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Gündem

1. Aç›l›fl ve Divan teflekkülü,

2. Toplant› Tutana¤›’n›n imzalanmas› hususunda Divan’a yetki verilmesi hakk›nda karar 
al›nmas›,

3. 2002 y›l›na ait Bilanço, Kar-Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Ba¤›ms›z 
Denetim Raporlar›n›n okunmas›, görüflülmesi ve onaya sunulmas›,

4. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçiler’in ibralar› hususunun onaya sunulmas›,
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9. 2003 y›l› Mali Tablolar›’n› denetlemek üzere seçilen Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflu’nun 
onaylanmas›,

10. Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ile 335. maddelerinin ve Banka Anasözleflmesi’nin 32. 
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"Anadolu yar›madas›, kadim uygarl›klar›n

okunabilmesi sürecinde düpedüz bir define adas›

kimli¤ini tafl›r. Troya, bu adan›n stratejik

noktalar›n›n bafl›nda geliyor. Avrupa’n›n oradan

bafllad›¤› yönündeki tart›flmalardan, Troya sonras›

Anadolu tarihindeki belirleyici etkilerine kadar,

oldukça genifl bir yelpazeye yay›l›yor varl›¤›.

Co¤rafyam›z›n, kültürel co¤rafyam›z›n ayr›cal›kl›

çekirdeklerinden birisi."

Enis Batur

Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k A.fi. ve T.C. Kültür

Bakanl›¤› An›tlar ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü

taraf›ndan, 3 Ekim 2002 - 8 fiubat 2003 tarihleri

aras›nda Yap› Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi’nde

"Troya: Efsane ile Gerçek Aras› Bir Kente

Yolculuk" adl› bir sergi aç›lm›flt›r. 

Yap› Kredi’nin kültür hayat›m›za katk›lar›ndan biri

olan bu serginin bir devam› niteli¤inde olmak üzere

biz de Troya’da gün ›fl›¤›na ç›kar›lan baz› tarihi

eserlere, 2002 y›l› Faaliyet Raporu’nda yer vererek

bu de¤erleri sizlerle paylaflmak istedik.



Troas bölgesinde Pers etkilerini aç›kça gösteren M.Ö. 4. yüzy›la

tarihlenen üzerinde av sahnesi bulunan grek-pers stiliyle yap›lm›fl

bir lahit birkaç y›l önce Çan’da bulunmufltur ve Çanakkale

Müzesi’nde sergilenmektedir.



Türkiye’nin ilk özel bankas› olarak 1944 y›l›nda

kurulan Yap› Kredi, ülkemizin ekonomik ve

toplumsal tarihi içinde önemli bir yere sahiptir. 

Kurumsal, ticari ve bireysel bankac›l›ktaki güçlü

konumu ile günümüzde de reel sektörü

desteklemeye devam eden Yap› Kredi, birçok

bankac›l›k ürün ve hizmetinin ülkemizdeki

öncüsüdür. Ticaretin finansman›, nakit yönetimi

hizmetleri ve kredi kartlar› konular›nda lider olan

Yap› Kredi, bu hizmetlerinde oldu¤u gibi di¤er

tüm bankac›l›k ürün ve hizmetlerinde de en son

teknolojileri kullanmaktad›r. Yarat›c›l›¤› ve

teknolojik üstünlü¤ü Yap› Kredi’yi rakiplerinden

ayr›flt›ran bafll›ca özellikleridir.

Yap› Kredi bankac›l›k hizmetlerini milyonlarca

müflterisine ülke geneline yay›lm›fl 423 flube,

1,382 ATM, Ça¤r› Merkezi ve internet bankac›l›¤›

gibi da¤›t›m kanallar›n›n yan› s›ra, Bahreyn’deki off-

shore flubesi, dört yurtd›fl› temsilcili¤i ve Almanya,

Rusya ve Hollanda’da bulunan bankalar›

arac›l›¤›yla ulaflt›rmaktad›r.

Yap› Kredi’nin, 2002 y›l› sonu itibariyle toplam

aktifleri 18,8 katrilyon TL’ye ve toplam özkaynaklar›

2,7 katrilyon TL’ye ulaflm›fl, toplam mevduat› ise

12,9 katrilyon TL’yi aflm›flt›r. 2002 sonu itibariyle

sermaye yeterlilik rasyosu %15 olarak

gerçekleflmifltir. 2002 y›l›nda baflar›l› bir

performans sergileyen Yap› Kredi’nin y›l sonu kar›

1,1 katrilyon TL olmufltur.

Yap› Kredi hisselerinin halka aç›k olan %42’si aktif

olarak ‹MKB ve Londra Borsas›’nda ifllem

görmektedir.

K›saca Yap› Kredi 
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Yönetim Kurulu Mesaj›

Say›n Ortaklar›m›z,

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin 59. Hesap Y›l›
Ola¤an Genel Kurulu’nu onurland›ran say›n
ortaklar›m›za hofl geldiniz diyor, Bankam›z›n 2002
Mali Y›l› Bilanço ve Kâr-Zarar Tablosu’nu görüfl ve
onaylar›n›za sunuyoruz.

2002 y›l›nda, 2001 krizinin ard›ndan uygulamaya
konulan ekonomik program devam ettirilmifl ve y›l
içinde yaflanan siyasal belirsizlik ve takiben
gerçekleflen erken seçime karfl›n ekonomide
olumlu geliflmeler kaydedilmifltir. 2001 y›l›nda
%9,4 azalan Gayrisafi Milli Has›la’n›n 2002 y›l›nda
%6,5 artaca¤› tahmin edilmektedir. 2002 y›l›nda
tüketici fiyatlar›ndaki art›fl hükümetin hedefi olan
%35’in alt›nda, %29,7 olarak gerçekleflmifltir. Buna
karfl›n y›l içinde Türk Liras›, ABD Dolar› karfl›s›nda
%13,3 ve Euro karfl›s›nda %34,2 nominal de¤er
kayb›na u¤ram›flt›r. 2001 y›l›nda önemli ölçüde
daralan ithalat, ekonominin canlanmas›yla birlikte
2002 y›l›n›n ilk 11 ay›nda %17,9 artm›flt›r.
‹hracat›n ayn› dönemdeki art›fl› ise %10,9 olmufl,
bu geliflmeler paralelinde cari ifllemler fazlas› 2001
y›l›na göre azalarak 200 milyon ABD Dolar›
seviyesine inmifltir.

