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İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durumlar: Günlük bir gazetenin 03.09.2015 tarihli nüshasında;
Kamu bankalarının imkanlarının çok üstünde ve riskli krediler kullandırdığı, sorunlu
kredilerine yeterince karşılık ayırmadığı ve bu şekilde sermaye yeterliliklerine yansıtılmadığı
iddia edilmektedir.
Halka açık bir banka olan Bankamızın, bağımsız denetim ve BDDK denetiminden geçerek
kamuya açıkladığı verilerden de görüleceği üzere, 2014 yıl sonuna göre 30 Haziran 2015
dönemi nakdi kredi artış oranı %16, sektörün artış oranı %12,7 olup, artış oranları açısından
paralel bir seyir izlendiği görülmektedir. Ayrıca nakdi kredi artışlarında yaklaşık %3
düzeyindeki kur yükselişlerinin de etkisi olduğu dikkate alınmalıdır.
Bankamızın 2014 yıl sonuna göre 30 Haziran 2015 dönemi takipteki kredi artış oranı %1,9,
sektörün takipteki artış oranı, belirgin bir farkla ve özel sermayeli bankaların Varlık Yönetim
Şirketlerine takipteki kredilerini satmalarına veya aktiflerinden silmelerine, Kamu sermayeli
bankaların ise bu satışları yapmamalarına rağmen, %14,1 olarak gerçekleşmiştir.
Bankamızın 2014 yıl sonuna göre 30 Haziran 2015 dönemi Özel Karşılıklar/Takipteki Krediler
rasyosu, %65,25’ten %76,05 düzeyine, %10,8 oranında artarken, sektörün Özel
Karşılıklar/Takipteki Krediler rasyosu, %73,88’den %74,47 düzeyine, sadece %0,59 oranında
artmıştır. Görüleceği üzere Bankamız, sektöre göre takipteki kredilerine daha fazla özel karşılık
ayırmaktadır.
Bu itibarla; bu asılsız haber ve yorumlara itibar edilmemesini, Bankamızca gerekli
değerlendirmeler yapıldıktan sonra gerekli hukuki başvurularda bulunulacağını paydaşlarımızın
bilgilerine sunarız.
Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure
is stated below.

It has been alleged in the issue of a daily newspaper dated 03.09.2015 that the state banks have
made available risky loans which are beyond their capabilities and have not allocated sufficient
provisions for their non-performing loans, thus not have been reflected to their capital adequacy
ratios.
As per our listed bank’s publicly released financials as of 30 June 2015, subject to both, the
independent auditors’ and the BRSA’s audits, our Bank’s cash loan growth stood at 16.0 %
year to date, which is in line with the sector average of 12.7%. 3% of FX rate impact on the
cash loan increase has to be taken into account.
The increase in our Bank’s non-performing loans as of 30 June 2015, in comparison with 2014
year-end results, stood at an obvious low of 1.9% whereas the sector average was 14.1%
despite the write-offs or sell-offs by the private banks whereas the state-owned banks do not
make such sell-offs.
While our Bank’s Specific Provisions/NPL ratio increased by 10.8% (from 65.25% up to
76.05%) as of 30 June 2015, in comparison with 2014 year-end results, the average for the
increase of the sector stood only at 0.59% (from 73.88% up to 74.47%). This proves that our
Bank sets aside more specific provisions for its NPL’s compared to the sector.
As a conclusion; we hereby request our stakeholders not to pay attention to such groundless
news and comments and inform that our Bank will take the necessary legal actions after
making the necessary evaluations.
In case of any contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure,
the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
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