 185 adet çek
depatman tarafindan kontrol edilerek uygunluk verilmiştir.
26,03.2017 tarihinde Genel Müdürlük Uyıım Bölümü'nden gelen eğitimciler
tarafindan tüm personele yönelik " Suç Gelirlerinin Aklanmasıve Terörüzmün
Finansmanının Önlenmesi" eğitimi düzenlenmiştir.
Uyum konusunda Bankada alınan tedbirlerin, konulan kuralların ve uygulanan
süreçlerin daha iyi pekişmesi, bunun bir iş yapış biçimi ve kültürüne dönüşmesi
amacıyla departman tarafindan belirli aralıklarla şube personeline sınıf içi eğitimler
verilmiş ve sorular cevaplandırılmıştır.
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KKTC vASAL MEVZUATI I(ApSAvrrNuaı<i çALIşMALAR

A. Yükümlülükler
Tebliğ ile Ulum Departmanı'na getirilne yükümlüliikler aşağıda sıralanmış olup bu
yükümlülüklere tam uyum sağlanması hedefl enmiştir.

o Bankanın yasal düzenlemelere zamanında ve sürekli uyumunun saplanması için
gerekli yapmın oluşturulmasr ve usullerin uygulanmasınııı sağlanması.

o Bankanın finans sisteminin,para aklama ve terörizmin finansmanınln önlenmesiyel
ilgili yasal düzenlemelere uygun yürütülmesinin sağlanması.

. Bankanın gerçekleştirdiği ve gerçekletirmeyi planladığı tüm faaliyetlerin, yeni işlemler
ile ürtinlerin Yasa ve ilgili diğer mevzuata, banka içi politika ve kurallar ile bankacılık
teamüllerine uygunluğu hususunun değerlendirilmesi.

o Merkez Bankası ile sıirekli irtibatta olup gerekli tüm bilgilerin iletilmesi.

B. Faaliyetler
Bu kapsamda rapor dönemi içerisinde Uyum Depratmanı faaliyetleri aşağıda detaylı şekilde
açıklanmıştır.

o yasal düzenlemelerdeki değişiklikler güncel olarak banka üst yönetimine ve
şubelerine duyurulmaktadır.

ı 11 ,01.2017 tarih ve 10 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Pul Vergileri (Değişiklik)
Emirnamesi" ne gore bankacılık işlemlerine ilişkin damga pulu bedellerinde geçerli
olacak yeni oranlar 20.0I .2017' de şubelere bildirilmiştir.

o 01 .06.2017 tarih ve 93 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının Nitelikleri veKarşılıklar (Değişiklik)
Tebliği" ve "Bankaların,Sermaye Yeterliliği Standat Oranı ile Kaldıraç Standart
Oranının Ölçtllmesine,Değerlendirilmesine ve Diğer Yükümlülüklerine İllştin Usul ve
Esaslar Hakkında (Değişiklik) Tebliği" lerindeki değişiklik hümükleri hakkında 22 ve
23 sayı|ı KKTC Mevzuat Bültenleri hazır|anarakBankanın üst yönetimine sunulmuş
ve şubelere bilgilendirme yapılmıştır.

o |7 .11.2017 tarih ve 193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girn " KKTC
Bankacılık Yasası" htlkllmleri hakkında 24 sayılı KKTC Mevzuat Bültein hazırlanarak
Banka üst yönetimine sunulmuş ve şubelere bilgilendirme yapılmıştır.

o Resmi kurumlar tarafindan istenenbilgi ve belgeler, departman tarafindan yasal
süreleri içinde eksiksiz ve ivedi bir şekilde ilgili kurumlara gönderilmekte, alınması
gereken aksiyonlar derhal yerine getirilmektedir.

Risk yönetimi

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. KKTC Şubeleri Risk Değerlendirme Raporu, KKTC Risk
Yönetimi tarafindan hazılanmıştır.Rapor KKTC Merkez Bankası'nın , "Banakaların Risk
Düzeyinin Değerlendirilmesi Hakkında Genelge" kapsamında oluşturulmuş ve
geğerlendirilmeler yapılmıştır.
Risk düzeyi, bankanın faaliyet alanları göz önünde bulundurularak oluşturulmuş ve
faaliyetlerin sadece risklilik açısından değerlendirilmesi yapılmıştır.Rapor içeriği bankanın
Kredi Riski, Piyasa riski,Faiz Oranı Riski,Kur Riski , Likidite Riski, Mevzuat Riski ve
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Oprasyonel Risk çerçevesinde yazılmıştır.Faaliyetlerin riskleri , oluşturulan risk matrisi ile
belirlenmiştir.Risk matrisi ile oluşturulurken;

o Bankanın faaliyet alanlarının öenm ve önceliğinin belirlenmesi,
. İçsel risk düzeyinin belirlenmesi,
o Riskyönetim sistemlerininyeterliliğinindeğerlendirilmesi,
o Bakiye risk düzeyinin belirlenmesi adımları kullanılmıştır.

Bankanın faaliyet alanları belirlenirken, bilanço ,kar zarar ve riske maflJz değerler gibi farklı
yaklaşımlar kullanılmıştır.Çıkan sonuçlara göre önemli faaliyet alanları seçilmiş ve
değerlendirilmiştir.

İçsel risk düzeyi belirlenirken , risk yönetimi ve kontrol ortamının durumu dikkate
alınmaksızın , risk unsurlarında meydana gelen değişmelerin , gelir gider dengesine etkiski
göz önünde bulundurulmuştrur.

