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Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü

YILLIK FAALİYET RAPORU
UYGUNLUK GÖRÜŞÜ

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Genel Kurulu’na:

Pasha Yatırım Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili 
hesap dönemi sonu itibarıyla düzenlenen bağımsız denetim raporları ile uyumluluğunu ve doğruluğunu denetlemiş bulunuyoruz. Rapor 
konusu yıllık faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorum-
luluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Banka’nın 9 Mart 2015 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal 
tablolarıyla uyumuna ilişkin olarak denetlenen yıllık faaliyet raporu üzerinde görüş bildirmektir.

Denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul 
ve esaslar ile  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartla-
rı’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları (“BDS”) ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397’nci maddesine ilişkin düzen-
lemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul 
güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına 
makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla, Pasha Yatırım Bankası A.Ş.’nin 31 
Aralık 2014 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 40’ıncı maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen 
usul ve esaslara uygun olarak bankanın finansal durumuna ilişkin bilgileri doğru bir biçimde yansıtmakta ve özet yönetim kurulu raporu 
ile tarafımızca verilen bağımsız denetçi görüşünü içermekte olup, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda verilen bilgiler ile 
uyumludur.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 402’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 “İşletmenin Sürekliliği” çerçevesinde, Pasha 
Yatırım Bankası A.Ş.’nin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemli bir hususa rast-
lanılmamıştır.



Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2014 - 31.12.2014
Bankanın Ticaret Unvanı: Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 
Bankanın Ticaret Sicil No.: 240320 
Genel Müdürlük Adresi: Maslak Mahallesi, A.O.S. 55. Sokak, 
No: 2, 42 Maslak Ofis 3, Kat: 7, Daire: 205,  34398, Sarıyer, İstanbul
Genel Müdürlük Telefon No: 0212 705 89 00 
Genel Müdürlük Faks No: 0212 345 07 12
Elektronik Site Adresi: www.pashabank.com.tr 
Elektronik Posta Adresi: info@pashabank.com.tr



Başkan’ın Mesajı
“Aksoy Holding, Azerbaycan’ın en 
büyük bankalarından Pasha Bank’ı 
Türk bankacılık sektörüne 
kazandırmanın gururunu yaşamaktadır.”
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PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.’NİN
31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış; Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Baş-
kan’a yetki verilmesi,

2. Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Banka Yıllık Faaliyet Raporu, 
Bağımsız Denetim Raporu ile 2014 Mali Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının 
okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,

3. Yönetim Kurulu’nun Banka’nın 2014 yılı kâr/zararı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve ka-
rar alınması,

4. Hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2014 yılında yaptıkları 
faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi; Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında ortaklara bilgi sunul-
ması,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi, 
7. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı 

maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuru-
lu’na yetki verilmesi,

8. Banka’nın 2015 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek Bağımsız Denetim Ku-
ruluşu’nun seçilmesi,

9. Banka’nın üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde 
etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi sunulması, 

10. Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekin-
de yer alan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”’ uyarınca; hesap dönemi içinde yapılan tüm 
bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ortaklara 
bilgi sunulması,

11. Dilek ve öneriler; kapanış. 
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Kurumsal Değerler

Vizyon

Misyon

İş dünyası ve toplum için yeni ve kalıcı değerler yaratmak

 

Müşterilerinin gücüne güç katan sınır ötesi bir banka olmak.

Kaliteli, yenilikçi ve çözüm odaklı hizmet anlayışıyla müşterisinin,  

Yetkin kadrosuna yaptığı yatırımlarla çalışanlarının,

Sosyal ve çevresel duyarlılığı ile toplumun,

Sağlam finansal yapı, istikrarlı büyüme ve kârlılıkla hissedarlarının, 

Bugününe ve geleceğine değer katan uluslararası bir banka olmak.
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Konsolide Olmayan Özet Finansal Bilgiler

Ödenmiş Sermaye

80 milyon TL

Nakit Krediler

51,3 milyon TL

Pasha Yatırım Bankası A.Ş.’nin 2014 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin konsolide olmayan 
özet finansal bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 
   
(Bin TL) 31.12.2014 31.12.2013
Nakit Değerler ve Merkez Bankası 136 145
Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - -
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.764 293
Bankalar ve Para Piyasalarından Alacaklar 1.095 19.346
Krediler 51.282 26.681
Bağlı Ortaklıklar - -
Diğer Aktifler 6.794 3.593
Toplam Aktifler 61.071 50.058

Alınan Krediler 6.594 -
Para Piyasalarına Borçlar 1.100 -
Diğer Pasifler 6.528 1.386
Ödenmiş Sermaye 80.000 80.000
Kâr Yedekleri 324 324
Menkul Değerler Değerleme Farkları -6 -
Geçmiş Yıllar Kâr / (Zararı) (31.652) (22.570)
Net Dönem Kâr / (Zararı) (1.817) (9.082)

Toplam Pasifler 61.071 50.058
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Banka’nın Tarihsel Gelişimi

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (“Banka”), yasal yükümlülüklerden sonraki banka kârının 
ve tasfiye halinde banka sermayesinin yabancı hissedarlara transferine izin veren, 6224 
sayılı Kanun’a tabi olarak 25 Aralık 1987’de İstanbul’da kurulmuş Türkiye’nin ilk yabancı 
yatırım bankası olup, bankacılık faaliyetlerine 1 Mart 1988 tarihinde başlamıştır. Banka, 
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sadece İstanbul’daki Genel Müdürlüğü aracılığıyla faaliyet-
lerini yürütmekte olup, şubesi bulunmamaktadır. 

Banka’nın önceki ana hissedarı Aksoy Holding A.Ş.’nin TAIB Bank B.S.C.(c) ile imzaladı-
ğı hisse alım satım sözleşmesi uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 
20 Haziran 2013 tarih ve 5391 sayılı Kararı ile Banka hisselerinin Aksoy Holding A.Ş.’ye 
devrine izin verilmiş ve 2 Ağustos 2013 tarihinde tamamlanan pay devir işlemleri sonu-
cunda Aksoy Holding A.Ş.’nin Banka sermayesinde edindiği pay toplamı %99,47 olarak 
gerçekleşmiştir. Alım sonrası yapılan nakit sermaye artışları ile 2013 yılında Banka’nın 
ödenmiş sermayesi 80 milyon TL’ye çıkarılmış ve Aksoy Holding A.Ş.’nin Banka serma-
yesindeki payları toplamı %99,74’e ulaşmıştır. 

Banka’nın 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ana hissedarı olan Aksoy Hol-
ding A.Ş.’nin maliki bulunduğu hisselerinin satışına ilişkin olarak PASHA 
Bank OJSC ile imzalamış olduğu Hisse Alım Satım Sözleşmesi uyarın-
ca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 26 Aralık 2014 ta-
rih ve 6137 sayılı Kararı ile Aksoy Holding A.Ş.’nin Bankamızda %99,74 
oranındaki doğrudan payının %20’ye düşmesi ve PASHA Bank OJSC 
tarafından Bankamız hisselerinin %79,92’sinin devralınması uygun gö-
rülmüştür.

Banka’nın 27 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Ku-
rul Toplantısı’nda hakim hissedar Aksoy Holding A.Ş.’ye ait 28.795.121 
adet hisse Aksoy Holding A.Ş. tarafından merkezi 15, Yusif Mamma-
daliyev Cad., Baku, AZ1005, Azerbaycan adresinde bulunan PASHA 
Bank OJSC şirketine devrolunmuştur. 

Aksoy Holding A.Ş.’ye ait 28.795.121 adet hissenin PASHA Bank OJSC’ye devri ve 
27 Ocak 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda artırılan sermayeye teka-
bül eden 175.000.000 adet hissenin PASHA Bank OJSC tarafından iktisabı neticesinde 
PASHA Bank OJSC’nin Bankamızda sahip olduğu pay oranı %79,92’ye yükselmiş ve 
Bankamız PASHA Grubu’nun kontrolüne girmiştir.

Bu işlemler sonrasında Aksoy Holding A.Ş.’nin Bankamızdaki pay oranı %20 olarak ger-
çekleşmiştir. 

Banka’nın unvanı, PASHA Yatırım Bankası A.Ş., işletme adı PashaBank olarak değiştiril-
miş ve değişikliklere ilişkin 02 Mart 2015 tarihli tescil işlemi 06 Mart 2015 tarih ve 8773 
sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunmuştur.

%79,9 pay oranı
27 Ocak 2015 tarihli Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısı’nda artırılan 
sermayeye tekabül eden 175.000.000 
adet hissenin PASHA Bank OJSC 
tarafından iktisabı neticesinde PASHA 
Bank OJSC’nin Bankamızda sahip 
olduğu pay oranı %79,92’ye yükselmiş 
ve Bankamız PASHA Grubu’nun 
kontrolüne girmiştir.
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Ana Sözleşme’de, Banka Sermayesinde ve Ortaklık 
Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler

Ad Soyad/Ticari Unvanı 31 Aralık 2014
Sermaye (Bin TL) Pay Oranı 

Aksoy Holding A.Ş. 79.795 %99,7439
Diğer 205 %0,2561
Toplam 80.000

Ad Soyad/Ticari Unvanı
Pay Devri İşlemlerinin 

Tamamlanması Sonrası
Sermaye (Bin TL) Pay Oranı

PASHA Bank OJSC 203.795 %79,9196
Aksoy Holding A.Ş. 51.000 %20,0000
Diğer 205 %0,0804
Toplam 255.000

Esas Sözleşme’de 2014 yılı içinde değişiklik yapılmamış olup, Banka’nın ortaklık yapısı 
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla aşağıdaki belirtildiği gibidir.

Rapor tarihi itibarıyla Banka’nın hakim hissedarı olan PASHA Bank OJSC; PASHA Hol-
ding Ltd. (60%), Ador Ltd. (30%) ve Arif Pashayev (10%) tarafından kontrol edilmektedir. 

Banka’nın imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.

Banka’nın 27 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’n-
da; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketlerde sınırlı yetkiye ilişkin iç yö-
nerge uygulaması hakkında Banka Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu’nun Görev ve 
Yetkileri” başlıklı 15. Maddesinin 4. Paragrafı tadil edilmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 26 Aralık 2014 tarih ve 6137 sayılı ka-
rarıyla; PASHA Bank OJSC tarafından Banka sermayesinin 28.795.121 TL’sinin dev-
ralınması ve sonrasında Banka tarafından gerçekleştirilecek Ana Sözleşme değişikliği 
ile sermayenin 175.000.000 TL nakit artırılarak 80.000.000 TL’den 255.000.000 TL’ye 
çıkarılması suretiyle PASHA Bank OJSC tarafından Banka hisselerinin %79,92’sinin dev-
ralınmasına ve Banka Ana Sözleşme’sinde değişiklik yapılmasının uygun görüldüğü Ban-
ka’ya bildirilmiştir.

27 Ocak 2015 tarihli Banka Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; Banka’nın ödenmiş 
sermayesinin, 80.000.000 TL’den 175.000.000 TL nakit ilavesi suretiyle 255.000.000 
TL’sına artırılmasına ve söz konusu artırım ile ilgili olarak Banka Esas Sözleşmesi’nin 
“Sermaye” başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 25 Şubat 2015 tarih ve 3230 sayılı 
onay yazısı ile söz konusu 175.000.000 TL tutarındaki nakit sermaye artırım bedelinin 
sermaye hesaplarına intikal ettirilmesine izin verilmiştir.

Banka, 27 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda 
Banka Esas Sözleşmesi’nin “Unvan” başlıklı 2. maddesini tadil ederek unvanını “PASHA 
Yatırım Bankası A.Ş.” işletme adını “PashaBank” olarak değiştirmiştir. 

Banka’nın sermaye ve ortaklık yapısı; gerçekleşen pay devri, sermaye artırımı ve Kurum 
izinleri neticesinde, rapor tarihi itibarıyla aşağıda belirtildiği gibidir.
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Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve 
Yardımcılarının Banka’da Sahip Oldukları Paylara İlişkin 
Açıklamalar 

Ad Soyad/Ticari Unvanı
Pay Tutarları 

(Bin TL)
Pay

 Oranları
Ödenmiş

 Paylar (Bin TL)
Ödenmemiş 

Paylar
Erdal Aksoy 46.935 %58,67 46.581 -
Banu Aksoy Tarakçıoğlu 16.092 %20,11 15.963 -
Saffet Batu Aksoy 16.092 %20,11 15.963 -

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları’nın Banka’da sa-
hip oldukları doğrudan payları bulunmamaktadır.
 
Banka’nın 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla nitelikli kişi ve kuruluşları aşağıdaki gibidir:
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2014 Yılına Genel Bakış ve 2015 Beklentileri

ABD merkez bankası FED’in tahvil alım miktarını kademeli olarak azaltmaya başladığı 
Ocak ayı ile beraber 2014 yılına hareketli bir başlangıç yapan küresel piyasalar, ABD’de 
parasal sıkılaştırmanın ne zaman başlayacağı beklentilerine endeksli olarak, yıl boyunca 
da dalgalı bir seyir izlemiştir.

Yurt içinde ise, biri yerel biri Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere iki tane seçim ya-
pılmasının yarattığı belirsizlikler yılın ilk altı ayında Türk finansal piyasaları üzerinde baskı 
yaratmıştır. Dolar/TL kurundaki değer kaybı ile beraber TCMB politika faizini %4,5 seviye-
sinden %10 seviyesine yükseltmiş; bu hareket kur üzerindeki baskıyı hafifletse de, 2013 
sonunda 67.802 seviyesinde olan Borsa İstanbul 100 endeksi yılın ilk çeyreğinde 65.000 
seviyesini aşamamıştır. Gösterge devlet tahvilinin bileşik faizi ise, 2013 sonundaki %10 
seviyelerinden %11,50 seviyelerine kadar yükselmiştir.

Mart ayında Rusya’nın Kırım üzerinde hak iddia etmesiyle başlayan Rusya-Ukrayna ger-
ginliği  yıl boyunca jeopolitik risklerin gündemde kalmasına neden olmuştur. Haziran ayın-
dan itibaren Suriye ve Irak’ta cereyan eden savaş sonucunda petrol fiyatlarında yaşanan 
yükseliş petrol ithalatçısı ülke piyasalarında negatif yönde baskı oluşturmuştur.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Mart ayında yerel seçimlerin yapılması ile en önemli belir-
sizliklerden birinin ortadan kalkması ve aynı zamanda yabancı yatırımcıların  “Rusya sat 
Türkiye al” önerilerini içeren raporları ile başlayan ralli hareketi önce borsa üzerinde etki-
sini göstermiş; Haziran ayına kadar soluksuz yükselen Borsa İstanbul 100 endeksi önce 
81.000 seviyesine, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ise 84.000 seviyesine kadar 
hareketini sürdürmüştür. 

Gösterge tahvilin bileşik faizi yaz aylarında %8 seviyesine gerilemiştir. Dolar/TL kuru ise 
yine aynı dönemde 2,10 seviyesinde denge bulmuş ve volatilite azalmıştır. 2014 yılının 
ikinci yarısından itibaren petrol arzındaki artış ve OPEC’in düşen petrol fiyatlarına rağmen 
üretimde kesintiye gitmeyeceğinin ilanı ile petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşanmaya 
başlanmıştır. Başta Rusya olmak üzere petrol ihraç eden ülke piyasaları sert satış baskısı 
altında kalırken, Türkiye bu esnada petrol fiyatlarındaki düşüşün kronik problem olan cari 
açığın azalmasına ve enflasyona olumlu etki yapacağı beklentisi ile, Rusya’dan olumlu 
yönde ayrışmıştır. Borsa 87.000 seviyesiyle yılın en yükseğini test etmiş, tahvil faizleri ise 
bileşik bazda %7,40’a kadar gerilemiştir. 

Avrupa Merkez Bankası ise mevduat faizlerini negatif seviyeye düşürerek yılın son çey-
reğinden itibaren varlık alım programına başlayacağını, ve bunun birkaç yıl sürebileceğini 
ilan etmiştir. FED’in tam da tahvil alımlarını sona erdirdiği bir zamanda gelen bu açıkla-
malar ve ucuz likiditenin devam edeceği coşkusu ile finans piyasaları yılı pozitif bir şekilde 
bitirmiştir.

2014 yılının ilk yarısında %3,3 büyüyen Türkiye, üçüncü çeyrekte gelen ve beklentilerin 
altında kalan %1,7’lik büyüme verisi ile beraber yılın ilk dokuz ayında %2,8 büyümüştür. 
Yılın tamamı için beklenti %2,5-3,0 aralığında bir büyüme kaydedileceği yönündedir. İş-
sizlik ve tarımdışı işsizlik oranlarına bakıldığında, 2014 yılı sonunda sırası ile yaklaşık %10 
ve %12 seviyesinde oldukları görülmektedir.
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Cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya –GSYİH- oranının, 2013 yılı sonundaki %7,9 sevi-
yesinden sonra, nisbeten azalması ve %5,6 seviyelerinde gerçekleşmesi; enerji dışı cari 
denge/GSYİH oranının ise, 2013 sonundaki %-1,9’luk seviyeden, 2014 sonunda %0,4 
seviyesine yükselmesi beklenmektedir. 2013 yılına göre sermaye dengesinde ise, özellik-
le kısa vadeli sermaye hareketlerinden kaynaklanan bir azalma sözkonusudur.

BİST 100 endeksi 2014 yılını 85.721 seviyesinden kapatmıştır. Hisse senetlerinin piyasa 
değerleri üzerinden hesaplanan yabancıların borsadaki payı ise 2013 yılı sonuna göre 
fazla değişmemiş ve 2014 sonu itibarı ile %63 seviyelerindedir.

Gösterge devlet tahvili faiz oranı yılı %8 seviyelerinde kapatmış olup, 2015 yılının ilk çey-
reğinde ise önce düşmekle beraber daha sonra yükselme eğilimindedir. ABD doları kuru 
2014 yılını 2,33 seviyesinde bitirmiş iken, 2015 yılı ilk çeyreğinde artış göstermektedir.

Enflasyon 2014 yılında yıl sonu itibarı ile %8,17 olarak açıklanmış, böylece 2013 sonu 
rakamı %7,4 ve TCMB hedefi olan %5’in üstünde gerçekleşmiştir. TCMB’nin ölçtüğü ve 
yayınladığı bir yıl sonrası için enflasyon beklentilerinin 2013 yılı sonundaki %6,38 sevi-
yesinden 2014 sonunda %7,31 seviyesine yükselmiş olduğu, ancak 2015’in ilk çeyreği 
itibarı ile yeniden düşme eğiliminde olduğu not edilmelidir.

2015 yılının da, geride bıraktığımız 2014 yılı gibi, oldukça dalgalı bir yıl olması beklen-
mektedir. Haziran ayında yapılacak genel seçimler ve sonrasında ekonomi yönetimin-
de olabilecek değişiklikler piyasaları yakından etkileyecektir. FED’in yılın ikinci yarısından 
itibaren faiz artırımlarına başlaması beklenmektedir ve bu da ABD dolarının tüm para 
birimleri karşısındaki gücünü arttıracaktır. Esasen ABD dolarının uluslararası piyasalarda 
yükselişi 2015 yılının ilk çeyreği itibarı ile sürmektedir. Petrol fiyatlarındaki düşüşün, ve yıl 
ortasına kadar baz etkisinin olumlu katkılarına rağmen, kur üzerinde oluşacak baskılar 
enflasyonda beklenen düşüşü sınırlandırabilir. Enflasyonun yıllık bazda %7-7,50 seviye-
sinde oluşması beklenmektedir. Merkez Bankası’nın bu yılın ilk ve ikinci yarılarında ata-
cağı faiz konusundaki adımlar 2015 yılının seyri açısından son derece önemli olacaktır. 
Genel seçimleri geride bırakıp yeni hükümetin şekillenmesi ve FED’in faiz artırım sürecinin 
piyasalar tarafından fiyatlanmasının ardından belirsizliklerin kısmen sona ermesi ile, yılın 
son aylarında kur üzerindeki baskının hafiflemesi beklenmektedir.

2015 yılı için büyüme beklentimiz ise %2,5-3 aralığındadır.

BİST 100 endeksi 2014 
yılını 85.721 seviyesinden 
kapatmıştır. Hisse 
senetlerinin piyasa 
değerleri üzerinden 
hesaplanan yabancıların 
borsadaki payı ise 2013 
yılı sonuna göre fazla 
değişmemiş ve 2014 
sonu itibarı ile %63 
seviyelerindedir.



GENEL BİLGİLER

10

“Türkiye’de yatırım yapan ilk Azeri Bankası olan 
PASHA Bank’ın girişiyle Bankamızın sektördeki 
konumu kuvvetlendirilerek ödenmiş sermayesi 
Ocak 2015’de 80 milyon TL’den 255 milyon TL’ye 
çıkarılmıştır.”

Erdal AKSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Faaliyet Dönemine İlişkin 
Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri
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Aksoy Holding, Ağustos 2013’de hisselerinin tamamını devraldığı Türkiye’nin ilk yatırım 
bankası TAIB’in %79,9 oranındaki çoğunluk hisselerini Azeri PASHA Bank’a devretmiştir. 
Bunu takiben Bankamızın ticari unvanı PASHA Yatırım Bankası A.Ş. olarak değişmiştir. 
Neredeyse tüm faaliyetlerinde çok uluslu şirketlerle ortaklıklar kurup büyük ölçekli yatı-
rımlarla büyüyen Aksoy Holding, Azerbaycan’ın en büyük bankalarından PASHA Bank’ı 
Türk bankacılık sektörüne kazandırmanın gururunu yaşamaktadır. 

Türkiye’de yatırım yapan ilk Azeri Bankası olan PASHA Bank’ın girişiyle 
bankamızın sektördeki konumu kuvvetlendirilerek ödenmiş sermayesi 
Ocak 2015’de 80 milyon TL’den 255 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Aynı 
zamanda SAHA Kurumsal Yönetim Derecelendirme firması tarafından 
kurumsal yönetim derecelendirme notumuz 10 üzerinden 8,86 olarak 
belirlenmiştir. 31 Aralık 2014 itibarıyla aktiflerimiz %20 oranında artarak 
61 milyon TL’ye, nakit ve gayrinakit toplam kredi büyüklüğümüz ise 
58 milyon TL’ye ulaşmıştır. Henüz yolun çok başında olmakla birlik-
te her sene istikrarlı bir şekilde aktiflerimizi büyüteceğimize, bankacı-
lık sektöründe kalıcı ve karlı bir oyuncu olarak yer edineceğimize olan 
inancım tamdır. 

PashaBank olarak sürdürülebilir ve sağlıklı bir büyüme gerçekleştirirken, gelişen Türkiye 
ekonomisine ve bankacılık sektörüne değer katmak temel misyonumuz olacaktır. Hedef-
lerimize ulaşmamızdaki en önemli unsur olan değerli çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve 
tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederim. 

Saygılarımla,

Erdal AKSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

31 Aralık 2014 itibarıyla aktiflerimiz 
%20 oranında artarak 61 milyon TL’ye, 
nakit ve gayrinakit toplam kredi 
büyüklüğümüz ise 58 milyon TL’ye 
ulaşmıştır. Henüz yolun çok başında 
olmakla birlikte her sene istikrarlı bir 
şekilde aktiflerimizi büyüteceğimize, 
bankacılık sektöründe kalıcı ve kârlı bir 
oyuncu olarak yer edineceğimize olan 
inancım tamdır. 
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“Bankamız, ana hissedarımızın yoğun desteğiyle, 
altyapı ve organizasyon yeniden yapılandırılmış, 
2014 yılında da hızlı büyüme sürecine girilmiştir. 
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına etkin ve esnek 
çözümler üretme yaklaşımımız, gelir ve katma 
değer yaratarak Türkiye ekonomisine katkı 
sağlayan bir kuruma dönüşmesini sağlamıştır.”

H. Cenk EYNEHAN
Genel Müdür ve 
Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür’ün Faaliyet Dönemine İlişkin 
Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri
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Sayın Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Hissedarlarımız, değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Bankamız hisselerinin, Aksoy Holding tarafından devir alınmasının ardından, 2013 yılı 
Ağustos ayından itibaren ana hissedarımızın yoğun desteğiyle, altyapı ve organizasyon 
yeniden yapılandırılmış, 2014 yılında da hızlı büyüme sürecine girilmiştir. Müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına etkin ve esnek çözümler üretme yaklaşımımız, Bankamızın büyümesini, gelir 
ve katma değer yaratarak Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bir kuruma dönüşmesi-
ni sağlamıştır. Bankacılık süreçleri ve altyapısının yeniden oluşturulduğu süreçte, bugün 
ulaştığımız seviye, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız desteği, azmimizi daha da güç-
lendirmektedir.

Küresel ekonomideki dalgalanmaların finansal aracılık sektörünün üzerindeki yoğun et-
kisini 2014 yılı boyunca sürdürdüğü görüldü. ABD Merkez Bankası’nın (FED) tahvil alım-
larını kademeli olarak azaltmaya başlaması 2014 yılı boyunca piyasalar üzerinde etkili 
oldu. ABD ekonomisinden gelen iyileşme sinyallerine karşılık, Avrupa Merkez Bankası’nın 
yavaşlayan Avrupa ekonomisini desteklemek için başlattığı tahvil alım programı ve bu-

nun bir kaç yıl süreceğini sinyalini vermesi piyasalarda olumlu bir hava 
yarattı. 

Türkiye ekonomisi tüm bu gelişmelere rağmen görece güçlü kalarak 
2014 yılında %3,3 büyüme kaydetti. 2055 yılının seyri açısından Mer-
kez Bankası politikaları, Dünya ekonomisi ve politik gelişmeler önemli 
olacaktır. 

Bankamız, sistem iyileştirmeleri ve insan kaynağı güçlendirme çalışma-
larının devam ettiği 2014 yılsonu itibarıyla toplam aktiflerini %20 oranın-
da artırarak 61 milyon TL, nakit ve gayrinakit toplam kredi büyüklüğünü 
ise 58 milyon TL seviyesine taşımıştır.

Bankamız, piyasalar açısından oldukça dalgalı bir yıl olacağı beklenti-
siyle, ölçeğini de dikkate alarak 2014 yılı içinde temkinli ve dengeli bir 

büyüme stratejisi izlemeyi tercih etmiştir.

Bankamız 2014 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunun derecelendirilmesi için 
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Yönetim 
Kurulu, Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri alanlarında 
kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesine tabi tutulmuştur. 2014 Haziran 
ayında 8,86 gibi oldukça başarılı bir not ile derecelendirilerek Dünya Kurumsal Yönetim 
Endeksi’ne (WCGI) göre 1. Grup içinde yer almayı başarmıştır.

Bankamız, sistem iyileştirmeleri 
ve insan kaynağı güçlendirme 
çalışmalarının devam ettiği 2014 
yılsonu itibarıyla toplam aktiflerini %20 
oranında artırarak 61 milyon TL, nakit 
ve gayrinakit toplam kredi büyüklüğünü 
ise 58 milyon TL seviyesine taşımıştır.
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2014 yılı Aralık ayında Azerbaycan’ın en büyük bankacılık gruplarından olan PASHA 
Bank’ın ana hissedarımız Aksoy Holding ile %79,9 oranında hisse devri konusunda an-
laşmasıyla, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun iznine istinaden 27 Ocak 
2015 tarihinde yapılan hisse devirleri neticesinde Bankamızın çoğunluk hisselerinin sahibi 
olmuştur. 

PASHA Bank hâlihazırda Gürcistan ve Azerbaycan’da bankacılık faaliyetlerini başarıyla 
sürdüren ve Türkiye’de bankacılık sektörüne yatırım yapan ilk Azeri Bankası olmuştur. 
PASHA Bank bankamız sermayesine 175 milyon TL ilave sermaye aktarımı yaparak 
ödenmiş sermayesini 255 milyon TL’ye artırmıştır.

27 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Banka-
mızın unvanı PASHA Yatırım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Öncelikle hedefimiz Türk 
ekonomisine katkı sağlamak ve Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçgeninde faaliyetlerini 
sürdüren kurumsal ve ticari işletmelerin ihtiyaçlarına yatırım bankacılığı esaslarına uygun 
çözümler getirmektir. Gelecek üç yıl için belirlediğimiz stratejimiz doğrultusunda PASHA 
Bank Azerbaycan ve PASHA Bank Gürcistan ile yaratacağı sinerjiyle bölgenin tercih edi-
len yatırım bankası olmak istiyoruz. Bu doğrultuda vereceğimiz destekle bölgesel ekono-
mik faaliyetlerin artışına katkıda bulunacağımızı da düşünüyoruz.

Bankamız 2014 yılı Aralık ayından itibaren müşterilerine en iyi şekilde 
hizmet vermek için İstanbul Maslak’taki yeni Genel Müdürlük binasın-
da hizmet vermeye başlamıştır. Müşterilerimizle sürekli iletişimde olarak 
beklentilerine en uygun şekilde ve en kısa sürede gerekli aksiyonların 
alınması hedeflemektedir.

Gelecek üç yıl için belirlediğimiz stratejimiz doğrultusunda temkinli ve 
emin adımlarla büyümemizi sürdürmek ve Türkiye’de Bankacılık alanın-
da yeni ortağımızın gücünü arkamıza alarak yeni zirvelere doğru hep 
beraber yol almak istiyoruz. Zirveler giden bu yolda siz değerli çalışma 
arkadaşlarımla beraber emin adımlarla ilerleyeceğimize yürekten inanı-
yorum.

2015 yılının tüm Türkiye’ye ve yeni hissedarlarımıza hayırlı uğurlu olma-
sını dilerim.

Saygılarımla,

H. Cenk EYNEHAN    
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür’ün Faaliyet Dönemine İlişkin 
Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri

PASHA Bank hâlihazırda Gürcistan ve 
Azerbaycan’da bankacılık faaliyetlerini 
başarıyla sürdüren ve Türkiye’de 
bankacılık sektörüne yatırım 
yapan ilk Azeri Bankası olmuştur. 
PASHA Bank, Bankamız sermayesine 
175 milyon TL ilave sermaye aktarımı 
yaparak ödenmiş sermayesini 
255 miyon TL’ye artırmıştır.
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Personel ve Şube Sayısına, Banka’nın Hizmet Türü ve 
Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar 

Hazine Birimi’nin başlıca görevi, PASHA Bank’ın varlık ve 
yükümlülüklerini tutar, para cinsi ve vade açısından etkin 
bir biçimde yönetmek ve Banka’nın nakit akışı ile aktif-
pasif dengesinin korunmasını sağlamaktır. PASHA Bank’ın 
karşılaşabileceği riskleri en aza indirgemek için yurt içi 
ve yurt dışı piyasalardaki gelişmeleri ve Merkez Bankası 
para politikalarını çok yakından izleyerek bu yönde 
aksiyon alan Hazine Birimi, faaliyetlerini yasal otoritelerin 
yürürlüğe koyduğu düzenlemeler, Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenen politikalar ve risk limitleri, Aktif-Pasif 
Komitesi’nde alınan kararlar çerçevesinde sürdürmektedir.
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Fon Yönetimi
Banka’nın, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla şubesi bulunmamaktadır. 

Banka, 26 personeli ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hazine Birimi’nin başlıca görevi, Banka’nın varlık ve yükümlülüklerini tutar, para cinsi ve 
vade açısından etkin bir biçimde yönetmek ve Banka’nın nakit akışı ile aktif-pasif den-
gesinin korunmasını sağlamaktır. Banka’nın karşılaşabileceği riskleri en aza indirgemek 
için yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki gelişmeleri ve Merkez Bankası para politikalarını çok 
yakından izleyerek bu yönde aksiyon alan Hazine Birimi, faaliyetlerini yasal otoritelerin 
yürürlüğe koyduğu düzenlemeler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikalar ve risk 
limitleri, Aktif-Pasif Komitesi’nde alınan kararlar çerçevesinde sürdürmektedir.

Likidite riski, bankacılıktaki en önemli risklerden birisi olup, Banka’nın varlıklarında bu-
lunan pozisyonlarını piyasa yapısı nedeniyle kolayca nakde çevirememesi, vade uyum-
suzluğu gibi nedenlerden veya nakit akışındaki düzensizlikten kaynaklanabilir. Banka’nın 
kısa vadeli aktiflerinin aynı vade dilimi içindeki yükümlülüklerinden fazla olması hedeflenir.

Piyasa riski, makro değişkenlerden ve sistematik yapıdaki dalgalanmalar sonucu Ban-
ka’nın finansal varlıklarının değerinin düşmesi nedeniyle zarara uğrama riskidir. 

Hazine Birimi, küresel piyasalardaki gelişmeleri çok yakından izlemek ve Banka’nın olası 
tüm risklerini göz önüne almak suretiyle; riskleri minimum seviyeye düşürmeye ve kârı 
maksimum seviyeye taşımaya çalışmaktadır. 

2014 yılında küresel piyasalardaki dalgalanma ve belirsizlikler nedeniyle risk alma işta-
hının da azaldığı bu dönemde riskli varlıklara yatırım yapmaktan kaçınmış, Banka’nın 
fonlarını enflasyona endeksli devlet tahvilleri ve para piyasasında kısa vadelerde değer-
lendirmeyi tercih etmiştir. 

2015 yılında dinamik ve profesyonel kadrosu ile istikrarlı ve temkinli bir tutum sergileyerek 
dalgalı bir seyir izlemesi beklenen bu yılda başta likidite ve kur riski olmak üzere tüm risk-
leri en etkin şekilde yönetmeyi ve stratejik pozisyonlar alarak Banka’nın kârlılığına katkıda 
bulunmayı hedeflemektedir.

Hazine Birimi, küresel 
piyasalardaki gelişmeleri 
çok yakından izlemek ve 
PashaBank’ın olası tüm 
risklerini göz önüne almak 
suretiyle; riskleri minimum 
seviyeye düşürmeye ve 
kârı maksimum seviyeye 
taşımaya çalışmaktadır. 



GENEL BİLGİLER

18

Kurumsal Krediler 
Banka, yeni ortaklık yapısının sağladığı esneklik ile Türkiye’deki itibarlı kurumlarla devam 
ettirdiği ilişkilerine ilave olarak Azerbaycan ve Gürcistan’da merkezi olan firmaların Türki-
ye’deki çalışmalarında başta ticaret finansmanı olmak üzere her türlü bankacılık işlemleri 
için yardımcı olmaya çalışmaktadır. 
 
Banka, müşterilerine en uygun bankacılık çözüm ve hizmetleri sunmak iddiasıyla faali-
yetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede mevcut ve potansiyel müşteri portföyündeki orta 
ve büyük ölçekli şirketlere başta nakit krediler, yatırım kredileri, ülke kredileri, proje fi-
nansmanı, teminat mektubu, harici garanti, akreditif, hazine ve leasing ürünleri olmak 
üzere uygun fiyat, vade ve teminat koşulları ile sunarak müşterilerinin ihtiyaçlarına en iyi 
alternatiflerle yardımcı olmaktadır.
 
Sektörünün önde gelen kurumsal firmaları ile çalışmayı temel amaç edinen Banka müş-
teri portföyünü çeşitlendirme hedefi doğrultusunda inşaat/altyapı, enerji, finans, gıda, 
ulaşım, madencilik, imalat sanayi ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler 
ile portföyünü çeşitlendirmeye çalışmaktadır.
 
Banka’nın ana kurumsal bankacılık ilkeleri “Butik Hizmet”, “Sürekli Gelişim” ve “Müşteri 
Sadakati”dir.
 
‘Butik Hizmet’ ilkesi; Banka iş ortağı olarak gördüğü müşterilerine geleneksel çözümler 
sunmanın dışında çözüm odaklı ve çok yönlü butik hizmet vermeyi ve müşterileri ile etkin, 
sürdürülebilir ve verimli ilişkiler kurmayı kendisine ilke edinmiştir. 
 