2002 y›l›nda bankac›l›k sektöründe de önemli
geliflmeler yaflanm›flt›r. Mali sektöre olan borçlar›n
yeniden yap›land›r›lmas› hakk›nda kanun 30 Ocak
2002 tarihinde kabul edilmifl ve bu do¤rultuda
ayn› tarih itibariyle Bankalar Kanunu’na Bankac›l›k
Sektörü Yeniden Yap›land›rma Program›’na iliflkin

geçici bir madde eklenmifltir. Bu do¤rultuda
gerçeklefltirilen üçlü denetim sonucu Bankam›z›n
sermaye yeterlili¤i, afla¤›da anlat›lan geliflmelere
karfl›n, minimum rasyo olan %8’in üzerinde %10,2
olarak tespit edilmifltir. 

Bankac›l›k sektörü yeniden yap›land›rma program›
çerçevesinde yap›lan üçlü denetim sonucu
Pamukbank, Haziran 2002’de Tasarruf Mevduat›
Sigorta Fonu (TMSF) kapsam›na al›nm›flt›r. Bu
geliflmenin Bankam›z üzerinde idari ve finansal
etkileri olmufltur. Bankam›z›n Pamukbank’a ait olan
%13 hissesi TMSF’ye geçmifl ve TMSF,
Pamukbank’da %10’dan fazla hissesi bulunan Yap›
Kredi Bankas› ortaklar›n›n temettü hariç yetkilerini
kullanmaya bafllam›flt›r. Hakim orta¤a kulland›r›lan
krediler 2001 y›l› mali tablolar›ndan bafllamak
üzere takibe al›nm›fl ve muhafazakar bir yaklafl›mla
bu krediler için karfl›l›k ayr›lm›fl, ilgili faiz ve kur fark›
gelirleri iptal edilmifltir.

Çukurova Grubu ve Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) aras›nda Haziran
2002’den itibaren devam eden görüflmeler ve
yasal süreç 2003 y›l›n›n bafl›nda sonuçland›r›lm›fl
ve taraflar aras›nda anlaflma imzalanm›flt›r.
Anlaflmaya göre Bankam›z›n Çukurova Grubu ile
imzalam›fl oldu¤u ‹stanbul Yaklafl›m› olarak bilinen
Finansal Yeniden Yap›land›rma protokolü kabul
edilmifltir. Bunun sonucunda krediler yeniden
yap›land›r›lm›fl ve bu krediler ile ilgili olarak 2001
y›l›nda ve 2002 y›l› ara dönemlerinde kay›tlara
yans›yan yaklafl›k 1,6 katrilyon TL karfl›l›k ve zarar
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iptal edilerek 2002 mali tablolar›m›za gelir olarak
yans›t›lm›flt›r.

Bankam›z tüm olumsuz geliflmelere ve yo¤un
rekabete karfl›n 2002 y›l›nda hemen hemen tüm
önemli ürünlerde pazar paylar›n› art›rarak piyasa
etkinli¤ini korumay› baflarm›flt›r. TL vadesiz ve
vadeli mevduat ürünlerinde pazar paylar›m›z
%10’dan fazla art›fllar göstererek, %6,1 ve %7,7
seviyelerinde, kredilerdeki pazar pay›m›z ise %10,1
seviyesinde gerçekleflmifltir. Sektörde lider
konumda oldu¤umuz kredi kart› ciromuz %89
artm›fl ve pazar pay›m›z 2002 y›l›n›n son
döneminde %30 gibi çok yüksek bir rakama
ulaflm›flt›r.

Ça¤dafl bankac›l›k anlay›fl›m›z ve bireysel
bankac›l›ktaki etkinli¤imiz sonucu al›nan ücret ve
komisyonlar›m›z 2002 y›l›nda elde edilen 550
trilyon TL ile sektördeki liderli¤imizi perçinlemifltir.
Tüm olumsuzluklara ra¤men 2002 y›l›nda da faiz
d›fl› gelirlerimiz operasyonel giderlerimizi
karfl›lam›flt›r.

Yap› Kredi hisse senetleri 2002 y›l›nda da ‹MKB’de
en çok tercih edilen hisse senedi olmufltur. ‹MKB
verilerine göre Yap› Kredi hisse senedi, 2002
y›l›nda 9,4 katrilyon TL ifllem hacmiyle Borsa’n›n
yine en çok ifllem gören menkul de¤eridir.

Yap› Kredi’nin, 2002 y›l› sonu itibariyle toplam
aktifleri 18,8 katrilyon TL’ye, toplam özkaynaklar›
2,7 katrilyon TL’ye ulaflm›flt›r. 2002 sonu itibariyle

Bankam›z›n sermaye yeterlilik rasyosu ise yasal
s›n›r›n çok üzerinde %15 olarak gerçekleflmifltir.
Toplam mevduat 12,9 katrilyon TL’yi aflm›flt›r. D›fl
ifllemler ciromuz %15 artarak 17,5 milyar ABD
Dolar›’na ulaflm›flt›r.

Bankam›z›n 2002 y›l› net kar› 1,1 katrilyon TL
olarak gerçekleflmifltir. Bu yüksek kar rakam›nda
Çukurova Grubu alacaklar›n›n ‹stanbul Yaklafl›m›’na
ba¤lanmas› sonucu iptal edilen karfl›l›klar›n yan›
s›ra piyasalardaki etkin konumumuz sayesinde
artan pazar paylar›m›z›n, elde edilen yüksek
bankac›l›k hizmet gelirlerinin ve operasyonel
giderlerde sa¤lanan net tasarrufun önemli etkileri
olmufltur.