Risk yönetim sistemleri değerlendirilirkeni KKTC Merkez Bankası tarafından oluşturulan
anket çerçevesinde sorular yanıtlanmıştır.Cevaplar adil, şeffaf ve azami özen gösterilerek
yanıtlanmıştır.Anket soruların cevapları özet olaraki değerlendirme raporu içerisinde yer
almaktadır.KKTc Şubeleri Risk Değerlendirme raporu ile birlikte, KKTC Merkez Bankası
tarafindan yayımlanan tebliğ ve genelgeler doğrultusunda kredilerin %80'inin detaylı bir
şekilde yer aldığı EK-l raporu hazırlanmıştır.Ek-l Değerlendirme Raporu da aynca
oluşturulmuş olup yıllık değerlendirme raporu setinde yer almaktadır.
Rapordaki analizlerde, Aralık 2017 itibariyle Bankanın risklilik düzeyi, kredi, piyasa, faiz
oranl, kur, likidite, mevzuat ve operasyonel riskler açrsından değerlendirilmektedir.Rapor
içerisinde yer alan değerlendirmelerde, bankanın pozisyonları ve risk fakt<lrlerindemeydana
gelen değişmeler sadece risklilik açısından ele alınmaktadır.Bilindiği izere, bankacılık
faaliyetlerinin doğasından kaynaklanan risk olgusu, karlılık ve selTnaye yeterliliği ile
yakından ilgilidir.Riskliliğin artıyor olması, zarar olasılığı ile birlikte kar olasılığını da
artırmaktadır.Ancak artan risklilik karşısında en ihtiyatlı koruma yolu, sermaye tahsisidir.
Dolayısıyla, rapor içerisinde yer alan analiz|er bu çerçevede hazırlanmıştır.
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ıı_ gilaNçoyA vE NAzIM HE,sArLARA iı,işriN nipNor vn
AÇIKLAMALAR:

D ı.xrir KALEMLnnB iı,işxiN »ipNoT vE AçIKLAMALAR:
(1) Bankalar Hesabrna İlişkin Bilgiler;
a) K.K.T.C. Merkez Bankası Hesabrna İllşl<ln Bilgiler;

önceki Dönem

vadesiz serbest Tutar

Vadeli Serbest Tutaf (BPP İşlemi)

Bi;k;il"i;;;

ToPLAM

*Türkiye, AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri. (Tutarlar (TL) olarak ifade edilmiştir.

c) Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar Hesabına İlişkin Bilsiler;

* 3 L 12.20 I 7 tarihi itibariyle bakiye y ar atan bir işlem bulunmamaktadır.

,26

b) Yurtdışı Bankalar Hesabına İllşl<ln Bilgiler

|36.665,791i 11|.528.22li -|
il

-i -i -iABÜlkeleri i -: -: -|

ABD,Kanada i -: -i -iiiii

oEcDÜlkeleri* i -; -| -i
ABD,Kanada j -i -| -i

ToPLAM j r36.665.79li ll|.528.221

i Seıbest Tutar İ Serbest Olmayan TÜtar

: .^.. i önceki i ^ .^.. Iİ CariDönem i ;;iŞ i Cari D<ınem ı ÖncekiDönem

iii:iiii
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(2) Menkul Değerler Cüzdanına İllşlrln Bilgiler;

a) i- Menku] değerler cüzdanı bakiyesinde, menkul değerler değer artış hesabından
kaynaklanan herhangi bir artış meydana gelmemiştir.

ii- Menkul değerler cüzdanı bakiyesinde, hisse senetleri herhangi bir borsada işlem
gören menkul değer yoktur.

iii- Menkul değerler cüzdanı ile bağlı menkul kıymetlerin toplam bakiyesinin
|3,225,994 TL tutarındaki bölümünü (toplamını) yasal yükümlülükler dolayısıyla
tutulan menkul değerler meydana getirmektedir.

b) Menkul Değerlerin Türlerine İllşl<ln Bilgiler;

İ Cari Dönem j Önceki Dönem

KKTC .Kalkınma Bankası Tahvilleri i i ll.ZZS.Sg+ İ İ 
I!'702'528

i-'ı^-i^'

i.i|

TCHazineBonoları i _i -İ -i
i-i-i-i-ıLuevıelıanvıllerl i -i -i -i -

Diger Ülke Tahvil ve Bonoları 
i

-a -i

oiğelültlr{ıyj|veao19|arı , , i -; -İ -i

ToPLAlvl I l3,225.gg4l -j ıı.zoz.szs

(3) Krediler Hesabına Ilişkin Bilgiler;

a) Bankanrn ortaklarına ve mensuplarrna verilen her çeşit kredi veya avan§rn
bakiyesine ilişkin bilgiler;

* Bankanın ortaklarına verilen nakdi kredi bulunmamaktadr
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b) Birinci ve ikinci grup krediler,
bir itfa planına bağlanan krediler

diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni
ve diğer alacaklara itişkin bilgiler;

Standart Nitelikli Krediler ve Diğer İ Yakın İzlemedeki Krediler ve
Alacaklar i Oiğer Alacaklar

Nakdi krediler
Yeniden

i .. ::l]9:: . ^ ,^ i Krediıer ve l v.p,İ."o,r,ı-
Krediler ve Diğer i Yapılandırılan ya da i '-';;_; 

i ,,^,.ı^ v__i ai,

İskonto ve İştira Senetleri

KredilerveDiğer :Yapılandınlanyada i "':::: '" i '-""*"-""-- 
Aı;;.kr; 

--' 
i 
--'r;;Öi. 

İ;İ,'* ; 
^ 
Plİ:: i ya da yeni Biı

ipı*,,İJ's?eıjİİİ,,., Alacaklar 
i H},'##i;

i|;

' *'"*"*' 
,i*i. i - 

** i Diğer i ya da Yeni BirAlacaklar i Yeni Bir Itfa l 
^ 
,"'":', i i. ı _r

ıhracat kredileri 2.250.000

ıthalat kredileri

Ihracat Gararıtili yatırım l(redileri

Diğer Yatırım Kredileri

İşletme Kredileri 253.441.136 1.893.3l7

Ihtisas kredileri

Fon Kaynaklı Krediler

8.034.338 iTüketici kredileri

kredi kartları 6|8.423 i*----.---**-1
,:Müşteri Adına Menkul Değ.Alım Kre.