‘Sürekli Gelişim’ ilkesi; Kurumsal yönetim anlayışı ve sürekli gelişim ilkesini benimseyen 
Banka finans sektöründeki güncel gelişmeleri yakından takip etmekte, hizmet altyapısını 
geliştirerek müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru tespit edip onlara özel çözümler sunmakta-
dır. Amacımız her geçen gün artan rekabet koşulları ile Dünya ve Türkiye ekonomisinde 
yaşanan hızlı değişim sonucunda müşterilerimizin gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçlarını 
da öngörmek ve onlara en uygun finansman alternatiflerini yaratmaktır. Buradaki prensi-
bimiz karşılıklı kazanç sağlayabilmektir. 
 
‘Müşteri Sadakati’ ilkesi; Öncelikli hedefimiz yüksek müşteri memnuniyeti ve sadakatini 
sağlamaktır. Bunun içindir ki prensibimiz müşterimizi iyi tanımak, her zaman ilkeli davran-
mak ve güvene dayalı müşteri ilişkisi yaratmaktır.

‘Bölgesel Oyuncu’ ilkesi; Bankamız ana ortağı Azeri olan Türkiye’de kurulu tek banka-
dır. Azerbaycan’ın önde gelen finansal kurumlarından olan ana ortağından aldığı güç ve 
sağlanan işbirliği fırsatı ile Türkiye’de faaliyet gösteren Azeri menşeli firmalara bankacılık 
ürünleri ile hizmet vermektedir. Yine PASHA Grubu’nun Gürcistan’da faaliyet gösteren 
bağlı ortaklığı olan Pasha Bank Gürcistan ile de işbirliği halinde Gürcistan bağlantılı iş-
lemlerden pay almayı hedeflemektedir. Hazar havzasında çıkarılan petrol ve doğal gazın 
Avrupa pazarlarına ulaştıran enerji koridorunda yer alan üç ülke arasında ticaret ve yatırım 
hacmi her geçen gün hızla artmaktadır. Bankamız bu artan hacimli ilişkiden pay almak 
üzere en iyi şekilde konumlanmış durumdadır.

Bankamız 2015 yılbaşında gerçekleşen yeni ortaklık yapısı ile öncelikle mevcut iç sistem-
lerinin ve altyapısının artan işlem hacmini destekleyecek şekilde destekleyecek yatırımları 
ele almaktadır. Yeni markası ile faaliyetine devam eden Bankamız hedef kitleye uygun her 
türlü iletişim vasıtasını kullanarak tanınırlığını ve görünürlüğünü artırmayı amaçlamaktadır. 
Bu stratejisi doğrultusunda eş zamanlı olarak insan kaynaklarını güçlendirmektedir. 

Güçlendirilmiş sermaye yapısıyla her geçen gün büyüyen bilançosunu yönetmek ve 
müşterileri ile derinlikli, uzun soluklu ilişki kurmaya yönelik olarak her zaman müşterilerinin 
yanında olmaya devam edecektir.
 

Sektörünün önde gelen 
kurumsal firmaları ile 
çalışmayı temel amaç 
edinen PashaBank müşteri 
portföyünü çeşitlendirme 
hedefi doğrultusunda 
inşaat/altyapı, enerji, 
finans, gıda, ulaşım, 
madencilik, imalat 
sanayi ve gayrimenkul 
sektörlerinde faaliyet 
gösteren şirketler ile 
portföyünü çeşitlendirmeye 
çalışmaktadır.

Personel ve Şube Sayısına, Banka’nın Hizmet Türü ve 
Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar 
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Temel büyüklükler açısından Banka’nın sektörden aldığı payları aşağıda gösterilmiştir;

Milyon TL Sektör (*) Banka Banka Payı
Toplam Aktifler 1.994.158 61 %0,003
Özkaynaklar 231.957 47 %0,020
Toplam Krediler 1.240.708 51 %0,004

(*) Kaynak. BDDK, 31Aralık 2014 tarihi itibarıyla. 

Banka’nın Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesine 
İlişkin Bilgiler 

Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma 
Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 

Bulunmamaktadır.
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Üst Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu

Erdal AKSOY(*) (1)
Yönetim Kurulu Başkanı

S. Batu AKSOY (2)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

H. Cenk EYNEHAN (3)
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

N. Süreyya SERDENGEÇTİ (4)
Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Başkanı

Adnan AYKOL (5)
Yönetim Kurulu Üyesi

Afag MUSTAFAYEVA (6)
Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut ÖZDİNÇ (7)
Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi

Agha Ali KAMALOV(*) (8)

Yönetim Kurulu Üyesi

Shahin MAMMADOV(*) (9)
Yönetim Kurulu Üyesi

Taleh KAZİMOV(*) (10)
Yönetim Kurulu Üyesi

2 3 647910 8 15

(*) Agha Ali Kamalov, Taleh Kazimov ve Shahin Mammadov 31 Mart 2015 tarihli 2014 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine 
seçilmişlerdir. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Erdal Aksoy, 31 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile Banka 
Yönetim Kurulu’ndan ayrılmıştır.
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Erdal AKSOY(*) (1)
Yönetim Kurulu Başkanı
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı olan Sn. Erdal Aksoy, 
Aksoy Holding’in kurucusu ve başkanıdır. 
Aynı zamanda, Turcas Petrol, Aksoy 
Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri, 
Conrad İstanbul Oteli ve Aksoy 
Enternasyonal Ticaret A.Ş.’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı’dır.

Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin Yönetim 
Kurulu Üyesi ve RWE & Turcas Güney 
Elektrik Üretim A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısıdır.

Erdal Aksoy, TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği) üyesi, TESEV (Türkiye 
Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Yüksek 
Danışma Kurulu üyesi, Azerbaycan 
Diplomasi Akademisinin (ADA) Mütevelli 
Heyeti üyesidir. Daha önce TİSK (Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu) 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Armatörleri 
İşverenler Sendikası Başkanı olan Erdal 
Aksoy, belirli bir süre Anavatan Partisi’nin 
(ANAP) İl Başkanı ve ayrıca Sarıyer Spor 
Kulübü Başkanı olarak görev yapmıştır.

İşletmecilik alanındaki tecrübe süresi 
50 yıl olan Erdal Aksoy, Bankamızda 
Ücretlendirme Komitesi Başkanlığı 
görevini üstlenmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu 
olan Erdal Aksoy İngilizce bilmektedir; evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

S. Batu AKSOY (2)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Batu Aksoy, Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 
ve Aksoy Holding’in Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili, Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı 
ortaklıklarının da İcra Kurulu Başkanı 
(CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Aynı 
zamanda, Conrad İstanbul Oteli, Aksoy 
Holding Gayrimenkul Yatırımları Şirketleri, 
Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve 
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim 
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Batu 
Aksoy, Türk Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği (TÜSİAD) Yedek Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Başkan 
Yardımcısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) Enerji İş Konseyi Başkan Vekili, 
2013-2014 döneminde başkanlığını 
yaptığı Enerji Ticaret Derneği’nin 
(ETD) Üyesi, 2006-2008 döneminde 
başkanlığını yaptığı Petrol Platformu 
Derneği’nin (PETFORM) Üyesi ve Johns 
Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey 
Business School’da Dekan’ın Danışma 
Konseyi Üyesi ve Young Presidents 
Organization (YPO) üyesidir.  

İşletmecilik alanındaki tecrübe süresi 
16 yıl olan Batu Aksoy, Bankamızda 
Ücretlendirme Komitesi üyeliği görevini 
üstlenmiştir.

H. Cenk EYNEHAN (3)
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Ön lisans eğitimini ekonomi alanında 
Hollanda Erasmus Üniversitesi’nde, lisans 
eğitimini işletme alanında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde tamamlayan Hikmet Cenk 
Eynehan, Koç Üniversitesi’nde İşletme 
alanında Executive MBA yapmıştır.

1994-2013 yılları arasında yurt  içi ve 
yurt dışında yerleşik Bankalar ile finans 
kurumlarında orta ve üst düzey yöneticilik 
yapmıştır. 

2 Ağustos 2013 tarihinde Pasha Yatırım 
Bankası A.Ş.’ye Genel Müdür olarak 
katılmıştır.

Bankacılık ve işletmecilik alanındaki 
tecrübe süresi 21 yıldır.

N. Süreyya SERDENGEÇTİ (4)
Yönetim Kurulu Üyesi/
Denetim Komitesi Başkanı
1979 yılında Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi İktisat bölümünde lisans 
eğitimini ve 1986 yılında ABD Vanderbilt 
Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini 
tamamlamıştır. 

1990 ve 2001 yılları arasında Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Döviz 
İşlemleri Müdürlüğü, Açık Piyasa İşlemleri 
Müdürlüğü, Genel Sekreter Yardımcılığı, 
Genel Sekreterlik Basın Sözcülüğü, Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcılığı, Piyasalar Genel Müdürlüğü, 
Krediler, Bilgi İşlem ve İstatistik Genel 
Müdürlükleri’nden sorumlu Başkan 
Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 
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Üst Yönetime İlişkin Bilgiler

14 Mart 2001-14 Mart 2006 tarihleri 
arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Başkanı olarak görev yapan 
Süreyya Serdengeçti, 2006 yılından bu 
yana düşünce kuruluşu Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma Vakfında (TEPAV) 
İstikrar Enstitüsü Kurucu Direktörü olarak 
görev yapmaktadır. Sn. Serdengeçti aynı 
zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’nde kıdemli öğretim görevlisi 
ve TOBB Yönetim Kurulu Danışmanı’dır.

2006-2012 yılları arasında Turcas Petrol 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde 
bulunan Sn. Serdengeçti, 16 Eylül 2013 
tarihinde Pasha Yatırım Bankası A.Ş.’ye 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
katılmıştır.

Bankacılık alanındaki tecrübe süresi 34 
yıldır.

Sn. Serdengeçti, Bankamızda Denetim 
Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 
Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Adnan AYKOL (5)
Yönetim Kurulu Üyesi
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler 
Fakültesinden 1980 yılında mezun olmuş 
ve bankacılığa T. Garanti Bankası A.Ş. 
Teftiş Kurulu’nda başlamıştır. Bu görevi 
İktisat Bankası T.A.Ş.’nde 1985-1989 
yıllarında devam ettirmiştir. Daha sonra 
Demirbank T.A.Ş.’nde Kredilerden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 
2002 yılına kadar görev yapmıştır. 

Banka’nın HSBC Bank A.Ş. tarafından 
satın alınması sonrası bu bankada risk 
kontrol bölümünden sorumlu Grup 
Başkanı olarak çalışmış ve 31.07.2008 
tarihinde görevinden ayrılmıştır. 2008-
2010 yılları arasında Bank Pozitif A.Ş.’nde 
Kredilerden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Son 
olarak Alternatif Bank A.Ş.’de Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. 
Aykol, Pasha Yatırım Bankası A.Ş.’ye 20 
Ağustos 2013 tarihinde Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak katılmıştır. Bankacılık 
alanındaki tecrübe süresi 35 yıldır.

Afag MUSTAFAYEVA (6)
Yönetim Kurulu Üyesi
Lisans eğitimini uluslararası ekonomi 
ilişkileri alanında Bakü Devlet Ekonomi 
Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2002-
2011 yılları arasında uluslararası denetim 
ve danışmanlık kuruluşu PwC’nin 
Azerbaycan ofisinde denetçilik ve çeşitli 
yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 
Afag Mustafayeva, 2011 yılından bu 
yana Pasha Holding LLC’nde denetim 
ve gözetim dairesi başkanlığı görevini 
sürdürmekte olup, Pasha Yatırım Bankası 
A.Ş.’ye 10 Ekim 2013 tarihinde yönetim 
kurulu üyesi olarak katılmıştır. 

Sn. Mustafayeva, Birleşik Krallık Yeminli 
Mali Müşavirler Derneği üyesidir ve 
Uluslararası İç Denetim Enstitüsü 
tarafından verilen Sertifikalı İç Denetçi 
(CIA) sertifikasına sahiptir. Bankacılık ve 
işletmecilik alanındaki tecrübe süresi 12 
yıldır.

Mesut ÖZDİNÇ (7)
Yönetim Kurulu Üyesi/
Denetim Komitesi Üyesi
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 
İktisat bölümünde lisans ve iktisat 
bilim dalında yüksek lisans eğitimini 
tamamlayan Sn. Özdinç, Bilgi 
Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi 
alanında fen bilimleri yüksek lisans 
derecesi almıştır. 1995-2004 yılları 
arasında çeşitli aracı kurumlarda görev 
almış, 2004-2009 yılları arasında 
Şekerbank T.A.Ş.’de çeşitli pozisyonlarda 
yöneticilik ve Genel Müdür Yardımcılığı 
görevlerinde bulunmuştur. Son olarak 
Şeker Faktoring A.Ş.’de üstlendiği 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin ardından 
Pasha Yatırım Bankası A.Ş.’ye 19 Aralık 
2013 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak katılmıştır. Bankacılık 
alanındaki tecrübe süresi 19 yıldır. Mesut 
Özdinç, Bankamızda Denetim Komitesi 
ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği 
görevlerini üstlenmiştir.

Agha Ali KAMALOV(*) (8)
Yönetim Kurulu Üyesi
1987 yılında Azerbeycan Tarım Akademisi 
Ekonomi ve Yönetim Bölümü’nü 
birincilikle bitiren Agha Ali Kamalov, 
1992 yılında Bakü Ekonomi Araştırma 
Enstitüsü’nde Ekonomi doktorasını 
tamamlamış ve profesyonel kariyerine 
Akademi’de Doçent Doktor olarak 
başlamıştır.

1993 yılında AMOCCO Uluslararası 
Eğitim Bursu’nu kazanmış ve 1994 yılında 
ABD Teksas Üniversitesi’nde İşletme 
Yönetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. 
1995 yılında ise Doğramacı Bursu ile 
Bilkent Üniversitesi’nde uluslararası 
ilişkiler alanında yüksek lisans yapmıştır. 

Yönetim Kurulu
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1995-1997 yılları arasında, Citibank 
Türkiye’de Kafkasya ve Orta Asya 
ülkelerinden sorumlu İlişkiler Müdürü 
olarak görev yapmıştır.

1997 yılına Bakü’de yeni açılan EBRD 
ofisinde göreve başlamış ve 2000 yılına 
kadar Azerbaycan’da altyapı ve enerji 
sektörlerinin finansmanından sorumlu 
Kıdemli Bankacı olarak çalışmıştır.

2000-2005 yılları arasında, Yunanistan’da 
yeni kurulan Karadeniz Ticaret ve 
Kalkınma Bankası’nda Karadeniz 
Bölgesi’nde yer alan 11 ülkeden 
sorumlu Kıdemli Bankacı ve Enerji 
Departmanı’ndan sorumlu direktör 
yardımcısı olarak görev yapmıştır. 

2005 yılında Kennedy Hükümet Okulu, E. 
Mason bursuna hak kazanmış ve 2006 
yılında ABD’de Harvard Üniversitesi’nde 
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programını 
(Sanayi Finansmanı ve Mevzuatı) 
tamamlamıştır.

2006-2012 yılları arasında, Azerbaycan 
Merkez Bankası’nda Ekonomi ve 
Finans Baş Danışmanı, EBRD’de 
Bankacılık Uzmanı, Azerbaycan Merkez 
Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkanı 
Baş Danışmanı SOFRECO’da INOGATE 
programı kapsamında enerji verimliliği 
projelerinde Kafkasya ve Orta Asya 
Bölgesi Operasyon Lideri başta olmak 
üzere önde gelen uluslararası ve yerel 
finans kuruluşlarında çeşitli görevlerde 
bulunmuştur. 

2012 yılında Pasha Holding 
bünyesinde yer alan Pasha Bank OJSC 
Azerbaycan’da Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Yatırımlar ve Projeler Dairesi Başkanı 
olarak atanmıştır. Bankacılık ve İşletme 
alanındaki tecrübesi 20 yıldır.

Shahin MAMMADOV(*) (9)
Yönetim Kurulu Üyesi
Shahin Mammadov, Azerbaycan Devlet 
Ekonomi Üniversitesi’nden Muhasebe 
ve Denetim alanında 2002 yılında lisans 
diplomasını 2004 yılında yüksek lisans 
diplamasını almıştır. Son olarak, 2010 
yılında ekonomi alanında doktarasını 
tamamlamıştır. 

2003 yılına kadar Koçbank JSB 
Azerbaycan’da kıdemli muhasebe 
görevlisi olarak çalışmış, 2005 yılında 
denetim şirketi Deloitte&Touche LLC’ye 
denetçi olarak katılmış ve takip eden 
yıllarda Denetim Müdürlüğü’ne terfi 
etmiştir. 

2009-2014 yılları arasında Pasha Bank 
OJSC Azerbaycan’da CFO olarak göre 
yapan Shahin Mammadov, 2014 yılından 
bu yana JSC Pasha Bank, Gürcistan 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir. Bankacılık ve İşletme 
alanındaki tecrübesi 12 yıldır.

Taleh KAZİMOV(*) (10)
Yönetim Kurulu Üyesi
Lisans eğitimini 2000-2004 yılları arasında 
Azerbaycan Teknik Üniversitesi’nde 
Otomasyon Kontrolleri ve Bilgisayar 
Mühendisliği alanında tamamlamış, 
2006 yılında Azerbaycan Devlet Petrol 
Akademisi’nde işletme alanında yüksek 
lisans derecesi almıştır.

2004-2006 yılları arasında CJSC Bank 
Standard bünyesinde hazine, muhasebe, 
bütçe planlama ve kredi politikaları 
bölümlerinde uzman ve yönetici olarak 
görev yapmıştır. 2007 yılına kadar Ernst 
& Young firmasında denetçi olarak 
görev yapan Taleh Kazimov, Ocak 
2007-Temmuz 2007 dönemi içerisinde 
IAA “FinEko” adlı kuruluşun genel 
müdürlüğünü yapmıştır.

Risk Yönetimi Bölümü Müdürü olarak 
Pasha Bank OJSC Azerbaycan’da 
Temmuz 2007 tarihinde görev yapmaya 
başlayan Taleh Kazimov, bankadaki 
görevlerini Ağustos 2009 tarihinden 
itibaren Hazine Direktörü, 07 Aralık 
2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak sürdürmüştür. Halen 
bankanın operasyonları ve faaliyetlerinde; 
kurumsal ve ticari bankacılık, ticaret 
finansmanı, finansal kurumsal ile ilişkiler 
ve krediler yönetimine ilişkin fonksiyonları 
yönetmektedir. Bankacılık ve İşletme 
alanındaki tecrübesi 14 yıldır. 
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Üst Yönetime İlişkin Bilgiler

Genel Müdür 
Yardımcıları Ali İhsan TOKKUZUN

Genel Müdür Yardımcısı

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlayan Ali İhsan Tokkuzun, İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nde Executive MBA yüksek lisans eğitimi almıştır. 

1991 yılında Esbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu’nda iş hayatına başlayan Sn. Tokkuzun, 2000 yılına 
kadar teftiş kurulu başkan yardımcılığı ve Esbank AG, Viyana bünyesinde çeşitli pozisyon-
larda yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2000-2002 yıllarında Kentbank A.Ş.’de Finansal 
Kurumlar ve Yurt Dışı Pazarlama Grup Müdürü olarak görev yapan Sn. Tokkuzun, yöneticilik 
kariyerini; 2002-2010 yılları arasında Denizbank AG, Viyana’da Genel Müdür Vekili olarak ve 
2010-2012 yılları arasında SK Danube AG, Viyana’da Genel Müdür olarak devam ettirmiştir. 
Son olarak İstanbul Gemi İnşa San. Tic. A.Ş.’de icra kurulu üyesi ve finans koordinatörü 
olarak görev almıştır.

2014 Haziran ayından itibaren Pasha Yatırım Bankası A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görev yapmaktadır.

Banka’nın Üst Yönetiminde 2014 yılı içinde ve rapor tarihi itibarıyla meydana gelen 
değişiklikler:

Dönem içinde Üst Düzey Yönetimde görev alan ve rapor tarihi itibarıyla Banka’daki görevleri 
sona ermiş üst düzey yöneticilerin bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:

• Genel Müdür Yardımcısı Gürhan Okay 06 Ocak 2014 tarihi itibarıyla, Genel Müdür Yar-
dımcısı Filiz İdil 12 Şubat 2014 tarihi itibarıyla Banka’daki görevlerinden ayrılmıştır.
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Denetim Komitesi

Diğer Komiteler 

Banka’nın Yönetim Kurulu’nca, yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin ye-
rine getirilmesine yardımcı olmak üzere, iç sistemler kapsamındaki birimlerin çalışmaları-
nın koordinasyonu ve Yönetim Kurulu’na kesintisiz bilgi akışını sağlamak amacıyla Dene-
tim Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu, bu komite vasıtasıyla Banka’nın sağladığı 
finansal bilgilerin uygunluğunun tasdik edilmesini, iç sistemlerinin etkinliğinin güvence 
altına alınmasını ve sürekli gelişimini sağlamayı hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu, ikiden az olmamak üzere üye sayısını ve üyelerin kimler olacağını mevzu-
at hükümleri gereğince usulüne göre belirleme ve değiştirme yetkisine sahiptir.

Denetim Komitesi fonksiyonunu icrai görevi bulunmayan bağımsız Yönetim Kurulu Üye-
lerimiz Necip Süreyya Serdengeçti ve Mesut Özdinç üstlenmiştir. 
 

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Banka’nın belirlenmiş hedefler, Bankacılık Kanunu, Serma-
ye Piyasası Kanunu ve bunlara istinaden çıkarılan düzenlemeler ile diğer mevzuat, ana 
sözleşme, banka içi düzenlemeler ve bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm men-
faat ve pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde sorumlu, adil, şeffaf ve 
hesap verebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine 
uyumunu izlemek ve gereken önerileri yönetim kuruluna sunmak amacı ile Banka Yöne-
tim Kurulu’nun kararı ile icrai görevi bulunmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Necip 
Süreyya Serdengeçti ve Mesut Özdinç’in katılımı ile kurulmuştur. 

Ücretlendirme Komitesi

Ücretlendirme uygulamalarının yönetim kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy ve Başkan Vekili Saffet Batu Aksoy’un katılımı ile 
kurulmuştur. 
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İç Sistemler Kapsamındaki Birimlerin Yöneticileri 

Dahi S. İNCEOĞLU 
İç Sistemler Direktörü 

İTÜ İşletme Mühendisliği mezunu olan Dahi S. İnceoğlu, bankacılık kariyerine 1995 yı-
lında Akbank Teftiş Kurulu’nda başlamıştır. 1995-2008 yılları arasında çeşitli bankalarda 
müfettişlik, kurumsal pazarlama ve iç kontrol pozisyonlarında yönetici olarak görev yap-
mıştır. 1 Nisan 2008 tarihinde İç Kontrol Birim Müdürü olarak Bankamızdaki görevine 
başlamış, sonrasında iç denetim birimi yöneticiliği yapmıştır. 01 Eylül 2014 tarihinden bu 
yana iç sistemler direktörlüğü görevini sürdürmektedir. 

Bankacılık alanındaki tecrübe süresi 20 yıldır ve Bankamızdaki toplam görev süresi 2014 
sonu itibarıyla 7 yıl 9 aydır.

Hüseyin ARMUTCU 
İç Kontrol ve Uyum Birimi Yöneticisi

Marmara Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü mezunu olan Hüseyin Armutcu, 1995-2014 
yılları arasında çeşitli bankalarda finansal planlama, muhasebe, mali kontrol ve raporla-
ma pozisyonlarında görev yapmıştır. 11 Ocak 2014 tarihinde Muhasebe Birimi Müdürü 
olarak Bankamızdaki görevine başlamıştır. 01 Eylül 2014 tarihinden bu yana İç Kontrol ve 
Uyum Birimi Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 

Bankacılık alanındaki tecrübe süresi 20 yıldır ve Bankamızdaki toplam görev süresi 2014 
sonu itibarıyla 1 yıldır. 

Çağla Feride ERALP
İç Denetim Birimi Yöneticisi

Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Çağla Feride Eralp, 
2007-2014 yılları arasında çeşitli bankalarda kredi tahsis, kredi kontrol ve iç denetim po-
zisyonlarında görev yapmıştır. 01 Eylül 2014 tarihinde İç Denetim Birim Yöneticisi olarak 
Bankamızdaki görevine başlamış olup, halen bu görevini sürdürmektedir. 

Bankacılık alanındaki tecrübe süresi 7 yıldır ve Bankamızdaki toplam görev süresi 2014 
sonu itibarıyla 4 aydır. 

Çiğdem ERKE
Risk Yönetimi Birimi Yöneticisi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1990-
2014 yılları arasında çeşitli portföy yönetim şirketi, aracı kurum ve bankalarda sermaye 
piyasaları, hazine, iç kontrol, ve risk yönetimi bölümlerinde görev yapmıştır. 25 Kasım 
2013 tarihinde İç Kontrol Birimi müdürü olarak Bankamızdaki görevine başlamıştır. 

27 Ağustos 2014 tarihinden bu yana risk yönetimi birimi yöneticiliğini sürdürmektedir. 
Finansal kuruluşlardaki 24 yıllık tecrübesinin 19 yıl 6 ayı bankacılık alanındadır. Bankamız-
daki toplam görev süresi 2014 sonu itibarıyla 1 yıl 1 aydır.
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Denetçilerin Görev Süreleri ve Mesleki Deneyimleri 

Banka’nın 28 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız 
Denetim Firması olarak görev yapmak üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı denetim şirketi atanmıştır. Adı geçen bağımsız 
denetim firması, mevzuat hükümleri çerçevesinde 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sona 
ermek üzere bağımsız denetim hizmeti vermektedir.
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Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin Toplantılara 
Katılımları Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu

Denetim Komitesi

Kurumsal Yönetim 
Komitesi 

Yönetim Kurulu, aylık periyotlarda Banka merkezinde fiziken toplanmak suretiyle toplantı 
gerçekleştirmektedir. Yönetim Kurulu kararları, Esas Sözleşme’de belirtilen toplantı ve 
karar nisabına uygun olarak alınmaktadır. Yönetim Kurulu, dönem içerisinde 12 adet top-
lantı gerçekleştirmiş ve 67 adet karar almıştır. 

Denetim Komitesi, iç sistemler bünyesindeki birimler tarafından hazırlanan gündem ve 
takvime göre toplantılarını gerçekleştirmekte, bağımsız denetim kuruluşunun yöneticileri 
ile de bir araya gelerek denetim çalışmalarının kapsamı ve sonuçları hakkında detaylı bilgi 
almakta ve ayrıca denetçi kuruluşun faaliyetlerini gözden geçirmektedir. 

Denetim Komitesi dönem içerisinde, İç Kontrol ve Uyum, İç Denetim ve Risk Yönetimi 
Birimleri tarafından hazırlanan raporları, faaliyet raporlarını, risk değerlendirme raporlarını, 
içsel sermaye değerlendirme çalışmalarını, destek hizmeti kuruluşlarına ilişkin teknik ye-
terlilik, risk analiz ve yıllık değerlendirme raporlarını, bağımsız denetçinin çalışmalarını ve 
bağımsızlığını, bağımsız denetimden geçmiş finansal raporları değerlendirmek üzere Yö-
netim Kurulu toplantıları öncesinde dokuz kez toplanmış ve gerek toplantılarda gerekse 
dosya incelemek suretiyle 2014 yılında toplam 28 adet karar almıştır. Denetim Komitesi 
toplantılarını takip eden Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri iç sistemle-
rin çalışmaları hakkında bilgilendirilmektedir ve Denetim Komitesi ile İç Sistemler Grubu 
tarafından hazırlanan periyodik raporlar ve planlar Yönetim Kurulu’nun bilgisine ve/veya 
onayına sunulmaktadır.

Banka’nın, belirlenmiş hedefler, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunla-
ra istinaden çıkarılan düzenlemeler ile diğer mevzuat, ana sözleşme, banka içi düzenle-
meler ve bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm menfaat ve pay sahiplerinin hak ve 
menfaatlerini koruyacak biçimde sorumlu, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yöne-
tilmesini sağlamak, Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, kurumsal 
yönetim ilkelerine uyumu teşvik etmek ve gereken önerileri yönetim kuruluna sunmak 
amacıyla oluşturulmuştur.

Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde toplanan Komite hesap dönemi içeri-
sinde altı adet toplantı gerçekleştirmiş ve altı adet karar almıştır. 

Banka’nın ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlen-
mesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendiri-
lerek, bunlara ilişkin önerilerin her yıl rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunulması amacıyla 
oluşturulmuştur.

Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde toplanan Komite hesap dönemi içe-
risinde altı adet toplantı gerçekleştirmiş, altı adet karar almıştır. Banka’nın uygulayacağı 
ücretlendirme politikalarının, Banka’nın etik değerleri, stratejik hedefleri ve iç dengeleri 
ile uyumunu sağlayacak ve Bankacılık Kanunu ve Kanun uyarınca yürürlüğe giren dü-
zenlemelerle belirlenen esas ve usullere uyumlu olacak şekilde, “Bankaların Kurumsal 
Yönetim İlkeleri” ve “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin esas alınarak 
belirlenmesine ve alınacak aksiyonlara karar vermiştir.

Ücretlendirme 
Komitesi 



29

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU

Genel Kurul’a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 

Sayın Ortaklarımız,

Bankamızın 2014 yılı olağan Genel Kurul toplantısına katılan ortaklarımıza ayrı ayrı teşek-
kür ederiz.

Bankamız 2014 yılı faaliyetlerini %22 oranında büyüyerek tamamlamış; bağımsız dene-
timden geçmiş 2014 yılsonu konsolide olmayan mali tablolarına göre toplam aktif büyük-
lüğü 61 milyon TL’ye ulaşmıştır ve kredilerin toplam aktifler içindeki payı %84 olarak ger-
çekleşmiştir. 31 Aralık 2014 itibarıyla Banka’nın özkaynak toplamı 47 milyon TL, ödenmiş 
sermayesi 80 milyon TL olup, 27 Ocak 2015 tarihli Olağanüsü Genel Kurul kararı ile 
ödenmiş sermaye 255 milyon TL’ye artırılmıştır. 

Banka’nın toplam nakit kredileri 2014 yılsonunda yıllık %92 artışla 51,3 milyon TL’ye 
ulaşmıştır. 

Yeniden kuruluş aşamasında olan Bankamız 2014 yılını konsolide olmayan mali tablolara 
göre 1,8 milyon TL net dönem zararıyla kapatmıştır.

2014 yılı içerisindeki başarılı ve özverili çalışmalarından ötürü tüm Bankamız çalışanlarına 
Yönetim Kurulu adına teşekkür ederim. Ayrıca 2015 yılı hedef ve bütçemizin gerçekleşti-
rilmesi için tüm Bankamız çalışanları ile birlikte yoğun ve özverili çalışmalarımızın devam 
edeceğini ifade etmek isterim. 

Sayın Genel Kuruldan, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ve bağımsız denetime 
tabi tutulan konsolide olmayan finansal tablolarımızın onaylanmasını ve Yönetim Kurulu 
üyelerimizin ayrı ayrı ibrasını teklif ve arz ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Adına

Erdal Aksoy
Yönetim Kurulu Başkanı
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İnsan Kaynakları Politikası 

Bankamız ve bağlı ortaklıklarında insan kaynakları uygulamalarını ve yerel mevzuatı kapsa-
yan insan kaynakları politikası ve bağlı etik kurallar uygulanmaktadır. 

Banka’nın işe alım politikaları doğru işe doğru insan yerleştirme prensibi ile oluşturulmuştur. 
Kurum kültürümüze uygun olan ve her seviyede potansiyeli yüksek adayları Bankamıza ka-
zandırmak öncelikli hedefimizdir. Çalışanlarımızla iletişimimizde; Bankamızı diğer kurumlar-
dan farklılaştıran, çalışanlarımızın motivasyonunu artıran ve bağlılığını sağlayan, yenilikçi ve 
gelişim önerilerine açık bir yönetim anlayışı benimsenmektedir. İşe alım süreci her pozisyon 
için rol ve sorumlulukların, beklenen başarı göstergelerinin, aranan niteliklerin ve beklenen 
yetkinliklerin net olarak belirlenmesi ile başlamaktadır. Adayın bu kriterlere uygunluğu, işe 
karşı duyduğu hevesi ve kuruma karşı duyduğu heyecanı değerlendirilerek süreç tamam-
lanmaktadır. Bu süreçte aşağıda belirtilen araçlar ve kanallar kullanılmaktadır. 

• Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri
• İnternet siteleri veya danışmanlık firmaları
• İnsan kaynakları ve fonksiyon yöneticileri tarafından gerçekleştirilen aday görüşmeleri
• Gereken pozisyonlar için iş bilgisini ve yabancı dil bilgisini ölçen testler

Personelin Banka’nın amaçları doğrultusunda davranması ve çalışmasını sağlayacak ve 
Banka’nın hizmet kalitesini yükseltecek eğitimleri alması sağlanır. Banka başarıyı ve yaratı-
cılığı teşvik edici düzenlemelerini insan kaynakları politikası kapsamında uygular. Sağlanan 
ücret ve yan haklar konusunda çalışanlarımızın bugününü ve bunun yanında geleceğe yö-
nelik çıkarlarını korumaya odaklı yöntemler kullanılmakta olup, pazar araştırmalarına bağlı 
ücret sistematiği de dikkate alınmaktadır. Bankamızda brüt ücret politikası uygulanmakta 
olup, çalışanlarımıza yan haklar olarak sağlık ve hayat sigortası, yemek çeki, pozisyon ihti-
yaçlarına göre cep telefonu, araç sağlanmaktadır.

Performansa dayalı yapılan ödemelerde dikkate alınan kriterler, Ücretlendirme Politikası ile 
belirlenmiş olup, Banka’nın performansının yanı sıra ilgili işkolu/fonksiyonun aşağıda belirti-
len ölçülebilir kriterlerle değerlendirilmesine dayanmaktadır.

• Önceden belirlenmiş finansal ve/veya finansal olmayan performans kriterleri, 
• Değerlere bağlı profesyonel davranış, iş etiği kodu ve Banka politika/prosedürlerine 

uyumluluk, 
• Risk yönetimi ve yasal mevzuata uyum konusundaki katkı, 
• Gerekli durumlarda ilgili partilerin yönetsel davranışlarına dayanan bireysel performans.

Banka’nın dönem içerisinde zarar üreten yapısı nedeniyle performansa dayalı olarak çalı-
şanlarına yapılan bir başarı primi ödemesi bulunmamaktadır.

Hesap dönemi içerisinde 12 personel işe alınmıştır. Banka içi rotasyon ve terfi uygulamaları 
ile çalışanların bilgi ve becerilerinden optimum seviyede fayda sağlanması, Banka ihtiyaç-
larının hızlı ve efektif bir şekilde karşılanması amaçlanmıştır. Banka stratejileri ve hedefleri 
çerçevesinde çalışanların mesleki bilgi ve gereksinimlerini karşılamak ve kişisel gelişimlerini 
sağlamak amacıyla kurum içi eğitim programları organize edilmiş ve diğer kurum/kuru-
luşların organizasyonlarına katılım sağlanmıştır. Ücretlendirme ve yan haklarla ilgili sektör 
uygulamaları izlenmiş ve mevcut uygulamalar kapsamında yıllık ücret artışları ve diğer yan 
haklarla ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla PashaBank bünyesinde görev yapan personel profilimiz aşa-
ğıdaki gibidir:

• Banka personel sayısı: 26 • Ortalama iş tecrübesi (yıl): 15
• Yaş ortalaması: 39 • Yükseköğrenim: 20
•  Lisansüstü / Doktora dereceli  • Diğer: 3 

çalışanlarımız: 3

Personelin PashaBank’ın 
amaçları doğrultusunda 
davranması ve 
çalışmasını sağlayacak 
ve Banka’nın hizmet 
kalitesini yükseltecek 
eğitimleri alması 
sağlanır. PashaBank’ın 
başarıyı ve yaratıcılığı 
teşvik edici 
düzenlemelerini insan 
kaynakları politikası 
kapsamında uygular.
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Kâr Dağıtım Politikası

Banka Aleyhine Açılan ve Banka’nın Mali Durumunu ve 
Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası 
Sonuçları Hakkında Bilgi 

Banka’nın kâr dağıtımı konusundaki genel politikası Banka’nın mali bünyesi, yapılacak 
olan yatırımlar, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik konjonktür ve Bankacılık 
Mevzuatı izin verdiği ölçüde kâr dağıtımı yapılmasını mümkün kılar.