Bu zorlu geliflmelere karfl›n 2002 y›l›n› piyasa
etkinli¤imizi art›rarak tamamlamam›zda önemli
katk›lar› olan tüm Yap› Kredi çal›flanlar›na teflekkür
ve takdirlerimizi bir kez daha iletiriz. Bu dönem
boyunca vermifl oldu¤unuz destekten dolay›
sizlere de teflekkürlerimizi, ülkemiz ve Bankam›z
için baflar›l›, mutlu ve sa¤l›kl› bir y›l› geride
b›rakmak umuduyla sayg›lar›m›z› sunar›z.

Naci S›¤›n A. Rona Y›rcal›

Genel Müdür Yönetim Kurulu Baflkan›
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Halit Soydan

Yönetim Kurulu Baflkan
Vekili ve Murahhas Üye
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TÜRK‹YE EKONOM‹S‹

2002 y›l›nda, 2001’deki krizin ard›ndan yürürlü¤e

konulan "Güçlü Ekonomi’ye Geçifl Program›"n›n

uygulamas›na devam edilmifltir. Program›n

uygulanmas› ile birlikte ekonomide olumlu

geliflmeler gözlenmifltir. Ancak May›s ay›ndan

itibaren ortaya ç›kan siyasal belirsizlik faiz

oranlar›nda ve döviz kurlar›nda yükselifle yol

açm›flt›r. Bu süreç daha sonra bir erken seçim

karar›n›n al›nmas› ile sonuçlanm›flt›r. Erken seçim

karar› piyasalarda siyasi belirsizli¤in azalaca¤›na

dair bir geliflme olarak alg›lanm›fl ve piyasalar

görece sakinli¤e kavuflmufltur. Seçimlerin güçlü bir

tek parti ço¤unlu¤u ile sonuçlanmas› ise

piyasalarda olumlu karfl›lanm›fl ve bunun

sonucunda faizlerde ve döviz kurlar›nda bir miktar

daha düflüfl olmufltur. Y›l›n genelindeki bu

de¤iflken ve dolay›s›yla belirsiz ortama ra¤men,

2002 y›l›nda, enflasyon hedeflenenin de alt›nda

gerçekleflmifltir. Büyüme de hedeflerin üstüne

ç›km›flt›r.

2001 y›l›nda çok ciddi bir daralma yaflayan Türkiye

ekonomisi, 2002 y›l›nda, özellikle ikinci çeyrekten

itibaren, büyümeye bafllam›flt›r. Buna göre

Gayrisafi Milli Has›la (GSMH), 2002 y›l›n›n ilk dokuz

ayl›k döneminde %6,2 büyümüfltür. Bu dönemde

en h›zl› büyüyen sektörler %8,8 ile sanayi sektörü

ve %8,4 ile ticaret sektörü olurken, tar›m sektörü

de %5 büyümüfl; inflaat sektörü ise %3,4

küçülmüfltür. Harcamalar yönünden

incelendi¤inde ise, sto¤a ve ihracata yönelik olarak

yap›lan üretimin büyümede önemli rol oynad›¤›

görülmektedir. 2002 y›l›n›n genelinde ise GSMH

büyümesinin yaklafl›k %6,5 düzeyinde

gerçekleflmesi beklenmektedir.

Öte yandan 2002 y›l›nda hem Türkiye

genelindeki, hem de kentlerdeki iflsizlik oran›nda

art›fl olmufltur. Buna göre 2002 y›l›n›n üçüncü

çeyre¤inde, bir önceki y›l›n ayn› dönemi ile

k›yasland›¤›nda, Türkiye genelindeki iflsizlik oran›

%8’den %9,9’a, kentlerdeki iflsizlik oran› ise

%11,6’dan %14’e yükselmifltir.

Türkiye ve Dünya Ekonomisi
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Merkez Bankas› (TCMB) aç›klad›¤› para program›

çerçevesinde 2002 y›l›nda enflasyonu düflürmeyi

hedeflemifltir. 2001 y›l›nda s›ras›yla %88,6 ve

%68,5 olarak gerçekleflen toptan eflya fiyatlar›

endeksine (TEFE) ve tüketici fiyatlar› endeksine

(TÜFE) göre enflasyon, 2002 y›l›nda s›ras›yla

%30,8 ve %29,7 olmufltur. Hükümetin 2002 y›l›

için y›ll›k enflasyon hedefinin TEFE itibariyle %31

ve TÜFE itibariyle %35 oldu¤u göz önüne

al›nd›¤›nda, her iki endeks baz›nda da

enflasyonun hedeflenenin alt›nda gerçekleflti¤i

görülmektedir.

2002 y›l›n›n Ocak-Kas›m döneminde d›fl ticaret

aç›¤› 13 milyar ABD Dolar› olmufl ve bir önceki

y›l›n ayn› dönemine göre %39,6 yükselmifltir. Bu

durum ekonominin büyümesinin etkisiyle

canlanan ithalat›n ihracattan daha h›zl›

artmas›ndan kaynaklanm›flt›r. Y›l›n ilk 11 ay›nda

ithalat, bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre %17,9

artarak 44,8 milyar ABD Dolar› düzeyinde

gerçekleflmifltir. ‹hracat ise bu dönemde %10,9

artm›fl ve 31,8 milyar ABD Dolar› olmufltur. 

D›fl ticaret aç›¤›ndaki genifllemenin etkisiyle, 2001

y›l›n›n ilk 11 ay›nda 3,6 milyar ABD Dolar› olan cari

ifllemler fazlas› azalarak, 2002 y›l›n›n ayn›

döneminde 0,2 milyar ABD Dolar› olarak

gerçekleflmifltir. Bu dönemde, net di¤er mal ve

hizmet gelirlerinde ve net karfl›l›ks›z transferlerde

bir miktar düflüfl olmufl, bu faktörler de cari

ifllemler fazlas›n›n azalmas›nda rol oynam›flt›r.