KKTC Merkez Bnk.Kaynaklı Krediler

I(KTC Merkez Bnk.Aracılığı İle Kullan.Kre

Diğer Krediler
i:2?9 ;

ToPLAM l0.550.077 i

c) kredilerin kullanrcılara söre dağılımı:

Ba ı ortaklık ve İ raklere verilen krediler;

Ortaklık ve İştiraklere Verilen Doğrudan Krediler

Ortaklık ve İştiraklere Verilen Dolaylı Krediler

*Bağlı ortakhk ve iştirak bulunmamaktadr.
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i) Bankanın ilk büyük 100 nakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam nakdi krediler
portftiyü içindeki payı o/o 62 olup, kredi portföyünün %SO'sini oluşturan nakdi kredi müşteri
sayısı 50'dir.

g) Bankanın ilk büy,ıik 100 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam gayrinakdi
krediler portftiyü içindeki payı Yo 89 olup, kredi portftiyünün 0%50'sini oluşturan gayrinakdi
kredi müşteri sayısı lO'dir.

h) Bankanın ilk büyük 100 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının
toplam bilanço içi ve bilanço dışı varlıklar içindeki payı o/o 63 olup, nakdi ve gayrinakdi kredi
portfoyünün o/o50'sini oluşturan müşteri saylsı 44'tir.

(4) Takipteki Alacaklar Hesabına İlişkin Bilgiler;

a) Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bileiler;

b) Yabancr para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara itişkin
bilgiler;

ceki Dönem sonu Bakivesi
I

705.678i 7.695.

2.605.726| 2.34l.

(203.52,7

ati"tçı Ş"ili"ııçı "Q.. .

8.728.03

(7 .993.595

734.44

iIV. Grup

i.o.Qı,"çın;....... ....

:m Sonu Bakivesi

iDönem:

)önem Sonu Bakivesi

Ö..4!«alş;!$_Ç)

il iNet Baki
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c) Zarar Niteliğindeki Kredilerin ve Diğer Alacakların teminat guruplarına göre ayrımı
ve ayrılan karşılıklar;

d) Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları;
Banka zarar nite|iğindeki krediler ve diğer alacaklarını tahsil etmek için dava yoluna gitmekte,
icra neticesi sağlanan tahsilatın yeterli olmaması halinde bakiye fark tasfiye edilmektedir.

(5) Muhtelif Alacaklar kaleminde yer alan aktiflerin vadeli satrşından doğan alacaklara
ilişkin bilgiler; Yoktur

(6) İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bitgiler;

a) İştirakler ve bağlı ortaklık yoktur.

b) İştirakler ve Bağlı Ortaklılar ile ilgili sektör bilgileri ve kayıtlı tutarlar; Yoktur

ilştirakler ıBağlı Ortaklıklar

İCali Otllgm ,Önceki Dönem :Cari Dönem lönceki Dönem

*Bankanın iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

c) İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar pay oranları; Yoktur

"7:!:42:g:20_..

0

l30.205
lziiiiiı

i

:Cari Dönem ,Önceki Dönem

imgnku[ Şalışından

varhkların satı
*20l7 mali dönemde beliıtilen nitelikte satış yapılınamıştır.

:Adres 1İlçe-Şehir/ Ülke)

||
iBankanın Pay Oranı- lBanka Risk
iFarklıysa Oy :Grubu Pay
ıOranı(%) :Oran (o/o)

---- - 'i:'-- ___

Son Net Dönem
Karı

1Piyasa veya
Borsa Değeri

]------ -, --"---- -^----"i-]]
Ii

tBankanın iştiraki bulunmamaktadır.
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d) Borsaya kote edilen lştirakler;Yoktur

ari Dönem iDönem
Yurtiçi Borsalara Kote Edilenler
yurtdısı Borsalara kote Edilenler
* Bankanın iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

e) Borsaya kote edilen Bağlı Ortaklrklar;Yoktur

iCari Dönem fnceki Dönem

Yprt!ç! Borsalara Kote Edilenler

Yurtdışı Borsalara Kote Edilenler
* Bankanın iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

$ İştirakler ve Bağlı Ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artrrrmt
nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları; Yoktur

* Bankanın iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

g) Iştirak ve Bağlı Ortaklıklarla ilgili banka alacak ve borç tutarları; Yoktur

rak ve Bağlı Ortaklık]ar Mali Olmayan
ortaklıklar

k ve Bağlı

TUTAR

-Mevduat

-Faiz ve Gider Reeskontları

NAKDI KREDILER i -

3l

Edinilen Bedelsiz Hisse i Cari DOnçm i Dönem
irakler

ı ortaklıklar

(*)Yasa ile yetkilendirilen bankalar tarafından kullanılır
* Bankanm iştiraki ve bağlı ortaklığ bulunmamaktadır.
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(7) Bağlı Menkul Değerlere ltişkin Bilgiler; Yoktur

*Bağlı menkul değer bulunmamaktadır.

(S) a) Sabit Kıymetlere İlişl<in Bilgiler;

ğer Sabit
ıvmetler

,..Y_,dış..İ$_.S.uyn_,N91Kq[g_1!.|g1

Net Defter

(b) Bankalar Yasası'na göre alacaklar karşılığında edinilen ve elden çıkarılacak kıymetler
yoktur.