Banka’nın kâr dağıtımına ilişkin esaslara Banka’nın Esas Sözleşmesi (“BES”) ve internet 
sitesinde yer verilir.

Türk Ticaret Kanunu ve BES hükümleri çerçevesinde ayrılması gereken kanuni yedek 
akçeler ayrıldıktan sonra, bankalar hakkında mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasına 
tabi olarak Genel Kurul, münhasır takdirine göre ve hiç bir şekilde müktesep hak teşkil 
etmemek üzere kalan kârdan Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya Banka’nın üst düzey 
yöneticilerine ve personele dilediği oranda kâr tahsis olunmasına karar verebilir.

Bakiye kârın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasına veya fevkalade yedek 
akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir. 

Banka’nın mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte davası bulunmamaktadır. 
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle rapor dönemi içerisinde Banka ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanmış idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

PashaBank’ın kâr 
dağıtımı konusundaki 
genel politikası 
Banka’nın mali 
bünyesi, yapılacak olan 
yatırımlar, sektörün 
içinde bulunduğu 
koşullar, ekonomik 
konjonktür ve Bankacılık 
Mevzuatı izin verdiği 
ölçüde kâr dağıtımı 
yapılmasını mümkün 
kılar.
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Destek Hizmeti Alınan Kuruluşlara İlişkin Bilgiler 

Bankamızın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklamalara, sırasıyla “Faaliyet Raporunun” 
Ek -2’sinde sunulmuş olan,1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Ra-
porlama Standartlarına göre hazırlanarak sunulmuş olan 31/12/2014 tarihinde sona eren 
hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporlarının 
beşinci bölüm yedinci dipnotlarında “Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıkla-
malar” ile “Ana ortaklık Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar” kısmında 
yer verilmiştir.

“Destek Hizmeti” niteliğinde olan dışarıdan temin edilen hizmetler, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu tarafından 5 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe konulan “Bankaların 
Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmiştir. Bankamız 
2014 yılında, ana bankacılık sistemi Inter-Vision yazılımının işletilmesi ve geliştirilmesi-
ne, iş sürekliliği yönetimi kapsamında ikincil sistemlerin olağanüstü durum merkezinde 
barındırılmasına yönelik “Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama A.Ş.” unvanlı destek hizme-
ti kuruluşundan, SWIFT’in IP tabanlı mesajlaşma ağı olan SWIFTNet uygulamaları ve 
servislerine bağlantı için SWIFT onaylı Servis Büro olarak hizmet veren “Fineksus Bili-
şim Çözümleri Tic. A.Ş.” unvanlı destek hizmeti kuruluşundan, bordrolama işlemlerinin 
gerçekleştirilmesine yönelik “MONADHR Dış Kaynak Yönetimi Ltd. Şti.” unvanlı destek 
hizmeti kuruluşundan destek hizmeti almıştır. 

Risk Grubu ile Yapılan İşlemler
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Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarının öneminin de bilincinde 
olan Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı 
“Kurumsal Yönetim Tebliğ” ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine prensip olarak 
uyum kararı almış olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Pasha Yatırım Bankası 
A.Ş.’nin (“Banka”) SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine olan inancı ve yönetim mekanizmala-
rını güçlendirerek kurumsal yapısı ve anlayışı ile uluslararası ilkeler ve sektör uygulamaları 
da dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve menfaat sahiplerinin Banka’nın faaliyetleri hakkında bilgilen-
dirilmelerini teminen internet sitemizin içeriği genişletilmiştir. Kurumsal yönetim ilkelerine 
uyum hususundaki çalışmalarımız 2013 yılında hissedarlık yapısının el değiştirmesiyle 
ivme kazanmıştır. Hissedarlarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusuna verdik-
leri önemin göstergesi olarak 2013 yılında seçilen üç bağımsız yönetim kurulu üyesi 2014 
yılında görevlerini sürdürmüştür.

Bankamız, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu 2014 yılında daha ileriye taşımak üzere 
çalışmalarını yürütmüş, 2014 yılı Haziran ayında Kurumsal Yönetim Performansı’nı öl-
çümlemek amacıyla SPK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir Kurumsal Yönetim De-
recelendirme firması olan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri 
A.Ş. tarafından ilk kez incelemeye tabi tutulmuş ve 10 tam puan üzerinden 8,86 almıştır. 
Kurumsal Yönetim derecelendirmesinde alınan bu sonuç, Bankamızın SPK tarafından 
belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağladığını teyit etmektedir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporu www.pashabank.com.tr adresindeki Banka 
kurumsal internet sitesinden yayımlanmaktadır.

Dönem içerisinde uygulanmayan zorunlu ilkelerin gerekçesine ilke bazında aşağıda yer 
verilmiştir. 

BÖLÜM-I PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Banka hissedarlarının pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleş-
meye ve diğer banka içi düzenlemelere uyumu sağlamak ve bu hakların kullanılmasını 
sağlayacak gerekli önlemleri almak üzere, doğrudan Genel Müdüre ve ilgili Genel Müdür 
Yardımcısına bağlı olarak çalışan, Finansal Planlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Birimi 
(“FPK”) ile Hukuk Birimi’nin dahil oldukları Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2014 yılı içerisinde te-
sis edilmiştir. Dönem içinde Yatırımcı İlişkileri Birimine yapılan başvuru bulunmamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasın-
daki iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu olarak buna ilişkin 
gerekli işlemlerin yürütülmesi görevini yerine getirir. Başlıca görevleri aşağıda sıralanmıştır:

a) Yatırımcılar ile Banka arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin 
kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

b) Pay sahiplerinin Banka ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
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c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulma-
sı gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas 
sözleşmeye ve diğer Banka içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak 
tedbirleri almak.

d) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üze-
re sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini 
gözetmek ve izlemek.

e) Yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere Yönetim Kurulu’na 
rapor sunmak.

Banka, pay sahipleriyle olan ilişkilerini, 27.02.2014 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölü-
mü aracılığıyla yürütmekte olup, ihtiyaç duyulan hallerde İç Kontrol ve Uyum Biriminden 
destek almaktadır. 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Tokkuzun’a bağlı olarak faa-
liyetlerini sürdürmekte olup, aşağıdaki kişiler görev yapmaktadır:

Adı Soyadı Unvanı Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi

Yeşim Çağlar
Finansal Planlama, Kontrol ve 
Yatırımcı İlişkileri Müdür Yrd. (212) 705 8908 yesim.caglar@pashabank.com.tr

Sermaye Piyasası 
Faaliyetleri Düzey 3 

Lisansı ve Kurumsal 
Yönetim Derecelen-

dirme Lisansı
Sinem A. Güven Hukuk Müşaviri (212) 705 8919 sinem.guven@pashabank.com.tr -

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, gerektiğinde diğer birimlerden görüş alarak ve bu birimlerle 
koordinasyon içinde pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğin-
deki bilgiler hariç olmak üzere Banka’nın faaliyetleri, finansal durumu, stratejileri hakkında 
bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile Banka yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin 
yönetilmesinden sorumludur. 

FPK Birimi, Uyum Birimi ve Hukuk Müşavirliği; 2014 yılında internet sitesinin güncellen-
mesi, yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarının hazırlanması, Genel Kurul toplantılarının ya-
pılması, ara dönem ve yılsonu mali verileri ve Banka ile ilgili sunum hazırlanması, kurum-
sal yönetim ilkelerine uyum hususunda çalışmaların yapılması faaliyetlerini yürütmüşlerdir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2014 yılı içerisinde yürüttüğü faaliyetlerini Kurumsal Yönetim 
Komitesi toplantısında komite üyeleri ile paylaşmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Banka’nın internet sitesinde kamuya yönelik bilgileri içeren esas sözleşme, ortaklık ya-
pımız, finansal bilgiler, faaliyet raporlarımız, Genel Kurul toplantı tutanakları ve çağrıları, 
ticaret sicil ve iletişim bilgilerimiz sunulmaktadır.

Banka’nın Kurumsal Yönetim Politikası uyarınca pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme 
hakkının kullanımında ana prensip pay sahipleri arasında ayırım yapılmamasıdır. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
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Bankamız esas sözleşmesinin 33. Maddesinde “Banka’nın bağımsız denetimi, bankalar-
da bağımsız denetim yapmaya yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafından ilgili mev-
zuata göre yapılır. Denetim yapacak bağımsız denetleme kuruluşu Genel Kurul tarafından 
seçilir.” hükmü mevcut olup, özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenle-
me bulunmamaktadır. Bankamıza dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir 
talep yapılmamıştır. 

4. Genel Kurul Toplantıları 

Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeler Banka’nın internet sitesinde de yer verilen 
ve kamuya açık olan “Banka Esas Sözleşmesi”nde (“BES”) ve “Genel Kurulun Çalışma 
Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”de yer almaktadır. 

Banka’nın 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 28 Mart 2014 tarihinde Genel Müdürlük 
şirket adresinde fiziki ortamda düzenlenmiştir. 

Esas sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıla-
rında nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Olağan Genel Kurul Toplantısına 
toplam 80.000.000 adet paydan 79.525.121 adet paya sahip ortaklarımız iştirak etmiş 
ve nisap %99,74 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan Genel Kurul toplantılarına herhangi bir 
medya grubu katılmamıştır. 

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 27 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel 
Kurul ile;

Banka’nın sermayesini 80.000.000 TL ‘den 255.000.000 TL’ye çıkarmış ve söz konusu 
artırım ile ilgili olarak Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 7. maddesini tadil etmiştir. 

Ticaret unvanını “Pasha Yatırım Bankası A.Ş.,” işletme adını “PashaBank” olarak değiştir-
miş ve Esas Sözleşmesi’nin “Unvan” başlıklı 2. maddesini tadil etmiştir.

Genel Kurul Toplantı tarihlerinden üç hafta önce ortaklar pay defterinde yazan ortakla-
ra posta yoluyla toplantıya davet mektubu gönderilmiş, ayrıca toplantılara davet ilanları 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile birlikte Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetede 
gündem maddelerini ve vekaletname örneğini içerir şekilde yayımlanmıştır. Genel Kurul 
toplantılarına davet Yönetim Kurulu tarafından yapılmıştır. Öte yandan, söz konusu top-
lantılara pay sahiplerinin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) 
yetkilileri de davet edilmiştir. Genel Kurul toplantılarına pay sahiplerinin yanı sıra ilgili mev-
zuat çerçevesinde Genel Kurul’a katılma yetkisi bulunan resmi kuruluş temsilcileri katı-
labilmektedir.

Banka genel kurulunun toplantıya davetine ilişkin ilan ve duyurular, TTK’nın 414 üncü 
maddesi hükümleri çerçevesinde esas sözleşmenin ilgili maddesine ve yasal sürelere 
uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 3 (üç) hafta önce Türkiye 
Ticaret Sicil Gazetesinde (“TTSG”) yayımlanmıştır. Bununla birlikte toplantı ilanı internet 
sitemizde ve Hürses gazetesinde ilan edilmiş ve pay sahiplerine mektup gönderilmesi 
suretiyle toplantının günü, yeri ve gündemi bildirilmiştir. 
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Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Faaliyet raporumuz Genel Kurul Toplantısı öncesinde Banka’nın merkezinde ve internet 
sitesinde yasal süreler içerisinde ortaklarımızın bilgi ve incelemesine sunulmuştur. Nama 
yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarına katılımını teminen Ortaklar Pay Defteri’ne 
kayıt için herhangi bir süre söz konusu değildir. 

Bankamızın Genel kurul toplantı tutanakları Banka internet sitesinin bilgi toplumu hizmet-
leri sahasında pay sahiplerine sürekli açık tutulmaktadır. 

Bankamız pay sahipleri gündeme ilişkin konularda görüş beyan etme ve soru sorma 
hakkına sahip olup bu anlamda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. 

Dönem içerisinde gerçekleşen Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay 
sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

Önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikte kararların Genel 
Kurul tarafından alınması konusunda esas sözleşmemizde bir hüküm bulunmamakta 
olup, limitleri dahilinde Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulumuz işlem yapmaya yetkilidir. 
Söz konusu kararın Yönetim Kurulu görevleri içerisinde olmasının gerekçesi kararların 
daha hızlı alınmasını sağlamaktır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço, 
gelir-gider hesapları ile denetçiler tarafından hazırlanan rapor, bağımsız denetim kurulu-
şunun seçimi, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi, yıl içinde boşalan Yönetim 
Kurulu üyeliğine yapılan atamalar, alım satımı ve kiralaması yapılan gayrimenkuller, gi-
derler, ödenen vergiler, yıl içinde yapılan yardım ve bağışlar Genel Kurul’un bilgisine ve 
ibrasına sunulmaktadır.

Dönem içinde yapılan bağış tutarı bulunmamakta olup, bağış politikasına ilişkin iç düzen-
lemeler Kurumsal Yönetim Politikası ile oluşturulmuştur. 

Banka Esas Sözleşmesi hükümlerine göre vekaleten oy kullanılması mümkündür. Esas 
sözleşmenin 26'ncı maddesine göre pay sahipleri genel kurul toplantılarında oy kullanma 
haklarını bizzat kullanabilecekleri gibi kendilerini diğer pay sahipleri, hariçten tayin ede-
cekleri bir temsilci yahut TTK m. 428’e göre tayin edilecek organın temsilcisi, bağımsız 
temsilci veya kurumsal temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. 

Genel kurul tutanakları Banka’nın internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bilgi toplumu hiz-
metleri sahasında yayımlanmakta ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmektedir.

Banka’nın 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 tarihinde Banka 
merkezinde yapılacaktır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Banka’nın esas sözleşmesinde imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Banka’nın, karşılıklı 
iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır. 

6. Kâr Payı Hakkı

Kâr dağıtımına ilişkin politikalar Kurumsal Yönetim Politikası çerçevesinde oluşturulur. 
Banka’nın kâr dağıtımı konusundaki genel politikası Banka’nın mali bünyesi, yapılacak 
olan yatırımlar, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik konjonktür ve Bankacılık 
mevzuatı izin verdiği ölçüde kâr dağıtımı yapılmasını mümkün kılar.
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Banka’nın kâr dağıtımına ilişkin esaslara Banka Esas Sözleşmesi (“BES”) ve internet si-
tesinde yer verilir.

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve BES hükümleri çerçevesinde ayrılması gereken kanuni 
yedek akçeler ayrıldıktan sonra, bankalar hakkında mevzuatın gerektirdiği izinlerin alın-
masına tabi olarak Genel Kurul, münhasır takdirine göre ve hiç bir şekilde müktesep 
hak teşkil etmemek üzere kalan kârdan Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya Banka’nın üst 
düzey yöneticilerine ve personele dilediği oranda kâr tahsis olunmasına karar verebilir.

Bakiye kârın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasına veya fevkalade yedek 
akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir. 

7. Payların Devri

Bankamız Esas Sözleşmesinde hisse senetlerinin devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadır. 

Banka’nın paylarının devri Bankacılık Kanunu, TTK, Esas Sözleşme hükümlerinin saklı 
tutulması kaydıyla serbesttir.

BÖLÜM-II
KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası 

Bankamız Bilgilendirme Politikası; Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu olarak oluşturul-
muş, Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmış olup, internet sitesinde yayınlanmakta-
dır.

Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslara Bilgilendirme Politika-
sında yer verilir.

Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi 
Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. 

Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve şirkete yöneltilen soruları ce-
vaplamak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmiştir. Bilgilendirme politikasının 
yürütülmesi ile sorumlu olan kişilerin isimleri ve görevlerine mevcut raporun “Yatırımcı 
İlişkileri Bölümü” bölümünde yer verilmiştir.

Kamuya açıklanan bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine 
yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük 
maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve 
Banka’nın internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Bankamız internet sitesinin adresi www.pashabank.com.tr’dir. İnternet sitesinin kullanı-
mına ilişkin esaslara Kurumsal Yönetim Politikasında yer verilmektedir. 
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İnternet sitesinde yayımlanan içeriğe aşağıdaki tabloda yer verilmiş olup, burada yer alan 
bilgilerin sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilmektedir.

KURUMSAL YAPI YATIRIMCI İLIŞKILERI 
Tarihçemiz • Finansal Raporlar (Son 5 Yıl) 

• Yıllık Faaliyet Raporları
• Ara Dönem Faaliyet Raporları
• Bağımsız Denetim Raporları

• Hissedarlarımız
• Pasha Bank OJSC
• Aksoy Holding 

• Esas Sözleşme 

• Kurumsal Yönetim
• Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz
• Politikalar 

• Bağış ve Yardım Politikası
• Bilgilendirme Politikası
• Etik İlkeler
• Gizlilik Politikası
• İnsan Kaynakları Politikası
• Kâr Dağıtım Politikası
• Kurumsal Yönetim İlkeleri
• Tazminat Politikası
• Ücretlendirme Politikası
• Sürdürülebilirlik, Çevre ve Sosyal Sorumluluk Politikası

• Derecelendirme 
• Kurumsal Yönetim Derecelendirme

• Ortaklık Yapısı • Hizmet ve Kredi Sözleşmeleri
• Ticaret Sicil Bilgileri • Uygulanan Azami Faiz ve Komisyon Oranları 
• Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu • Genel Kurullar
• Organizasyonumuz 

• Yönetim Kurulu
• Denetim Komitesi
• Kurumsal Yönetim Komitesi
• Ücretlendirme Komitesi
• Yöneticilerimiz
• Organizasyon Şeması

• İç Yönerge

• Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı • Genel Duyurular / PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.’den Haberler
• Genel Müdür'ün Mesajı • Yatırımcılara Yönelik Duyurular 
ÜRÜN VE HIZMETLERIMIZ • Hakem Heyeti 
• Yatırım Bankacılığı • Sıkça Sorulan Sorular
• Kurumsal Ve Ticari Bankacılık • Yatırımcı İlişkileri İletişim
• Hazine ve Finansal Kuruluşlar İNSAN KAYNAKLARI
• Aracılık Hizmetleri • İK Politikamız
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ • Bankamızdaki Kariyer Fırsatları
İLETİŞİM • İş Başvurusu

10. Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu, Banka’nın faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağ-
layacak ayrıntıda, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen bilgi ve verileri içerecek şekilde 
hazırlanmaktadır.

Öte yandan, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere ve Kurumsal Yönetim İlkelerine 
Uyum Raporuna yıllık faaliyet raporunda yer verilmektedir. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
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BÖLÜM–3 MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Tüm menfaat sahipleri, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, SPK düzenlemeleri 
çerçevesinde Banka için ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler haricinde Banka tarafından 
genel kurul tutanakları, toplantılar, elektronik posta ve internet sitesi aracılığı ile bilgi-
lendirilmektedir. Ayrıca kamuyu aydınlatma araçları ve yöntemleri Bilgilendirme Politikası 
çerçevesinde oluşturulmuş olup, internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Banka’nın “Etik İlkeler Yönetmeliği” dokümanında menfaat sahipleri ile ilişkiler ayrı gruplar 
olarak ele alınmaktadır. 

Bankamızın ve/veya çalışanlarımızın risk yönetimi veya uyum ile alakalı olabilecek bir risk-
le karşılaşmaları durumunda, doğrudan Uyum Birimi ile temasa geçme olanağını sağla-
yan bir iç bildirim sistemi ve iletişim hattı tesis edilmiştir. 

Menfaat sahiplerinin bildirmiş olduğu mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan iş-
lemler İç Denetim Birimine raporlanır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Tüm paydaşların her türlü görüş, öneri, istek, bilgi taleplerini ve şikayetlerini e-posta ka-
nalıyla bankaya iletebilmeleri için internet sitesi üzerinde müşteri hattı ve şikayet hattı 
oluşturulmuştur. 

Banka çalışanlarının yönetime katılımını destekleyici modeller, teşvik ve ödüllendirmeye 
ilişkin uygulama esasları “İnsan Kaynakları Politikası” çerçevesinde oluşturulur. 

Etkin ve verimli iş ilişkilerinin kurulması ve ekip ruhunun oluşturulması amacıyla, çalışanlar 
arasında iletişimi artırıcı ve takım ruhunu destekleyen çalışmalar yapılmaktadır.

Çıkar çatışmalarının etkili bir şekilde ortaya çıkarılması ve çözümlenmesi için sorumluluk-
lar, çıkar çatışmalarını önlemek için Banka tarafından alınan önlemler ve kontrol süreçleri 
“Kurumsal Yönetim Politikası” çerçevesinde uygulanmaktadır. 

13. İnsan Kaynakları Politikası

Banka’nın insan kaynakları ile temel politikaları tüm çalışanlara imza karşılığı tebliğ edilen 
İnsan Kaynakları Politikası dokümanında açıkça yer almaktadır. 

İnsan Kaynakları Politikası, personel politikasına ilişkin temel ilkeler ile birlikte, işe alımdaki 
süreç ve prensipler, performans yönetimi, görevde yükselme, ücretler, ücret dışı yararlar, 
ödüllendirme, disiplin hükümleri ve iş sözleşmesinin sonlandırılması hakkındaki bilgileri 
içerir. 

Banka’nın İnsan Kaynakları Politikası, Yönetim Kurulu adına İnsan Kaynakları Komitesi 
tarafından aşağıda belirtilen ilkeler göz önünde tutularak tayin ve tespit olunur. Banka’nın 
her düzeyindeki kadrolarında mümkün olan en kalifiye ve yetenekli personeli bulundur-
mak Banka’nın amacıdır. İşe alım sürecinde, yazılı olarak belirlenmiş temel işe alım kriter-
lerine uygun hareket edilmektedir. 
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Buna paralel olarak İnsan Kaynakları politikasında aşağıda belirtilen temel ilkeler esas 
alınır. 

a) Banka’da işin nitelik ve özelliklerine uygun personel istihdamını gerçekleştirmek, tüm 
personele yetenek ve yeterliliklerine göre yetişme imkânları sağlamak,

b) Personelin en yüksek verimde çalışmasını sağlayarak optimum sayıda personel istih-
dam etmek,

c) Personelin gelişmesini sağlamak amacıyla seminerler ve hizmet içi eğitim programları 
düzenlemek,

d) Personeli başarılı olmaya teşvik etmek ve ödüllendirmek, 

e) Banka içinde eleman yetiştirme çabası göstermek ve oluşan kadro ihtiyaçlarında Ban-
ka personeline öncelik vermek ve Banka personeline yeteneklerine göre yükselme im-
kânı tanımak,

f) Personeli; kendilerini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, personelin gö-
rüşlerini üst kademeye kolaylıkla iletmelerini sağlamak amacıyla etkin iletişim araç ve 
yöntemleri geliştirmek,

g) Tüm yöneticileriyle birlikte personelin çalışma isteklerini artırıcı bir iş ortamı oluşturmak 
ve iyi beşeri ilişkiler kurulmasına ortam hazırlamak,

h) Personel arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çalışanların mesleki ve kişisel gelişi-
mi için gerekli olan ortam ve şartları sağlamak, 

ı) Bir üst unvana yükselmek için gerekli koşulları sağlayan personele, kariyer imkanları 
sunmak, 

i) Personele piyasa ve Banka bütçe olanakları doğrultusunda günün koşullarına göre 
yeterli ücret ve özlük hakları sağlamak, 

j) Banka’nın hedefine ulaşmak için ihtiyaç duyulan işin niteliğine göre uygun yetkinlikte 
insan kaynağını temin etmek, 

k) Personelin görüş ve önerilerini ifade edebileceği iletişim kanallarını açmak,

l) Personelin ortak hedefler etrafında buluşmalarını sağlamaya çalışmak, kurum kültürü-
nün paylaşılmasını ve kuruma bağlılığı sağlamak, 

m) Personeli yaratıcı düşünmeye ve işlemleri geliştirecek yeni fikirler üretmeye özendire-
cek bir iş ortamı sağlamak,

Öte yandan, tüm Banka çalışanlarının görev tanımları bulunmaktadır. 

Bankamızda çalışanların verimliliğini arttırmak ve başarılarını ödüllendirmek için hedef 
bazlı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Banka’nın performans sistemi, 
hedeflere ve bunların gerçekleştirilmesine bağlı olarak çalışanların performansını ölçmek-
tedir. Bu amaçla; finansal, müşteri, içsel süreçler, öğrenme ve gelişim perspektiflerinin 

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
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baz alındığı dört ana bölümden oluşan Hedef Performans Karneleri kullanılmaktadır. Her 
üç aylık dönem sonunda periyodik olarak Birim Yöneticileri ve Banka Üst Yönetimi ile 
performans değerlendirme toplantısı yapılır. Performans değerlendirme toplantılarında 
hedeflere ulaşma düzeyi değerlendirilerek alınacak aksiyonlar görüşülür.

Oluşan açık pozisyonlar öncelikle kurum içerisinden giderilmekte, çalışanlar belirlenen 
kariyer planları doğrultusunda eğitim ve gelişim programları ile desteklenmektedirler

Banka’nın organizasyon yapısı ve çalışanların görev tanımları Banka’nın dosya sunucu-
sunda yayınlanmaktadır ve çalışanlar düzenlenen duyurular ile bilgilendirilmektedir.

İnsan Kaynakları Birimi, Banka’nın hedefleri doğrultusunda diğer Birimler ile koordinas-
yon içerisinde çalışmakta; işe alım aşamasında ilgili pozisyon için doğru hedef grubuna 
ulaşarak işe en uygun adayın seçilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca tüm adayların kurum 
kültürüne uygun, açık iletişim ve sürekli gelişime inanan, müşteri ve sonuç odaklı, pozis-
yon için gerekli eğitim ve yabancı dil bilgisine sahip olmasına önem verilmektedir.

Bir üst unvana yükselebilmek için öğrenim durumuna göre mevcut unvandaki minimum 
hizmet süreleri belirlenmiştir. Çalışanlar İnsan Kaynakları Politikası ile tanımlanmış ve ilan 
edilmiş kriterleri sağlayarak bir üst unvana terfi edebilmektedirler.

Bankamızda “Ücretlendirme Komitesi”, BDDK tarafından düzenlenen “Bankaların Ku-
rumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” kapsamında faaliyet göstermek amacı ile 
09 Ekim 2013 tarih ve 52 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 2013 yılı içerisinde kurulmuş-
tur. Ücretlendirme Komitesi, Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında 
Yönetim Kurulu adına ücret yönetimine ilişkin uygulamaların izlenmesinden, Bankaların 
etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasından, ücretlendirme po-
litikasını gözden geçirip ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen önerilerin Yönetim Kurulu’na 
sunulmasından ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumlulukları 
ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerin yerine getirilmesinden so-
rumludur. 

Ücretlendirme Komitesi, 2014 yılının birinci çeyreğinde yapılan ilk toplantısında, Banka-
mızdaki ücret sistematiği hakkındaki politikalar ve uygulamaları gözden geçirmiş, söz 
konusu toplantı kapsamında, Banka’nın ücretlendirme uygulamalarına ilişkin olarak risk 
yönetimi çerçevesinde gerçekleştirdiği değerlendirmeleri ve önerilerini rapor ile Yönetim 
Kurulu’na sunmuştur. 

Banka’nın Ücretlendirme Politikası, “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkeleri” ve “Sermaye 
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri” esas alınarak oluşturulmuş ve 10 Mart 2014 
tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

Banka’nın ücretlendirme politikası, 28 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel 
Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunularak onaylanmış ve mevzuat düzenlemeleri 
gereğince Banka’nın internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Banka çalışanlarına yönelik tazminat politikası belirlenirken 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı 
İş Yasası referans kabul edilmektedir. 

Banka yönetimine 2014 yılında çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda bir şikâyet gel-
memiştir.
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İnsan Kaynakları Biriminin eğitim faaliyetlerindeki temel hedefleri ise;

• Kariyerle bağlantılı eğitimlerle, çalışanlarımızın hem mevcut işindeki performansını ar-
tırması ve üst pozisyona hazırlanması,

• Çalışanlarımızın birbirleri ve müşterilerimiz ile ilişkilerinin olumlu yönde gelişiminin des-
teklenmesi, 

• Kişisel gelişim eğitimleri ile çalışanlarımızın iş ve sosyal yaşam kalitelerinin artırılması-
na katkı sağlamaktır.

Bankaya gönderilmek istenen iş başvuruları için hr@pashabank.com.tr e-posta adresi 
kullanılmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan “Etik İlkeler Yönetmeliği”; müşteriler, çalışanlar, di-
ğer finansal kuruluşlar ve tüm menfaat sahipleri ile oluşturulacak her türlü iş ve işlemlerde 
uyulacak kurallar bütününü ifade etmekte olup, Banka’nın bilgilendirme politikası çerçe-
vesinde internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. 

Etik İlkeler, rakipler, müşteriler, tedarikçiler, personel, medya, kamu kurum ve kuruluşları 
olarak kategorize edilen banka içindeki ve dışındaki tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkile-
rin düzenlenmesi amacını içermektedir. 

Pasha Yatırım Bankası A.Ş., Etik İlkeleri, uygulamakta olduğu Kurumsal Yönetim Politika-
sı ve İnsan Kaynakları Politikasının ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmektedir. 

Etik İlkeler; müşteriler, çalışanlar, diğer finansal kuruluşlar ve tüm menfaat sahipleri ile 
oluşturulacak her türlü iş ve işlemlerde uyulacak kurallar bütününü ifade etmektedir.

Etik İlkeler Yönetmeliği ile belirlenen kural ve düzenlemelere uyum tüm çalışanların genel 
sorumlulukları arasında olup, uyum ve kabul beyanında bulunulması zorunludur. 

Banka’nın Sürdürülebilirlik, Çevre ve Sosyal Sorumluluk Politikası 28 Nisan 2014 tarihi 
itibarıyla yürürlüğe konulmuştur. 

2014 yılında Banka’nın mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle düzenleyici ve 
denetleyici otoritelere ödediği bir ceza bulunmamaktadır. 

BÖLÜM–4 YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu 

BES’in ikinci bölümünde Banka’nın teşkilatı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yet-
kileri belirtilmektedir. Buna göre; Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları Türk 
Ticaret Kanunu’nun ve Bankacılık Kanunu’nun hükümleri ile tespit edilmiş esaslara ve 
Esas Sözleşme hükümlerine tâbidir.

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verilebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmek-
tedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
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Bankamızın Yönetim Kurulu üyeleri ve görev alanları aşağıda belirtilmektedir. Yönetim 
Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine Banka’nın yıllık faaliyet raporunda, internet sitesinde ve 
MKK E-şirket portalında yer verilmekte olup, Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişlerine 
faaliyet raporumuzun 20, 21 ve 22. sayfasından ulaşılmaktadır. 

Adı-Soyadı Unvanı Göreve Başlama Tarihi
Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı 28 Ağustos 2013-Devam Ediyor
S.Batu Aksoy Yönetim Kurulu Başkan Vekili 20 Ağustos 2013-Devam Ediyor
H.Cenk Eynehan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 20 Ağustos 2015-Devam Ediyor
Afag Mustafayeva Yönetim Kurulu Üyesi 08 Kasım 2013-Devam Ediyor
Adnan Aykol Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 28 Ağustos 2013-Devam Ediyor
Süreyya Serdengeçti Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 26 Eylül 2013-Devam Ediyor
Mesut Özdinç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 13 Ocak 2014-Devam Ediyor

Yönetim Kurulu üyeleri, son olarak 27 Ocak 2015 tarihli olağanüstü genel kurul toplantı-
sında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir ve görev süreleri devam etmekte-
dir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankamız dışında başka görev veya görevler alması, Türk 
Kanunlarıyla aksi belirtilmedikçe, yazılı belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. 

SPK kurumsal yönetim uygulamalarına göre bankaların denetim komitesi üyeleri bağım-
sız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edilmektedir.

2014 yılı sonu itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerinin üçü bağımsız olmak üzere, Süreyya 
Serdengeçti, Adnan Aykol ve Mesut Özdinç bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak gö-
rev yapmaktadır. Dönem içinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını orta-
dan kaldıran bir durum oluşmamıştır. 

Banka’nın Genel Müdür dışında icracı üyesi bulunmamaktadır. 

Banka esas sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim Politikası uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdür’ün yetkileri net bir şekilde ayrıştırılmıştır. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışındaki kuruluşlarda aldıkları görevlere aşağıdaki tab-
loda yer verilmiş olup, anılan bilgiler ayrıca Banka’nın internet sitesinde ilgililerin özgeç-
mişlerinde açıklanmaktadır.
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ADI-SOYADI GÖREVİ BANKA DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER

YER ALDIĞI 
KOMİTELER VE 
GÖREVLERİ

Erdal Aksoy
Yönetim Kurulu 
Başkanı

Aksoy Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
Turcas Petrol A.Ş.ve Bağlı Ortaklıkları - Yönetim Kurulu Başkanı
Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm Tic. A.Ş. (Conrad Oteli)– Yönetim Kurulu Başkanı
Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri- Yönetim Kurulu Başkanı
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Shell & Turcas Petrol A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Ücretlendirme Komitesi Başkanı

S. Batu Aksoy Yönetim Kurulu Üyesi

Aksoy Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Turcas Petrol A.Ş.ve Bağlı Ortaklıkları  - CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi
Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm Tic. A.Ş. (Conrad Oteli)– Yönetim Kurulu Üyesi
Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri- Yönetim Kurulu Üyesi 
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Ücretlendirme Komitesi Üyesi

H. Cenk Eynehan
Genel Müdür ve 
Yönetim Kurulu Üyesi - - 

Afag Mustafayeva Yönetim Kurulu Üyesi

Pasha Holding LLC – Yatırım Komitesi Üyesi 
KAPİTAL Bank ASC – Yönetim Kurulu Üyesi 
Pasha Sigorta - Denetim Komitesi Başkanı  
Pasha Holding LLC - Denetim ve Gözetim Dairesi Başkanı -

Adnan Aykol
Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi - - 

Süreyya Serdengeçti
Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Öğretim Görevlisi TEPAV - Direktör

Denetim Komitesi Başkanı 
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı 

Mesut Özdinç
Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi - Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı)

Denetim Komitesi Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu’nu oluşturan 7 kişiden; Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Aksoy’un Banka sermayesindeki dolaylı payı %58,67, Başkan Vekili Saffet 
Batu Aksoy’un dolaylı payı %20,11’dır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Genel Müdür, Yönetim Kurulu’nun verimliliğini sağlamak için yıl içinde gerçekleşecek Yö-
netim Kurulu toplantılarına ilişkin zaman çizelgesini Yönetim Kurulu’nun onayıyla belirler. 

Yönetim Kurulu, Banka işleri ve mevzuatın gerektirdiği hallerde ve sıklıkta toplanmakla 
birlikte prensip gereği ayda en az bir defa fiziki toplantılar düzenlemektedir. 

Toplantı gündemleri Banka’nın çeşitli birimlerinden gelen önergelere ve Üyelerin toplantı 
gündemine alınmasını istedikleri maddelere göre hazırlanmaktadır. Toplantı tarihi, günde-
mi ve ilgili dosyalar Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Politikası ile belirlenen 
esaslar çerçevesinde toplantıdan belirli bir süre önce eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle 
Yönetim Kurulu Üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarının ne 
şekilde yapılacağı anılan politika ile yazılı hale getirilmiştir.

Mazereti olmadığı sürece tüm Yönetim Kurulu Üyeleri toplantılara fiilen katılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekretarya 
bulunmaktadır. 
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Dönem içerisinde aylık periyotlarda toplanan Yönetim Kurulu toplam 12 adet toplantı 
gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu toplantılarına çağrı, telefon ve e-posta yoluyla yapıl-
maktadır. 

Yönetim Kurulu, gerek toplantılarda gerekse dosya incelemek suretiyle toplam 67 adet 
karar almıştır. Dönem içinde kararlar oy birliği ile alınmış ve karşı görüş bildirilen bir karar 
olmamıştır.