2002 y›l›n›n Ocak-Kas›m döneminde sermaye

hareketlerinde 1,6 milyar ABD Dolar› tutar›nda net

girifl kaydedilmifltir. Bu dönemde uzun vadeli

sermaye hareketleri yoluyla 2,3 milyar ABD Dolar›

ve do¤rudan yat›r›mlar yoluyla 0,5 milyar ABD

Dolar› tutarlar›nda net sermaye girifli gerçekleflirken;

portföy yat›r›mlar› yoluyla 0,8 milyar ABD Dolar› ve

k›sa vadeli sermaye hareketleri yoluyla da 0,3 milyar

ABD Dolar› tutarlar›nda net sermaye ç›k›fl› olmufltur.

Cari ifllemler ve sermaye hareketlerindeki bu

geliflmelere ek olarak, Uluslararas› Para Fonu’ndan

(IMF) sa¤lanan kaynaklar›n da etkisiyle, bu

dönemde resmi rezervlerde 6 milyar ABD Dolar›

tutar›nda art›fl olmufltur.

Türkiye ve Dünya Ekonomisi
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2002 y›l›nda konsolide bütçe gelirleri reel olarak

%1,8 azal›rken, bütçe harcamalar›nda %4,3’lük

reel bir düflüfl gerçekleflmifltir. Harcamalardaki bu

düflüfl esas olarak faiz harcamalar›ndaki %15,9’luk

reel azalmadan kaynaklanm›flt›r. 2002 y›l›nda faiz

d›fl› harcamalarda ise %7,8’lik bir reel art›fl

olmufltur. Bu geliflmeler sonucunda 2002 y›l›nda

konsolide bütçe aç›¤› 39,1 katrilyon TL olurken,

faiz d›fl› bütçe dengesi 12,8 katrilyon TL fazla

vermifltir. Ancak bu rakam 15,9 katrilyon TL

tutar›ndaki faiz d›fl› fazla hedefinin alt›nda kalm›flt›r.

Hazine’nin sabit faizli Türk Liras› araçlarla

gerçeklefltirdi¤i iç borçlanmadaki faiz oran› 2002

y›l›nda %45-%80 gibi oldukça genifl bir bantta

dalgalanm›flt›r. Y›l›n bafl›nda %70’ler düzeyinde

olan iç borçlanma faizleri, Nisan-May›s aylar›na

kadar kademeli olarak %50’li seviyelere gerilemifltir.

Daha sonra artan siyasi belirsizlik nedeniyle faizler

yükselmeye bafllam›fl ve Temmuz ay›nda %80’e

yaklaflm›flt›r. Seçim karar›n›n al›nmas›n›n ard›ndan

piyasalar sakinleflmifltir. Seçimlerin güçlü bir tek

parti ço¤unlu¤u ile sonuçlanmas› ise piyasalarda

olumlu karfl›lanm›fl ve bunun sonucunda faizler bir

miktar daha düflüfl göstererek %45’li seviyelere

kadar gerilemifltir. 

2001 y›l›nda uygulamaya bafllanan dalgal› kur

rejimi çerçevesinde TCMB, 2002 y›l›nda sadece

kurlar›n afl›r› dalgalanmas›na müdahale etmifltir.

Bu çerçevede, 2002 y›l›nda ABD Dolar› ve Euro,

Türk Liras› karfl›s›nda nominal olarak s›ras›yla

%13,3 ve %34,2 oran›nda de¤er kazanm›flt›r. ABD

Dolar› ve Euro’nun Türk Liras› karfl›s›ndaki de¤iflim

oranlar› aras›ndaki önemli fark ise, bu iki para

biriminin birbirlerine göre olan çapraz kurlar›nda

Euro lehine gerçekleflen de¤iflimden

kaynaklanm›flt›r.

DÜNYA EKONOM‹S‹

2001 y›l›nda dünya ekonomilerinde görülen

durgunluk, 2001 y›l›n›n sonlar›ndan itibaren yavafl

bir canlanma sürecine dönmüfltür. Ancak 2002

y›l›n›n ilk çeyre¤inden sonra düzelmenin süreklili¤i

hakk›nda endifleler ortaya ç›km›flt›r. Mart ay›ndan

Testi, Kumtepe C, MÖ 3. biny›l, piflmifl toprak
Anadolu’da afla¤› yukar› ayn› dönemde yayg›nlaflan ve zamanla daha da
keskin uzun bir form alan gaga a¤›zlar›n ilk örneklerindendir.
Çanakkale Arkeoloji Müzesi Env. No: 7258
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Türkiye ve Dünya Ekonomisi

bu yana, ABD Dolar›’n›n de¤er kayb› ile birlikte,

para piyasalar›nda önemli ölçüde daralma

gözlenmifl, hisse senedi piyasalar›nda keskin

düflüfller yaflanm›flt›r. 2002 y›l› için beklenen

küresel büyüme oran› %2,8’dir. Küresel canlanma

2002’nin ilk çeyre¤inde beklenenden daha iyi bir

performans sergilerken, ikinci çeyrekten itibaren

yavafllamaya bafllam›fl ve y›l sonuna do¤ru Irak’ta

bir savafl olas›l›¤›n›n gündeme gelmesi, 2003 için

yap›lan tahminlerin afla¤› çekilmesine yol açm›flt›r. 