(9) Diğer Aktiflere İllşl<ln Bilgiler;

a) Bilançonun diğer aktifler kalemi, bilanço toplamının (Bilanço dışı taahhütler hariç)
o/o 

1 O'unu aşmamaktadır.

b) Peşin ödenen gider, vergi ve benzeri işlemlere ilişkin ;

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle
Peşin Ödenen Vergiler Toplamı 623,704,25-TL
Peşin Ödenen Kiralar Toplamı 34,548.gl-TL
Diğer Giderler Toplamı 175,502.55 TL'dir.
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ış rasir KALEMLnnn irişxix uipNoT vE AçIKLAMALAR:

(l0) Mevduata İlişkin Bilgiter;

a) Mevduatın Vade Yaprsına İllşl<in Bilgiler;

Cari Dönem

Vadesiz l,Ş;i , T| 3Ay u er| l Yıl l yıl ve Üstü

Yurtiçine Yerleşik
K. l02.462.260

i

7.059.64l I 127.445.890 325.146.179 i 21.706.75l 2.734.916 i 0

l)Tasarruf
Mevduatı

2)Resmi, Tic. Ve
Diğer Kur.
Mevduatı

3) Döviz
Mev.Hes.(Tasarruf)

4) Res.,Tic. Ve
Diğ.Kur.Mevduatı

.(DOy!_z) .. "

Yurtdışına
Y_91|9şik K,

l ) Tasarruf
Mevduatı

2) Ticari ve
Diğ,Kur.Mev.

3) Döviz
Mgy",!]9ş_,(Tgşang

4) Res.,Tic. Ve
Diğ.Kur.Mevduatı

(P:o_yia , .

Bankalar Arası
. ..}!9ydua! ......

Yurt İçi Bankalar

Yurt Dışı Bankalar
---üil;ü;;il--

Bankacılık

Birimleri

D_iğ:l

ToPLAM
i0j0

13.775.593 35 .37,7 .,7 45 l50.999.16l l4.0l0.134 1.7 51.606

6.32|.94l40.456.144 3.229.162

84.983. l 42 5.8l9.83l129,684.55l 451.07927.433.800

3.855.842 282.23l25.056.812

4.4l8.199 2.715.2z8

5l6.423 5,832.080 1.739,|20

320.8l 0 1.457.866 45,7.324

1.953,323

7.1 60.1 33
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önceki Dönem

::
İ vadesiz İrounihbarı,, ıAy ' 3Ay İ uo, : Iyıı 

''J]lu"lii:iii

YurtiçineYerleşikK. i 85.904.712: 5.249.146 :69.045.137 i 298.988.236 i 10.674.310 ı1.125.849: 0

l)TasamıfMevduatı i11.298.764 j2.002.380 :26.354.554i109,283.524i 6.907,24'7 1.172.450i 0

2)Resmi,Tic,VeDiE"'i2q.6+0.984i 3.246.,766: 658.294 
':20.054.59l; ı.zoo.ooo. o ; oKur.Mevduatı i-""'""-'i "'-'"""" ; ; : i i

3)Döviz | - i :-- -. _-_ : ._--_ | | |

^, )2.839.777 ı 0 i 38.546.830 i 125.317.265 i 2,56'7.063 i 318,623 i 0

, z.+.o+v.yğ+ i J.Z+o./oo : oJö.zy+ , zv,vJ+.Jrl ı r.Zuu.uuu i v i U

3)Döviz izz.tıg.ııı: o ,38.546.830i125.317.265'2,567.063|ıı8,6z3. oMev.Hes.(Tasarruf)i.."-'','|"iJu.JTvluJvi'-'.'
4)Res.,Tic,Ve ; i i ; i i iDiğ.Kur.Mevduatı i27.|25.187j 0 i3.485.459ı44.332,856 i 0 i234.7'76 i 0
(Döviz)ijiiiii

..\:-.:...;..:;d......,,,,-,,.,..,,,,,,,,.,,.,...,.,,,.,,,,,,,.,,..........,..l......

y_urtdışınayerleşik İ ı.scs.ıos i o İ

K_,.....,........... .--- i:."---.""". " 
j

Prasaly.|V9vdual1 ; 43l:167 i 0 
;i:

i,lı\uJ''ırç' vu i : i ; i i iDiğ.Kur.Mevduatı i27.|25.187j 0 i3.485.459ı44.332,856 i 0 i234.7'76 i 0

Y-urtdışınaYerleşik i ı.scs.ıos ; g | ı.6ıg.ıqg i 4.070.192 i ı.sıı.ıso i o ı o

i!

1lli:"i.": i 350.ı7ı i o . o 0 : 900.883 , 0 : . 0

4)Ticarive i i . i i i İDiğ.Kur.Mev.i32.5|7iOiOiOi0:OlO
(Döviz)iiii;ij

b) Mevduat Sigortası Kapsamında Bulunan Tasarruf Mevduatına İlişkin Bilgiler;

Cari Dönem önceki Dönem

Tasarruf Mevduatı iTPiYP
j...................,...... . ... ...,......,.....,:............,...,....,..,....,

Tasarruf Mevduatı |ı 
226.525.684 i 253.156.733 l62.739.938 | l91.822.807

fr*rrri ııı.,o;ilN i;;iiğft -H;i;-ö 
iğ; 

-(r'ru 
i.-l-

i:
226.525.684i 253.ı56.733 i l62.7J9.938 ı 191,822,807
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(1l) Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlara İllşl<in Bilgiler;

*2014 mali döneminde repo işlemi yapılmamıştır.

2) a) Alınan Kredilere n
Cari Dönem önceki Dönem

TP iYP TP YP
fusa vadeli i ı56.3s6.637 |09.14|.067

)rta ve uzun vadeli

b) Bankaların yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar;
Bankanın mevduatlarının yoğunlaştığı alanlar sırasıyla; bankalar mevduatı, gerçek kişi ve
ticari kuruluşlar mevduatlarıdır.

(13) Fonlara İlişkin Açıklamalar;

a) Cari Dönem

*Fon işlemi yapılmamıştır.

b) Önceki Dönem

* Fon işlemi yapılmamıştır.