BES’in 16'ncı maddesine istinaden, Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile 
toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır.

Yönetim Kurulu toplantı tutanakları ve Yönetim Kurulu kararları Yönetim Kurulu Karar 
Defteri’ne kaydedilmektedir. 

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ağırlıklı oy kullanma hakkı ve/veya veto hakkı yoktur. Her üye-
nin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kuruluna iştiraklerinin şahsi nedenlerden dolayı veya 
temsil ettikleri profesyonel çıkarlardan ötürü doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat ça-
tışmasına kaynak yaratmayacağını temin ederler. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi çıkarla-
rıyla veya TTK madde 393 de belirtilen yakınlarının menfaatleri ile ilgili konuların tartışıldığı 
Yönetim Kurulu toplantılarına katılamazlar ve oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu’nun çalışma esasları Kurumsal Yönetim Politikası ile düzenlenmiş olup, 
sınırlı temsil yetkisinin devrine ilişkin TTK hükümleri çerçevesinde İç Yönerge çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Bankamızda 2014 yılında Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Bankacılık mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde aşağıda belirtilen komiteler faaliyet göstermişlerdir. Bir Yönetim Kurulu üye-
si birden fazla komitede ilgili mevzuat çerçevesinde görev alabilmektedir. 

Bu komiteler faaliyetlerini, ilgili yasal mevzuat hükümleri ile uyumlu şekilde düzenlenen 
kurum içi politika ve yönetmelikler ile Banka internet sitesinde yer alan çalışma ilkeleri 
çerçevesinde yürütmektedir.

Denetim Komitesi: 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 24 üncü maddesi gereği kurulan Denetim Komitesi, 
Yönetim Kurulu’nca, denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilme sürecinde kendisi-
ne yardımcı olmak üzere üyeleri arasından seçeceği, icrai görevi bulunmayan ve Banka-
ların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan 
asgari iki üyesinden oluşan komitedir. 
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Denetim komitesi, temel olarak Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç sistemlerinin etkinliğini 
ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili dü-
zenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız 
denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının Yö-
netim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Ku-
rulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak 
izlemek, Kanuna istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tâbi 
ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü 
sağlamakla, iç sistemler kapsamındaki birimler tarafından dönem içerisinde icra edilen 
faaliyetler ve bu faaliyetlerin sonuçlarını, Bankada alınması gereken önlemlere, yapılma-
sına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve Banka’nın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi 
bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüş ve önerilerini yönetim kuruluna 
sunmakla görevli ve sorumludur.

Süreyya Serdengeçti (Komite Başkanı - Bağımsız ve İcracı Olmayan Yönetim Kurulu 
Üyesi)
Mesut Özdinç (Komite Üyesi - Bağımsız ve İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Toplanma sıklığı: Üç ayda bir

Denetim Komitesi, yönetim kurulu toplantıları öncesinde 25 Aralık 2014, 27 Kasım 2014, 
26 Eylül 2014, 26 Ağustos 2014, 17 Temmuz 2014, 26 Haziran 2014, 27 Mayıs 2014, 
28 Nisan 2014, 28 Mart 2014 tarihlerinde dokuz kez toplanmış ve gerek toplantılarda 
gerekse dosya incelemek suretiyle 2014 yılında toplam 28 adet karar almıştır. 

Kurumsal Yönetim Komitesi: 

Banka’nın, belirlenmiş hedefler, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunla-
ra istinaden çıkarılan düzenlemeler ile diğer mevzuat, ana sözleşme, banka içi düzenle-
meler ve bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm menfaat ve pay sahiplerinin hak ve 
menfaatlerini koruyacak biçimde sorumlu, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yöne-
tilmesini sağlamak, Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, kurumsal 
yönetim ilkelerine uyumu teşvik etmek ve gereken önerileri yönetim kuruluna sunmak 
amacıyla oluşturulmuştur.

Süreyya Serdengeçti (Komite Başkanı - Bağımsız ve İcracı Olmayan Yönetim Kurulu 
Üyesi)
Mesut Özdinç (Komite Üyesi - Bağımsız ve İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Toplanma sıklığı: Minimum yılda bir kere / gerektiğinde

Kurumsal Yönetim Komitesi, 2014 yılında altı adet toplantı gerçekleştirmiş ve altı adet 
karar almıştır.

Kredi Komitesi: 

Kredi Komitesi üyelerinde aranan niteliklere haiz yeter sayıda Yönetim Kurulu üyesi olma-
ması nedeniyle, 2014 yılında Kredi Komitesi oluşturulmamıştır. Krediler Birimi tarafından 
sunulan kredi teklifleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
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Ücretlendirme Komitesi:

Banka’nın ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlen-
mesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendi-
rilerek, bunlara ilişkin önerilerin her yıl rapor halinde yönetim kuruluna sunulması amacıyla 
oluşturulmuştur.

Erdal Aksoy (Komite Başkanı -Yönetim Kurulu Başkanı)
S. Batu Aksoy (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Ücretlendirme Komitesi, 2014 yılında altı adet toplantı gerçekleştirmiş ve altı adet karar 
almıştır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Banka’nın strateji ve faaliyetlerinden doğabilecek risklerin belirlenmesi, ölçülmesi, analiz 
ve izlenmesi ile kontrol ve denetiminin yürütülmesi amacıyla, Banka faaliyetlerin kapsamı 
ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara da uygun bir yapıda oluşturulmuş durumdadır. 

İç Denetim, İç Kontrol ve Uyum, Risk Yönetimi Birimleri İç Sistemleri direktörüne bağlı 
olarak Denetim Komitesi’nin etkin gözetim ve denetimi altında faaliyette bulunmaktadır. 

Bu birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili Banka içi düzenlemeler, Bankacılık 
Kanunu ve Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde 
oluşturulmuş, Yönetim Kurulu’nca onaylanarak yürürlüğe alınmıştır. 

İç kontrol ve uyum faaliyetleri, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan İç Kontrol ve Uyum 
Birimi ve personeli tarafından, sürekli olarak kontrol edilmekte ve izlenmektedir. Risk yö-
netimi faaliyetleri ise yine Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan Risk Yönetimi Birimi ve 
personeli tarafından yürütülmektedir.

Uyum faaliyetlerinin temel amacı; Banka’da uyum riskinin amaca uygun ve etkin bir bi-
çimde yönetilerek kontrol altında tutulmasının ve bu çerçevede Banka’nın faaliyetlerinin 
yapı ve işleyiş itibarıyla devamlı surette ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlara uygun 
ve uyumlu olarak yürütülüp yönetilmesinin sağlanması ve suç gelirlerinin aklanmasının ve 
terörün finansmanının önlenmesi konularında azami katkıyı sağlamaktır.

Tüm bankacılık süreçlerini ve bilgi sistemlerinin mevzuata, kurum içi düzenlemelere ve 
bankacılık ilkelerine uygunluğu, İç Denetim Birimi ve personeli tarafından yıllık risk değer-
lendirme çalışmaları ve denetim planı çerçevesinde denetlenmektedir ve denetim sonuç-
ları Denetim Komitesine ve Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır.

Denetim Komitesi, gerek Bankacılık Kanunu ve gerekse Bankaların İç Sistemleri Hakkın-
da Yönetmelik hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu’nca denetim ve gözetim faaliyetlerinin 
yerine getirilmesinde, kendisine yardımcı olmak üzere kurulmuş komitedir. Denetim Ko-
mitesi, İç Sistem birimlerinin etkinliği ve yeterliliği ile bu sistemler ve Banka’nın muhasebe 
ve raporlama sistemlerinin Bankacılık Kanunu ve buna bağlı düzenlemeler çerçevesinde 
işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü Yönetim Kurulu adına gözetmektedir. 

Denetim Komitesi’nin döneme ilişkin değerlendirmeleri yıllık faaliyet raporunda yayımlan-
maktadır.
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19. Banka’nın Stratejik Hedefleri 

3 Şubat 2014 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamızın 2015 – 2017 yıllarını 
kapsayan strateji planının oluşturulmasına yönelik olarak yapılacak strateji çalışmalarının 
yönetimi için Yönetim Kurulu Üyelerinden Mesut Özdinç, Afag Mustafayeva ve Genel 
Müdür H. Cenk Eynehan görevlendirilmiştir.

2015 - 2017 yıllarını kapsayan strateji çalışması tamamlanmış olup, 2015 Mart ayı itibariyle 
Yönetim Kurulu’nun onayına sunulacaktır. 2015 yılsonu itibarıyla aktiflerin 296 milyon TL, 
kredi büyüklüğünün 227 milyon TL, özkaynakların 228 milyon TL üzerinde olması hedef-
lenmektedir.

Banka’nın 2015 yılı bütçesi 26 Aralık 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan 
karar ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Banka’nın yıllık bütçe hedeflerine ulaşılması konusundaki performansı Yönetim Kurulu 
tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. Bütçe hedeflerine kıyasla Banka performansı 
aylık periyotlarda gerçekleştirilen toplantılarda Yönetim Kuruluna detaylı olarak raporlan-
maktadır.

Öte yandan, Bankamızın vizyonu, değerleri ve misyonu her yıl yenilenen Faaliyet Rapo-
ru’nda ve internet sitemizde yer almaktadır.

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan mali haklar Esas Sözleşme’nin 41 inci maddesi ile 
belirlenmiştir. Anılan maddeye istinaden;

• Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Genel Kurul tarafından sapta-
nacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı 
öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman 
dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul 
tarafından belirlenir.

• Komite Başkan ve üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi 
halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu ta-
rafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu 
başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret 
ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından 
belirlenir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
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Banka’nın ücretlendirme politikası BDDK ve SPK’nın düzenlemeleri doğrultusunda uy-
gulanmaktadır. Ücretlendirme politikası yazılı hale getirilmiştir ve 28 Mart 2014 tarihinde 
gerçekleştirilen 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakla-
rın bilgisine sunulmuştur. 

27 Ocak 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu 
Üyeleri’ne, aylık 6.000 TL (altıbin) TL net ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya 
şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, izle-
yen Genel Kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına 
sunulur. 

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm 
menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla toplam olarak kamuya açıklanmaktadır. 

Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine 2014 yılında sağlanan huzur hakkı, 
ücret, prim, ikramiye, kâr payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı 899 bin TL’dir.

Bankamız tarafından yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine kredi kullandırılmamış, üçün-
cü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış, lehlerine teminatlar 
verilmemiştir. Bankamızca herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere verilecek 
borç, kredi gibi hususlara ilişkin olarak Bankacılık Kanunu’na aykırı bir durum bulunma-
maktadır. Esas Sözleşme’nin 17 inci maddesinde; Yönetim Kurulu üyeleri, kendileri ile eş 
ve velâyeti altındaki çocuklarının veya bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel 
kişilerin taraf olduğu kredi işlemlerine ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında 
yer alamaz ve bu hususu yazılı olarak yetkililere bildirir. Bankacılık Kanunu’nun Yönetim 
Kurulu üyelerine kredi kullandırılmasına ilişkin yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümleri saklıdır.” 
hükmü yer almaktadır. 
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Denetim Komitesinin İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin 
Değerlendirmeleri 

2014 yılsonu itibarıyla, bir iç sistemler direktörünün koordinasyonunda faaliyet gösteren 
iç denetim, iç kontrol ve uyum ile risk yönetimi birimlerinde birer adet personel olmak 
üzere toplam dört personel ile iç sistemler fonksiyonu işletilmektedir. 

BDDK direktifleri doğrultusunda Banka’nın iç sistemleri kapsamında yer alan iç denetim, 
iç kontrol ve uyum ile risk yönetimi fonksiyonları, Denetim Komitesi aracılığı ile Yönetim 
Kurulu’na raporlama yapmaktadır. 

Her yıl Banka’nın gelişen ve değişen faaliyetlerine, mevzuatsal değişikliklere, bir önceki 
yılsonu itibarıyla hazırlanan risk değerlendirme raporu ve risk matrisi sonuçlarına göre 
hazırlanan yıllık iç denetim planı ile yıllık iç kontrol planı Denetim Komitesi’nin onayı son-
rasında Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır. 

Yıl içinde iç sistemler birimlerinin ana faaliyetleri bu planlar doğrultusunda gerçekleştiril-
mekte ve rapora bağlanmaktadır. Denetim Komitesi toplantıları sırasında yapılan sapta-
malar ve rapor talepleri Banka’nın iç sistemler birimleri aracılığı ile ilgili Banka birimlerine 
iletilmektedir.

Destek hizmeti kuruluşlarına ilişkin risk analizi çalışmaları iç sistemler birimlerinin görüşleri 
doğrultusunda oluşturulmakta ve ilgili kuruluşlar hakkında düzenlenen değerlendirme ra-
porları Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.

İç Denetim Birimi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 30.07.2010 tarihli ve 
BSD 2010/3 No’lu Genelgesi kapsamında Banka “Yönetim Beyanı”na esas denetimleri 
dönem içinde gerçekleştirerek raporunu öncelikle Denetim Komitesi’ne ve Yönetim Ku-
rulu’na sunmuştur. 

İç sistemler grubu Banka ve bağlı ortaklıklarında gerçekleştirilen tüm işlemlerin risk, or-
ganizasyon, kalite yönetimi, etkinlik, yeterlilik ve uyum fonksiyonu açısından odak nokta-
sında yer almaktadır.

İç Denetim ve İç Kontrol ve Uyum Birimleri faaliyetlerini her yılbaşında Banka’nın gelişen 
değişen yapısına, değişen mevzuata ve bir dönem önce gerçekleştirilen iç denetim ile iç 
kontrol ve uyum faaliyetleri sonucu oluşan risk değerlendirmeleri esas alınarak hazırlanan 
ve Yönetim Kurulu’nca onaylanan yıllık denetim ve kontrol planları uyarınca yürütmekte-
dir.

İç Denetim Birimi, bir bütün olarak, bankacılık ve bilgi sistemleri süreçleri ile risk yönetimi 
ve iç kontrol ve uyum uygulamaları açısından içsel bir gözetim ve denetim fonksiyonu 
şeklinde faaliyet göstermekte, tüm birimleri dönemsel ve riske dayalı olarak incelemekte 
ve denetlemektedir. Bunun yanı sıra Banka’nın bütün uygulama ve süreçlerinin iyi uygu-
lamalara paralel olarak yönetimi açısından objektif ve bağımsız danışmanlık fonksiyonunu 
üstlenmektedir. Üst yönetime banka faaliyetlerinin kanun ve ilgili diğer mevzuat doğrultu-
sunda yürütüldüğü ve iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliği husus-
larında güvence sağlamaktadır. Banka kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasına 
yönelik görüş ve önerilerde bulunmaktadır. İç sistemler grubu içerisinde faaliyet gösteren 
İç Kontrol ve Uyum Birimi periyodik olarak bankacılık işlemlerini takip etmekte, ikinci se-
viyede kontrolleri icra etmekte, tespit edici kontroller ile hata ve farklılıkların düzeltilmesini 
sağlamaktadır. 2014 faaliyet yılı içerisinde Banka ve tasfiye halinde Bağlı Ortaklığının tüm 
operasyonel faaliyetleri günlük, haftalık, iki haftalık, aylık, üç aylık, yıllık sıklıklarda değişen 
ve ihtiyaç bazlı gerçekleştirilen kontrol noktaları çerçevesinde kontrol edilmiş ve kontrol 
sonuçları aylık periyotlarda düzenlenen iç kontrol raporlarına bağlanmıştır. 
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Finansal Planlama ve Kontrol Birimi’nde üretilen ve düzenleyici kuruluşlara iletilen yasal 
raporlar, çift göz prensibiyle birim içinde kontrol edilmekte, İç Kontrol ve Uyum Birimi’nce 
de bu kontrollerin etkinliği sürekli değerlendirilmektedir. Bu sayede, yasal raporlama sü-
recinde oluşabilecek riskler azaltılmaya çalışılmaktadır. 

Banka’nın sahip olduğu menkul kıymet pozisyonlarına ilişkin, standart metodla hesapla-
nan riske maruz değer sonuçları ve bu sonuçlar sayesinde oluşturulan diğer bulguların 
analiz ve değerlendirmeleri ve risk yönetimi kapsamındaki hesaplamalar ve yasal işlem 
rasyolarına uyumu ise Risk Yönetimi Birimi’nce takip edilmektedir. 

Uluslararası standartlara uygunluk çerçevesinde Bilgi sistemleri bünyesinde COBIT 
uyumluluk çalışmaları yapılarak bu yönde kurumsal bir bilinç, süreç ve sistem altyapısı 
oluşturulmuştur. 

Bankamız, yasal uyum riski karşısında tedbir almak, aktif olarak sürdürülen bankacılık 
faaliyetlerinin ve iç düzenlemelerinin mevzuat hükümlerine uyumunu sağlamak üzere iç 
sistemler içerisinde İç Kontrol ve Uyum Birimi bünyesinde faaliyet gösteren bir uyum 
fonksiyonu oluşturmuştur. 

Denetim Komitesi, 2014 yılı içinde Bankamız bağımsız denetim şirketinin yöneticileri ile 
de üçer aylık periyotlarda bir araya gelerek çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi almıştır. 

İç sistemler birimleri tarafından hazırlanan iç denetim, iç kontrol, uyum ve risk yönetimi 
raporları Denetim Komitesi toplantılarında tartışılmakta ve bu toplantıları takip eden Yö-
netim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verilmektedir. 

2015 Yılı Hedefleri

BDDK tarafından belirlenen standartlara uygun olarak İçsel Sermaye Yeterliliği Derece-
lendirme Süreci (İSEDES) raporları, stres testleri sonuçlarından yararlanmak suretiyle, 
3-5 yıllık büyüme hedefleri ve sermaye planlamasını da içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
Böylelikle, ISEDES raporunun bütçe ve sermaye yönetimi faaliyetlerinin bir parçası olması 
amaçlanmıştır.

2014 yılı içerisinde aktif bankacılık faaliyetleri ve kredi plasmanları artırılmıştır. Bu sebeple, 
mevcut iş birimlerinin personel sayısı arttırılmış, yeni iş birimleri kurulmuş, ilgili yönetmelik, 
politika, prosedür ve iş akışları hazırlanmış, mevcut olanlar da güncellenmiştir. Kullanıl-
maya başlanan ana bankacılık sistemi ve diğer bankacılık ve bilgi sistemleri uygulamala-
rının adaptasyonu sağlanmıştır. Banka’nın 2014 yılı Risk Değerlendirme Matrisi’nde belir-
tilen risk algıları doğrultusunda hazırlanan 2015 yılı iç denetim planında belirtilen takvime 
uygun olarak iç denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
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Ek-2 “Pasha Yatırım Bankası A.Ş.’nin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yılsonu 
konsolide olmayan finansal raporu”nda sunulmuştur.

Finansal Tablolar ile Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler 

Banka ortakları gelecekte planlanan büyüme için gerekli olan sermayeyi, planın başlangı-
cında nakit olarak koymuşlardır ve sermaye artışları ile birlikte Banka’nın özkaynak yapısı 
güçlendirilmiştir. 

Banka, 2014 yılsonunu konsolide olmayan verilere göre 1,8 milyon TL zarar rakamı ile 
tamamlamıştır. Toplam konsolide olmayan aktiflerimiz ise bir önceki yıla göre %22 sevi-
yesinde artarak 61 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Banka, yılsonu itibarıyla genel mü-
dürlük birimleri aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Menkul kıymetler bilançoda %2,9 seviyesinde pay almış, krediler ise bir önceki yılsonuna 
göre %92 artarak 51,3 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve kredilerin aktif toplamı içindeki 
payı %84 olmuştur.

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın konsolide olmayan sermaye yeterlilik rasyosu 
%135,43 olarak gerçekleşmiştir. 

Banka, aktif kalitesi ile sağlam bir mali bünyeye sahiptir. 

Mali Bünye, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne 
İlişkin Değerlendirme

Ek-2 “Pasha Yatırım Bankası A.Ş.’nin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yılsonu 
konsolide olmayan finansal raporu”nda sunulmuştur. 

Bağımsız Denetim Raporu
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Pasha Yatırım Bankası A.Ş. risk yönetimi, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kuru-
mu’nun yayımladığı “Bankacılık Kanunu” ve “Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye 
Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik” ve ilgili diğer yönetmelikler yer alan 
ilke ve uygulama usullerine uygun olarak düzenlenir ve uygulanır. Risk Yönetimi Biriminin, 
İç Sistemler Yöneticisine bağlı olarak ve, ilgili komite ve yönetim seviyelerine doğrudan 
raporlama hattı oluşturularak faaliyet kollarından tamamen bağımsız olarak çalışması 
esastır. 

Banka’nın risk yönetimi yaklaşımı; insan kaynakları, bilgi teknolojileri altyapıları, risk de-
ğerlendirme modelleri, yönetmelikleri, prosedürleri, uygulama talimatları ve raporları dâhil 
olmak üzere sağlıklı bir risk yönetimi sisteminin kurulması ve işleyişi için gerekli tüm alt-
yapıların kuruluşu ve işletilmesi, risklere ve getirilere dayanan entegre bir risk yönetimini 
hedef almaktadır.

Risk bilinci ve yönetimi banka kültürünün önemli bir unsuru olup, dâhili mevzuata uyum 
ve uluslararası kabul görmüş standartların uygulanmasında gerekli azami özen gösterilir. 
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. olarak etkin bir risk yönetimi sisteminin kurulması ve devam-
lılığının sağlanması üst yönetimin öncelikleri arasındadır.

Banka’nın risk alma stratejisi, finansal piyasalarda alabileceği riskleri, bu riskleri sınırlayan 
pozisyon limitleri ve alınacak risklerin kontrol noktalarını da içerecek şekilde belirlenir. 

Bankamızda risk yönetimi fonksiyonu, iş birimlerinden bağımsız bir organizasyon yapısı 
içinde İç Sistemler Direktörüne bağlı olarak oluşturulmuştur. 

Banka’nın yöneticileri ile her seviyedeki personeli, karşı karşıya olunan riskleri değer-
lendirmek, görev tanımına giren alanlarda karşılaşılabilecek muhtemel risklerin yönetim 
tekniklerini eksiksiz olarak bilmek, ayrıca iç sistemler kapsamındaki diğer birimler tarafın-
dan uygulanan kontrol ve denetim prosedürleri için gerekli desteği sağlamakla görevlidir.

Tanımlanan risklerin ölçülmesi, analiz edilmesi, izlenmesi, raporlanması ve kontrol altına 
alınması için gerekli politikalar, prosedürler ve yöntemler Risk Yönetimi Birimi tarafından 
belirlenmekte ve Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmektedir. 

Risk limitleri izlenmesi ve gerekli durumlarda güncellenerek Yönetim Kuruluna sunulması 
Risk Yönetimi Birimi sorumluluğunda olup, nihai sorumluluk Yönetim Kurulundadır. Limit-
ler o faaliyet alanındaki Banka risk iştahına ve sunulan ürün ve hizmetlerin hacim ve kar-
maşıklığına uygun olarak geliştirilen yöntemler kullanılarak ve uygun olduğu durumlarda 
erken uyarı limitleri ile birlikte belirlenir. 

Banka pozisyonlarının izlenmesi ve risk/limit uyum kontrolü “iş ve operasyon”, “risk yö-
netimi ve iç kontrol”, “iç denetim” olmak üzere üç kontrol seviyesinde gerçekleştirilir ve 
olağan raporlamalara konu olur. Uyumsuzluk oluşması durumunda, tespit eden birim 
tarafından, olağan raporlama dönemi beklenmeksizin, Yönetim Kurulu’na ve üst düzey 
yönetime acil olarak raporlanır.

Yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilen risk yönetimi faaliyetler İç Denetim Birimi 
tarafından belirlenen periyotlarda kontrol edilir ve bulgular rapora konu edilerek Denetim 
Komitesi ve Yönetim Kurulunun bilgilenmesi sağlanır. 

Risk Yönetimi Politikaları 
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Kredi Riski Yönetimi

Banka kredi risklerini ölçmek, karşı tarafın mali gücünü düzenli olarak analiz etmek, iz-
lemek, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunlara ilişkin esasları belirlemek zorun-
dadır. Kredilerin onaylanması, değiştirilmesi, yenilenmesi ve yeniden yapılandırılmasına 
ilişkin süreçler net ve ayrıntılı olarak belirlenir. 

Banka, riske maruz kalma seviyesini müşteri düzeyinde ölçmek için, bunların niteliksel ve 
niceliksel analizleri yoluyla sistemsel bir borçlu derecelendirme modeli geliştirmiştir. Kre-
dinin geri ödenme kapasitesinin değerlendirilmesi için içsel olarak geliştirilmiş bir işlem 
derecelendirme sistemi kullanılmaktadır. İşlem derecelendirme sistemi, iskontoya tabi 
kabul edilebilir teminat türlerine dayanır ve temerrüt halinde maruz kalınacak zararı yansı-
tır. Müşteri borçlu ve işlem dereceleri tüm kredi karar alma süreçlerinde temel parametre 
olarak kullanılır. 

Kredi portföyünün risk seviyesi, Riski Yönetimi Birimi tarafından izlenir. Kredi portföyü, 
portföyün risk düzeyi, portföydeki eğilim ve değişimler ve sorunlu krediler toplu bir rapor 
halinde aylık olarak yayınlanır. Rapor Banka üst düzey yönetimine ve Yönetim Kurulu’na 
sunulur. Portföy, ayrıca yoğunlaşma riski analizleri (borçlu, grup, sektör, derece, teminat 
vb.) ile de gözden geçirilmektedir. 

Piyasa ve Likidite Riski Yönetimi

Banka piyasa riski yönetimi, Banka’nın rutin aktif pasif yönetimi faaliyetleri (bankacılık he-
sapları) ile alım-satım faaliyetleri (alım-satım hesapları) arasında farklılaştırma yapılmasını 
içermektedir. 

Banka satım amaçlı menkul kıymet portföyü taşımamaktadır. Satılmaya hazır menkul kıy-
metler portföyü ve vade sonuna kadar elde tutulacak menkul kıymetler portföyü Aktif ve 
Pasif Komitesi (“APKO”) kararları doğrultusunda ve Yönetim Kurulu’nca belirlenen limitler 
doğrultusunda Hazine Birimi tarafından yönetilir. APKO kararları uyarınca, likidite yöneti-
minin hazine ve finansal kontrol birimlerinin koordinasyonunda ve iç sistemler grubunun 
gözetiminde yönetilmesi sağlanmaktadır.

Risklerin ölçümü ve sermaye yeterliliği rasyosuna dahil edilmesi, riske maruz değer 
hesaplamak suretiyle ve esasları BDDK tarafından belirlenmiş standart metod ile aylık 
olarak yapılmaktadır. Bankada aylık dönemler itibarıyla standart yöntem kullanılarak faiz 
oranı riski ve kur riski hesaplanmaktadır.

Operasyonel Risk Yönetimi

Banka’nın operasyonel risk yönetimindeki hedefi, operasyonel riski, dolandırıcılık, yetkisiz 
işlemler, hata, ihmal, verimsizlik, sistem hatası ve dışsal olaylardan kaynaklanan maddi 
kayıplara maruz kalmadan etkin bir maliyet yapısı içinde yönetmek ve kontrol etmektir. 
Operasyonel riskler yılda en az bir defa tanımlanır ve değerlendirilir, bu risklerin hesap-
lanması için uygun ölçümler geliştirilir. Operasyonel risk ölçümü ve raporlanması temel 
gösterge yaklaşımı ile yapılmakta ve operasyonel risk sermaye gereksinimi hesaplan-
maktadır. Banka’nın tüm süreçlerine ilişkin iş akışları ve kontrol noktaları belirlenmiştir. Bu 
iş akışlarına ilişkin içeren risk – kontrol matrislerinin oluşturulması ve risklerin skorlanma-
sına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Risk Yönetimi Politikaları 
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Derecelendirme Kuruluşlarınca Verilen Notlara 
İlişkin Bilgiler

Bankamız, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 
kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesine tabi tutulmuş ve 2014 yılı Haziran 
ayında 88,59 (10 üzerinden 8,86) notu ile derecelendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya 
ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu 
Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) itibarıyla dağılımı aşağıdaki 
gibidir.

Alt Kategoriler  Ağırlık Verilen Not
Pay Sahipleri  %25 91,78
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25 78,90
Menfaat Sahipleri  %15 91,34
Yönetim Kurulu  %35 92,05
Toplam   %100 88,59

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin hazırlamış olduğu 
26 Haziran 2014 tarihli kurumsal yönetim derecelendirme raporu, Banka’nın internet 
sitesinde yayımlanmıştır.

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Toplam Aktifler 61.071 50.058 19.282 21.879 13.904
Toplam Nakdi Krediler 51.282 26.681 750
Menkul Değerler 1.764 293 1.587 7.091 479
Toplam Özkaynaklar 46.849 48.672 16.331 15.009 12.694
Net Kâr/Zarar (1.817) (9.082) (1.478) (4.685) (3.598)

Son Beş Yıllık Döneme İlişkin Konsolide Olmayan 
Özet Finansal Bilgiler 

Banka Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler

Banka’nın bağlı ortaklığı “Tasfiye Halinde PDF Kurumsal Finansman Danışmanlık Hiz-
metleri” 07.08.2014 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye konulu olağanüstü genel kurulu 
02.09.2014 tarihinde tescil edilmiştir. 
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EK-1 Esas Sözleşme’de Yapılan Değişiklikler

Banka’nın 27 Ocak 2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar neticesinde; Banka’nın Esas Sözleşmesi, 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde tadil edilmiş, Banka’nın esas sermayesi 255 Milyon TL’ye artı-
rılmış, şirket unvanı “Pasha Yatırım Bankası Anonim Şirketi”, işletme adı “PashaBank” olarak değişmiştir. Esas Sözleşme değişikliği 
02 Mart 2015 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 06 Mart 2015 tarihli ve 8773 sayılı 
nüshasında ilan edilmiştir.

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI METNİ – 27 OCAK 2015

YENİ METİN
UNVAN:

Madde 2: Şirketin unvanı “Pasha Yatırım Bankası Anonim Şirketi”dir.

Şirketin işletme adı “PashaBank”tır. Şirket bundan sonra bu Esas 
Sözleşmede Banka olarak anılacaktır.
 
ESAS SERMAYE

Madde 7: Banka’nın sermayesi 255.000.000- TL. (ikiyüzellibeş 
milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri 1.-TL. (Bir Türk Lira-
sı) itibari değerinde 255.000.000 (ikiyüzellibeş milyon) adet nama 
yazılı hisseye ayrılmıştır.

 Banka’nın 80.000.000.-TL. (seksen milyon Türk Lirası) tutarında-
ki artırım öncesi sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 
175.000.000.-TL. (yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki 
sermayenin tamamı hissedarlarca muvazaadan ari olarak tama-
men taahhüt edilip, nakden ödenmiştir.

Pay Sahibi Pay Adedi Tutar TL Oranı (%)
1.Pasha Bank OJSC 203.795.121203.795.121 79,9196
2. Aksoy Holding A.Ş. 51.000.000 51.000.000 20,00
3. Sheikh Abdullah 
Mohamed BAROM 40.975 40.975 0,0160
4. Iqbal G. MAMDANI 40.975 40.975 0,0160
5. Sheik Abdulrahman 
AL JERAISY 40.975 40.975 0,0160
6. Sheik Abdulaziz 
AL RASHED 40.975 40.975 0,0160
7. First Anglo Holdings Ltd. 40.975 40.975 0,0160
8. Syed Shezad ABEDI 2 2 0,0000
9.Sheikh Ahmed 
Mohammed BAROM 2 2 0,0000
Toplam 255.000.000255.000.000 100,0000

ESKİ METİN YENİ METİN

ESKİ METİN
UNVAN:

Madde 2: Şirketin unvanı “TAIB YatırımBank Anonim Şirketi”dir. 

Şirketin işletme adı “YatırımBank”dır. Şirket bundan sonra bu 
Esas Sözleşmede Banka olarak anılacaktır. 

ESAS SERMAYE

Madde 7: (Değ.21.11.2013) Banka’nın sermayesi 80.000.000.- 
TL. (seksenmilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri 1.- TL 
(Bir Türk Lirası) itibari değerinde 80.000.000 (seksen milyon) adet 
nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Banka’nın 39.000.000.- TL (otuzdokuz milyon Türk Lirası) tuta-
rındaki artırım öncesi sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu kez 
artırılan 41.000.000.- TL (kırkbir milyon Türk Lirası) tutarındaki 
sermayenin tamamı aşağıda adları ve unvanları yazılı hissedar-
larca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilip, nakden 
ödenmiştir.

Pay Sahibi Pay Adedi Tutar TL Oranı (%)
1. Aksoy Holding A.Ş. 79.795.121 79.795.121 99,7439
2. Sheikh Abdullah 
Mohamed BAROM 40.975 40.975 0,0512
3. Iqbal G. MAMDANI 40.975 40.975 0,0512
4. Sheikh Abdulrahman 
AL JERAISY 40.975 40.975 0,0512
5. Sheikh Abdulaziz 
AL RASHED 40.975 40.975 0,0512
6. First Anglo Holdings Ltd. 40.975 40.975 0,0512
7. Syed Shezad ABEDI 2 2 0,0000
8. Sheikh Ahmed 
Mohammed BAROM 2 2 0,0000
Toplam 80.000.000 80.000.000 100,0000
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Hisse senetleri nama yazılı olup, Genel Kurul esas sermaye mik-
tarı aynı kalmak üzere esas mukaveleyi değiştirmek suretiyle his-
se senetlerini itibari kıymetleri daha az olan hisse senetlerine böl-
mek veya itibari değeri daha yüksek olan hisse senetleri halinde 
birleştirmek salahiyetini haizdir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15:)

4. Paragraf 

Yönetim Kurulu, TTK m. 367 çerçevesinde, düzenleyeceği bir iç 
yönerge ile kullandığı yetkileri ve/veya yönetimi kısmen veya ta-
mamen, Bankacılık Kanunu’nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
dilediği süre ve şartlar ile uygun göreceği sınırlamalar ile Yönetim 
Kurulu Başkanına, bir veya bir kaç yönetim kurulu üyesine, üye-
lerden oluşacak komitelere Genel Müdür’e veya üçüncü kişilere 
devredebilir. Yönetim Kurulu, TTK m. 371 çerçevesinde, temsile 
yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Banka’ya hizmet 
akdi ile bağlı olanları da, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer 
bir tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanla-
rın görev ve yetkileri, yukarıda belirtilmiş olan TTK m. 367’ye göre 
hazırlanacak iç yönergede açıkla belirlenecektir. Bu yetkilerden 
hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir veya değişti-
rebilir. TTK m.375 hükmü saklıdır.