Geliflmifl ülkeler incelendi¤inde ABD’deki

canlanman›n beklenenden daha yavafl geliflti¤i,

Euro Bölgesi’nin ise 2002 y›l›nda iyice durgunlu¤a

girdi¤i gözlenmektedir. Japonya ekonomisi ise bir

türlü durgunluk-deflasyon sarmal›ndan

kurtulamamaktad›r. 2002 y›l›nda geliflmifl ülkelerin

%1,7 oran›nda büyümesi beklenirken, ABD

ekonomisinin %2,4 oran›nda büyüdü¤ü tahmin

edilmektedir. Euro Bölgesi’nin büyüme h›z›n›n

%0,9 olmas› öngörülürken, Japon ekonomisinin

%0,5 gerileyece¤i tahmin edilmektedir. 

Geliflmekte olan ülkeler incelendi¤inde, Latin

Amerika ülkelerinin 2002 y›l›n› oldukça kötü bir

performansla geçirdi¤i gözlenmektedir. Latin

Amerika’da nispeten daha aç›k ekonomiler olan ve

kredibiliteleri yüksek olan Meksika ve fiili’nin

büyüme h›z› artarken, Arjantin ekonomisinde

görülmemifl bir çöküfl yaflanm›fl, Brezilya,

Venezüella ve daha birçok ülkede ekonomik

durum kötü sinyaller vermifltir. Latin Amerika

ekonomilerinin 2002 y›l›nda %0,6 oran›nda

daralmas› beklenmektedir. Arjantin ekonomisi

%10’un üstünde küçülürken, Brezilya’n›n büyüme

oran›n›n ancak %1-1,5 düzeylerinde

gerçekleflece¤i tahmin edilmektedir. 

Güneydo¤u Asya ekonomileri ve Çin ise h›zl›

büyümelerini sürdürmüfltür. Geliflmekte olan Asya

ülkelerinin 2002 y›l›nda %6’y› geçen bir h›zla

büyümesi, Çin ekonomisinin ise %7’yi aflan

büyüme h›z›yla dünyan›n en h›zl› büyüyen

ekonomileri aras›nda yer almas› beklenmektedir.

Rusya ve Ukrayna’daki yüksek oranl› büyüme ve
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Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerine yönelik artan

do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n etkisiyle

bu ekonomiler 2002 y›l›n› daha olumlu

geçirmifllerdir. 2002 y›l›nda Orta ve Do¤u Avrupa

ülkelerinde büyüme oran›n›n %2’yi aflmas›

beklenirken, Rusya’n›n %5 civar›nda büyüyece¤i

tahmin edilmektedir. 

Sonuç olarak 2002 y›l› de¤erlendirildi¤inde, dünya

ekonomilerinde hala canlanman›n sa¤lanmad›¤›

ve bunun sa¤lanmas›n›n a¤›rl›kl› olarak ABD

ekonomisine ba¤l› oldu¤u görülmektedir. Euro

Bölgesi ve Japonya ekonomisi ise durgun seyrini

sürdürmüfltür. 2003 y›l›na bak›ld›¤›nda, Irak’ta

olas› bir savafl›n tüm ekonomik dengeleri

bozabilece¤i dikkate al›nmal›d›r. Olas› savafl›n k›sa

sürmesi halinde dünya ekonomisine ve ticaretine

etkisi s›n›rl› olabilecektir. Bu durumda, dünya

ekonomisinin yavafl da olsa, 2002’ye oranla daha

h›zl› büyümesi beklenebilir. Ancak uzun süreli ve

kapsaml› bir savafl, petrol fiyatlar›n›n önemli ölçüde

yükselmesine neden olacak ve üretim, ticaret ve

turizm alanlar›nda sars›nt› yaratarak, küresel

ekonomideki canlanma olas›l›klar›n› azaltacak,

özellikle ABD ekonomisi ve geliflmifl ülke

ekonomileri bu durumdan önemli ölçüde

etkileneceklerdir. 

Yap› Kredi • 11

Tripot, Troia I, MÖ 3. biny›l, piflmifl toprak
Dönemin aç›k atefle uygun piflirme kaplar› olan bu üç ayaklar Troia I

dönemi ile ça¤dafl olan tüm çevre yerleflmelerde görülür.
Çanakkale Arkeoloji Müzesi Env. No: 4916, h:17 cm.
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FON YÖNET‹M‹

Yap› Kredi, deneyimli fon yönetimi kadrosu ve

üstün teknolojik altyap›s› ile piyasa f›rsatlar› ve

risklerini titiz bir flekilde analiz etmekte, bu suretle

hazine ifllemlerinde etkinlik ve karl›l›k

sa¤lamaktad›r. 

Fon yönetimi ifllemlerindeki baflar›s›n› müflterileri ile

paylaflan Yap› Kredi, Hazine Ürünleri Pazarlama

Yönetimi arac›l›¤› ile kurumsal ve büyük ölçekli

müflterilerine çeflitli mevduat, yat›r›m fonu, hazine

bonosu ve devlet tahvili, repo, ters-repo, hisse

senedi ve alt›n gibi yat›r›m ürünleri sunmaktad›r.

Bankam›z, müflterileriyle olan hazine bonosu ve

devlet tahvili al›m-sat›m hacmini, aktif fiyatlama,

yayg›n flube a¤› ve alternatif da¤›t›m kanallar›

arac›l›¤›yla bir y›l öncesine göre önemli boyutta

art›rm›flt›r.

Bankalararas› ve ticari piyasa verilerine göre,

Bankam›z fiyatlama, pazar yap›c›l›¤›, ifllem hacmi

ve pazar pay› aç›s›ndan önde gelen piyasa

kat›l›mc›lar›ndan biridir. Ayn› flekilde ‹MKB verilerine

göre Bankam›z, piyasa yap›c›l›k ve fiyatlama

bak›m›ndan lider konumda olup, 2002 y›l›nda

ifllem hacminde birinci s›rada yer alm›flt›r.

Bankam›z gerek Hazine’nin Piyasa Yap›c›s›

Sistemi’nde ve gerekse A¤ustos 2002 tarihinde

aç›lan TRL Libor Piyasas›’nda 10 kat›l›mc›dan biridir.