Cari Dönem önceki Dönem

TP YP TP YP
(urtiçi İşlemlerden

Mali Kurum ve Kuruluşlar

Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Gerçek Kişiler

furtdışı İşlemleıden

Mali Kurum ve Kuruluşlar

Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Gerçek Kişiler

y'ade Yapısı 'aiz Yapısı para cinsi
(ısa orta ve uzun ]abit Değisken EURo USD TL Diğer

y'ade Yapısı iaiz Yapısı ]ara Cinsi
(ısa )rta ve Uzun Sabit 1URo USD TL Diğer

.35
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(14) Çıkarılan Menkul Değerlerin Vade Yaprsı, Faiz Yapısr ve Para Cinsine İlişl<ln
Açıklamalar;

a) Cari Dönem

*2014 mali döneminde menkul değer çıkarılmamlştr.

b) Önceki Dönem

ade Yapısı

*Menkul değer çıkanlmamıştır.

(15) a) Muhtelif Borçlara İllşlıln Açıklamalar;

önceki Dönem

Kaışılığı Bloke Edilen Banka Çekleri 261.548

Bloke Paralar,Şirket Kurul uşları

Sonraki Dönem Ödenecek Harcamalar,Bonus

526.661 |

ToPLAM

26.136.393

27.201.313

ToPLAM

36
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b) Alınan nakdi teminatlar, teminat mektupları ve karşılıksız çekler içidir.

(16) Diğer Pasiflere İllşl<ln Bilgiler;
Bilançonun diğer pasifler kalemi, bilanço toplamının (Bilanço dışı taahhütler hariç) oZ1O'unu

aşmamaktadır.

(1} Özkaynaklara İlişl<ln Bilgiler;

a) Ödenmiş sermayenin gösterimi;

b) Ödenmiş §ermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp
uygulanmadığı hususunun açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıth sermaye
tavanı;

c) Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile arttırılan sermaye
payına ilişkin diğer bilgiler;

Aıtırım Tarihİ İArtırım Tutarı 
i

* Cari dönemde sermaye artlşı bulunmamaktadır.

d) Cari dönem içinde yeniden değerleme fonlarından sermayeye ilave edilen kısma
ilişkin bilgiler;

*Cari dönemde değerleme fonları vasıtasıyla sermayeye ilave yapılmamaıştır.

e) Sermayede ve/veya oy haklunda "/"l0 ve bunun üzerinde paya sahip kişi ve
kuruluşlara ilişkin açıklamalar;

Şube statüsünde olan Baııkanın sermayesinino/o|00'ü Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ye aittir.
:Pay Oranları ıOdenmiş Paylar

,Önceki Dönem

l!"ş_şg Ş _eıçdi "ı<9_|şı lğ.. 20,000,000

mtiyazlı Hisse senedi ıl

:Tavan
-!-."------*-..-

-i-..----- - -..-
j

ran varlıklar I

iİştirakler D. Art.
ii.
:Cayrimenkul Satış K6rı ;Iştirak Satış K6rı

i

;Ozel Mali Bedel. Y,D.F.
l---,------------"

Y_ç$_ft11 Değg{emg

, .)l
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f) Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri
bulunmamaktadır.

g) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz yoktur.

(18) Menkul Değerler Değer Artış Fonuna İllşlıln Bilgiler;

Cari Dönem
-Ö1::ki.._D_-9l.*
TPTP IYP

i-

YP

ştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan

Menkul Kıymetlerden
* işlem bulunmamaktadır.

(19) a) Bankaların mevcut likidite riskinin kaynağının ne olduğu ve gerekli tedbirlerin
alınıp alınmadığr, banka yönetim kurulunun acil likidite ihtiyacının karşılanabilmesi ve
vadesi gelmiş borçların ödenebilmesi için kullanılabilecek fon kaynaklarrna srnrrlama
getirip getirmediği konusundaki banka politikası;
Banka, likidite riskini, mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini yerine getirerek, yeterli
derecede nakit değerleri bulundurarak, çaık pozisyonlarının kapatabilmesini ve kredi
yükümlülüklerinin fonlanmasını, varlıklar ve yükümlülüklerini dengede tutarak
yönetmektedir.

b) Ödemelerin, varlık ve yükümlülükler ile faiz oranlarrnrn uyumlu olup olmadığı,
mevcut uyumsuzluğun kffrlılık üzerindeki muhtemel etkisinin ölçütüp ölçülmediği
konusundaki banka politikası;
Bankanın, faiz oranlarındaki değişikliklerin faize dayalı aktif ve pasiflerine olan etkisinden
dolayı, faiz oranı riskine haizdir, Bu riskler faiz oranına dayalı aktif ve pasiflerin birbirini
dengelemesi yoluyla yönetilmektedir.

c) Bankanrn lusa ve uzun vadeli likidite ihtiyacının karşılandığı iç ve dış kaynaklar,
kullanılmayan önemli likidite kaynaklarr, hususunda uyguladığı politika;
Bankanın sennaye yaplsı ve likidite oranı yeteli olduğu için kısa ve uzun vadeli iç ve dış
kaynak ihtiyacı yoktur.

.38
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d) Aktif ve Pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi;

Vadesiz 3-6 Ay 6-12 Av l yıl ve Üzeri
Dağ,]l*mPyan

Toplam

0,00

Cari Dönem i

NelL|kigi*A!g1

Toplam Aktifler
*f;;ia.--*
yükümlülükler

l8.356.00l l180.936.0l2|',
i!