ESKİ METİN YENİ METİN

Hisse senetleri nama yazılı olup, Genel Kurul esas sermaye mikta-
rı aynı kalmak üzere esas mukaveleyi değiştirmek suretiyle hisse 
senetlerini itibari kıymetleri daha az olan hisse senetlerine bölmek 
veya itibari değeri daha yüksek olan hisse senetleri halinde birleş-
tirmek salahiyetini haizdir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15:(Değ.21.11.2013)

4. Paragraf 

Yönetim Kurulu, TTK m. 367 çerçevesinde kullandığı yetkileri 
Bankacılık Kanunu’nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla dilediği 
süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalar ile Yönetim Kurulu 
Başkanına, bir veya bir kaç üyesine, üyelerden oluşacak komi-
telere veya Genel Müdür’e devredebilir. Bu yetkilerden hepsini 
veya bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir veya değiştirebilir. TTK 
m.375 hükmü saklıdır.
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Pasha Yatırım Bankası A.Ş.’nde 

1. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulundu-
ran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, 
eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici 
pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya 
tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

2. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danış-
manlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, 
hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici 
pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

3. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrü-
beye sahip olduğumu,

4. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuru-
luşlarında tam zamanlı çalışmıyor olmadığımı,

5. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

6. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabi-
lecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye 
sahip olduğumu,

7. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine 
zaman ayırabiliyor olduğumu,

8. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

9. Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten 
fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor oldu-
ğumu,

10. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğini,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Süreyya SERDENGEÇTİ
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1. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulundu-
ran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, 
eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici 
pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya 
tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

2. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danış-
manlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, 
hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici 
pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

3. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrü-
beye sahip olduğumu,

4. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuru-
luşlarında tam zamanlı çalışmıyor olmadığımı,

5. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

6. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabi-
lecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye 
sahip olduğumu,

7. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine 
zaman ayırabiliyor olduğumu,

8. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

9. Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten 
fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor oldu-
ğumu,

10. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğini,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Adnan AYKOL
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1. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulundu-
ran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, 
eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici 
pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya 
tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

2. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danış-
manlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, 
hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici 
pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

3. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrü-
beye sahip olduğumu,

4. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuru-
luşlarında tam zamanlı çalışmıyor olmadığımı,

5. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

6. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabi-
lecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye 
sahip olduğumu,

7. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine 
zaman ayırabiliyor olduğumu,

8. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

9. Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten 
fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor oldu-
ğumu,

10. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğini,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Mesut ÖZDİNÇ
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PashaYatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu’na:

Pasha Yatırım Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait 
konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini 
denetlemiş bulunuyoruz.

Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:

Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu konsolide olmayan finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları 
ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından muhasebe ve finansal raporlama 
esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile BDDK tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal 
dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, 
uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.

Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:

Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 
1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve 
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim 
Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde 
bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal 
tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu 
teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve 
sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda 
belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.

Bağımsız Denetçi Görüşü: 

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Pasha Yatırım Bankası A.Ş.’nin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 
mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37’nci maddesi gereğince 
yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin 
yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Banka’nın 1 Ocak-31 Aralık 2014 hesap döneminde 
defter tutma düzeninin, TTK ile Banka esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa 
rastlanmamıştır.

2. TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen 
belgeleri vermiştir.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of PricewaterhouseCoopers

Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 9 Mart 2015
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PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.’NİN 
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN 

YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU

Banka’nın Yönetim : A.O.S. 55. Sokak No:2 42 Maslak Ofis 3 Kat:7 
Merkezi’nin Adresi  34398 Maslak İstanbul, Türkiye
Banka’nın Telefon Numarası : (0 212) 705 89 00
Banka’nın Faks Numarası : (0 212) 345 07 12

Banka’nın İnternet Sayfası Adresi : www.pashabank.com.tr
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi : info@pashabank.com.tr

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile 
Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal rapor aşağıda yer alan 
bölümlerden oluşmaktadır.

• BİRİNCİ BÖLÜM - BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
• İKİNCİ BÖLÜM - BANKA’NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI
• ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
• DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  - BANKA’NIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
• BEŞİNCİ BÖLÜM - KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
• ALTINCI BÖLÜM - DİĞER AÇIKLAMALAR
• YEDİNCİ BÖLÜM - BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 

Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına 
ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden 
hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.

Erdal AKSOY Necip Süreyya SERDENGEÇTİ Mesut ÖZDİNÇ
Yönetim Kurulu Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi

Hikmet Cenk EYNEHAN Ali İhsan TOKKUZUN Ümran DEMİR
Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Operasyon ve Muhasebe Birimi

Müdür

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

Ad-Soyad/Unvan  : Yeşim ÇAĞLAR/ Müdür Yrd.
Tel No : (0212) 705 89 08 
Faks No : (0212) 345 07 12
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İÇİNDEKİLER
SAYFA

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER

I. Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi  66
II. Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile 
 dahil olduğu gruba ilişkin açıklama  66-67
III. Banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Banka’da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar 67
IV. Banka’da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar  67
V. Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi  67
VI. Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller 67

İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

I. Bilanço (Finansal durum tablosu)  68-69
II. Nazım hesaplar tablosu  70
III. Gelir tablosu (Kâr ve zarar cetveli)  71
IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo  72
V. Özkaynak değişim tablosu  73-74
VI. Nakit akış tablosu  75
VII. Kar dağıtım Tablosu  76

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI

I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar  77
II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar  77
III. İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin açıklamalar  77
IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar  78
V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar  78
VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar  78
VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar  78-79
VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar  80
IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar  80
X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar  80
XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar  80
XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar  81
XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar  81
XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar  82
XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar  82
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BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER

I. Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden 
tarihçesi:

Banka’nın ticari unvanı Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 
Raporlama dönemi 1 Ocak-31 Aralık 2014
Yönetim merkezinin adresi A.O.S. 55. Sokak No:2 42 Maslak Ofis 3 Kat:7 34398 Maslak İstanbul, Türkiye
Telefon numarası (0 212) 705 89 00
Faks numarası (0 212) 345 07 12
Elektronik site adresi www.pashabank.com.tr
Elektronik posta adresi info@pashabank.com.tr

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (“Banka”, “PashaBank”), yasal yükümlülüklerden sonraki banka kârının ve tasfiye halinde banka 
sermayesinin yabancı hissedarlara transferine izin veren, 6224 sayılı Kanun’a tabi olarak 25 Aralık 1987’de İstanbul’da kurulmuş 
bir yatırım bankası olup, bankacılık faaliyetlerine 1 Mart 1988 tarihinde başlamıştır. Banka, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sadece 
İstanbul’daki genel müdürlüğü aracılığıyla faaliyette bulunmakta olup , Banka’nın şubesi bulunmamaktadır. 

II. Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte 
elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişikler ile dahil olduğu gruba ilişkin 
açıklama:

Banka’nın önceki ana ortağının Banka’daki hisselerinin satışına yönelik aldığı karar çerçevesinde, Aksoy Holding A.Ş. ile 13 Mayıs 
2013 tarihinde hisse alım satım sözleşmesi imzalanmıştır. 26 Haziran 2013 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
yazısında Aksoy Holding A.Ş. tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”)’na yapılan başvuru ve Banka önceki 
ana ortağı ile Aksoy Holding A.Ş. arasında imzalanan sözleşmeye istinaden Banka hisselerinin %99.4689’sinin doğrudan Aksoy 
Holding A.Ş.’ye devrine izin verildiği Banka’ya bildirilmiştir. 31 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Banka’nın Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısında, Banka’nın önceki ana ortağı tarafından Aksoy Holding A.Ş.’ye yapılan pay devri işleminin kabulüne ilişkin 31 Temmuz 
2013 tarih 32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı onaylanarak söz konusu pay devrinin, kapanış işlemlerinin tamamlanması ve pay devrinin 
gerçekleşmesi şartına tabi olarak kabulüne karar verilmiş ve 2 Ağustos 2013 tarihinde pay devir işlemleri tamamlanmıştır.

31 Ekim 2013 tarihli Banka Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Banka ödenmiş sermayesinin 37,000 TL’den 39,000 TL’ye 
çıkartılmasına karar verilmiş olup, BDDK’nın sermaye artırımına uygunluk yazısına istinaden, 13 Kasım 2013 tarihinde Banka ödenmiş 
sermayesi 39,000 TL’ye çıkartılmıştır. 21 Kasım 2013 tarihli Banka Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Banka’nın ödenmiş 
sermayesinin 39,000 TL’den 80,000 TL’ye çıkartılmasına karar verilmiş olup, BDDK’nın sermaye artırımına uygunluk yazısına 
istinaden, 29 Kasım 2013 tarihinde Banka’nın ödenmiş sermayesi 80,000 TL’ye çıkartılmıştır.

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Banka ortaklık yapısı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Ad Soyad/Ticari Unvanı 31 Aralık 2014
Sermaye Pay Oranı

Aksoy Holding A.Ş. 79,795 %99.7439
Diğer 205 %0.2561
Toplam 80,000

Banka hakim ortağı Aksoy Holding A.Ş. ile Pasha Bank OJSC arasında, Banka sermayesindeki çoğunluk hisselerin Pasha Bank 
OJSC'ye devri konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 26 Aralık 2014 tarih ve 6137 
sayılı kararıyla; Pasha Bank OJSC tarafından Banka sermayesinin 28,795,121 TL’sinin (tam TL) devralınması ve sonrasında Banka 
tarafından gerçekleştirilecek ana sözleşme değişikliği ile sermayenin 175,000 TL nakit artırılarak 80,000 TL’den 255,000 TL’ye 
çıkarılması suretiyle Pasha Bank OJSC tarafından Banka hisselerinin %79.9196’sının devralınmasına ve Banka ana sözleşmesinde 
değişiklik yapılmasının uygun görüldüğü Banka’ya bildirilmiştir.

27 Ocak 2015 tarihli Banka Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Banka’nın ödenmiş sermayesinin, 175,000 TL nakit ilavesi 
suretiyle 255,000 TL’sına artırılmasına, pay devrinin kabulüne ve bu hususta Banka esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 7. 
maddesinin aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tadil edilmesine ve Banka unvanın “Pasha Yatırım Bankası A.Ş.” olarak 
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değiştirilmesine karar verilmiştir. Banka’nın unvanı, Pasha Yatırım Bankası A.Ş., işletme adı PashaBank olarak değiştirilmesine ilişkin 2 
Mart 2015 tarihli tescil işlemi 06 Mart 2015 tarih ve 8773 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Ad Soyad/Ticari Unvanı
Pay Devri İşlemlerinin

 Tamamlanması Sonrası
Sermaye Pay Oranı

Pasha Bank OJSC 203,795 %79.9196
Aksoy Holding A.Ş. 51,000 %20.0000
Diğer 205 %0.0804
Toplam 255,000

III. Banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının 
varsa Banka’da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar:

Unvan Adı Soyadı Eğitim Durumu Hisse Oranı
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy Lisans -
Yönetim Kurulu Üyesi/Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saffet Batu Aksoy Lisans -
Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi Necip Süreyya Serdengeçti Y.Lisans -
Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Aykol Lisans -
Yönetim Kurulu Üyesi Afag Mustafayeva Lisans -
Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi Mesut Özdinç Y.Lisans -
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hikmet Cenk Eynehan Y.Lisans -
Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Tokkuzun Y.Lisans -

Yukarıda belirtilen kişilerin Banka’da sahip oldukları doğrudan payları bulunmamaktadır.

IV. Banka’da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar:

Banka’nın 31 Aralık 2014 tarihi itibariya nitelikli kişi ve kuruluşları aşağıdaki gibidir:

Ad Soyad/Ticari Unvanı
Pay Tutarları

 (Nominal) Pay Oranları
Ödenmiş Paylar 

(Nominal) Ödenmemiş
Paylar
Erdal Aksoy 46,935 %58.67 46,581 -
Banu Aksoy Tarakçıoğlu 16,092 %20.11 15,963 -
Saffet Batu Aksoy 16,092 %20.11 15,963 -

Sermaye arttırımı ve ana sözleşmede yapılan değişiklik sonrası 06 Mart 2015 tarihi itibarıyla nitelikli kişi ve kuruluşları aşağıdaki gibidir. 

Ad Soyad/Ticari Unvanı
Pay Tutarları

 (Nominal) Pay Oranları
Ödenmiş Paylar 

(Nominal) Ödenmemiş
Paylar
PASHA Holding Ltd. 122,277 %47.95 122,277 -
Ador Ltd. 61,138 %23.98 61,138 -
Erdal Aksoy 29,998 %11.76 29,772

V. Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi:

Banka yatırım bankacılığı alanında faaliyet göstermekte olup, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın personel sayısı 26 (31 Aralık 
2013: 22) kişidir.

VI. Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri 
ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller:

Ana Ortaklık Banka ile bağlı ortaklığı Tasfiye Halinde PDF Kurumsal Finansman Danışmanlık Hizmetleri A.Ş (“PDF”) (eski unvannıyla 
“PDF Kurumsal Finansman Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.”) ile ilgili açıklamalar, 5 no’lu “Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin 
Açıklama ve Dipnotlar” kısmında yer verilmiştir.
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İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

I. BİLANÇO-AKTİF KALEMLER (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

Cari Dönem 
31/12/2014

Önceki Dönem 
31/12/2013

AKTİF KALEMLER
Dipnot

 (Beşinci Bölüm-I) TP YP Toplam TP YP Toplam 
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 135 1 136 97 48 145
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) - - - - - -
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - - - - - -
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - -
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar - - - - - -
2.1.4 Diğer Menkul Değerler - - - - - -
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV - - - - - -
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - -
2.2.3 Krediler - - - - - -
2.2.4 Diğer Menkul Değerler - - - - - -
III. BANKALAR (3) 3 1,092 1,095 3,052 391 3,443
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR - - - 15,903 - 15,903
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar - - - - - -
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar - - - - - -
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar - - - 15,903 - 15,903
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 1,764 - 1,764 293 - 293
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - -
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 1,764 - 1,764 293 - 293
5.3 Diğer Menkul Değerler - - - - - -
VI. KREDİLER (5) 47,792 3,490 51,282 26,681 - 26,681
6.1 Krediler 47,792 3,490 51,282 26,681 - 26,681
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler - - - - - -
6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -
6.1.3 Diğer 47,792 3,490 51,282 26,681 - 26,681
6.2 Takipteki Krediler - - - - - -
6.3 Özel Karşılıklar (-) - - - - - -
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI - - - - - -
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) - - - - - -
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -
8.2 Diğer Menkul Değerler - - - - - -
IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) - - - - - -
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - - - - - -
9.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - -
9.2.1 Mali İştirakler - - - - - -
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler - - - - - -
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) - - - - - -
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar - - - - - -
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - -
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) - - - - - -
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - - - - - -
11.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - -
11.2.1 Mali Ortaklıklar - - - - - -
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - -
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (10) - - - - - -
12.1 Finansal Kiralama Alacakları - - - - - -
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları - - - - - -
12.3 Diğer - - - - - -
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) - - - - - -
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) - - - - - -
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 292 - 292 93 - 93
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 191 - 191 41 - 41
15.1 Şerefiye - - - - - -
15.2 Diğer 191 - 191 41 - 41
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) - - - - - -
XVII. VERGİ VARLIĞI 3,341 - 3,341 3,087 - 3,087
17.1 Cari Vergi Varlığı 38 - 38 149 - 149
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı (15) 3,303 - 3,303 2,938 - 2,938
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR 

(Net) (16) - - - - - -
18.1 Satış Amaçlı - - - - - -
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - -
XIX. DİĞER AKTİFLER (17) 2,941 29 2,970 345 27 372

AKTİF TOPLAMI 56,459 4,612 61,071 49,592 466 50,058

İlişteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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İlişteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

I. BİLANÇO-PASİF KALEMLER (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

Cari Dönem 
31/12/2014

Önceki Dönem 
31/12/2013

PASİF KALEMLER
Dipnot

 (Beşinci Bölüm-II) TP YP Toplam TP YP Toplam 
I. MEVDUAT (1) - - - - - -
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı - - - - - -
1.2 Diğer - - - - - -
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) - - - - - -
III. ALINAN KREDİLER (3) 1,001 5,593 6,594 - - -
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 1,100 - 1,100 - - -
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar - - - - - -
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar - - - - - -
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1,100 - 1,100 - - -
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) - - - - - -
5.1 Bonolar - - - - - -
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - -
5.3 Tahviller - - - - - -
VI. FONLAR 2,393 3 2,396 15 307 322
6.1 Müstakriz Fonları 2,393 3 2,396 15 307 322
6.2 Diğer - - - - - -
VII. MUHTELİF BORÇLAR 42 - 42 259 - 259
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (4) 2,916 - 2,916 103 - 103
IX. FAKTORİNG BORÇLARI - - - - - -
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (5) 135 - 135 - - -
10.1 Finansal Kiralama Borçları 146 - 146 - - -
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları - - - - - -
10.3 Diğer - - - - - -
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) (11) - (11) - - -
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (6) - - - - - -
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -
XII. KARŞILIKLAR (7) 828 - 828 542 - 542
12.1 Genel Karşılıklar 492 - 492 302 - 302
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - -
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 209 - 209 157 - 157
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - - - -
12.5 Diğer Karşılıklar 127 - 127 83 - 83
XIII. VERGİ BORCU (8) 211 - 211 160 - 160
13.1 Cari Vergi Borcu 211 - 211 160 - 160
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu - - - - - -
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE 

İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (9) - - - - - -
14.1 Satış Amaçlı - - - - - -
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - -
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (10) - - - - - -
XVI. ÖZKAYNAKLAR (11) 46,849 - 46,849 48,672 - 48,672
16.1 Ödenmiş Sermaye 80,000 - 80,000 80,000 - 80,000
16.2 Sermaye Yedekleri (6) - (6) - - -
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri - - - - - -
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - -
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları (6) - (6) - - -
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - -
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - -
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları - - - - - -
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - - - - - -
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları - - - - - -
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri - - - - - -
16.3 Kâr Yedekleri 324 - 324 324 - 324
16.3.1 Yasal Yedekler 29 - 29 29 - 29
16.3.2 Statü Yedekleri 295 - 295 295 - 295
16.3.3 Olağanüstü Yedekler - - - - - -
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri - - - - - -
16.4 Kâr veya Zarar (33,469) - (33,469) (31,652) - (31,652)
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı (31,652) - (31,652) (22,570) - (22,570)
16.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı (1,817) - (1,817) (9,082) - (9,082)

      
PASİF TOPLAMI 55,475 5,596 61,071 49,751 307 50,058
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PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

II. NAZIM HESAPLAR TABLOSU

Cari Dönem 
31/12/2014

Önceki dönem 
31/12/2013

NAZIM HESAPLAR
Dipnot

 (Beşinci Bölüm-III) TP YP Toplam TP YP Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 6,265 551 6,816 2 2,193 2,195
I. GARANTİ ve KEFALETLER (1) 6,262 551 6,813 2 2,193 2,195
1.1. Teminat Mektupları 6,262 551 6,813 2 2,193 2,195
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler - - - - - -
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler - - - - - -
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 6,262 551 6,813 2 2,193 2,195
1.2. Banka Kredileri - - - - - -
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri - - - - - -
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri - - - - - -
1.3. Akreditifler - - - - - -
1.3.1. Belgeli Akreditifler - - - - - -
1.3.2. Diğer Akreditifler - - - - - -
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - -
1.5. Cirolar - - - - - -
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - - - -
1.5.2. Diğer Cirolar - - - - - -
1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - - - -
1.7. Faktoring Garantilerinden - - - - - -
1.8. Diğer Garantilerimizden - - - - - -
1.9. Diğer Kefaletlerimizden - - - - - -
II. TAAHHÜTLER 3 - 3 - - -
2.1. Cayılamaz Taahhütler 3 - 3 - - -
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri - - - - - -
2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri - - - - - -
2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri - - - - - -
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - -
2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - - - -
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - - - - - -
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri - - - - - -
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 3 - 3 - - -
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri - - - - - -
2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. - - - - - -
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar - - - - - -
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar - - - - - -
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler - - - - - -
2.2. Cayılabilir Taahhütler - - - - - -
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - -
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - - - -
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) - - - - - -
3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - - - -
3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - -
3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - -
3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - -
3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler - - - - - -
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri - - - - - -
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri - - - - - -
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri - - - - - -
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri - - - - - -
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri - - - - - -
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri - - - - - -
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri - - - - - -
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri - - - - - -
3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları - - - - - -
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları - - - - - -
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları - - - - - -
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları - - - - - -
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları - - - - - -
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - - - -
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - - - -
3.2.4 Futures Para İşlemleri - - - - - -
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri - - - - - -
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri - - - - - -
3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - - - -
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri - - - - - -
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri - - - - - -
3.2.6 Diğer - - - - - -
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 30,933 8,219 39,152 13,603 8,534 22,137
IV. EMANET KIYMETLER 774 - 774 56 - 56
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları - - - - - -
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler - - - - - -
4.3. Tahsile Alınan Çekler 774 - 774 56 - 56
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler - - - - - -
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler - - - - - -
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler - - - - - -
4.7. Diğer Emanet Kıymetler - - - - - -
4.8. Emanet Kıymet Alanlar - - - - - -
V. REHİNLİ KIYMETLER 30,159 8,219 38,378 13,547 8,534 22,081
5.1. Menkul Kıymetler 7 - 7 10 - 10
5.2. Teminat Senetleri 30,152 8,219 38,371 13,537 4,699 18,236
5.3. Emtia - - - - - -
5.4. Varant - - - - - -
5.5. Gayrimenkul - - - - 3,835 3,835
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler - - - - - -
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar - - - - - -
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER - - - - - -

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 37,198 8,770 45,968 13,605 10,727 24,332

İlişteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

İlişteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

III. GELİR TABLOSU (KÂR VE ZARAR CETVELİ)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ
Dipnot

 (Beşinci Bölüm-IV)

Cari Dönem 
01/01/2014 
31/12/2014

Önceki Dönem 
01/01/2013 
31/12/2013

I. FAİZ GELİRLERİ (1) 5,546 1,310

1.1 Kredilerden Alınan Faizler 4,761 172
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler - -
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 432 59
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 166 940
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 187 139
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan - 131
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV - -
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 187 8
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan - -
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri - -
1.7 Diğer Faiz Gelirleri - -
II. FAİZ GİDERLERİ (2) (205) (88)

2.1 Mevduata Verilen Faizler - -
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (102) (87)
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (67) (1)
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler - -
2.5 Diğer Faiz Giderleri (12) (36) -
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I + II) 5,341 1,222

IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 46 (69)

4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 109 27
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 80 24
4.1.2 Diğer (12) 29 3
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (63) (96)
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere verilen - -
4.2.2 Diğer (12) (63) (96)
V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) - -

VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (Net) (4) 177 4

6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı - 8
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar (1) -
6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 178 (4)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 59 255

VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 5,623 1,412

IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (6) (234) (8,078)

X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (7) (7,571) (5,354)

XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII+IX+X) (2,182) (12,020)

XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - -

XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - -

XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - -

XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) (8) (2,182) (12,020)

XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) 365 2,938

16.1 Cari Vergi Karşılığı - -
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 365 2,938
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (10) (1,817) (9,082)

XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER - -

18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri - -
18.2 İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Kârları - -
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - -
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER - -

19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri - -
19.2 İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları - -
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - -
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) (8) - -

XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) - -

21.1 Cari Vergi Karşılığı - -
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı - -
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) (10) - -

XXIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII) (11) (1,817) (9,082)

Hisse Başına Kâr/Zarar (0.023) (0.229)
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PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN 
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN
GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

İlişteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Cari Dönem 
31/12/2014

Önceki Dönem 
31/12/2013

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

I. Menkul Değerler Değerleme Farklarına Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Eklenen (7) -
II. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - -
III. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - -
IV. Yabancı Para İşlemler İçin Kur Çevrim Farkları - -
V. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklara İlişkin Kâr/Zarar 

(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - -
VI. Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklara İlişkin 

Kâr/Zarar (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - -
VII. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler İle Hataların Düzeltilmesinin Etkisi - -
VIII. TMS Uyarınca Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Diğer Gelir Gider Unsurları - -
IX. Değerleme Farklarına Ait Ertelenmiş Vergi 1 -
X. Doğrudan Özkaynak Altında Muhasebeleştirilen Net Gelir/Gider (I+II+…+IX) (6) -
XI. Dönem Kârı/Zararı (1,817) (9,082)
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) - -
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve 

Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - -
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir 

Tablosunda Gösterilen Kısım - -
11.4 Diğer (1,817) (9,082)

XII. Döneme İlişkin Muhasebeleştirilen Toplam Kâr/Zarar (X+XI) (1,823) (9,082)
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PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN 
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
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PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN 
NAKİT AKIŞ TABLOSU 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

İlişteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

VI. NAKİT AKIŞ TABLOSU

Dipnot
 (Beşinci Bölüm-VI)

Cari Dönem 
31/12/2014

Önceki Dönem 
31/12/2013

A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (1,891) (3,150)

1.1.1 Alınan Faizler 5,120 1,243
1.1.2 Ödenen Faizler (-) (196) (43)
1.1.3 Alınan Temettüler - -
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 118 27
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 157 257
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar - -
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-) (4,128) (2,589)
1.1.8 Ödenen Vergiler (-) - -
1.1.9 Diğer (2) (2,962) (2,045)

1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (14,298) (27,065)

1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış)/Azalış - 1,571
1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış)/Azalış - -
1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış)/Azalış 35 (3)
1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış)/Azalış (24,268) (26,411)
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net Artış (2) 125 (287)
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış/(Azalış) - -
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış/(Azalış) - -
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış/(Azalış) 6,585 (1,561)
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış/(Azalış) - -
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış/(Azalış) (2) 3,225 (374)

I. Bankacılık Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Sağlanan Net Nakit (16,189) (30,215)

B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (1,925) (388)

2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (-) - -
2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (-) (553) (110)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller - 7
2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (-) (3,654) (285)
2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2,282 -
2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (-) - -
2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler - -
2.9 Diğer - -

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (171) 41,423

3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit - -
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (-) - -
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - 41,423
3.4 Temettü Ödemeleri (-) - -
3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (-) (171) -
3.6 Diğer - -

IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (2) 66 2

V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Azalış)/Artış (I+II+III+IV) (18,219) 10,822

VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (1) 19,450 8,628

VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI) (1) 1,231 19,450
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İlişteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

VII. KÂR DAĞITIM TABLOSU

Cari Dönem 
31/12/2014(*)

Önceki Dönem 
31/12/2013

I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI

1.1 DÖNEM KÂRI (2,182) (12,020)
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) - -
1.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) - -
1.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi - -
1.2.3 Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (**) 365 2,938

A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) (1,817) (9,082)

1.3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) - -
1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - -
1.5 BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - -

B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] (1,817) (9,082)

1.6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) - -
1.6.1 Hisse Senedi Sahiplerine - -
1.6.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - -
1.6.3 Katılma İntifa Senetlerine - -
1.6.4 Kâra İştirakli Tahvillere - -
1.6.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - -
1.7 PERSONELE TEMETTÜ (-) - -
1.8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) - -
1.9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) - -
1.9.1 Hisse Senedi Sahiplerine - -
1.9.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - -
1.9.3 Katılma İntifa Senetlerine - -
1.9.4 Kâra İştirakli Tahvillere - -
1.9.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - -
1.10 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - -
1.11 STATÜ YEDEKLERİ (-) - -
1.12 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER - -
1.13 DİĞER YEDEKLER - -
1.14 ÖZEL FONLAR - -

II. YEDEKLERDEN DAĞITIM

2.1 DAĞITILAN YEDEKLER - -
2.2 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) - -
2.3 ORTAKLARA PAY (-) - -
2.3.1 Hisse Senedi Sahiplerine - -
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - -
2.3.3 Katılma İntifa Senetlerine - -
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvillere - -
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - -
2.4 PERSONELE PAY (-) - -
2.5 YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - -

III. HİSSE BAŞINA KÂR
- -

3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - -
3.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - -
3.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - -
3.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - -

IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ

4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - -
4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - -
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - -
4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - -

(*) Mali tabloların hazırlandığı tarih itibarıyla Banka Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmediğinden, kâr dağıtımı ile ilgili bir karar alınmamıştır.
(**) Diğer vergi ve yasal yükümlülüklerde gösterilen tutar kar dağıtımına konu edilmeyecek ertelenmiş vergi geliri/gideridir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI

I. SUNUM ESASLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

a. Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların Muhasebe 
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması:

Banka, yasal kayıtlarını, finansal tablolarını ve finansal tablolarına dayanak oluşturan dokümanlarını Bankaların Muhasebe 
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara (tümü “Türkiye Muhasebe Standartları” ya da “TMS”), Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve 
genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından yapılan açıklamalar, Türk Ticaret Mevzuatı ve Vergi 
Mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadır.

Finansal tabloların TMS’ye göre hazırlanmasında Banka yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile bilanço tarihi itibarıyla 
koşullu konular hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve tahminler düzenli olarak 
gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

b. Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları:

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları TMS kapsamında yer alan 
esaslara göre belirlenmiş ve uygulanmıştır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aşağıda yer alan dipnotlarda 
açıklanmaktadır.

II. FİNANSAL ARAÇLARIN KULLANIM STRATEJİSİ VE YABANCI PARA CİNSİNDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN 
AÇIKLAMALAR

Banka’nın finansal araçların kullanılmasına ilişkin genel stratejisi varlıkların getirileri ve risk düzeyleri arasında optimal bir dengenin 
sağlanmasına yöneliktir. Banka’nın en önemli fonlama kaynağı özkaynaklar olup, bunun dışında repo işlemlerinden sağlanan 
fonlar, yurtiçi ve yurtdışından alınan krediler vasıtasıyla da kaynak sağlanabilmektedir. Özkaynaklar ve diğer kaynaklardan sağlanan 
fonlar, yüksek getirili kaliteli finansal aktiflerde değerlendirilirken, faiz, likidite ve döviz kuru risklerini belirli sınırlar dahilinde tutacak 
bir aktif-pasif yönetimi stratejisi izlenmektedir. Bilanço ve bilanço dışı varlık ve yükümlülüklerde taşınan kur, faiz ve likidite riskleri 
Banka tarafından benimsenen çeşitli risk limitleri ve yasal limitler çerçevesinde yönetilmektedir. Türev enstrümanlar likidite ihtiyaçları, 
döviz kuru ve faiz riskinden korunmak amacıyla kullanılmaktadır. Banka’nın yabancı para cinsinden faaliyetleri neticesinde oluşan 
pozisyonlar minimum seviyede tutulmakta, maruz kalınan döviz kuru riski Yönetim Kurulu’nun Bankacılık Kanunu çerçevesinde 
belirlediği limitler dahilinde takip edilmektedir. 

Yabancı para cinsinden aktif ve pasif hesaplar bilanço tarihindeki merkez bankası döviz alış kurları ile değerlenmekte ve oluşan kur 
farkları gelir tablosunda “Kambiyo işlemleri kâr/zararı” olarak muhasebeleştirilmektedir.

III. İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN 
AÇIKLAMALAR

Konsolide olmayan finansal tablolarda iştirak ve bağlı ortaklıklar “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye 
Muhasebe Standardı” (“TMS 39”)’a göre muhasebeleştirilmektedir. Teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören ve gerçeğe uygun değeri 
güvenilir bir şekilde belirlenebilen bağlı ortaklıklar gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmiştir. Bağlı ortaklıkların değerlemesi 
sonucu ortaya çıkan değerleme farkları özkaynaklar içerisinde “Menkul Değerler Değerleme Farkları” altında takip edilir. Teşkilatlanmış 
piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen bağlı ortaklıklar ve iştirakler, değer azalışı 
için ayrılan karşılık düşüldükten sonra, maliyet bedelleri ile finansal tablolara yansıtılmıştır. 
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IV. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİ İLE TÜREV ÜRÜNLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Banka’nın ana sözleşmeden ayrıştırılmak suretiyle oluşturulan türev ürünleri bulunmamaktadır.

Türev ürünler TMS 39 gereğince “Riskten korunma amaçlı” ve “Alım satım amaçlı” olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre, bazı türev 
işlemler ekonomik olarak Banka için risklere karşı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, muhasebesel olarak TMS 39 kapsamında 
“Alım satım amaçlı” olarak muhasebeleştirilmektedir.

Türev işlemler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değer ile değerlenmekte ve gerçeğe uygun değerin pozitif olması 
durumunda “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar” ana hesap kalemi altında “Alım satım amaçlı türev 
finansal araçlar” içerisinde; negatif olması durumunda ise “Alım satım amaçlı türev finansal borçlar” içerisinde gösterilmektedir. Türev 
araçların gerçeğe uygun değeri piyasada oluşan rayiç değerleri dikkate alınarak veya indirgenmiş nakit akımı modelinin kullanılması 
suretiyle hesaplanmaktadır. Türev işlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara 
kaydedilmektedir. 

V. FAİZ GELİR VE GİDERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Banka, donuk alacaklarla ilgili faiz gelirleri ve varsa, tahsili 
şüpheli görülen diğer faiz gelirleriyle ilgili reeskont uygulamasını durdurmakta ve o tarihe kadar kaydedilmiş olan reeskont tutarlarını 
iptal ederek tahsilât gerçekleşene kadar gelir olarak kaydetmemektedir. Donuk alacak haline dönüşen tutar için daha önce yapılmış 
bulunan ve tahsil edilmediği halde gelir yazılan faiz tahakkukları muhasebe kayıtları üzerinde iptal edilmektedir. Donuk alacaklara 
ilişkin olarak sadece nakden tahsil edilen faizler gelir yazılmaktadır.

VI. ÜCRET VE KOMİSYON GELİR VE GİDERLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilen bazı bankacılık işlemleriyle ilgili ücret gelirleri haricindeki ücret ve komisyon gelir ve giderleri 
esas olarak tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Finansal yükümlülüklere ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlara ödenen ve işlem maliyetini oluşturan kredi ücret ve komisyon 
giderleri ilgili kredinin faiz giderinin bir parçası olarak değerlendirilmekte ve döneme ait tutarlar gider hesaplarına yansıtılmaktadır.

Sözleşmeler yoluyla sağlanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi için varlık alımı veya satımı gibi işlemlere ilişkin hizmetler yoluyla 
sağlanan gelirler tahsil edildikleri tarihlerde gelir olarak kaydedilmektedir.

VII. FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Banka finansal varlıklarını “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “Satılmaya hazır finansal varlıklar”, 
“Krediler ve alacaklar” veya “Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar” olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Söz 
konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri “Teslim tarihi”ne göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal 
varlıkların sınıflandırılması şekli ilgili varlıkların Banka yönetimi tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde 
kararlaştırılmaktadır. 

a. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarar’a Yansıtılan Finansal Varlıklar:

Bu kategorinin iki alt kategorisi bulunmaktadır: “Alım satım amaçlı olarak elde tutulan finansal varlıklar” ile ilk kayda alınma sırasında 
“Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar”.

Alım satım amaçlı finansal varlıklar piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sağlama 
amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan 
finansal varlıklardır. 
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Alım satım amaçlı finansal varlıkların alım ve satım işlemleri “Teslim tarihi”ne göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. 
Alım satım amaçlı finansal varlıklar, bilançoya ilk olarak işlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet değerleri ile yansıtılmakta ve 
kayda alınmalarını müteakiben gerçeğe uygun değerleri ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç 
ve kayıplar kâr/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Alım satım amaçlı finansal varlıklardan kazanılan faizler faiz gelirleri içerisinde ve 
elde edilen kâr payları temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir.

Türev finansal araçlar da riskten korunma aracı olarak tanımlanmadığı sürece alım satım amaçlı finansal varlıklar olarak 
sınıflandırılmaktadır. Bu bölümün türev finansal araçların muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar kısmında açıklanmıştır. 
 
b. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar:

Satılmaya hazır finansal varlıklar “Krediler ve alacaklar” ile “Vadeye kadar elde tutulacaklar” ve “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara 
yansıtılan finansal varlıklar” dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. 

Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanan borçlanma senetleri, kayda alınmalarını müteakiben gerçeğe uygun değerle 
değerlenmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan “Gerçekleşmemiş 
kâr ve zararlar” ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın satılması, elden çıkarılması veya zafiyete uğraması 
durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta ve özkaynaklar içindeki “Menkul değerler 
değer artış fonu” hesabında izlenmektedir. Söz konusu menkul değerlerin tahsil edildiğinde veya elden çıkarıldığında özkaynak içinde 
yansıtılan birikmiş gerçeğe uygun değer farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul değerler, teşkilatlanmış piyasalarda 
işlem görmesi ve/veya gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenebilmesi durumunda gerçeğe uygun değerleri ile 
muhasebeleştirilmiş; teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmemesi ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenememesi 
durumunda, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile finansal tablolara yansıtılmıştır.

c. Krediler ve Alacaklar:

Krediler ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz konusu kredi ve alacaklar ilk 
olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi” kullanılarak 
iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir. Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harçlar ve benzeri diğer 
masraflar işlem maliyetinin bir parçası olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır.