Müflterilerimize en iyi flekilde döviz fiyatlamas›

yapan Bankam›z, 2002 y›l›nda flube ve

bankalararas› cirosunu %8 art›rarak 27,5 milyar

ABD Dolar›’na ç›karma baflar›s›n› göstermifltir.

2002 y›l›n›n olumsuz koflullar›na ra¤men, Yap›

Kredi, güvenilirli¤i, nitelikli insan kayna¤› ve genifl

flube a¤›na dayal› olarak mevduat hacmini baflar›l›

bir flekilde art›rm›flt›r. 2001 sonunda 3,5 katrilyon

TL olan toplam Türk Liras› müflteri mevduat›m›z,

2002 sonu itibariyle 4,5 katrilyon TL’ye

yükselmifltir. 2001 y›l› sonunda s›ras› ile 615 trilyon

TL ve 2.875 trilyon TL olan vadesiz ve vadeli Türk

Liras› mevduat›m›z, 2002 sonunda s›ras›yla 897

trilyon TL ve 3.586 trilyon TL’ye yükselmifltir. DTH

hacmi y›l sonu itibariyle 5,2 milyar ABD Dolar›'d›r.

Mevduat fiyatlamas›nda referans al›nan

Bankam›z›n özel sektör bankalar› içindeki TL vadeli

mevduat ve tüm bankac›l›k sektörü içinde DTH

piyasa pay›, 2002 sonu itibariyle, s›ras›yla %7,7 ve

%11,4 olmufltur. Aktif ve dengeli mevduat

fiyatlamas› sayesinde Bankam›z, maliyetlerini en iyi

flekilde gözetmektedir. Müflterilerimizin

2002 Y›l› Faaliyetleri
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2002 Y›l› Faaliyetleri 

tasarruflar›n›, göreceli olarak daha yüksek faiz

veren bankalar yerine, hizmette yüksek kalite ve

genifl ürün yelpazesi sunan Bankam›zda

de¤erlendirmesi fonlama maliyetlerimiz üzerinde

olumlu etki yaratmaktad›r. 

Yat›r›m fonlar› pazar›nda Yap› Kredi, çeflitli risk

kategorilerindeki Likit, De¤iflken, Tahvil-Bono,

Yabanc› Menkul K›ymet, A Tipi Hisse ve A Tipi

Karma fonlar› ile piyasa pay›n› ve etkinli¤ini 2002

y›l›nda daha da art›rm›flt›r. 2001 sonunda 452

trilyon TL büyüklü¤ü ve %8,7 pazar pay›na sahip

yat›r›m fonlar›m›z, 2002 sonu itibariyle 902 trilyon

TL’lik büyüklü¤e ve %9,1’lik pazar pay›na

ulaflm›flt›r. Yayg›n flube a¤›m›z ve alternatif da¤›t›m

kanallar›m›z arac›l›¤› ile sat›lan yat›r›m fonlar›m›z›n

yüksek getiri sa¤lamas›, bu alandaki pazar

pay›m›z›n artmas›na neden olmaktad›r.

F‹NANSAL KURUMLARLA ‹L‹fiK‹LER 

Reel sektörün gereksinimlerine ve ticaretin

finansman›na her zaman öncelik veren Yap› Kredi,

genifl yurtd›fl› muhabir a¤› sayesinde dünyan›n

birçok ülkesine ulaflabilmektedir.

Yabanc› muhabir bankalar›n› seçerken titiz bir

analiz yapan Yap› Kredi, o ülke ile Türkiye’nin ticari

ifllemlerinin boyutunu incelemekte, potansiyel

muhabir bankan›n kredi de¤erlili¤ini araflt›rmakta

ve o banka hakk›nda uluslararas› kurulufllar

taraf›ndan haz›rlanm›fl raporlar›

de¤erlendirmektedir. 

Belli bafll› tüm uluslararas› banka ve kredi sigortas›

kurumlar› ile çal›flan Yap› Kredi’nin, özellikle d›fl

ticaret hacminin yüksek oldu¤u ülkelerin ihracat

destekleme kurumlar› ile yak›n iliflkisi

bulunmaktad›r. GSM kredilerinde Türkiye’deki ilk

üç banka aras›nda yer alan Yap› Kredi, Avrupa

Kalk›nma Bankas› ve yabanc› islami bankac›l›k

kurulufllar› ile de çal›flmakta, bu kurulufllardan

sa¤lad›¤› yüksek kredi limitlerini mümkün

olabildi¤ince müflterilerine kulland›rmaktad›r.

Ticari banka say›s›n›n 40’›n üzerinde oldu¤u

ülkemizde Yap› Kredi’nin Türkiye’nin ithalat ve

ihracat ifllemlerinden %12 ila %15 aras›nda bir pay

almas›, Bankam›z›n uluslararas› ifllemlere ve

ticaretin finansman›na verdi¤i önemin bir

sonucudur. 

KURUMSAL VE T‹CAR‹ BANKACILIK

Yap› Kredi, müflterilerini, kurumsal, ticari ve küçük

iflletmeler olarak s›n›fland›rmakta ve müflteri

gruplar›na uygun kampanyalar gelifltirerek

piyasadaki etkinli¤ini her geçen gün art›rmaktad›r.

Bankam›z, geliflmifl finansal gereksinimlerine h›zl›

yan›t isteyen kurumsal müflterilerine ve
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bankalar›ndan temel beklentileri yak›nl›k ve yerel

gereksinimlerine uygun hizmet almak olan ticari ve

küçük iflletme müflterilerine üstün kalitede

hizmetler sunmaktad›r.

Kurumsal flube kavram›n› ilk uygulamaya alan

bankalardan biri olan Yap› Kredi, bu alanda uzun

y›llard›r sürdürdü¤ü faaliyetlerinin sonucu olarak

bir çok firma ile köklü iliflkiler gelifltirmifltir. Daha da

önemlisi, Bankam›z bu alanda önemli boyutta bir

bilgi birikimi oluflturarak, h›zl› ve kaliteli hizmet

anlay›fl›yla piyasada ilk akla gelen bankalardan biri

haline gelmifltir.