,..,,,,,,,,,,,,,........................ ......i ............i,.,,,,,,,,.,,,,,,,,

652.388.746 i 42.117.30l : t.551.983 l oıq.ızs i o i

i 289.557.353

i 136.665.,79l

i |3.225.994

611.992.6|6

.978.42,7

!-*******'i'^-*---
68.656 i 696.732,768.656 | 696.732.755

696.,132.755

Net Likidite Açığı _ı88.398.233 i -33.065.277 20,077.566 17.681,276 : llO.Sl0.0lZ 2.768.656

Yukarıda belirtilen ('Diğer Varlıklar" aşağıdaki gibi categorize edilmiştir:
TakiPteki Alacaklar (Net)- Faizve Gelir Tahakkuk ve Reeeskontları -Muhtelif
Alacaklar-Diğer Aktifler ve Maddi Duran Varlıklar
Yukarıda belirtilen'( Diğer Yükümtülükler" aşağıdaki gibi kategorize edilmiştir;
Faizve Gider Reeskontlarl-Ödenecek Vergi ve Harçlar-Karşılıkla.-Oig.. Pasifler_
Özkaynakar ve Dönem Karı

e)Belirtilmesine gerek duyulan diğer husulara ilişkin dipnot yoktur.

i ıııooııı i i iDiğerVarlıklar i 11.398.164 : ; j

Yükümlülüklerj İİj
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iii) NAZIM HESAPLARA ILIŞKIN DIPNOT VE AÇIKLAMALAR:

(1) Bankanın, bilanço dışı yfüümlülüklerinin özellikle yoğunlaştığı alanlar açılan akreditifler,
verilen teminat mektupları ve cayılmaz tahhütlerden oluşmaktadır.

(2) a\ Gayrinakdi Kredilerin Toplam Tutarı;

Cari Dönem ,Önceki Dönem

akit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler

Bir Yıl veya Daha Az Vadeli

Bir yıldan Daha uzun vadeli

Gayrinakdi Krediler

ToPLAM

b) Gayrinakdi Kredilere İllşl<ln Bilgiler;

(3) Taahhütlere iüişkin Bilgiler;

4) Döviz ve Faiz Haddi lle

Cari Dönem onceki Dönem
Cayılamaz Taahhütler 76.309.338 69,137.205
CayltaP!! i1 Tg.qhhü!l91

ToPLAM 76.309.338 69.137.2os

i Cari Dönem onceki Dönem
Vadeli Döviz Alım-Satım İştemleri i

Para ve Faiz Opsiyonları i -

Futures Para İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İş|cmleri :

Diğer
TOPLAM !

ıere İüiskin
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ııı_ rAn VD zARAR CETvEr,iNn iı,işriN uipNor vE AçIKLAMALAR :

(1) a) Iştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan alrnan faız ve komisyon gelirlerine ilişkin
bilgiler;

Dönem iDönem

ve Bağlı Ortakhklardan Alınan Faizler

ve Bağh Ortaklıklardan Alman Ücret ve Komisyonlar
*İştirak ve bağlı ortaklık bulunmamaktadır.

b) İştirakler ve Bağlı Ortaklıklara verilen faızve komisyon giderlerine ilişkin bilgiler;

c) Ters Repo işlemlerinden alrnan fıız|er1

d) Repo işlemlerine verilen faiz tutarı;

i onceki Dönem

YP iTP İYP

*2017 mali döneminde işlem bulunmamaktadır.

(2) Bankaların kredi ve diğer alacaklarına ilişkin karşılık giderleri;

* İştirakler, bağlı ortaklıklar ve vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler değer düşüş
karşılığı giderleri

irak ve Bağlı Ortaklıklara Verilen Faizler

irak ve Bağlı Ortakhklara Verilen Ücret Ve Komisyonlar

irak ve bağlı ortaklık bulunmamaktadır.

Cari Dönem önceki Dönem
-*-------^--.-*---------,i,
TPjiTn iYPi lı

Repo İşlemlerinden Alınan Faizler İ i

YP

Teminatsız

.. _D.ı.g..9", .c""ü}.p]*,

Karşılık Giderleri

kul Değerler Değer Düşüklüğü Giderleri

Düşüş Karşıhğı Giderleri*

4l
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(3) I, il ve IV no.lu gelir ve gider gruplarında yer alan diğer kalemlerin, grup toplamının
o/o l O'unu aşmamaktadır.

V no.lu gider grubunda yer alan Diğer Faiz Dışı Giderler kalemi, grup toplamının oZlO'unu

aşmaktadır ve bu kalemi oluşturan alt hesapların dökümü aşağıdaki gibidir.

i 
CliU§ngm , Ön9etiOon"-. 

i

iii
Tasamıf Mevduatı Sigorta Fonu Primi | 2.636.656,99 | 2.102.643,00 İi,

DiğerGiderler j 11.828.085,0l i 5.889.597,00 :

(4) Belirtilmesine gerek duyulan diğer husus yoktur.

IV. no.lu gelir grubunda ter alan Diğer Faiz Dışı Gelirler kalemi, grup toplamının o/o10'unu

aşmaktadır ve bu kalemin enazo/o}}'sini oluşturana|thesapların dökümü aşağıdaki gibidir.

. Grup , Faiz Dışı Gelirler önceki Dönem

V""ı]$ıfl r""ı":9"ı r-.ş"ılı1.1ı"ıı_CiO"_e"1|.9"1i,ljn Celiı]ııg a§*"1.l 1)5,)*--;;;,;;;
s]P2}?
24,447 . 32ş,P7§

§ş
462,013364,526

l,334,857 |,547.863

.42
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TÜRK EKoNoMİ BANKASI A.Ş.