Herhangi bir kredinin veya alacağın tahsil imkanının sınırlı veya şüpheli hale gelmesi durumunda ve/veya zarar niteliğindeki krediler 
ve diğer alacaklar için 1 Kasım 2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların 
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde sınıflandırılan 
krediler için ayrılması gerekli özel karşılık ayrılmaktadır. Özel karşılıkların dışında, Banka belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde 
kredi ve diğer alacakları için genel kredi karşılığı ayırmaktadır.

d. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar:

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere 
vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi 
bulunan ve “Krediler ve alacaklar” dışında kalan finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilk olarak elde etme 
maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben, değer azalışı için ayrılan karşılığın düşülmesi sonrasında, “Etkin 
faiz (iç verim) oranı yöntemi” kullanılarak “İskonto edilmiş bedeli” ile değerlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklara 
ilişkin faiz gelirleri gelir tablosunda yansıtılmaktadır.

Banka’nın vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıkları bulunmamaktadır. Banka’nın, önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul 
değerler arasında sınıflandırdığı ancak, sınıflandırma esasına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulmayacak 
finansal varlığı bulunmamaktadır. 
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VIII. FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Banka, hesap dönemi içerisinde bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada 
tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususlarını değerlendirmektedir. Finansal araçların gelecekte beklenen nakit akışlarının 
etkin faiz oranı yöntemi ile iskonto edilmek suretiyle hesaplanan tahmini tahsil edilebilir tutarının veya varsa gerçeğe uygun değere 
göre muhasebeleştirilen tutarının defter değerinden düşük olması durumunda söz konusu finansal aracın zafiyete uğradığı kabul 
edilmektedir. Finansal araçların zafiyete uğraması sonucu oluşan değer düşüklüğü için karşılık ayrılmakta ve ayrılan karşılık gider 
hesapları ile ilişkilendirilmektedir.

IX. FİNANSAL ARAÇLARIN NETLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Finansal varlıklar ve borçlar, Banka’nın netleştirmeye yönelik kanuni bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olması ve ilgili finansal aktif ve 
pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyeti olması durumunda veya ilgili finansal varlığı ve borcu eşanlı olarak realize etmesi 
ve ödemesi halinde bu bilançoda net tutarları üzerinden gösterilir. 

X. SATIŞ VE GERİ ALIŞ ANLAŞMALARI VE MENKUL DEĞERLERİN ÖDÜNÇ VERİLMESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN 
AÇIKLAMALAR

Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler (“Repo”), Banka portföyünde tutuluş amaçlarına 
göre “Alım satım amaçlı”, “Satılmaya hazır” veya “Vadeye kadar elde tutulacak” portföylerde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün 
esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleşmesi karşılığı elde edilen fonlar pasifte “Repo işlemlerinden sağlanan 
fonlar” hesabında muhasebeleştirilmekte ve ilgili repo anlaşmaları ile belirlenen satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme 
isabet eden kısmı için “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi”ne göre gider reeskontu hesaplanmaktadır.

Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymetler (“Ters repo”) bilançoda “Ters repo işlemlerinden alacaklar” kalemi altında 
muhasebeleştirilmektedir. Ters repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve geri satım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı 
için “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi”ne göre faiz gelir reeskontu hesaplanmaktadır. 

XI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR İLE BU 
VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

TFRS 5 uyarınca satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir duran varlık (veya elden çıkarılacak duran varlık grubu) defter 
değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden küçük olanı ile ölçülür. Bir varlığın satış amaçlı bir varlık olabilmesi için 
ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) bu tür varlıkların satışında sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar çerçevesinde 
derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olasılığının yüksek olması için; uygun bir yönetim 
kademesi tarafından, varlığın satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program 
başlatılmış olmalıdır. Ayrıca varlık, gerçeğe uygun değeri ile uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır.

Banka, ayrıca, donuk alacaklardan dolayı edinilen varlıklarını 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca satış amaçlı elde tutulan varlıklar olarak sınıflandırmakta ve söz konusu yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak muhasebeleştirmektedir.

Durdurulan bir faaliyet, Banka’nın elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir bölümüdür. Durdurulan 
faaliyetlere ilişkin sonuçlar gelir tablosunda ayrı olarak sunulur.

Banka’nın durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır.
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XII. ŞEREFİYE VE DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Maddi olmayan duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan 
giderlerin ilâvesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen 
dönemde maliyet bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları 
üzerinden değerlenmektedir.

Maddi olmayan duran varlıklar tahmini faydalı ömürleri olan üç ila beş yıl boyunca doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa 
edilmektedir. Varlığın faydalı ömrünün tespiti, varlığın beklenen kullanım süresi, teknik, teknolojik veya diğer türdeki eskime ve varlıktan 
beklenen ekonomik faydayı elde etmek için gerekli olan bakım masrafları gibi hususların değerlendirilmesi suretiyle yapılmaktadır.

Banka, muhasebe tahminlerinde, amortisman süresi, amortisman yöntemi veya kalıntı değer bakımından cari dönemde veya sonraki 
dönemlerde önemli etkileri olması beklenen değişiklikler beklememektedir.

Devam eden bilgisayar yazılımları ile ilgili maliyetler ve bilgisayar yazılımlarını geliştirici harcamalar ilgili bilgisayar yazılımlarının 
orijinal içeriğini ve yararlı ömürlerini artırmaya yönelik ise söz konusu yazılımın maliyetine eklenerek aktifleştirilmektedir. Bu şekilde 
aktifleştirilen harcamalar ilgili varlığın kalan yararlı ömrü boyunca “Doğrusal itfa yöntemi” ile itfa edilmektedir.

XIII. MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Maddi duran varlıkların ilk kayıtları, elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin 
ilâvesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmaktadır. Maddi duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde 
maliyet bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden 
değerlenmektedir. Amortisman tahmin edilen faydalı ömürler esas alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. Tahmin edilen 
ekonomik ömürler aşağıdaki gibidir:

Büro makine, mobilya mefruşat, özel maliyetler ve taşıtlar 3-10 yıl

Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen 
amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayrılmaktadır.

Enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedelinin ilgili sabit kıymetin net gerçekleşebilir değerinin üzerinde olması durumunda söz konusu 
kıymetin değeri net gerçekleşebilir değerine indirilmekte ve ayrılan değer düşüklüğü karşılığı gider hesapları ile ilişkilendirilmektedir. 

Maddi duran varlıklar, finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmesine yönelik olarak yeniden değerlemeye tabi 
tutulmamaktadır.

Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar satış hâsılatından ilgili maddi duran varlığın net defter 
değerinin düşülmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın 
kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın 
maliyetine eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal veya 
hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır.

Maddi duran varlıkların üzerinde rehin, ipotek ve diğer tedbirler veya bunların alımı için verilen taahhütler ya da bunlar üzerindeki 
tasarruf haklarının kullanılmasını sınırlayan başka bir husus mevcut değildir.

Banka, maddi duran varlıklara ilişkin olarak muhasebe tahminlerinde cari dönemde önemli bir etkisi olan veya sonraki dönemlerde 
önemli bir etkisi olması muhtemel değişiklikler beklememektedir.
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XIV. KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Muhasebe politikası olarak, Banka, finansal kiralama yoluyla elde ettiği sabit kıymetlerini “Gerçeğe uygun değeri ile kira ödemelerinin 
bugünkü değerinden düşük olanı”nı esas almak suretiyle kaydetmektedir. Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit kıymetler maddi 
duran varlıklar içinde sınıflandırılmakta ve bu sabit kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadır. 
Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit kıymetlerin değerinde bir azalma tespit edildiğinde “Değer düşüklüğü karşılığı” ayrılmaktadır. 
Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar pasifte “Finansal kiralama borçları” hesabında gösterilmektedir. Finansal 
kiralama ile ilgili faiz ve kur farkı giderleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

XV. KARŞILIKLAR VE KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TMS 39 kapsamındaki finansal araçlar ve TMS 12 ile TMS 19 gibi başka bir standartta karşılıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin 
hüküm bulunan işlemler haricindeki karşılıklar ve koşullu yükümlükler, “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye 
Muhasebe Standardı”na (TMS 37) uygun olarak muhasebeleştirilmektedir.

Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, 
yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda 
güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Geçmiş dönemlerdeki olayların bir sonucu olarak ortaya çıkan 
yükümlülükler için “Dönemsellik ilkesi” uyarınca bu yükümlülüklerin ortaya çıktığı dönemde karşılık ayrılmaktadır. Tutarın yeterince 
güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için Banka’dan kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz 
konusu yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır.

XVI. KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Koşullu varlıklar, genellikle, ekonomik yararların işletmeye girişi olasılığını doğuran, planlanmamış veya diğer beklenmeyen olaylardan 
oluşmaktadır. Koşullu varlıkların finansal tablolarda gösterilmeleri, hiçbir zaman elde edilemeyecek bir gelirin muhasebeleştirilmesi 
sonucunu doğurabileceğinden, sözü edilen varlıklar finansal tablolarda yer almamaktadır. Koşullu varlıklar, işletmeye ekonomik 
faydaların girişi olası ise finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır. Koşullu varlıklar, ilgili gelişmelerin finansal tablolarda doğru olarak 
yansıtılmalarını teminen sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ekonomik faydanın Banka’ya girmesinin neredeyse kesin 
hale gelmesi durumunda ilgili varlık ve buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına yansıtılmaktadır.

XVII. ÇALIŞANLARIN HAKLARINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kıdem tazminatı ve izin hakları gibi çalışan haklarına ilişkin yükümlülükler “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe 
Standardı” (TMS 19) hükümlerine göre muhasebeleştirilmektedir. Yürürlükteki kanunlara göre, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve İş 
Kanunu’nda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona erdirilen çalışanlara Banka belirli bir toplu ödeme yapmakla 
yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların Türk İş Kanunu uyarınca emekliye ayrılması veya en az bir yıllık hizmeti 
tamamlayarak iş ilişkisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için çağrılması veya vefatı durumunda doğacak gelecekteki olası yükümlülük 
tutarlarının tahmini karşılığının net bugünkü değeri üzerinden hesaplanmış ve finansal tablolara yansıtılmıştır. 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 12 Mart 2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan tebliğ ile güncellenen TMS 19'a göre Banka'nın kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamalarında aktüeryal 
varsayımlardaki değişiklikler ya da aktüeryal varsayımla gerçekleşen arasındaki farklar nedeniyle oluşan aktüeryal kazanç ve kayıpların 
muhasebeleştirilmesinde 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde ilgili kayıp ve 
kazançların ilgili dönemin "Gelir Tablosu" ile ilişkilendirilmesi seçeneği yürülükten kaldırılmıştır. Standart'ın “Geçiş ve yürürlülük tarihi” 
başlığı altında uygulamanın geriye dönük başlamasına izin vermesi dolayısıyla Banka ilgili raporlama dönemlerinde oluşan aktüeryal 
kazanç ve kayıpları Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo ile ilişkilendirilerek Özkaynaklar altındaki 
"Geçmiş Dönem Karı/Zararı" kaleminde muhasebeleştirmektedir.
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XVIII. VERGİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

a. Cari Vergi:

5520 sayılı “Kurumlar Vergisi Kanunu” (“Vergi Kanunu”) 21 Eylül 2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu Vergi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerlidir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar 
vergisi oranı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren %20’dir. Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince 
indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin 
indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen 
kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında 
stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.

Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar 
beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi 
beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalması 
durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir.

En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75’i Vergi Kanunu'nda öngörüldüğü 
şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özkaynaklarda tutulması şartı ile vergiden istisnadır.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından 
indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez.

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi 
beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine 
verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit 
edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.

b. Ertelenmiş Vergi:

Banka, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye esas değeri arasında ortaya 
çıkan vergilendirilebilir geçici farklar için “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 12”) hükümlerine uygun olarak 
ertelenmiş vergi hesaplayarak kayıtlarına yansıtmaktadır. Ertelenmiş vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca 
bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan yasalaşmış vergi oranları kullanılmaktadır.

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş 
vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla 
hesaplanmaktadır.

Hesaplanan ertelenmiş vergi alacakları ile ertelenmiş vergi borçları finansal tablolarda netleştirilerek gösterilmektedir.

Doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilen işlemlerle ilgili ertelenmiş vergi etkileri de özkaynaklarda yansıtılır.
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XIX. BORÇLANMALARA İLİŞKİN İLÂVE AÇIKLAMALAR 

Alım satım amaçlı finansal yükümlülükler ve türev finansal araçlara ilişkin yükümlülükler gerçeğe uygun değer üzerinden, diğer tüm 
finansal yükümlülükler ise kayda alınmalarını izleyen dönemlerde “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi” ile “İskonto edilmiş bedel”leri 
üzerinden değerlenmektedir.

Borçlanmayı temsil eden yükümlülükler için likidite riski, faiz oranı riski ve yabancı para kur riskine karşı çeşitli riskten korunma 
teknikleri uygulanmaktadır.

XX. İHRAÇ EDİLEN HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Hisse senedi ihracı ile ilgili işlem maliyetleri gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Hisse senetleriyle ilgili kâr payları Banka’nın Genel 
Kurul’u tarafından tespit edilmektedir.

Banka’nın hisse senedi ihraç işlemleri bulunmamaktadır. 

Banka’nın bilanço tarihinden sonra ilân edilen kâr payı dağıtım kararı bulunmamaktadır.

XXI. AVAL VE KABULLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Aval ve kabuller, müşterilerin ödemeleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilmekte olup, olası borç ve taahhütler olarak bilanço dışı 
işlemlerde gösterilmektedir. Banka’nın aktif karşılığı bir yükümlülük olarak gösterilen aval ve kabulleri bulunmamaktadır.

XXII. DEVLET TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Banka’nın 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla almış olduğu devlet teşvikleri bulunmamaktadır.

XXIII. KÂR YEDEKLERİ VE KÂRIN DAĞITILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kanuni finansal tablolarda yasal yedekler dışında, birikmiş kârlar, aşağıda belirtilen yasal yedek şartına tabi olmak kaydıyla dağıtıma 
açıktır. Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nda öngörüldüğü şekli ile birinci ve ikinci yedeklerden oluşur. TTK, birinci yasal 
yedeğin, toplam yedek ödenmiş sermayenin %20’sine erişene kadar kârdan %5 oranında ayrılmasını öngörür. İkinci yasal yedek ise, 
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan tüm nakit kâr dağıtımları üzerinden %10 oranında ayrılır. ancak holding şirketleri bu uygulamaya 
tabi değildir. TTK hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararları karşılamak için kullanılabilmekte ve ödenmiş sermayenin 
%50’sini aşmadıkça diğer amaçlarla kullanılamamaktadır.

XXIV. HİSSE BAŞINA KAZANCA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Hisse başına kazanç, net kârın ilgili dönem içerisinde çıkarılmış bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle 
bulunmaktadır. Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net kârın ilgili dönem içerisindeki ağırlıklı ortalama ödenmiş sermaye 
tutarına bölünmesiyle bulunmaktadır.

Türkiye’de şirketler sermayelerini hâlihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile 
arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. 
Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse adedi, söz konusu hisse dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de 
dikkate alınarak bulunur. İhraç edilmiş hisse adedinin bilanço tarihinden sonra ancak finansal tabloların hazırlanmış olduğu tarihten 
önce bedelsiz hisse dağıtılması sebebiyle artması durumunda hisse başına kazanç hesaplaması toplam yeni hisse adedi dikkate 
alınarak yapılmaktadır.
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XXV. İLİŞKİLİ TARAFLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda; ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından 
kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirakler ve müşterek yönetime tabi ortaklıklar “İlişkili Taraf Açıklamaları 
Standardı” (TMS 24) kapsamında ilişkili taraf olarak kabul edilmiştir. İlişkili taraflarla yapılan işlemler Beşinci Bölüm’de ilgili dipnotta 
gösterilmiştir.

XXVI. NAKİT VE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Nakit akış tablolarının hazırlanmasına esas olan “Nakit” kasa, efektif, yoldaki paralar ve satın alınan banka çekleri ile T.C. Merkez 
Bankası dahil bankalardaki vadesiz mevduat olarak, “Nakde eşdeğer varlık” ise orijinal vadesi üç aydan kısa olan bankalar arası para 
piyasası plasmanları ve bankalardaki vadeli depolar ile menkul kıymetlere yapılan yatırımlar olarak tanımlanmaktadır.

XXVII. RAPORLAMANIN BÖLÜMLEMEYE GÖRE YAPILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Banka’nın organizasyonel ve iç raporlama yapısına ve “Bölümlere Göre Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (TMS 14) 
hükümlerine uygun olarak belirlenmiş faaliyet alanlarına ilişkin bilgiler Dördüncü Bölüm’de ilgili dipnotta sunulmuştur.

XXVIII. SINIFLANDIRMALAR

Banka’nın 31 Aralık 2014 tarihli finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolar 
üzerinde gerekli görüldüğü takdirde bazı sınıflandırma işlemleri yapılabilmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

I. SERMAYE YETERLİLİĞİ STANDART ORANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

a. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar: 

Banka’nın 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sermaye yeterliliği standart oranı %135.43’dür (31 Aralık 2013: %256.63).

Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanması, 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 
“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”, “Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin 
Tebliğ” ve “Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ” ile 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapılmaktadır.

Kredi riskine esas tutarın hesaplanmasında “basit finansal teminat yönteminden” faydalanılmıştır. Piyasa riskine esas tutar, “standart 
metot” ile hesaplanmıştır. Operasyonel riske esas tutar, “temel gösterge yöntemi” ile yılda bir kez olmak üzere, geçmiş üç yılın brüt 
geliri üzerinden hesaplanmaktadır.
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b. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler: 

Risk Ağırlıkları
Cari Dönem Banka

%0 %10 %20 %50 %100 %150 %200
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı 
olan ve olmayan alacaklar 790 - - - - - -
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan 
ve olmayan alacaklar - - - - - - -
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı olan ve 
olmayan alacaklar - - - - - - -
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan 
alacaklar - - - - - - -
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar - - - - - - -
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan 
alacaklar 1,100 - 32,207 4,298 - - -
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar - - - 2 19,324 - -
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar - - - - - - -
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle 
teminatlandırılmış alacaklar - - - - - - -
Tahsili gecikmiş alacaklar - - - - - - -
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar - - - - - - -
İpotek teminatlı menkul kıymetler - - - - - - -
Menkul kıymetleştirme pozisyonları - - - - - - -
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa 
vadeli kurumsal alacaklar - - - - - - -
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar - - - - - - -
Diğer alacaklar 95 - - - 3,262 - -
Toplam Riske Maruz Varlıklar 1,985 - 32,207 4,300 22,586 - -
Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar - - 6,441 2,150 22,586 - -
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Risk Ağırlıkları
Önceki Dönem Banka

%0 %10 %20 %50 %100 %150 %200
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı 
olan ve olmayan alacaklar 584 - - - - - -
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan 
ve olmayan alacaklar - - - - - - -
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı olan ve 
olmayan alacaklar - - - - - - -
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan 
alacaklar - - - - - - -
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar - - - - - - -
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan 
alacaklar - - 391 24,733 - - -
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar - - - - 5,033 - -
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar - - - - - - -
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle 
teminatlandırılmış alacaklar - - - 1,065 - - -
Tahsili gecikmiş alacaklar - - - - - - -
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar - - - - - - -
İpotek teminatlı menkul kıymetler - - - - - - -
Menkul kıymetleştirme pozisyonları - - - - - - -
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa 
vadeli kurumsal alacaklar - - - - - - -
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar - - - - - - -
Diğer alacaklar 2,941 - - - 432 - -
Toplam Riske Maruz Varlıklar 3,525 391 25,798 5,465 - -
Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar - - 78 12,899 5,465 - -

c. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü 
(Kredi Riskine Esas Tutar*0,08) (KRSY) 2,495 1,475
Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (PRSY) - -
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (ORSY) 95 47
Özkaynak 43,836 48,836
Özkaynak/ ((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100) 135,43 256.63
Ana sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100) 134.23 -
Çekirdek sermaye /((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100) 142.17 -
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d. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014

ÇEKİRDEK SERMAYE

Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye 80,000

Hisse senedi ihraç primleri -

Hisse senedi iptal kârları -

Yedek akçeler 324

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar -

Kâr -

Net Dönem Kârı -

Geçmiş Yıllar Kârı -

Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar -

İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem kârı içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler -

İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye 80,324

Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler

Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kayıplar(-) (33,475)

Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (-) -

Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-) (191)

Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcu (-) (624)

Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar (-) -

Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) -

Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları 
toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-) -

Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun 
pozisyonlarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-) -

İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-) -

Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-) -

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15’ini aşan tutarlar (-) -

Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun 
pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı (-) -

İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı (-) -

Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı (-) -

Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-) -

Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar (-)

Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı (34,290)

ÇEKİRDEK SERMAYE TOPLAMI 46,034

İLAVE ANA SERMAYE

Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ve bunlara ilişkin ihraç primleri -

Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilenler/temin edilenler) -

Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler) -

İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye -

İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler

Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) -

Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları 
toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-) -

Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan 
yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-) -

Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-) -

Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-) -

İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı -

İLAVE ANA SERMAYE TOPLAMI -

Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler

Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci 
fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) -

Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) (2,497)

ANA SERMAYE TOPLAMI 43,537
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31 Aralık 2014

KATKI SERMAYE

Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilen/temin edilenler) -

Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler temin edilenler) -

Bankanın sermaye artırımlarında kullanılması hissedarlarca taahhüt edilen bankaya rehnedilmiş kaynaklar -

Genel Karşılıklar 390

İndirimler Öncesi Katkı Sermaye 390

Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler

Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) -

Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları 
toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-) -

Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların 
net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı(-) -

Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-) -

Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı -

KATKI SERMAYE TOPLAMI 390

SERMAYE 43,927

Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler (-) -

Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken 
emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri(-) -

Yurt dışında kurulu olanlar da dahil olmak üzere, bankalara, finansal kuruluşlara veya bankanın nitelikli pay sahiplerine kullandırılan krediler veya bunlarca ihraç edilen borçlanma 
araçlarına yapılan yatırımlar(-) -

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden özkaynaklardan düşülecek tutar (-) -

Kurulca belirlenecek diğer hesaplar (-) -

Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları 
toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek 
sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-) -

Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye 
unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana 
sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-) -

Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun 
pozisyonlarının, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden 
indirilmeyen kısmı (-) -

ÖZKAYNAK 43,927

Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar 192

Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından 
kaynaklanan tutar -

Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun 
pozisyonlarından kaynaklanan tutar -

İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar -

Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar 192
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31 Aralık 2013

ANA SERMAYE

Ödenmiş Sermaye 80,000

Nominal Sermaye 80,000

Sermaye Taahhütleri (-) -

Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı -

Hisse Senedi İhraç Primleri -

Hisse Senedi İptal Kârları -

Yedek Akçeler 324

Yedek Akçeler Enflasyona Göre Düzeltme Farkı -

Kâr -

Net Dönem Kârı -

Geçmiş Yıllar Kârı -

Muhtemel Riskler İçin A. Serb. Karşılıkların Ana Sermayenin %25’ine Kadar Olan Kısmı -

İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançları -

Birincil Sermaye Benzeri Borçlar -

Zararın Yedek Akçelerle Karşılanamayan Kısmı (-) (31,652)

Net Dönem Zararı (9,082)

Geçmiş Yıllar Zararı (22,570)

Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (-) (33)

Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-) (41)

Ana Sermayenin %10’unu Aşan Ertelenmiş Vergi Varlığı Tutarı (-) -

Kanunun 56 ncı Mad. Üçüncü Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-) -

Ana Sermaye Toplamı 48,598

KATKI SERMAYE

Genel Karşılıklar 231

Menkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i -

Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i -

İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan Bedelsiz Olarak Edinilen ve Dönem Karı İçerisinde Muhasebeleştirilmeyen Hisseler -

Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan Kısmı -

İkincil Sermaye Benzeri Borçlar -

Satılmaya Hazır Menkul Değerler ile İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Değer Artışı Tutarının %45’i -

Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z’ının Enflasyona Göre Düzeltme Farkları (Yedek Akçelerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı hariç) -

Katkı Sermaye Toplamı 231

SERMAYE 48,829

SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER -

Sermayesinin Yüzde Onundan Azına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardaki (Yurt İçi, Yurt Dışı) Bankanın Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamının Yüzde On ve Daha 
Fazlasını Aşan Tutardaki Ortaklık Payları Toplamı -

Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt İçi, Yurt Dışı) veya Nitelikli Pay Sahiplerine Kullandırılan İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Krediler ile Bunlardan Satın Alınan Birincil veya 
İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Borçlanma Araçları -

Kanunun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler -

Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının Yüzde Ellisini Aşan Kısmı İle Alacaklarından Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları Ve Kanunun 57 nci 
Maddesi Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken Emtia Ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden Çıkarılamayanların Net Defter Değerleri -

Özkaynaktan Düşülmesi Tercih Edilen Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları -

Diğer -

TOPLAM ÖZKAYNAK 48,829

e. Özkaynak hesaplamasında geçici uygulamaya tabi unsurlara ilişkin bilgiler:

Cari Dönem
Özkaynak Hesaplamasında 

Dikkate Alınan Tutar Toplam Tutar
Azınlıkların çekirdek sermayedeki payları - -
Üçüncü kişilerin ilave ana sermayedeki payları - -
Üçüncü kişilerin katkı sermayedeki payları - -
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri 
(1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler) - -



91

PASHA YATIRIMBANK A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

f. Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Toplam Tutar
İhraçcı -
Borçlanma aracının kodu (CUSIP, ISIN vb.) -
Borçlanma aracının tabi olduğu mevzuat -
Özkaynak Hesaplamasında Dikkate Alınma Durumu
1/1/2015’den itibaren %10 oranında azaltılarak dikkate alınma uygulamasına tabi olma durumu -
Konsolide veya konsolide olmayan bazda veya hem konsolide hem konsolide olmayan bazda geçerlilik durumu -

Borçlanma aracının türü -
Özkaynak hesaplamasında dikkate alınan tutar (En son raporlama tarihi itibarıyla-Milyon TL) -
Borçlanma aracının nominal değeri (Milyon TL) -
Borçlanma aracının muhasebesel olarak takip edildiği hesap -
Borçlanma aracının ihraç tarihi -
Borçlanma aracının vade yapısı (Vadesiz/Vadeli) -

Borçlanma aracının başlangıç vadesi -
İhraççının BDDK onayına bağlı geri ödeme hakkının olup olmadığı -

Geri ödeme opsiyonu tarihi, şarta bağlı geri ödeme opsiyonları ve geri ödenecek tutar -
Müteakip geri ödeme opsiyonu tarihleri -

Faiz/temettü ödemeleri
Sabit ya da değişken faiz/ temettü ödemeleri -
Faiz oranı ve faiz oranına ilişkin endeks değeri -
Temettü ödemesini durduran herhangi bir kısıtlamanın var olup olmadığı -
Tamamen isteğe bağlı, kısmen isteğe bağlı ya da mecburi olma özelliği -
Faiz artırımı gibi geri ödemeyi teşvik edecek bir unsurun olup olmadığı -
Birikimsiz ya da birikimli olma özelliği -

Hisse senedine dönüştürülebilme özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürmeye sebep olacak tetikleyici olay/olaylar -
Hisse senedine dönüştürülebilirse, tamamen ya da kısmen dönüştürme özelliği -
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürme oranı -
Hisse senedine dönüştürülebilirse, mecburi ya da isteğe bağlı dönüştürme özelliği -
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülebilir araç türleri -
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülecek borçlanma aracının ihraççısı -

Değer azaltma özelliği
Değer azaltma özelliğine sahipse, azaltıma sebep olacak tetikleyici olay/olaylar -
Değer azaltma özelliğine sahipse, tamamen ya da kısmen değer azaltımı özelliği -
Değer azaltma özelliğine sahipse, sürekli ya da geçici olma özelliği -
Değeri geçici olarak azaltılabiliyorsa, değer artırım mekanizması -

Tasfiye halinde alacak hakkı açısından hangi sırada olduğu (Bu borçlanma aracının hemen üstünde yer alan araç) -
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlardan haiz olunmayan olup 
olmadığı -
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlardan hangilerini haiz 
olunmadığı -
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g. İçsel sermaye gereksiniminin cari ve gelecek faaliyetler açısından yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanan 
yaklaşımlar

Banka, maruz kaldığı veya gelecekte kalabileceği risklerin tanımlanmasını ve değerlendirilmesini, söz konusu riskleri karşılamak için 
yeterli görülen sermayenin sağlanmasını ve risklerin izlenmesi ve yönetilmesine yönelik doğru risk yönetimi tekniklerinin geliştirilmesini 
ve uygulanmasını temin etmek amacıyla “Sermaye Gereksinimi İçsel Değerlendirme Süreci (Değerlendirme Süreci)” oluşturmuştur. 
“Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik” kapsamında içsel sermaye yeterliliği 
değerlendirme süreci, risk yönetimi biriminin koordinasyonunda bankanın ilgili tüm birimlerinin katılımıyla gerçekleşir. Değerlendirme 
süreci, sayısallaştırılabilen ve sayısallaştırılamayan riskler dahil olmak üzere risk odaklıdır, geleceğe yöneliktir ve risk türleri ile gerekli 
sermaye seviyesi arasında açık bir ilinti oluşturur. Değerlendirme sürecinde dikkate alınan risk türleri değerlendirme raporunda yer alır.

II. KREDİ RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

a. Banka, tek bir borçlu veya risk grubuna kullandırılacak kredilerde uygulanacak limitler konusunda Bankacılık Kanunu 
düzenlemelerini esas alır. Sektörel yoğunlaşmayı önlemek amacıyla limit belirlenmiş olup, limitlere uyum işlem bazında takip 
edilmektedir.

Günlük olarak yapılan kredi ve menkul kıymet işlemleriyle ilgili olarak, limitlere uyum ve yoğunlaşma risk yönetimi birimi tarafından 
takip edilir ve raporlanır. Ayrıca kredilerin limitlere uyumu operasyon, pazarlama ve iç kontrol birimleri tarafından, menkul kıymetlerin 
riske maruz değeri risk yönetimi birimi tarafından işlem bazında takip edilmektedir.

Kredi ve diğer alacakların borçluları en az yılda bir kez olmak üzere kredi tahsis birimi tarafından yeniden değerlendirmeye tabi 
tutulmakta olup, bu amaca uygun olarak geliştirilmiş borçlu ve işlem derecelendirme modelleri kullanılmaktadır.

Alınan belgeler dahil olmak üzere kredilendirme faaliyetleri iş birimlerinden bağımsız olarak iç kontrol birimi tarafından da tespit edici 
kontrollere tabidir.

b. 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan ve 23 Ocak 2009 tarih ve 27119 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan yönetmelik ile değişiklik yapılan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin 
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen Üçüncü Grup kredi olarak sınıflandırma için gerekli 
gecikme süresi koşulunu taşımayan krediler “tahsili gecikmiş” olarak nitelendirilir; aynı Yönetmelik’te belirtilen üçüncü, dördüncü ve 
beşinci gruplarda belirtilen tüm alacaklar, tahakkuk ettirilen faizlerin ve borçlu üzerindeki faiz benzeri yüklerin anaparaya ilave edilip 
edilmediğine veya yeniden finanse edilip edilmediğine bakılmaksızın, bu Yönetmeliğin uygulanmasında “değer kaybına uğramış” 
krediler olarak kabul edilir.

c. Banka’nın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi ve benzeri diğer sözleşmeler cinsinden tutulan pozisyonları bulunmamaktadır.

d. Banka, ulusal ve uluslararası bankacılık piyasasında aktif bir katılımcı olarak diğer finansal kurumların finansal faaliyetleri ile birlikte 
değerlendirildiğinde, vadeli işlem ve opsiyon gibi türev ürünlerle azaltım gerektirecek boyutta kredi riskine maruz değildir. Kredi risk 
tutarında artış oldukça, söz konusu türev ürünlerin kullanılması da gündeme gelebilecektir.

e. Banka’nın tazmin edilen gayrinakdi kredisi bulunmamaktadır, bulunması halinde vadesi geldiği halde ödenmeyen krediler ile aynı 
risk ağırlığına tabi tutulacaktır.

f. Banka’nın yenilenen ve yeniden itfa planına bağlanan kredisi bulunmamaktadır. Bulunması halinde risk yönetimi biriminin aylık 
raporlarında ayrıca takip edilmesi planlanmaktadır.

Kredi riskinin ayrıştırılması borçlu derecelendirme sistemi ve işlem derecelendirme sistemleriyle yapılmakta olup, vade bazlı bir risk 
ayrıştırması yapılmamaktadır.
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g. Banka’nın yurtdışında yürütmekte olduğu kredilendirme işlemleri bulunmamaktadır.
 
h. Banka, ulusal ve uluslararası bankacılık piyasasında aktif bir katılımcı olarak diğer finansal kurumların finansal faaliyetleri ile birlikte 
değerlendirildiğinde önemli ölçüde kredi riskine maruz değildir.

i. Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 nakdi kredi müşterisinden olan alacağın toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %100 
ve %100’dür (31 Aralık 2013: %100 ve %100).

Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki sırasıyla 
%100 ve %100’dür (31 Aralık 2013: %100 ve %100).

Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 nakdi ve gayrinakdi kredi müşterilerinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının toplam bilanço 
içinde ve nazım hesaplarda izlenen varlıklar içindeki payı sırasıyla %100 ve %100’dür (31 Aralık 2013: %100 ve %100).

j. Bankaca üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı 492 TL’dir (31 Aralık 2013: 302 TL).

k. Kredi riski azaltımının etkileri dikkate alınmaksızın mahsup işlemleri sonrası maruz kalınan risklerin toplam tutarı ile farklı risk sınıfları 
ve türlerine göre ayrıştırılmış risklerin ilgili döneme ilişkin ortalama tutarı aşağıdaki tablo gösterilmiştir.

Cari Dönem
 Risk Tutarı(*)

Ortalama
 Risk Tutarı(*)

Risk Sınıfları 64,484 58,866
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar 790 1,106
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar - -
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar - -
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar - -
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar - -
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar 37,605 35,742
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar 22,732 19,145
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar - -
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar - 189
Tahsili gecikmiş alacaklar - -
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar - -
İpotek teminatlı menkul kıymetler - -
Menkul kıymetleştirme pozisyonları - -
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal 
alacaklar - -
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar - -
Diğer alacaklar 3,357 2,684

(*) Kredi riski azaltımı öncesi risk tutarlarıdır.
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n. Vade Unsuru Taşıyan Risklerin Kalan Vadelerine Göre Dağılımı

Risk Sınıfları Vadeye Kalan Süre
1 ay 1-3 ay 3-6 ay 6-12 ay 1 yıl üzeri(**)

Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta 
bağlı olan ve olmayan alacaklar 132 658 - - -
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta 
bağlı olan ve olmayan alacaklar - - - - -
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı 
olan ve olmayan alacaklar - - - - -
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve 
olmayan alacaklar - - - - -
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan 
alacaklar - - - - -
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan 
alacaklar 22,265 11,088 502 3,748 2
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar 3,060 8,064 3,889 1,492 6,227
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar - - - - -
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle 
teminatlandırılmış alacaklar - - - - -
Tahsili gecikmiş alacaklar - - - - -
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar - - - - -
İpotek teminatlı menkul kıymetler - - - - -
Menkul kıymetleştirme pozisyonları - - - - -
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile 
kısa vadeli kurumsal alacaklar - - - - -
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar - - - - -
Diğer alacaklar 2,703 - - 43 611
Toplam(*) 28,160 19,810 4,391 5,283 6,840

(*) Kredi riski azaltımı öncesi risk tutarlarıdır.
(**) Dağıtılamayan tutarlarıda içermektedir.

o. Banka’nın herhangi bir kredi derecelendirme kuruluşu ile özel bir anlaşması bulunmamaktadır.

p. Alım satım hesaplarına dahil edilmeyen kalemler için kredi derecelendirmesinin bulunmaması ve bunun yerine ihraçcı veya ihraç 
için kredi derecelendirmesinin bulunması durumu bulunmamaktadır.

q. Risk Ağırlığına Göre Risk Tutarları

Risk Ağırlığı %0 %20 %50 %100 %200 %1250
Özkaynaklardan 

İndirilenler
Kredi Riski Azaltımı Öncesi Tutar 885 32,207 5,401 25,991 - - -
Kredi Riski Azaltımı Sonrası Tutar 1,985 32,207 4,299 22,586 - - -

r. Değer Ayarlamaları ve Kredi Karşılıkları Değişimine İlişkin Bilgiler

Açılış
 Bakiyesi

Dönem İçinde Ayrılan 
Karşılık Tutarları

Karşılık
 İptalleri

Diğer 
Ayarlamalar

Kapanış
 Bakiyesi

Özel Karşılıklar - - - - -
Genel Karşılıklar 302 190 - - 492
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s. Önemli Sektörlere veya Karşı Taraf Türüne Göre Muhtelif Bilgiler

TMS ve TFRS uyarınca;

Değer Kaybına Uğramış Krediler; Raporlama dönemi sonu itibarıyla 90 günden fazla gecikmiş olması veya kredibilitesi nedeniyle 
değer düşüklüğüne uğradığına kanaat getirilmiş kredilerdir. Bu krediler için Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında “Özel Karşılık” 
hesaplaması yapılmaktadır. 