Yap› Kredi, ticari ve küçük iflletmeler pazar›nda

y›llard›r reel sektöre en büyük deste¤i veren banka

olarak genifl müflteri taban›, yayg›n kredi portföyü,

yenilikçi tutumu ve engin yerel piyasa bilgisi ile

yüksek pazar pay›n› korumakta ve gelifltirmektedir.

2002 y›l›nda, kurumsal, ticari ve küçük iflletme

müflteri segmentlerinde kurumsal internet

bankac›l›¤› ve YKBÇözüm ön plana ç›kan

ürünlerimiz olmufltur. Ticari ve küçük iflletme

müflterilerimiz için ayr›ca, Esnek Taksitli Ticari Kredi

ürünümüz sunulmaya bafllanm›flt›r.

Kurumsal internet bankac›l›¤› uygulamam›z, detayl›

yetkilendirme seçenekleriyle benzerlerinden

ayr›lmaktad›r.

Nakit yönetimi kapsam›nda kurumsal, ticari ve

küçük iflletme müflterilerimize sunulan hizmetler

çek ve senet tahsilat› gibi basit uygulamalardan en

kapsaml› bankac›l›k ifllemlerine kadar

uzanmaktad›r. Ayr›ca, önemli muhasebe yaz›l›mlar›

ile uyumlu olarak elektronik havale ifllemleri

yap›labilmekte ve hesap ekstreleri yine elektronik

ortamda müflterilere ulaflt›r›lmaktad›r. Otomatik

ödeme ve tahsilat sistemleri, daha geliflmifl nakit

yönetimi hizmetlerine gereksinim duyan,

ço¤unlu¤u bayi kanallar› ile çal›flan flirketlere

önerilmektedir.

Bankam›z World uygulamas› ile kredi kart› kabul

cirosundaki pazar pay›n› %20’den %24,4

seviyesine yükseltmifltir ve 2000 y›l›n›n ilk

çeyre¤inden beri sürdürdü¤ü liderli¤ini

korumufltur. 2002 y›l› sonunda, 96 bin adet üye

iflyerinde kurulu 100 binin üzerinde POS terminali

ile yaklafl›k toplam 3,5 milyar ABD Dolar› ciro

gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca World üye iflyeri

adedinde de en yak›n rakibin iki kat›ndan daha

fazla bir say›ya ulaflarak 30 bin üye iflyerini aflm›flt›r. 

Bankam›z kartl› ifllem hacmini art›rmak amac› ile,
2002 y›l› içinde, GSM POS uygulamas›n› ülkemizde
ilk kez bafllatan banka olmufltur. Bu sayede
özellikle süpermarket pazar›nda dünyada ilk olarak
kap›da ödeme flans›n› kart hamiline sunmufltur.
Yap› Kredi GSM POS pazar›nda %80 pazar pay› ile
k›sa sürede liderlik konumuna ulaflm›flt›r.

Fincan, Kumtepe A, MÖ 6. biny›l sonu 5. biny›l bafl›, piflmifl toprak
Keramikteki yarat›c›l›k ve sanatsal beceri, bölgenin tüm yerleflim süresi
içinde kendisini en iyi erken devirlerde gösterir.
Çanakkale Arkeoloji Müzesi Env. No: 7716, çap: 10,8 cm.
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Geçti¤imiz y›llarda yaflanan ekonomik krizler ve

dalgalanmalara karfl›n, Yap› Kredi, uzun vadeli

iflbirli¤i çerçevesindeki bankac›l›k anlay›fl›n›n bir

sonucu olarak kredi müflterilerine deste¤ini

sürdürmüfltür. 2002 y›l›nda kurumsal ve ticari kredi

hacmi 5,4 katrilyon TL’ye ulaflm›flt›r. Döviz

kredilerinin ticari krediler içindeki pay› yaklafl›k %85

olmufltur. 

B‹REYSEL BANKACILIK

Türkiye’de bireylere yönelik birçok bankac›l›k ürün

ve hizmetini ilk sunan banka olarak Yap› Kredi,

yenilikçi, lider ve öncü konumunu 2002 y›l›nda da

devam ettirmifltir. 

Bireysel Bankac›l›k’ta bireylerin yaflam boyu tüm

finansal gereksinimlerini en uygun koflullarla

karfl›layan, ilk tercih edilen vazgeçilmez banka

olmak vizyonuna sahip Yap› Kredi, bankac›l›k

gereksinimi olan herkesi hedef kitlesi içinde

görmektedir. Bu vizyonla hareket eden Yap› Kredi,

müflterilerinin gereksinim ve beklentilerine göre

farkl› hizmetler sunmaktad›r. Yüksek mevduat

sahibi müflterileri için 103 flubede, 106 Kiflisel

Portföy Yönetmeni taraf›ndan sunulan "Kiflisel

Bankac›l›k" hizmeti, müflteri gereksinimlerine

uygun gelifltirilmifl hizmetin bir örne¤idir. 12-17

yafl aral›¤› için gelifltirilen "Gençlik Bankac›l›¤›",

üniversite ö¤rencilerine sunulan "Üniversite

Bankac›l›¤›", doktor ve difl hekimleri için haz›rlanan

"Beyaz Gömlekliler" ürün ve hizmet paketleri farkl›

müflteri gruplar›na farkl› yaklafl›mlar sergilemeyi

hedefleyen Yap› Kredi’nin sunmakta oldu¤u di¤er

hizmet çeflitleridir. 