3l ARALIK 2016 ve 31 ARALIK 2017 TARİHİLERİ İTİBARİYLE soNA EREN
HESAP DÖNEMLDRİNE AİT NAKİT AKIM TABLOSU

v - NAKİT AKIM TABLos[] (Ek mali tıblo)

I- Bankacılık ve Ticari Operısyonları (Ana Faaliyetlere)
İlişkin Nakit Akımları
Alınan Faizler ve Faiz Benzerleri
Ödenen Faizler ve Faiz Benzerleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Gelirler
Daha Önceden Defterden Silinmiş Olan Kredi ve Diğer Alacaklardan Tahsilat
Personele ve Hizmet Temin Edilenlere Yapılan Ödemeler
Ödenen Vergiler
Tahsilat Konusu Diğer Kalemler
Ödeırıe Konusu Diğ,Kalemler(Komisyon,Kira, Diğ.FaizDışı.Gid,)

Operasyon (Anı Faaliyet) Konusu Aktifler ve Pısiflerdeki Değişim Öncesi
Operısyon Karına İlişkin Nakit Akımı

Operasyon Konusu Aktifler ve Pasiflerdeki Değişim:

Onerısvon Konusu Aktifl erdeki (Artıs)/Azalış:
Menkul Değerler Ctiadanındaki Net (Artış)/ Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış/ Azalış
Kredilerdeki Net (Artış)/ Azalış
Diğer Aktiflerdeki Net (Artış)/ Azalış
Operasvon Konusu Pasiflerdeki {Artış)/ Azalıs:
Mevduattaki Net Artış/ (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış/ (Azalış)

Çıkarılan Menkul Kıymetlerdeki Net Artış/ (Azatış)
Diğer Pasiflerdeki Net Artış/ (Azalış)
Bankacılık ve Ticıri Operısyonlardan Kaynaklanan Net Nakit

lI_ Mali ve Sıbit Yatırımları İlişkin Nakit Akımları

İktisap Edilen İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
Elden Çıkarılan iştırakler ve Bağlı ortaklıklar
İktisap Edilen Menkul ve Gayri Menkuller
Elden Çıkarı|an Menkul ve Gayri Menkuller
İktisap Edilen Bağlı Menkul değerler
Elden Çıkarılan Bağlı Menkut Değerler
Diğer Nakil Girişleri
Diğer Çıkışları
MaIi ve Sabit yatınmlardı KullanıIın Net Nakit

III- Sermaye Finansmanı Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları

Temin Edilen Krediler ve Çıkarılaıı MenkuI Kıymetler ile Sağlanan Nakit
Temin Edilen Krediler ve Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Geri Ödemeleri
Çıkarılan Baııka Sermaye Payları
ödenen Temettüler
Diğer Nakit Girişleri (Kurluş Sermaye Nakit Girişleri)
Diğer Nakit Çıkışları (Ana Banka Hesaplarına Aktarım)

SermayeFinınsınanı Faaliyetlerine I|işkin Net Nakit

Döviz (Evalüasyon) Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
üzerindeki Etkisi

Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış

Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzeri Değerler

Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzeri Değerler

(TL)

Cari Dönem
3|.12-2017

önceki Dönem
31.12.20|6

56.434.094
(27.510.541)

|7.343.184
901,378

(,7.2l3 04,7)

(3.582,236)
l,334,857

( 1 8,435,536)

8 1,894,433
(57,568,660

ll,097,748
l,547 ,863

(,7,076,259\

(2,380,49,1)

(9,385,567)

19.272.|53 ı8,r29,061

(1 .523.466)
(l51.902.924)
(39.866.906)

(2.9l7.198)

l31.167,387
47 .245.570

(2.829.031)

(2,237,833)
(93, l20,086)
(28,961,504)

(42l,l9,7)

66,127,766

32,559,079

8,271.679
(1.354.415)

(680.622)

346,965

(657,1 8 l )

(680.622) (657,181)

l,393, l 8l

(641.856)

5.254.|70

4.612.314

1,347 ,06l

1,036,845

4,21,7,325

5,254,170
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TURK EKONOMI BANKASI A.Ş.
(KIBRIS ŞUBELERI)

FALZDIŞI GİDERLER
3l,I2.20|7

ı. PERSoNEL GıDERLERI
pERSoNEL MAAş vE BENZERI öorıvırı-rni
sosyAL sicoRraı-RR
i Hrivnr serıoıĞı işvrnrrıı
ToPLAM

ıı. oiĞeR rRiz oışıcioenı_en
BAKıM oNARıM cioenı-eRi
MENKULLER BAK|M VE oNARlM GlDERLER|
KİRALANAN BlNALAR BAKIM VE oNARlM GlDERLER|
TAşıT ARAcı cioenı_eni
HlzMET ARABALARı GlDERLER|
HlzMET ARABALARl GIDERLERl
MAKAM ARAÇ BAK|M

PERSoNEL ARACl GlDERLERl
GENEL TAŞlMA ARAcl GlDERLER|
TAŞlT KlRA GlDERLERl
siconre clorRleni
MENKULLER SlGoRTA GlDERLERl
HlzMET ARAçLARı sloonrn GlDERLER|
oiĞın siGoRTA GiDERLERi
KASA MU HTrvlynrı S|GORTALAR|
ısıTMA AyDıNLATMA vE su cioenı-eni
AyDıNLATMA GiDERLERi
ATM

MAZoT GlDERLERl
su clornlrRl
HABERLEşıvır cioeRı-eni
PoSTA GlDERLERl
KARGo GlDERLERi
TELEFoN GlDERLERl
CEP TELEFONLARl
olĞrn HABERLEşME GlDERLERl
TELEFoN GlDERLERl
BAsıLı xeĞır vE KıRTAsiye cioenı_eni
GAZETE, ornclVE K|TAP GlDERLERI
MATBUA GlDERLERi
KlRTASlYE GlDERLERl
FoToKoPl GiDERLERl
ATM