Tahsili Gecikmiş Krediler; Raporlama dönemi sonu itibarıyla vadesi 90 güne kadar gecikmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 
kredilerdir. Bu krediler için Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında “Genel Karşılık” hesaplaması yapılmaktadır.

Krediler
Değer Kaybına Uğramış Tahsili Gecikmiş Değer Ayarlamaları Karşılıklar

Tarım - - - -
Çiftçilik ve Hayvancılık - - - -
Ormancılık - - - -
Balıkçılık - - - -

Sanayi - - - -
Madencilik ve Taşocakçılığı - - - -
İmalat Sanayi - - - -
Elektrik, Gaz, Su - - - -

İnşaat - - - -
Hizmetler - - - -

Toptan ve Perakende Ticaret - - - -
Otel ve Lokanta Hizmetleri - - - -
Ulaştırma Ve Haberleşme - - - -
Mali Kuruluşlar - - - -
Gayrimenkul ve Kira. Hizm. - - - -
Serbest Meslek Hizmetleri - - - -
Eğitim Hizmetleri - - - -
Sağlık ve Sosyal Hizmetler - - - -

Diğer - - - -
Toplam - - - -

III. PİYASA RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Banka, piyasa riskini alım-satım işlemlerinden doğan piyasa riski ve bankacılık hesaplarından kaynaklanan piyasa riski olmak üzere 
iki başlık altında takip etmektedir. Piyasa riski yönetiminin temel prensibi, uyumlu bir aktif/pasif yapısı yaratmak ve gerektiğinde türev 
ürünler ile farkların giderilmesi yönünde koruma sağlamaktır.

Yönetim Kurulu tarafından, piyasa riskine ilişkin olarak konulan limitler ile söz konusu risklerin minimize edilmesi hedeflenmiştir. 
Belirlenen risk limitleri, Yönetim Kurulu’nca 3 aylık periyotlarda değerlendirilmekte ve gerekli görülmesi halinde güncellenmektedir.
Piyasa riskinin sermaye yeterliliği rasyosu kapsamındaki ölçümünde “standart metot” kullanılmaktadır. Menkul kıymetler portföyünün 
riske maruz değeri takip edilmekte olup, aylık olarak üst yönetime raporlanmaktadır.

Aşağıdaki tablo “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik’in “Piyasa Riskine Esas Tutarın 
Hesaplanması”na ilişkin bölümü uyarınca “Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi”ne göre piyasa riski hesaplamasının 
ayrıntılarını göstermektedir.
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a. Piyasa riskine ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot - -
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot - -

Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü- 
Standart Metot - -

(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot - -
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot - -
(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot - -
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart 
Metot - -
(VII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot - -
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - -
(IX) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) - -
(X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX) - -

b. Cari yıl içerisinde ay sonları itibarıyla hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riski tablosu:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Ortalama En Yüksek En Düşük Ortalama En Yüksek En Düşük

Faiz Oranı Riski - - - 5 17 -
Hisse Senedi Riski - - - - - -
Kur Riski 95 287 - 8 62 -
Emtia Riski - - - - - -
Takas Riski - - - - - -
Opsiyon Riski - - - - - -
Karşı Taraf Kredi Riski - 2 - 14 56 -
Toplam Riske Maruz Değer 95 289 - 27 135 -

c. Karşı taraf riskine ilişkin açıklamalar: 

Karşı taraf kredi riski hesaplamalarında, 28 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve 
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” ekinde yer alan (Ek 2) ve karşı taraf kredi riski hesaplamalarına yönelik belirtilmiş olan “Gerçeğe 
Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi” kullanılmaktadır. Bu yönteme göre pozitif değere sahip sözleşmelerin yenileme maliyetleri 
üzerine potansiyel kredi riski tutarı hesaplanarak eklenmektedir.

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Faiz Oranına Dayalı Sözleşmeler - -
Döviz Kuruna Dayalı Sözleşmeler - -
Emtiaya Dayalı Sözleşmeler - -
Hisse Senedine Dayalı Sözleşmeler - -
Diğer - -
Pozitif Gerçeğe Uygun Brüt Değer - -
Netleştirmenin Faydaları - -
Netleştirilmiş Cari Risk Tutarı - -
Tutulan Teminatlar - -
Türevlere İlişkin Pozisyonlar - -
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IV. OPERASYONEL RİSKE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Bankanın operasyonel risk hesaplamasında “Temel Gösterge Yöntemi” kullanılmıştır. Operasyonel riske esas tutar, 28 Haziran 
2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin 
Yönetmelik” uyarınca Bankanın son üç yılına ait 2013, 2012 ve 2011 yılları brüt gelirleri kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. 

31 Aralık 2011 Tutar 31 Aralık 2012 Tutar 31 Aralık 2013 Tutar
Toplam/Pozitif
 BG Yılı Sayısı Oran (%) Toplam

Brüt Gelir 387 305 1,215 636 15 95.35
Operasyonel 
Riske Esas Tutar 
(Toplam*12,5) 1,192

V. KUR RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Banka’nın yabancı para pozisyonu yasal mevzuat ve Banka’ca belirlenen limitler dahilinde yönetilmektedir. Kur riski yönetiminde 
temel prensip kur riskine maruz pozisyon taşımamaktır. Buna uygun olarak, alım-satım amaçlı kur riski pozisyonu için limit tahsis 
edilmemiş olup, bankacılık hesaplarında ise para cinsi itibarıyla eşleşen bir aktif-pasif yapısı yaratılarak doğal koruma sağlanması 
hedeflenmektedir. Banka yabancı para işlemlerde gerektiğinde riskten korunma amaçlı olarak swap ve forward gibi türev araçları 
kullanmayı planlamaktadır.

Banka’da yabancı para pozisyonunu sayısallaştırma metodolojisi; sermaye yeterliliği rasyosu hesaplamasında standart yöntemin 
kullanılması ve içsel olarak stres testleri/duyarlılık analizleri uygulamalarını içerir.

Banka’nın finansal tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz alış kurları:

ABD Doları EURO
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Döviz Alış Kuru 2.3269 2.1304 2.8272 2.9344

1. Günün Cari Döviz Alış Kuru 2.3189 2.1343 2.8207 2.9365
2. Günün Cari Döviz Alış Kuru 2.3235 2.1604 2.8339 2.9844
3. Günün Cari Döviz Alış Kuru 2.3182 2.0957 2.8255 2.8693
4. Günün Cari Döviz Alış Kuru 2.3177 2.0710 2.8368 2.8353
5. Günün Cari Döviz Alış Kuru 2.3209 2.0812 2.8312 2.8466

Banka’nın cari döviz alış kurunun finansal tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değeri:

ABD Doları EURO
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Aritmetik ortalama-30 günlük 2.2917 2.0665 2.8231 2.8316
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Banka’nın kur riskine ilişkin bilgiler:

EURO ABD Doları Diğer YP Toplam
31 Aralık 2014
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, 
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası - 1 - 1
Bankalar 6 1,086 - 1,092
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya 
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar - - - -
Para Piyasalarından Alacaklar - - - -
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - - -
Krediler (*) - 4,655 - 4,655
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - - - -
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - - - -
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar - - - -
Maddi Duran Varlıklar - - - -
Maddi Olmayan Duran Varlıklar - - - -
Diğer Varlıklar - 29 - 29
Toplam Varlıklar 6 5,771 - 5,777

Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı - - - -
Döviz Tevdiat Hesabı - - - -
Para Piyasalarına Borçlar - - - -
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar - 5,593 - 5,593
İhraç Edilen Menkul Değerler - - - -
Muhtelif Borçlar - - - -
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar - - - -
Diğer Yükümlülükler 1 2 - 3
Toplam Yükümlülükler 1 5,595 - 5,596

Net Bilanço Pozisyonu 5 176 - 181
Net Nazım Hesap Pozisyonu - - - -
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - - - -
Türev Finansal Araçlardan Borçlar - - - -
Gayrinakdi Krediler (**) 202 349 - 551

31 Aralık 2013
Toplam Varlıklar 367 99 - 466
Toplam Yükümlülükler 307 - - 307
Net Bilanço Pozisyonu 60 99 - 159
Net Nazım Hesap Pozisyonu - - - -
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - - - -
Türev Finansal Araçlardan Borçlar - - - -
Gayrinakdi Krediler (**) 63 2,130 - 2,193

(*) 1,165 TL (31 Aralık 2013-Bulunmamaktadır) tutarında dövize endeksli krediler de dahil edilmiştir.
(**) Net bilanço dışı pozisyon üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
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VI. FAİZ ORANI RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Piyasalardaki faiz oranlarının değişiminin Banka’nın faize duyarlı aktif ve pasif kalemleri üzerinde oluşturabileceği değer artış veya 
azalışları “faiz oranı duyarlılık riski” olarak tanımlanmaktadır.

Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı, Banka’nın hazine birimi tarafından takip edilmektedir. Faize 
duyarlı aktif ve pasifler faiz duyarlılığı riskini minimize edecek şekilde yönetilmektedir.

“Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine Ve Değerlendirilmesine İlişkin 
Yönetmelik” gereği hazırlanan bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart rasyosu aylık olarak hesaplanmaktadır.

Banka’nın faiz oranı riski uyumsuzluğuna ilişkin bilgiler:

a. Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesapların faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla):

31 Aralık 2014
1 Aya 
Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl

5 Yıl
 ve Üzeri Faizsiz Toplam

Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve 
T.C.Merkez Bankası - - - - - 136 136
Bankalar - - - - - 1,095 1,095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar - - - - - - -
Para Piyasalarından Alacaklar - - - - - - -
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - 1,764 - - - - 1,764
Verilen Krediler 32,987 17,486 809 - - - 51,282
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - - - - - - -
Diğer Varlıklar(*) - - - - - 6,794 6,794
Toplam Varlıklar 32,987 19,250 809 - - 8,025 61,071

Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı - - - - - - -
Diğer Mevduat - - - - - - -
Para Piyasalarına Borçlar 1,100 - - - - - 1,100
Muhtelif Borçlar - - - - - 42 42
İhraç Edilen Menkul Değerler - - - - - - -
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 1,001 5,593 - - - - 6,594
Diğer Yükümlülükler (**) 12 23 100 - - 53,200 53,335
Toplam Yükümlülükler 2,113 5,616 100 - - 53,242 61,071

Bilançodaki Uzun Pozisyon 30,874 13,634 709 - - - 45,217
Bilançodaki Kısa Pozisyon - - - - - (45,217) (45,217)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon - - - - - - -
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon - - - - - - -
Toplam Pozisyon 30,874 13,634 709 - - (45,217) -

(*) Maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, diğer aktifler içerisindeki faizsiz tutarlar ve vergi varlığı” Diğer Varlıklar” içinde “Faizsiz”satırında 
gösterilmiştir.
(**) Özkaynaklar, karşılıklar, diğer yabancı kaynakların içerisindeki faizsiz tutarlar ve vergi borcu “Diğer Yükümlülükler” içinde “Faizsiz” satırında 
gösterilmiştir.
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31 Aralık 2013
1 Aya 
Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl

5 Yıl
 ve Üzeri Faizsiz Toplam

Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bankası - - - - - 145 145
Bankalar 1,724 1,325 - - - 394 3,443
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar - - - - - - -
Para Piyasalarından Alacaklar 15,903 - - - - - 15,903
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - 293 - - - 293
Verilen Krediler 18,961 7,720 - - - - 26,681
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - - - - - - -
Diğer Varlıklar (*) - - - - - 3,593 3,593
Toplam Varlıklar 36,588 9,045 293 - - 4,132 50,058

Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı - - - - - - -
Diğer Mevduat - - - - - - -
Para Piyasalarına Borçlar - - - - - - -
Muhtelif Borçlar - - - - - 259 259
İhraç Edilen Menkul Değerler - - - - - - -
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar - - - - - - -
Diğer Yükümlülükler(**) - - - - - 49,799 49,799
Toplam Yükümlülükler - - - - - 50,058 50,058

Bilançodaki Uzun Pozisyon 36,588 9,045 293 - - - 45,926
Bilançodaki Kısa Pozisyon - - - - - (45,926) (45,926)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon - - - - - - -
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon - - - - - - -
Toplam Pozisyon 36,588 9,045 293 - - (45,926) -

(*) Maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, diğer aktifler içerisindeki faizsiz tutarlar ve vergi varlığı” Diğer Varlıklar” içinde “Faizsiz”satırında 
gösterilmiştir.
(**) Özkaynaklar, karşılıklar, diğer yabancı kaynakların içerisindeki faizsiz tutarlar ve vergi borcu “Diğer Yükümlülükler” içinde “Faizsiz” satırında 
gösterilmiştir.



103

PASHA YATIRIMBANK A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

b. Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:

EURO % ABD Doları % Yen % TL %
31 Aralık 2014
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) 
ve T.C. Merkez Bankası - - - -
Bankalar - 0.12 - 10.59
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar - - - -
Para Piyasalarından Alacaklar - - - 9.26
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - - 10.54
Verilen Krediler - 5.46 - 12.25
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - - - -

Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı - - - -
Diğer Mevduat - - - -
Para Piyasalarına Borçlar - - - 9.95
Muhtelif Borçlar - - - -
İhraç Edilen Menkul Değerler - - - -
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar - 0.79 - 10.11

EURO % ABD Doları % Yen % TL %
31 Aralık 2013
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) 
ve T.C. Merkez Bankası - - - -
Bankalar - - - 8.65
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar - - - -
Para Piyasalarından Alacaklar - - - 7.74
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - - 9.11
Verilen Krediler - - - 10.19
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - - - -

Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı - - - -
Diğer Mevduat - - - -
Para Piyasalarına Borçlar - - - -
Muhtelif Borçlar - - - -
İhraç Edilen Menkul Değerler - - - -
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar - - - -
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c. Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskinin standart şok yöntemiyle ölçülmesine ve değerlendirilmesine 
ilişkin yönetmelik uyarınca faiz oranlarındaki dalgalanmalardan doğan ekonomik değer farkları:

Cari Dönem Para Birimi
Uygulanan Şok
 (+/- baz puan) Kazançlar/Kayıplar

Kazançlar/Özkaynaklar-
Kayıplar/Özkaynaklar

TRY (+) 500 baz puan (179) %(0.41) 
TRY (-) 400 baz puan 150 % 0.34
USD (+) 200 baz puan 15 %0.03 
USD (-) 200 baz puan (11) % (0.03)
EURO (+) 200 baz puan - -
EURO (-) 200 baz puan - -

Önceki Dönem Para Birimi
Uygulanan Şok
 (+/- baz puan) Kazançlar/Kayıplar

Kazançlar/Özkaynaklar-
Kayıplar/Özkaynaklar

TRY (+) 500 baz puan 145 %(0.30) 
TRY (-) 400 baz puan 121 % 0.25
USD (+) 200 baz puan - -
USD (-) 200 baz puan - -
EURO (+) 200 baz puan - -
EURO (-) 200 baz puan - -

d. Toplam gerçekleşmemiş kazanç veya kayıplar, toplam yeniden değerleme değer artışları ile bunların ana ve katkı 
sermayeye dahil edilen tutarları:

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın portföyünde özel sermaye yatırımları, borsada işlem gören hisse senetleri ve diğer hisse 
senetleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

VII. HİSSE SENEDİ POZİSYON RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Banka hisse senedi pozisyonu taşımamaktadır. (31 Aralık 2013-Bulunmamaktadır).

VIII. LİKİDİTE RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Likidite riski nakit akışlarındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit 
mevcuduna veya nakit girişine sahip olunamaması sonucu oluşan risktir. 

Hazine birimi, Banka’nın likiditesini günlük olarak yönetir ve her hafta aktif-pasif komitesini Banka’nın likidite seviyesi hakkında 
bilgilendirir. Haftalık, aylık, yıllık dönemler için likidite yönetimini planlamak, gereken önlemleri almak ve bunlar hakkında üst düzey 
yönetimi bilgilendirmek hazine biriminin sorumluluğundadır.

Banka vade dilimlerinde kümülatif bazda negatif boşluk yaratmamak için aktiflerini ve pasiflerini dengeli olarak oluşturmaktadır.

BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankaların Likidite Yeterliliğinin 
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren birinci vade dilimine ilişkin toplam 
likidite yeterlilik oranlarının haftalık basit aritmetik ortalaması ile ikinci vade dilimine ilişkin toplam likidite yeterlilik oranı yüzde yüzden; 
birinci vade dilimine ilişkin yabancı para likidite yeterlilik oranlarının haftalık basit aritmetik ortalaması ile ikinci vade dilimine ilişkin 
yabancı para likidite yeterlilik oranı yüzde seksenden az olamaz.
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a. Cari yılında gerçekleşen likidite rasyoları:

Birinci Vade Dilimi (Haftalık) İkinci Vade Dilimi (Aylık)
YP YP+TP YP YP+TP

31 Aralık 2014
Ortalama (%) 5,531 1,489 5,697 1,963
En Yüksek (%) 31,527 7,206 41,911 8,164
En Düşük (%) 88 288 83 296

Birinci Vade Dilimi (Haftalık) İkinci Vade Dilimi (Aylık)
YP YP+TP YP YP+TP

31 Aralık 2013
Ortalama (%) 3,012 3,313 3,169 2,746
En Yüksek (%) 8,120 10,440 8,200 10,807
En Düşük (%) 161 349 161 110

b. Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:

Vadesiz
1 Aya 
Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl

5 Yıl ve 
Üzeri Dağıtılamayan (*) Toplam

31 Aralık 2014
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki 
Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 136 - - - - - - 136
Bankalar 1,095 - - - - - - 1,095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara 
Yansıtılan Finansal Varlıklar - - - - - - - -
Para Piyasalarından Alacaklar - - - - - - - -
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - 1,764 - - - - 1,764
Verilen Krediler - 24,215 17,486 9,581 - - - 51,282
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar - - - - - - - -
Diğer Varlıklar - 2,699 38 43 - - 4,014 6,794
Toplam Varlıklar 1,231 26,914 19,288 9,624 - - 4,014 61,071

Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı - - - - - - - -
Diğer Mevduat - - - - - - - -
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar - 1,001 5,593 - - - - 6,594
Para Piyasalarına Borçlar - 1,100 - - - - - 1,100
İhraç Edilen Menkul Değerler - - - - - - - -
Muhtelif Borçlar - 42 - - - - - 42
Diğer Yükümlülükler(**) 2,396 3,129 23 100 - - 47,687 53,335
Toplam Yükümlülükler 2,396 5,272 5,616 100 - - 47,687 61,071
Likidite Açığı (1,165) 21,642 13,672 9,524 - - (43,673) -

31 Aralık 2013
Toplam Aktifler 505 30,556 15,385 293 - - 3,319 50,058
Toplam Yükümlülükler 322 476 - 46 - - 49,214 50,058
Likidite Açığı 183 30,080 15,385 247 - - (45,895) -

(*) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, diğer aktiflerin belli bir kısmı ve ertelenmiş vergi varlığı gibi bankacılık 
faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir.
(**) Özkaynaklar ve karşılıklar diğer yükümlülükler içinde dağıtılamayan sütununda gösterilmiştir.
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c. Finansal yükümlülüklerinin sözleşmeye bağlanmış kalan vadelerine göre gösterimi:

Cari Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Yükümlülükler
Mevduat - - - - -
Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar 1,001 5,626 - - -
Para piyasalarına borçlar 1,101 - - - -
Kiralama işlemlerinden borçlar 13 27 106 - -
Müstakriz fonlar 2,396 - - - -
Toplam 4,511 5,653 106 - -

Önceki Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Yükümlülükler
Mevduat - - - - -
Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar - - - - -
Para piyasalarına borçlar - - - - -
Kiralama işlemlerinden borçlar - - - - -
Müstakriz fonlar 322 - - - -
Toplam 322 - - - -

d. Banka’nın türev enstrümanlarının kontrata dayalı vade analizi:

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın türev enstrümanı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013–Bulunmamaktadır).

IX. MENKUL KIYMETLEŞTİRME POZİSYONLARI

Banka’nın 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla menkul kıymetleştirme pozisyonları bulunmamaktadır (31 Aralık 2013–Bulunmamaktadır).
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X. KREDİ RİSKİ AZALTIM TEKNİKLERİ

Banka, “Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ” uyarınca basit finansal teminat yöntemine göre kredi riski hesaplamaktadır. 
Kredi riski azaltımında dikkate alınacak teminatların kur ve vade uyumlu olmasına dikkat edilmektedir.

Banka tarafından alınması planlanan ve tebliğ uyarınca risk azaltım tekniği olarak dikkate alınabilecek ana teminat türü gayrimenkul 
ipoteğidir. “Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ” uyarınca dikkate alınmamakla birlikte, Banka’nın kredilendirme sürecinde 
aldığı ana teminat türlerinden bir diğeri müşteri çek ve senetleridir.

Cari Dönem Tutar (*)

Finansal 
Teminatlar

Diğer/Fiziki 
Teminatlar

Garantiler ve 
Kredi Türevleri 

Risk Sınıfları 64,484 1,100 - -
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı 
olan ve olmayan alacaklar 790 - - -
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan 
ve olmayan alacaklar - - - -
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı olan 
ve olmayan alacaklar - - - -
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan 
alacaklar - - - -
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar - - - -
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan 
alacaklar 37,605 1,100 - -
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar 22,732 - - -
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar - - - -
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle 
teminatlandırılmış alacaklar - - - -
Tahsili gecikmiş alacaklar - - - -
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar - - - -
İpotek teminatlı menkul kıymetler - - - -
Menkul kıymetleştirme pozisyonları - - - -
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa 
vadeli kurumsal alacaklar - - - -
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar - - - -
Diğer alacaklar 3,357 - - -

(*) Kredi riski azaltımı öncesi risk tutarlarıdır.
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XI. RİSK YÖNETİMİ HEDEF VE POLİTİKALARI

Bankacılık Kanun’u ve ilgili Kanun kapsamında düzenlenen “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak, risk 
yönetimi biriminin ayrı bir organizasyonel yapılanma içerisinde, yönetim kurulu ve denetim komitesine doğrudan raporlama hattı 
oluşturularak faaliyet kollarından tamamen bağımsız olarak çalışması temel prensiptir. 

Risk limitleri, risk yönetimi birimi sorumluluğunda olup yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir.

Banka, riske maruz kalma seviyesini müşteri düzeyinde ölçmek için, bunların niteliksel ve niceliksel analizleri yoluyla sistemsel bir 
borçlu derecelendirme modeli geliştirilmiştir. Kredinin geri ödenme kapasitesinin değerlendirilmesi için içsel olarak geliştirilmiş bir işlem 
derecelendirme sistemi kullanılmaktadır. 

Yoğunlaşma riskine karşı, borçlu/grup, sektör, teminat vs. yoğunlaşma bilgileri aylık olarak hazırlanan kredi riski raporuyla izlenir ve 
yönetim kuruluna sunulur.

Kur riski ve likidite pozisyonları üzerine uygulanacak stress testleri ile faiz oranı riskinin hesaplanması risk yönetimi birimi tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

Operasyonel risk kapsamında, Banka’nın üstlendiği operasyonel risklerin tanımlanması, hesaplanması, izlenmesi, kontrolü ve 
raporlanması faaliyetleri yürütülmektedir.

XII. FİNANSAL VARLIK VE BORÇLARIN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİ İLE GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN 
AÇIKLAMALAR

a. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değer hesaplamaları:

Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların gerçeğe uygun değeri; piyasa fiyatları veya bu fiyatın tespit edilemediği durumlarda, faiz, 
vade ve benzeri diğer koşullar bakımından aynı nitelikli itfaya tabi diğer menkul değerler için olan kote edilmiş piyasa fiyatları baz 
alınarak saptanır.

İhraç edilen menkul değerlere ilişkin toplam gerçeğe uygun değer, kote edilmiş piyasa fiyatlarına dayanarak hesaplanır ve piyasa 
fiyatının bulunmadığı yerde, kalan vade için cari getiriye dayanan iskonto edilmiş nakit akış modeli kullanılır.

Kredilerin tahmini gerçeğe uygun değeri, sabit faizli krediler için cari piyasa faiz oranları kullanılarak iskonto edilmiş nakit akımlarının 
bulunmasıyla hesaplanır. Değişken faizli kredilerin defter değeri gerçeğe uygun değerini ifade eder.
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Aşağıdaki tablo, bazı finansal varlık ve yükümlülüklerin defter değeri ile gerçeğe uygun değerini göstermektedir. Defter değeri ilgili 
varlık ve yükümlülüklerin elde etme bedeli ve birikmiş faiz reeskontlarının toplamını ifade etmektedir.

Defter Değeri Gerçeğe Uygun Değer
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Finansal Varlıklar 54,092 46,320 54,092 46,320
Para Piyasalarından Alacaklar - 15,903 - 15,903
Bankalar 1,095 3,443 1,095 3,443
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1,764 293 1,764 293
Vadeye Kadar Tutulacak Yatırımlar - - - -
Verilen Krediler 51,233 26,681 51,233 26,831
Finansal Borçlar 10,132 581 10,132 581
Bankalar Mevduatı - - - -
Diğer Mevduat - - - -
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 6,594 - 6,594 -
Para Piyasalarına Borçlar 1,100 - 1,100 -
İhraç Edilen Menkul Değerler - - - -
Muhtelif Borçlar 42 259 42 259
Müstakriz Fonlar 2,396 322 2,396 322

b. Gerçeğe uygun değer sınıflandırması:

TFRS 7, gerçeğe uygun değer hesaplamalarına baz olan değerleme tekniklerinde kullanılan verilerin gözlemlenebilir olup 
olmadıklarına göre değerleme teknikleri sınıflandırması belirlemektedir.

Gerçeğe uygun değere ilişkin söz konusu sınıflandırma aşağıdaki şekilde oluşturulmaktadır.

a) Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar (1’inci seviye);

b) 1’inci sırada yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı 
olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler (2’nci seviye);

c) Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (3’üncü seviye).

Söz konusu ilkelere göre Banka’nın gerçeğe uygun değerden taşımakta olduğu finansal varlık ve borçlarının gerçeğe uygun değer 
sıralaması aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Cari Dönem 1.Seviye 2.Seviye 3.Seviye Toplam

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarar'a Yansıtılan Finansal Varlıklar - - - -
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1,764 - - 1,764
Toplam Varlıklar 1,764 - - 1,764
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar - - - -
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar - - - -
Toplam Yükümlülükler - - - -

Önceki Dönem 1.Seviye 2.Seviye 3.Seviye Toplam

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarar'a Yansıtılan Finansal Varlıklar - - - -
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 293 - - 293
Toplam Varlıklar 293 - - 293
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar - - - -
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar - - - -
Toplam Yükümlülükler - - - -
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XIII. BAŞKALARININ NAM VE HESABINA YAPILAN İŞLEMLER, İNANCA DAYALI İŞLEMLERE İLİŞKİN 
AÇIKLAMALAR

Banka, Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen 25.11.1999 tarih ve BNK/ASA-BD.0081 numaralı alım satım aracılığı yetki belgesi 
kapsamında borsa dışında alım satım aracılığı faaliyetinde bulunmaktadır. Banka inanca dayalı işlem sözleşmeleri yapmamaktadır.

XIV. FAALİYET BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Cari Dönem 
Kurumsal

 Bankacılık
Hazine ve Aktif
 Pasif Yönetimi Toplam

Toplam Varlıklar 51,282 9,789 61,071
Toplam Yükümlülükler 2,396 11,826 14,222

Net Faiz Geliri/(Gideri) 4,761 580 5,341
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/(Giderleri) 80 (34) 46
Ticari Kâr/(Zarar) - 177 177
Diğer Faaliyet Gelirleri - 59 59
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı (-) - (234) (234)
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - (7,571) (7,571)
Vergi Öncesi Kâr/Zarar 4,841 (7,023) (2,182)
Vergi Karşılığı - 365 365
Net Dönem Kârı/Zararı 4,841 (6,658) (1,817)

Önceki Dönem 
Kurumsal

 Bankacılık
Hazine ve Aktif
 Pasif Yönetimi Toplam

Toplam Varlıklar 26,681 23,377 50,058
Toplam Yükümlülükler - 1,386 1,386

Net Faiz Geliri/(Gideri) 172 1,050 1,222
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/(Giderleri) 24 (93) (69)
Ticari Kâr/(Zarar) - 4 4
Diğer Faaliyet Gelirleri - 255 255
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı (-) - (8,078) (8,078)
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - (5,354) (5,354)
Vergi Öncesi Kâr/Zarar 196 (12,216) (12,020)
Vergi Karşılığı - 2,938 2,938
Net Dönem Kârı/Zararı 196 (9,278) (9,082)
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BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

I. BİLANÇONUN AKTİF HESAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

1. Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler:

a. Nakit Değerler ve TCMB hesabına ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
TP YP TP YP

Kasa/Efektif 4 - 3 -
TCMB 131 1 94 48
Diğer - - - -
Toplam 135 1 97 48

b. T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
TP YP TP YP

Vadesiz Serbest Hesap 131 1 94 14
Vadeli Serbest Hesap - - - -
Vadeli Serbest Olmayan Hesap - - - 34
Toplam 131 1 94 48

TCMB’nin 2005/1 sayılı “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği”ne göre Türk parası ve yabancı para yükümlülükleri için TCMB nezdinde 
tutulan zorunlu karşılık tutarları yukarıdaki tabloya dahil edilmiştir.

2. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler:

a. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklardan repo işlemlerine konu olan 
finansal varlık bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklardan teminata verilen/bloke edilen varlık 
finansal varlık bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

b. Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

c. Alım satım amaçlı menkul değerler tablosu:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
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3. Bankalara ilişkin bilgiler:

a. Bankalara ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
TP YP TP YP

Bankalar
Yurtiçi 3 2 3,052 -
Yurtdışı - 1,090 - 391
Yurtdışı Merkez ve Şubeler - - - -

Toplam 3 1,092 3,052 391

b. Yurtdışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler:

Serbest Tutar
Serbest 

Olmayan Tutar
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

AB Ülkeleri 6 367 - -
ABD, Kanada 1,084 24 - -
OECD Ülkeleri (*) - - - -
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri - - - -
Diğer - - - -
Toplam 1,090 391 - -

(*) AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri

4. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:

a. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla satılmaya hazır varlıklardan 444 TL tutarında teminata verilen/bloke edilen finansal varlık 
bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 293 TL).

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla satılmaya hazır varlıklardan 1,144 TL tutarında repo işlemlerine konu olan finansal varlık bulunmaktadır 
(31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır). 

b. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Borçlanma Senetleri 1,764 293

Borsada İşlem Gören 1,764 293
Borsada İşlem Görmeyen - -

Hisse Senetleri - -
Borsada İşlem Gören - -
Borsada İşlem Görmeyen - -

Değer Azalma Karşılığı (-) - -
Toplam 1,764 293
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5. Kredilere ilişkin bilgiler:

a. Banka’nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi

Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler - - - -
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler - - - -
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler - - - -

Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler - - - -
Banka Mensuplarına Verilen Krediler - - - -
Toplam - - - -

b. Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve 
diğer alacaklara ilişkin bilgiler:

Nakdi Krediler

Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Sözleşme Koşullarında 

Değişiklik Yapılanlar
Sözleşme Koşullarında 

Değişiklik Yapılanlar
Krediler

 ve Diğer 
Alacaklar 
(Toplam)

Ödeme Planının 
Uzatılmasına 

Yönelik Değişiklik 
Yapılanlar Diğer

Krediler
 ve Diğer 
Alacaklar 
(Toplam)

Ödeme Planının 
Uzatılmasına 

Yönelik Değişiklik 
Yapılanlar Diğer

İhtisas Dışı Krediler 51,282 - - - - -
İşletme Kredileri - - - - - -
İhracat Kredileri 3,490 - - - - -
İthalat Kredileri - - - - - -
Mali Kesime Verilen Krediler 35,364 - - - - -
Tüketici Kredileri - - - - - -
Kredi Kartları - - - - - -
Diğer 12,428 - - - - -

İhtisas Kredileri - - - - - -
Diğer Alacaklar - - - - - -
Toplam 51,282 - - - - -

Ödeme Planı Uzatılmasına Yönelik Değişiklik Sayısı
Standart Nitelikli Krediler 

ve Diğer Alacaklar
Yakın İzlemedeki Krediler 

ve Diğer Alacaklar
1 veya 2 Defa Uzatılanlar - -
3,4 veya 5 Defa Uzatılanlar - -
5 Üzeri Uzatılanlar - -
Toplam - -

Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre
Standart Nitelikli Krediler 

ve Diğer Alacaklar
Yakın İzlemedeki Krediler 

ve Diğer Alacaklar
0-6 Ay - -
6 Ay-12 Ay - -
1-2 Yıl - -
2-5 Yıl - -
5 Yıl ve Üzeri - -
Toplam - -
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c. Vade yapısına göre nakdi kredilerin dağılımı:

Nakdi Krediler

Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Sözleşme Koşullarında 

Değişiklik Yapılanlar
Sözleşme Koşullarında 

Değişiklik Yapılanlar
Krediler

 ve Diğer 
Alacaklar 
(Toplam)

Ödeme Planının 
Uzatılmasına 

Yönelik Değişiklik 
Yapılanlar Diğer

Krediler
 ve Diğer 
Alacaklar 
(Toplam)

Ödeme Planının 
Uzatılmasına 

Yönelik Değişiklik 
Yapılanlar Diğer

Kısa Vadeli Krediler 51,282 - - -
İhtisas Dışı Krediler 51,282 - - -
İhtisas Kredileri - - - -
Diğer Alacaklar - - - -
Orta ve Uzun Vadeli Krediler - - - -
İhtisas Dışı Krediler - - - -
İhtisas Kredileri - - - -
Diğer Alacaklar - - - -

d. Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır ).

e. Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:Bulunmamaktadır ).

f. Kredilerin kullanıcılara göre dağılımı:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Kamu - -
Özel 51,282 26,681
Toplam 51,282 26,681

g. Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Yurtiçi Krediler 51,282 26,681
Yurtdışı Krediler - -
Toplam 51,282 26,681

h. Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Doğrudan Krediler - -
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Dolaylı Krediler - -
Toplam - -
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i. Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar - -
Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar - -
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar - -
Toplam - -

j. Donuk alacaklara ilişkin bilgiler:

1. Donuk alacaklardan Banka tarafından yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara 
ilişkin bilgiler: 

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

2. Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:

 III. Grup IV. Grup V. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı 

Krediler ve Diğer 
Alacaklar

Tahsili Şüpheli 
Krediler ve Diğer 

Alacaklar

Zarar Niteliğindeki 
Kredi ve Diğer 

Alacaklar
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi - - -
Dönem İçinde İntikal (+) - - -
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş(+) - - -
Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış (-) - - -
Dönem İçinde Tahsilat (-) - - -
Aktiften Silinen (-) - - -

Kurumsal ve Ticari Krediler - - -
Bireysel Krediler - - -
Kredi Kartları - - -
Diğer - - -

Dönem Sonu Bakiyesi - - -
Özel Karşılık (-) - - -
Bilançodaki Net Bakiyesi - - -

3. Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
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4. Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi: 

 III. Grup IV. Grup V. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı 

Krediler ve Diğer 
Alacaklar

Tahsili Şüpheli 
Krediler ve Diğer 

Alacaklar

Zarar Niteliğindeki 
Kredi ve Diğer 

Alacaklar
Cari Dönem (Net) - - -
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt) - - -
Özel Karşılık Tutarı (-) - - -
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net) - - -
Bankalar (Brüt) - - -
Özel Karşılık Tutarı (-) - - -
Bankalar (Net) - - -
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt) - - -
Özel Karşılık Tutarı (-) - - -
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net) -

Önceki Dönem (Net) - - -
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt) - - -
Özel Karşılık Tutarı (-) - - -
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net) - - -
Bankalar (Brüt) - - -
Özel Karşılık Tutarı (-) - - -
Bankalar (Net) - - -
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt) - - -
Özel Karşılık Tutarı (-) - - -
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net) - - -

k. Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları ve aktiften silme politikasına ilişkin:

Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar kanuni takip ve teminatların nakde dönüştürülmesi yollarıyla tahsil edilmektedir. Zarar 
niteliğine dönüşen krediler prensip olarak aciz vesikasına veya rehin açığı belgesine bağlanarak Banka’nın aktiflerinden terkin 
edilmekte ancak Banka’nın alacağının, anılan belgelerin istihsali için maruz kalınacak masraf ve giderlere nazaran önemsiz tutarlarda 
olması halinde yönetim kurulu kararı ile aktiften terkin işlemi gerçekleştirilmektedir.

6. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:Bulunmamaktadır).

7. İştiraklere ilişkin bilgiler (Net):

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
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8. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net): 

a. Bağlı ortaklıkların muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntem: 

Üçüncü Bölüm’de ilgili dipnotta açıklanmıştır. 

b. Bağlı ortaklıkların özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:

PDF
Ana Sermaye
Ödenmiş Sermaye 140
Sermaye Yedekleri 9
Yasal Yedekler 28
Statü Yedekleri 102
Olağanüstü Yedekler -
Net Dönem Karı/Zararı ve Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı (319)
Özel Maliyet Bedelleri (-) -
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-) -
Ana Sermaye Toplamı (40)
Katkı Sermaye -
Sermaye (40)
Sermayeden İndirilen Değerler -
Toplam Özkaynak (40)

Bağlı ortaklıkların içsel sermaye yeterliliği değerlendirme yaklaşımı bulunmamaktadır.

7 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirketin tasfiye edilmesine karar verilmiş olup ilgili karar 8 Eylül 
2014 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil ve ilan edilmiştir.

c. Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

Unvanı Adres (Şehir/Ülke)
Banka’nın Pay Oranı-

Farklıysa Oy Oranı (%)
Diğer Ortakların

 Pay Oranı (%)
1 Tasfiye Halinde PDF Kurumsal Finansman Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. İstanbul/Türkiye 99,99 0,01

30 Aralık 2013 tarihli ve 77 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla PDF’nin bilançoda taşınan değerinin 
tamamı için 7,926 TL tutarında değer düşüş karşılığı ayrılmıştır. Aynı zamanda PDF’nin 550 TL tutarındaki mevcut kredi bakiyesi 
aktiflerden silinmesi yoluyla kayıtlardan çıkartılmıştır.

PDF’nin 23 Ocak 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar ile PDF’nin yönetim kurulu üyelerine, 
şirket’in başka bir şirket veya ana ortak banka tarafından devralınması yoluyla başka bir şirketle veya ana ortak banka ile birleşmesi 
veya tasfiye edilmesi konusunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

PDF’nin 17 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında şirketin tasfiyesine karar verilmesi için 7 Ağustos 2014 
tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. 7 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısında şirketin tasfiye edilmesine karar verilmiş olup ilgili karar 8 Eylül 2014 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil ve ilan 
edilmiştir. 
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d. Yukarıda yer alan sıraya göre konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklara ilişkin önemli finansal tablo bilgileri:

Aşağıdaki tutarlar şirketin 31 Aralık 2014 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarından elde edilmiştir.

Aktif Toplamı Özkaynak
Sabit Varlık 

Toplamı Faiz Gelirleri
Menkul

 Değer Gelirleri
Cari Dönem 

Kâr/Zararı
Önceki Dönem 

Kâr/Zararı 
Gerçeğe

 Uygun Değeri 
1 34 (40) - - - (6) 717 - 

e. Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

“Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar” kısmında açıklandığı üzere PDF’ye ilişkin alınan karar çerçevesinde 
sözkonusu bağlı ortaklığın bilançoda taşınan herhangi bir değeri bulunmamaktadır ve bağlı ortaklığın konsolide edilmemesine karar 
verilmiştir.
 
f. Yukarıda yer alan sıraya göre konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin önemli finansal tablo bilgileri:

Bulunmamaktadır.

g. Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin hareket tablosu:

Bulunmamaktadır.

h. Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı tutarlar:

Bulunmamaktadır. 

i. Borsaya kote konsolide edilen bağlı ortaklıklar: 

Bulunmamaktadır.

9. Birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları)’na ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:Bulunmamaktadır).

10. Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler (Net):

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

11. Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin açıklamalar: 

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
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12. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar:

Önceki Dönem Sonu: 31 Aralık 2013 Gayrimenkuller
Finansal Kiralama 

ile edinilen MDV Diğer MDV Toplam
Maliyet - - 502 502
Birikmiş Amortisman - - (409) (409)
Net Defter Değeri - - 93 93
Cari Dönem Sonu: 31 Aralık 2014
Dönem Başı Net Defter Değeri - - 93 93
İktisap Edilenler - 271 59 330
Elden Çıkarılanlar (-), net - - (32) (32)
Amortisman Bedeli (-) - (68) (31) (99)
Değer Düşüşü - - - -
Dönem Sonu Maliyet - 271 456 727
Dönem Sonu Birikmiş Amortisman (-) - (68) (367) (435)
Kapanış Net Defter Değeri - 203 89 292

Önceki Dönem Sonu: 31 Aralık 2012 Gayrimenkuller
Finansal Kiralama 

ile edinilen MDV Diğer MDV Toplam
Maliyet - - 660 660
Birikmiş Amortisman - - (592) (592)
Net Defter Değeri - - 68 68
Cari Dönem Sonu: 31 Aralık 2013
Dönem Başı Net Defter Değeri - - 68 68
İktisap Edilenler - - 74 74
Elden Çıkarılanlar (-), net - - (7) (7)
Amortisman Bedeli (-) - - (42) (42)
Değer Düşüşü - - - -
Dönem Sonu Maliyet - - 502 502
Dönem Sonu Birikmiş Amortisman (-) - - (409) (409)
Kapanış Net Defter Değeri - - 93 93

13. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar:

Cari Dönem Önceki Dönem
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Dönem Başı Net Defter Değeri 41 11
İktisap Edilenler 223 36
Elden Çıkarılanlar (-), net - -
Amortisman Bedeli (-) (73) (6)
Kapanış Net Defter Değeri 191 41
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14. Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:Bulunmamaktadır).

15. Ertelenmiş vergi varlığına ilişkin açıklamalar:

Banka uygulanan muhasebe politikaları ve değerleme esasları ile vergi mevzuatı arasında zamanlama farklarından doğan farklar 
üzerinden ertelenmiş vergi varlığı veya borcu hesaplayarak ekteki finansal tablolarına yansıtmıştır.

Banka, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 3,303 TL ertelenmiş vergi varlığı hesaplamış ve ekteki finansal tablolara yansıtmıştır (31 Aralık 
2013 : 2,938 TL ertelenmiş vergi varlığı).

Ertelenmiş verginin konusu olan varlıkların defter değeri ile vergiye esas değeri arasında ortaya çıkan farkların özkaynaklar hesap 
grubuyla ilişkili olması halinde ise ertelenmiş vergi varlığı veya borcu bu grupta yer alan ilgili hesaplarla netleştirilmiştir.

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Ertelenmiş Vergiye 
Baz Geçici Farklar

Ertelenmiş
 Vergi Tutarı

Ertelenmiş Vergiye 
Baz Geçici Farklar

Ertelenmiş
 Vergi Tutarı

Mali Zararlar 15,606 3,121 14,274 2,855
Çalışan Hakları karşılıkları 209 42 157 31
Masraf karşılıkları 208 42 198 40
Diğer 541 108 85 17
Ertelenmiş Varlığı Varlığı,net 16,564 3,313 14,714 2,943

Amortismanlar (41) (8) (24) (5)
Diğer (10) (2) - -
Ertelenmiş Varlığı Borcu,net (51) (10) (24) (5)

Ertelenmiş Vergi Varlığı/(Borcu),net 16,513 3,303 14,690 2,938

Ertelenmiş vergi hesabında dikkate alınan indirelebilinir mali zararların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İndirilebilinir
 mali zararlar Son indirim tarihi

2009 - 31 Aralık 2014
2010 3,812 31 Aralık 2015
2011 4,356 31 Aralık 2016
2012 2,800 31 Aralık 2017
2013 3,353 31 Aralık 2018
2014 1,284 31 Aralık 2019
Toplam 16,061



121

PASHA YATIRIMBANK A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

16. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar hakkında açıklamalar: 

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

17. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla bilançonun diğer aktifler kalemi 2,970 TL (31 Aralık 2013: 372 TL) tutarında olup, bilanço dışı taahhütler 
hariç bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.

II. BİLANÇONUN PASİF HESAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

1. Mevduata ilişkin bilgiler:

Banka yatırım bankası olduğu için mevduat kabul etmemektedir.

2. Alım satım amaçlı türev finansal borçlar negatif farklar tablosuna ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

3. Alınan kredilere ilişkin bilgiler:

a. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
TP YP TP YP

T.C. Merkez Bankası Kredileri - - - -
Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 1,001 - - -
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan - 5,593 - -
Toplam 1,001 5,593 - -

b. Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
TP YP TP YP

Kısa Vadeli 1,001 5,593 - -
Orta ve Uzun Vadeli - - - -
Toplam 1,001 5,593 - -

c. Yükümlülüklerin yoğunlaştığı alanlar fon sağlayan müşteriler, sektör grupları veya risk yoğunlaşmasının görüldüğü diğer 
kriterler esas alınarak bankanın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar:

Banka, aktiflerini ağırlıklı olarak özkaynakları ve kullanılan krediler ile fonlamaktadır.
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4. Diğer yabancı kaynaklara ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi 2,916 TL (31 Aralık 2013: 103TL) tutarında olup, bilanço dışı 
taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.

5. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Brüt Net Brüt Net

1 Yıldan Az 146 135 - -
1-4 Yıl Arası - - - -
4 Yıldan Fazla - - - -
Toplam 146 135 - -

6. Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlar negatif farklar tablosuna ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

7. Karşılıklara ilişkin açıklamalar:

a. Genel karşılıklara ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar 468 293
- Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar - 27
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar - -
- Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar - -
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar 13 4
Diğer 11 5
Toplam 492 302

b. Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacakları anapara kur azalış karşılıkları:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

c. Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıklarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

d. Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler: 

i. Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklara ilişkin bilgiler: 

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

ii. Çalışan hakları karşılığına ilişkin yükümlülükler:

Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde Türk İş Kanunları'na göre Banka’nın ödemesi gerekecek muhtemel 
yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılmaktadır. TMS 19, işletmenin yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryal 
değerleme yöntemlerinin kullanımını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında aşağıdaki aktüeryel 
varsayımlar kullanılmıştır.
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31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
İskonto Oranı (%) 3.50 2.50

Kıdem tazminatı yükümlülüğünün bilançodaki hareketleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 157 137
Dönem içi değişim 3 20
Cari Dönem Sonu Bakiyesi 160 157

Banka’nın ayrıca 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ayrılması 49 TL tutarında izin karşılığı bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 
Bulunmamaktadır).

iii. Diğer karşılıkların, karşılıklar toplamının %10’unu aşması halinde aşıma sebep olan kalemler ve tutarları açıklanır: 

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Dava karşılığı 83 83
Diğer 44 -
Toplam 127 83

8. Vergi borcuna ilişkin açıklamalar:

a. Cari vergi borcuna ilişkin açıklamalar:

i. Vergi karşılığına ilişkin bilgiler:

Banka’nın vergi hesaplamalarına ilişkin açıklamalar Üçüncü Bölüm’de ilgili dipnotta yer almaktadır. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 
kurumlar vergisinden dönem içinde ödenen geçici vergiler düşüldükten sonra kalan vergi borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: 
Bulunmamaktadır).

ii. Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Ödenecek Kurumlar Vergisi - -
Menkul Sermaye İradı Vergisi - -
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi - -
BSMV 21 5
Kambiyo Muameleleri Vergisi - -
Ödenecek Katma Değer Vergisi 17 1
Diğer 117 114
Toplam 155 120
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iii. Primlere ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Sosyal Sigorta Primleri-Personel 23 16
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren 28 21
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel - -
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren - -
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel - -
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren - -
İşsizlik Sigortası-Personel 2 1
İşsizlik Sigortası-İşveren 3 2
Diğer - -
Toplam 56 40

b. Ertelenmiş vergi borcuna ilişkin bilgiler: 

Banka’nın vergi hesaplamalarına ilişkin açıklamalar Beşinci Bölüm’de ilgili dipnotta yer almaktadır. 

9. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları hakkında bilgiler:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

10. Bankanın kullandığı sermaye benzeri kredilerin sayısı, vadesi, faiz oranı, kredinin temin edildiği kuruluş ve varsa, 
hisse senedine dönüştürme opsiyonuna ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

11. Özkaynaklara ilişkin bilgiler:

a. Ödenmiş sermayenin gösterimi: 

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Hisse Senedi Karşılığı 80,000 80,000
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı - -

Banka’nın önceki ana ortağının Banka’daki hisselerinin satışına yönelik aldığı karar çerçevesinde, Aksoy Holding A.Ş. ile 13 Mayıs 
2013 tarihinde hisse alım satım sözleşmesi imzalanmıştır. 26 Haziran 2013 tarihli BDDK yazısında Aksoy Holding A.Ş. tarafından 
BDDK’ya yapılan başvuru ve Banka önceki ana ortağı ile Aksoy Holding A.Ş. arasında imzalanan sözleşmeye istinaden Banka 
hisselerinin %99.4689’sinin doğrudan Aksoy Holding A.Ş.’ye devrine izin verildiği Banka’ya bildirilmiştir. 31 Temmuz 2013 tarihinde 
yapılan Banka’nın Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Banka’nın önceki ana ortağı tarafından Aksoy Holding A.Ş.’ye yapılan pay 
devri işleminin kabulüne ilişkin 31 Temmuz 2013 tarih 32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı onaylanarak söz konusu pay devrinin, kapanış 
işlemlerinin tamamlanması ve pay devrinin gerçekleşmesi şartına tabi olarak kabulüne karar verilmiş ve 2 Ağustos 2013 tarihinde pay 
devir işlemleri tamamlanmıştır.
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31 Ekim 2013 tarihli Banka Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Banka ödenmiş sermayesinin 37,000 TL’den 39,000 TL’ye 
çıkartılmasına karar verilmiş olup, BDDK’nın sermaye artırımına uygunluk yazısına istinaden, 13 Kasım 2013 tarihinde Banka ödenmiş 
sermayesi 39,000 TL’ye çıkartılmıştır. 21 Kasım 2013 tarihli Banka Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Banka’nın ödenmiş 
sermayesinin 39,000 TL’den 80,000 TL’ye çıkartılmasına karar verilmiş olup, BDDK’nın sermaye artırımına uygunluk yazısına 
istinaden, 29 Kasım 2013 tarihinde Banka’nın ödenmiş sermayesi 80,000 TL’ye çıkartılmıştır.

Banka hakim ortağı Aksoy Holding A.Ş. ile Pasha Bank OJSC arasında, Banka sermayesindeki çoğunluk hisselerin Pasha Bank 
OJSC'ye devri konusunda anlaşmaya varılmıştır. BDDK’nın 26 Aralık 2014 tarih ve 6137 sayılı kararıyla; Pasha Bank OJSC tarafından 
Banka sermayesinin 28,795,121 TL’sinin (tam TL) devralınması ve sonrasında Banka tarafındangerçekleştirilecek ana sözleşme 
değişikliği ile sermayenin 175,000 TL nakit artırılarak 80,000 TL’den 255,000 TL’ye çıkarılması suretiyle Pasha Bank OJSC tarafından 
Banka hisselerinin %79.9196’sının devralınmasına ve Banka ana sözleşmesinde değişiklik yapılmasının uygun görüldüğü Banka’ya 
bildirilmiştir.

Banka’nın 27 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda hakim hissedar Aksoy Holding A.Ş.’ye 
ait 28.795.121 adet hisse Aksoy Holding A.Ş. tarafından merkezi Azerbaycan, 15 Yusif Mammadaliyev Cad., Baku, AZ1005, 
Azerbaycan adresinde bulunan Pasha Bank OJSC şirketine devrolunmuştur. 

Aksoy Holding A.Ş.’ye ait 28.795.121 adet hissenin Pasha Bank OJSC’ye devri ve 27 Ocak 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı’nda arttırılan sermayeye tekabül eden 175,000,000 adet hissenin Pasha Bank OJSC tarafından iktisabı neticesinde Pasha 
Bank OJSC’nin Banka üzerinde sahip olduğu pay oranı %79.9196’ya yükselmiş ve Banka Pasha Grubu’nun kontrolüne girmiştir. 

BDDK’nın 25 Şubat 2015 tarih ve 32521522-101.01(13)-3230 sayılı yazısı ile Pasha Bank OJSC tarafından ödenen 175,000 TL’nin 
sermaye hesabına alınmasına ilişkin işlemlerin tekemmül ettirilmesinde sakınca bulunmadığı Banka’ya bildirilmiştir ve aynı tarihte 
175,000 TL bakiye Banka ödenmiş sermaye hesaplarına işlenmiştir.

Bu işlemler sonrasında Aksoy Holding A.Ş’nin Banka’daki pay oranı %20 olarak gerçekleşmiştir. 

Banka’nın unvanı, Pasha Yatırım Bankası A.Ş., işletme adı PashaBank olarak olarak değiştirilmiş ve değişikliklere ilişkin 2 Mart 2015 
tarihli tescil işlemi 6 Mart 2015 tarih ve 8773 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Ad Soyad/Ticari Unvanı
Pay Devri İşlemlerinin 

Tamamlanması Sonrası
Sermaye Pay Oranı

Pasha Bank OJSC 203,795 %79.9196
Aksoy Holding A.Ş. 51,000 %20.0000
Diğer 205 %0.0804
Toplam 255,000

b. Ödenmiş sermaye tutarı, Banka’da kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun açıklanması ve bu 
sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı: 

Banka kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.
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c. Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile arttırılan sermaye payına ilişkin diğer bilgiler: 

Bulunmamaktadır.

d. Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilâve edilen kısma ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

e. Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amacı ve bu 
taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

f. Banka’nın gelirleri, kârlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler dikkate 
alınarak yapılacak öngörülerin, Banka’nın özkaynakları üzerindeki tahmini etkileri:

Banka, gelirleri, kârlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergelerinde bir belirsizlik olmadığını düşündüğünden, özkaynakları 
üzerinde tahmini bir etki öngörmemektedir.

g. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

h. Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin açıklamalar:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
TP YP TP YP

İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen 
Ortaklıklardan (iş ortaklıkları) - - - -
Değerleme Farkı (6) - - -
Kur Farkı - - - -
Toplam (6) - - -

III. NAZIM HESAPLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

1. Nazım hesaplarda yer alan yükümlülüklere ilişkin açıklamalar:

a. Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı: 

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
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b. Nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve tutarı:

1. Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil gayrinakdi krediler: 

Banka’nın 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 6,813 TL (31 Aralık 2013: 2,195 TL) tutarında teminat mektubu sebebiyle garanti ve 
kefaletleri bulunmaktadır.

2. Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler: 

Banka’nın 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla diğer garanti ve kefaletleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

c. Gayrinakdi kredilerin toplam tutarına ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler - -

Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli - -
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli - -

Diğer Gayrinakdi Krediler 6,813 2,195
Toplam 6,813 2,195

d. Gayrinakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi:

Cari Dönem Önceki Dönem
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

TP (%) YP (%) TP (%) YP (%)
Tarım - - - - - - - -

Çiftçilik ve Hayvancılık - - - - - - - -
Ormancılık - - - - - - - -
Balıkçılık - - - - - - - -

Sanayi - - - - - - - -
Madencilik ve Taşocakçılığı - - - - - - - -
İmalat Sanayi - - - - - - - -
Elektrik, Gaz, Su - - - - - - - -

İnşaat - - - - - - - -
Hizmetler 6,262 100.00 551 100.00 2 100.00 2,193 100.00

Toptan ve Parakende Ticaret 1,948 31.11 142 25.77 - - 2,130 97.13
Otel ve Lokanta Hizmetleri 4,247 67.82 - - - - - -
Ulaştırma ve Haberleşme 65 1.04 348 63.16 - - - -
Mali Kuruluşlar 2 0.03 - - 2 100.00 - -
Gayrimenkul ve Kiralama Hizm. - - 61 11.07 - - 63 2.87
Serbest Meslek Hizmetleri - - - - - -
Eğitim Hizmetleri - - - - - - - -
Sağlık ve Sosyal Hizmetler - - - - - - - -

Diğer - - - - - - - -
Toplam 6,262 100.00 551 100.00 2 100.00 2,193 100.00
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e. I ve II’nci grupta sınıflandırılan gayrinakdi kredilere ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 I. Grup II. Grup
TP YP TP YP

Gayrinakdi Krediler 6,262 551 - -
Teminat Mektupları 6,262 551 - -
Aval ve Kabul Kredileri - - - -
Akreditifler - - - -
Cirolar - - - -
Menkul Kıymet İhracı Satın Alma Garantileri - - - -
Faktoring Garantilerinden - - - -
Diğer Garanti ve Kefaletler - - - -

2. Türev İşlemlere İlişkin Açıklamalar:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

3. Kredi Türevlerine ve Bunlardan Dolayı Maruz Kalınan Risklere İlişkin Açıklamalar:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

4. Koşullu borçlar ve varlıklara ilişkin açıklamalar:

(i) Koşullu varlıklar 

Bulunmamaktadır.

(ii) Koşullu borçlar

Banka halihazırda devam eden davaları için 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 83 TL karşılığını finansal tablolarına yansıtmıştır. Davalar ile 
ilgili süreç devam etmekte olup nihai kararlar yargılama sonucunda kesinleşecektir.
 
Banka, geçmişte görev yapan yönetim kurulu üyelerine, hukuki ve cezai işlemlerden koruma amaçlı güvence mektubu vermiştir.

5. Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
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IV. GELİR TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

1. Faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:

a. Kredilerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler(*):

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
TP YP TP YP

Kısa Vadeli Kredilerden 4,657 104 172 -
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden - - - -
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler - - - -
Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler - - - -
Toplam 4,657 104 172 -

(*) Nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon gelirlerini de içermektedir.

b. Bankalardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
TP YP TP YP

T.C. Merkez Bankasından - - - -
Yurtiçi Bankalardan 431 1 59 -
Yurtdışı Bankalardan - - - -
Yurtdışı Merkez ve Şubelerden - - - -
Toplam 431 1 59 -

c. Menkul değerlerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
TP YP TP YP

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan - - 131 -
Gerçeğe Uygun Değer Farkı veya 
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklardan - - - -
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 187 - 8 -
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - - - -
Toplam 187 - 139 -

d. İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
TP YP TP YP

İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan alınan faizler - - 72 -
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2. Faiz giderlerine ilişkin bilgiler:

a. Kullanılan kredilere verilen faizlere ilişkin bilgiler(*):

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
TP YP TP YP

Bankalara 82 20 87 -
T.C. Merkez Bankasına - - - -
Yurtiçi Bankalara 82 11 - -
Yurtdışı Bankalara - 9 87 -
Yurtdışı Merkez ve Şubelere - - - -

Diğer Kuruluşlara - - - -
Toplam 82 20 87 -

(*) Nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon gelirlerini de içermektedir.

b. İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
TP YP TP YP

İştirak ve Bağlı Ortaklıklara Verilen Faizler - - - -

c. İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlere ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

d. Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

3. Temettü gelirlerine ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
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4. Ticari kâr/zarara ilişkin açıklamalar (Net):

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Kâr 2,706 108

Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı - 18
Türev Finansal İşlemlerden Kâr (*) - -
Kambiyo İşlemlerinden Kâr 2,706 90

Zarar (-) (2,529) 107
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) - 10
Türev Finansal İşlemlerden Zarar(-)(*) (1) -
Kambiyo İşlemlerinden Zarar(-) (2,528) 97

(*) Banka tarafından gerçekleştirilen türev finansal işlemlerin vadelerinin çok kısa olması nedeniyle türev finansal işlemlerden kar ve zararın büyük kısmı 
kur değişimlerinden kaynaklanmaktadır.

5. Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar: 

Diğer faaliyet gelirleri arasında 13 TL geçmiş yıl giderlerine ait iptallerinden kaynaklanan gelirler bulunmakta olup, olağandışı 
kalemlerden kaynaklanan gelir bulunmamaktadır.

6. Bankaların kredi ve diğer alacaklarına ilişkin değer düşüş karşılıkları:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar - -

III. Grup Kredi ve Alacaklardan - -
IV. Grup Kredi ve Alacaklardan - -
V. Grup Kredi ve Alacaklardan - -

Genel Karşılık Giderleri 190 130
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri - -
Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri - -

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV - -
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - -

İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve VKET Men. Değ. Değer Düşüş Giderleri - 7,926
İştirakler - -
Bağlı Ortaklıklar - 7,926
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - -
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - -

Diğer 44 22
Toplam 234 8,078
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7. Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Personel Giderleri 4,128 2,589
Kıdem/İzin Tazminatı Karşılığı 52 20
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri - -
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri 131 42
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri - -

Şerefiye Değer Düşüş Gideri - -
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri 73 6
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri - -
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri - -
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri - -
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş 
Giderleri - -
Diğer İşletme Giderleri 2,354 1,330

Faaliyet Kiralama Giderleri 289 245
Bakım ve Onarım Giderleri 2 31
Reklam ve İlan Giderleri 1 31
Diğer Giderler 2,062 1,023

Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar - -
Diğer 833 1,367
Toplam 7,571 5,354

8. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kâr/zararına ilişkin açıklama:

Vergi öncesi zararın, 5,341 TL’si net faiz gelir/giderlerinden, 46 TL’si net ücret ve komisyon gelir/giderlerinden, 177 TL’si ticari kar/
zararlarından, 59 TL’si diğer faaliyet gelirlerinden, 234 TL’si kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılık giderlerinden ve 7,571 TL’si 
diğer faaliyet giderlerinden oluşmaktadır.

9. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklama:

31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde hesaplanan cari vergi gideri bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: 
Bulunmamaktadır) ve ertelenmiş vergi geliri ise 365 TL’dir (31 Aralık 2013: 2,938 TL). 

Banka’nın 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla durdurulan faaliyetleri bulunmamaktadır.

10. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler dönem net kar/zararına ilişkin açıklama:

Banka’nın durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır. Banka’nın sürdürülen faaliyetler ile ilgili net dönem zararı 1,817 TL’dir (31 Aralık 
2013: 9,082 TL zarar).
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11. Net dönem kâr/zararına ilişkin açıklama:

a. Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma oranının 
açıklanması Banka’nın dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli ise, bu kalemlerin niteliği ve tutarına ilişkin 
açıklama:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

b. Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kâr/zarara etkisinin, daha sonraki dönemleri 
de etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde belirtilmesi:

Banka tarafından finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahminde değişiklik bulunmamaktadır.

12. Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlerin, gelir tablosu toplamının %10’unu aşması halinde bu kalemlerin en az 
%20’sini oluşturan alt hesapların gösterilmesi: 

Gelir tablosu toplamının %10’unu aşan diğer kaleminin 29 TL tutarındaki kısmı bankacılık hizmet gelirlerini, 63 TL tutarındaki kısmı 
verilen muhabir bankalara verilen ücret ve komisyon giderlerini ve 36 TL tutarındaki kısmı da finansal kiralama borçları nedeniyle 
ödenen faiz giderini içermektedir. 

V. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

1. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin açıklamalar:

Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan “Gerçekleşmemiş kâr/zararlar” 
ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın satılması, elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin 
gerçekleşmesine kadar dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta; özkaynaklar altında “Menkul değerler değerleme farkları” 
hesabında muhasebeleştirilmektedir. 

Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin 6 TL tutarında menkul değer değerleme azalış farkları bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 
Bulunmamaktadır).

2. Yasal yedek akçeler hesabına aktarılan tutarlar:

Cari dönemde yasal yedek akçelere aktarılan tutar bulunmamaktadır.

3. Kâr dağıtımına ilişkin açıklamalar:

Bilanço tarihinden sonra kar payına ilişkin herhangi bir bildirim yapılmamıştır.

4. Sermaye artırımına ilişkin açıklamalar:

Sermaye artırımına ilişkin açıklamalar Beşinci Bölüm’de ilgili dipnotta yer almaktadır.



EK AÇIKLAMALAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI

134

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VI. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

1. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:

Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurlar, bu unsurların belirlenmesinde kullanılan muhasebe politikası:

Cari dönemde muhasebe politikasında yapılan herhangi bir değişikliğin etkisi ile nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurların 
bilançoda kayıtlı tutarları (reeskont bakiyeleri, zorunlu karşılık bakiyeleri, 3 aydan uzun vadeli plasmanlar ve bloke hesaplar hariç) nakit 
ve nakde eşdeğer varlıklar olarak dikkate alınmıştır.

a. Dönem başındaki ve sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Nakit 136 145
Kasa ve Efektif Deposu 4 3
T.C.Merkez Bankası 132 142
Diğer - -
Nakde Eşdeğer Varlıklar 1,095 19,346
Bankalar 1,095 3,443
Para Piyasasından Alacaklar - 15,903
Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlık 1,231 19,491

Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Bloke Tutarlar - -
Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Faiz Gelir Reeskontları - (7)
Üç Aydan Uzun Vadeli Nakde Eşdeğer Varlıklar - -
Zorunlu Karşılıklar-Serbest Olmayan - (34)

Nakit Akım Tablosu Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıkları 1,231 19,450

2. Nakit Akım Tablosunda yer alan diğer kalemleri ve döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 
üzerindeki etkisi kalemine ilişkin açıklamalar:

“Bankacılık Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları” içinde yer alan 2,962 TL (31 Aralık 2013: 2,045 TL) tutarındaki “Diğer” kalemi verilen 
ücret ve komisyonlar ve personel giderleri hariç “Diğer Faaliyet Giderleri” kalemlerinden oluşturmaktadır. 

“Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim” içinde yer alan 125 TL (31 Aralık 2013: 287 TL) tutarındaki “Diğer 
aktiflerdeki net artış/azalış” kalemi peşin ödenmiş giderler, diğer aktiflerin değişimlerden oluşmaktadır.

“Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim” içinde yer alan 3,225 TL (31 Aralık 2013: 374 TL) tutarındaki “Diğer 
borçlardaki net artış/azalış” kalemi para piyasalarından borçlar, muhtelif borçlar, diğer yabancı kaynaklar ve ödenecek vergi, resim, 
harç ve primlerdeki değişimlerden oluşmaktadır.
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VII. BANKA’NIN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat 
işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler:

a. Cari Dönem (31 Aralık 2014):

Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu 

İştirak, Bağlı Ortaklık ve 
Birlikte Kontrol Edilen 

Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Banka’nın Doğrudan 
ve Dolaylı Ortakları

Risk Grubuna Dahil 
Olan Diğer Gerçek ve 

Tüzel Kişiler
 Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi
Krediler ve Diğer 
Alacaklar
Dönem Başı - - - - - -
Dönem Sonu - - - - - 4,247
Alınan Faiz ve 
Komisyon Gelirleri 9 - - - - 5

Önceki Dönem (31 Aralık 2013):

Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu 

İştirak, Bağlı Ortaklık ve 
Birlikte Kontrol Edilen 

Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Banka’nın Doğrudan 
ve Dolaylı Ortakları

Risk Grubuna Dahil 
Olan Diğer Gerçek ve 

Tüzel Kişiler
 Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi
Krediler ve Diğer 
Alacaklar 
Dönem Başı 750 - 6 - - -
Dönem Sonu - - - - - -
Alınan Faiz ve 
Komisyon Gelirleri 72 - - - - -

b. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler:

Banka yatırım bankası olduğu için mevduat kabul etmemektedir.

c. Banka’nın, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin 
bilgiler:

Banka’nın, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı türev işlemleri bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin 1 TL tutarında müstakriz fonları bulunmaktadır.
(31 Aralık 2013: 318 TL).

d. Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler:

Banka üst yönetimine 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sağlanan faydaların toplam tutarı
899 TL’dir. (31 Aralık 2013: 702 TL).

VIII. BANKA’NIN YURTİÇİ, YURTDIŞI, KIYI BANKACILIĞI BÖLGELERİNDEKİ ŞUBE İLE YURTDIŞI 
TEMSİLCİLİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
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ALTINCI BÖLÜM
DİĞER AÇIKLAMALAR

I. BANKA’NIN FAALİYETİNE İLİŞKİN DİĞER AÇIKLAMALAR

Bulunmamaktadır.

II. BİLANÇO SONRASI HUSUSLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle bilanço sonrası hususlar aşağıdaki gibidir:

27 Ocak 2015 tarihli Banka Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Banka’nın ödenmiş sermayesinin, 175,000 TL nakit ilavesi 
suretiyle 255,000 TL’sına artırılmasına, pay devrinin kabulüne ve bu hususta Banka esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 7. 
maddesinin aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tadil edilmesine ve Banka unvanın “Pasha Yatırım Bankası A.Ş.” olarak 
değiştirilmesine karar verilmiştir. 27 Ocak 2015 tarihinde pay devir işlemleri tamamlanmıştır. 

Buna ilave olarak BDDK 25 Şubat tarihli ve 32521522-101.01(13)-3230 sayılı yazısı ile ilgili sermaye arttırımını onaylamıştır. 

Ad Soyad/Ticari Unvanı
Pay Devri İşlemlerinin 

Tamamlanması Sonrası
Sermaye Pay Oranı

Pasha Bank OJSC 203,795 %79.9196
Aksoy Holding A.Ş. 51,000 %20.0000
Diğer 205 %0.0804
Toplam 255,000

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bilanço sonrası hususlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013: PDF’nin 23 Ocak 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar ile PDF’nin yönetim kurulu 
üyelerine, şirket’in başka bir şirket veya ana ortak banka tarafından devralınması yoluyla başka bir şirketle veya ana ortak banka ile 
birleşmesi veya tasfiye edilmesi konusunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

YEDİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

I. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren döneme ait düzenlenen konsolide olmayan finansal tablolar Başaran Nas 
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
(a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş olup 9 Mart 2015 tarihli bağımsız denetim 
raporu konsolide olmayan finansal tabloların önünde sunulmuştur.

II. BAĞIMSIZ DENETÇİ TARAFINDAN HAZIRLANAN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
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