PoS
REKLAM ve iı_aıı cioenı-eni
lLAN GlDERLER|
xüçüx oervıineış cioenı-eni

TL

6.358.069,42
595.523,46
264.425,0o

7.2L8.ot7,88

36.77g,21
27.806,40

8.972,B1

358.247,62

31.598,32

51.623,00

852,42

5.056,10

480,00

268.637,78

33.513,60

3.980,44

3.182,85

19.024,96

7.325,35

182.136,92

167.599,77

3.257,97

888,90

10.390,28

373.279,14

17.390,43

6.128,02

62.039,76

151.078,77

37.929,78

98.712,38

96.742,78

1.305,00

42.595,28

34.771,72

17.548,88

363,1 5

158,75

1.139,01

1 .139,01

908,82



KÜçÜK DEMlRBAş GlDERLER|
BlLGisAyAR KuLLANıM GİDERLERi
BlLGlSAYAR YAzlLlM clorRLrRl
PoS BAK|M GiDERLERi
ooNAN{M KURULUM G{oERLERa

BANKAclLlK GlDERLER|
rertasiı_ vr ıĞıRı_ırü,ıı cioenı_eRİ
rrııııslı vE nĞıRlRıın cl oeRlenl
SOSYAL AKTIV|TE GlDERLERl
TEMSiL vr RĞıRı-RııA GlDERLERl-şUBELER
KANUNEN KABUL eoiı-rıııeyeıt cioeRı_eR
lPTAL EDlLEN öNcEKl YıL GELlRLERE AlT TALEP EDlLMEYEN VERGlLER
DONUK ALACAK BSMV

olĞrn İşı-rrıı,ıe G l DERLERl -KAN U NEN KABUL EDl LMEYEN Gl DERLER
PoS
BANKACA KARŞ|LANAN KASA NOKSANLAR|

YlLSoNU AYRILAN REESKoNT KARŞlL|KLARl
öNcEKl YlLLARA AlT FATURA öoEıı,ırı-rnl
öNcEKl YILLARA AlT FATURA öDEMELER|
TAK|BE ALlNAN KREDl KART| VERGlLERl
D|ĞER KANUNEN KABUL EDlLMEYEN GlDERLER
Nexı_iye vE HAMMAı-iye ciornı-rni
NAKLiYE VE HAMAL|YE GlDERLERl
PARA TAŞIMA GlDERLER|
DAvA VE MAHKEıvıe cioenı-eni
TAHSlL EDlLMEYECEK
DAVA VE MAHKEME GlDERLER|
lDAR|TAKIP

oiĞen işı_erruıe cioenı_eni
DlĞER lŞLETME GlDERLERl
UÇAK Bl LETLERIVE KONAKLAMA
TEMizLlK GiDERLERl
lçEcEK Gl DERLERl-DAMACANA
MAAŞ ANLAŞMAL| PROMOSYON ÖDEMELER|
TAsARRuF MEvDUATı siconrı FoNU
TASARRUF MEVDUAT! SlGORTA FONU
o e ı,ı eri ıvı ve rvı Üşevi nı_i r
DENETiM VE MÜŞAV|RLlK ÜCRETLER|
oiĞen cioen vE ZARARLAR
D|ĞER GiDER VE ZARARLAR
ToPLAM

908,82
136.867,43

1 0.531 ,1 8

77.783,43

1.344,oz

47.208,80

44.640,28

20.614,70

6.900,08

17.125,50

187.481,68

2.128,92

1.924,94

12.118,84

196,85

1 .1 50,51

3.570,72

23.042,99

757,24

134,69

142.455,98

308.172,50

90.653,66

217.518,84

41.203,26

175,82

900,34

40.127,10

851.433,8f
45.205,00

135.251,96

246.612,59

25.381,54

398,982,72

2.636.656,99

2.636.656,99

206.358,65

206.358,65

9.237.818,12

9.237.818,12

L4.733,38



TÜRK EKoNoMı BANKASıAş

2017 YıLlVERGıMATRAHı

216.195,68

450,00

3o2.o7L,98

601.510,49

1.5.046,60

I4I.934,8o

TL

21.062.L88,60

L.277.3o9,55

(6.461.323,59)

L5,878.L74,56

L.587.8L7,46

2.L43,553,57

3.73L.37I,02

(358.355,73)

3373.aLs,29

TL

1,Kar ve Zarar Cetveline Göre Vergi Öncesi Kar

2.Faaliyetten Doğan Vergi

A, İlaveler

i. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

ii. Yardım ve Bağışlar

iii. Genel Kredi Karşılığı Provizyonları

iv. Amortisman Giderleri

v. Binek Otomobillerin Giderleri

vi. Kıdem Tazminatıve Diğer Gider Provizyonu

B. İndirimler

i. Amortisman Giderleri

ii. yatırım İndirimleri

iii. Genel Müdürlük Masraf Payları

iv. KKTC Kalkınma Bankası Faizleri

20L7 Yh Faaliyeti Vergiye Tabl Matrah

76t.50o,97

135.782,83

5.501.021,34

53.018,45

Kurumlar Vergisi

GeIir Vergisi

TL 15.878.174,56

TL14.290,357,1o

X

X

%10

o/o L5

3. Stopaj Yolu ile Peşin Ödenmiş Gelir Vergisi

4. Ödenecek Kurumlar ve Gelir Vergisi



D.K.DENİZ & Co. DENETİM

TüRK EKoNoMi gaNKAsI A.ş.

BEYANNAME

1- 31 Aralık 2017 tarihli ve D.K.Deniz & Co. Denetim tarafindan imza|ı Bilançoda
gösterilenlerin haricinde ihtiyat, ukçe, provizyon, muallak hesap veya ihtiyat hesabı
olmadığını;

2- İhcelenmekte olan devreye ait tüm işlemlerin D.K.Deniz & Co. Denetim'e sunulan
kayıtlarda mevcut olduğunu;

3- Tüm Aktif ve Pasiflerin muntazam bir şekilde yukarıda belirtilen kayıtlarda mevcut
olduğunu;

En iyi bilgi ve inancımızla, beyan ederiz,

K.K.T.C. AKTİF PASiF VE HAZ1NB vrÜoÜnÜ
HÜSEYN DENİZOĞLU

ö

KKTC Ü ünü