Kurulufllar›n personel maafl ödemelerini

kolaylaflt›rmak amac›yla sunulan Tele24 Bordro

hizmeti ve okullar›n, ö¤rencilerin ve velilerin

gereksinimini karfl›lamaya yönelik haz›rlanan Okul

Hizmet Paketi, toplu müflteri kazan›mlar›

sa¤lamakta olup, Yap› Kredi’nin bu alandaki

liderli¤inde rol oynamaktad›r.

2002 y›l›nda Yap› Kredi, Visa ve MasterCard kredi

kartlar›n› Türkiye’nin en büyük al›flverifl ve

pazarlama platformunu oluflturan "World" sistemi

alt›nda birlefltirmifl ve müflterilerine taksitli ödeme

olana¤› yaratm›flt›r. Böylece Yap› Kredi’nin Türkiye

kredi kart› pazar›ndaki aç›k ara liderli¤i

perçinlenmifl ve 2002 y›l› sonu itibariyle kredi kart›

ifllem cirosundaki pazar pay› %30’a yükselmifl, kart

say›s› pazar pay› ise %17 olarak gerçekleflmifltir.

Worldcard yaklafl›k 4 milyon kifli taraf›ndan

kullan›lmakta olup, ülkenin en büyük kredi kart›

portföyüdür. 

Yaflamlar›n›n her evresinde müflterilerinin finansal

gereksinimlerini karfl›lamay› hedefleyen Yap› Kredi,

genifl bireysel kredi ürün yelpazesini müflterilerinin

kullan›m›na sunmaktad›r. Müflterilerin tüm (elektrik,

do¤algaz, su, telefon gibi) faturalar›n› istedikleri
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kanaldan ödemeleri için gerekli alt yap›ya sahip

olan Yap› Kredi, müflterilerine yapt›klar› bankac›l›k

ifllemleri için "‹fllemPuan Ba¤l›l›k Program›"

çerçevesinde ödüller kazand›rmaktad›r. 

Tüm kredili ve kredisiz bireysel ürün ve hizmetler

ana sat›fl kanal› olan flubelerimizdeki bireysel sat›fl

ekiplerimiz taraf›ndan gerçeklefltirilmekte ve güçlü

Alternatif Da¤›t›m Kanallar› ile desteklenmektedir. 

Yap› Kredi flubelerince bireylerin gereksinim

duydu¤u finansal ürünler gam›n› tamamlamak

amac›yla Yap› Kredi Sigorta ve Yap› Kredi Emeklilik

flirketlerinin sigorta ürünlerinin sat›fl›na ve müflteri

hizmetlerine de arac›l›k edilmektedir. Bunun yan›

s›ra vergi ödemeleri ve trafik cezalar› gibi

müflterilerin kamu kurulufllar› ile ilgili finansal

gereksinimleri de Bireysel Bankac›l›k hizmetleri

kapsam›nda karfl›lanmaktad›r.

KRED‹ R‹SK YÖNET‹M‹

Ça¤dafl bankac›l›k kuram›nda önemli bir yer tutan

kredi risk yönetimi alan›nda Bankam›z›n temel

hedeflerine ulaflmas› yolunda önemli katk›lar

sa¤lanmaktad›r. Kredi risklerinin kontrolü

kapsam›nda, kredi portföyü sürekli olarak yak›ndan

izlenmekte, Bankam›z kredi plasman ilkelerine göre

sorun yaratabilece¤i ön görülen krediler

belirlenmekte ve gerekli uyar› fonksiyonu

zaman›nda yerine getirilmektedir. Kredi risk izleme

sürecinin erken uyar› sinyalleri yard›m› ile proaktif

bir flekilde izlenmesi amac›na yönelik sistemsel alt

yap› ve karar destek sistemleri de günün koflullar›na

uygun olarak gelifltirilmifl bulunmaktad›r. Risk

‹zleme Sistemi ve Yap› Kredi Notland›rma Modeli

arac›l›¤› ile kredi portföyü üzerinde incelemeler

yap›lmakta ve portföy kalitesi saptanarak Banka

kredi risk haritas› oluflturulmaktad›r.

OPERASYONLAR

Operasyonlar Yönetimi’nin temel hedefi,

müflterilere, tüm bankac›l›k ürün ve hizmetlerinin

operasyonel verimlilik ve kaliteli hizmet anlay›fl›yla,

h›zl›, kesintisiz, hatas›z ve müflteri beklentilerine

uygun olarak sunulmas›n› sa¤lamak ve hizmette

farkl›laflmay› yaratmakt›r. 2002 y›l› faaliyetleri, bu

hedefler çerçevesinde planlanm›fl ve

gerçeklefltirilmifltir. 

Operasyonlar Yönetimi, Yap› Kredi

organizasyonunda yaklafl›k 6 bin kiflilik kadrosuyla

bu büyük sistemin en önemli parçalar›ndan biri

olman›n verdi¤i sorumlulu¤un bilinciyle

Bankam›z›n vizyonunu gerçeklefltirmesinde

üzerine düflen görevleri yerine getirmektedir. 

Operasyonlar Yönetimi, tüm kaynaklar›n ve

süreçlerin somut verilere dayal› olarak yönetilmesi

üzerine dayal› bir bak›fl aç›s›na sahiptir. Bu

süreçte, hizmet odakl›l›k ve di¤er tüm yönetimlerle

Üç ayakl› boyunlu kap, Troia II, MÖ 2550-2350, piflmifl toprak
S›v› ya da kuru g›da maddelerini depolamak amac›yla kullan›lan kaplar›n

formlar›n›n çeflitlilik göstermesi, Troia II döneminin önemli özelliklerindendir.
Çanakkale Arkeoloji Müzesi Env. No: 6724, h: 22 cm.
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yo¤un iflbirli¤i içinde sinerji yarat›lmas›

hedeflenmektedir.

Operasyonlar Yönetimi verimlili¤i ve hizmet

kalitesini yükseltmeye odaklan›rken, insan kayna¤›n›

nitelik olarak güçlendirmekte ve teknolojiyi

yak›ndan izleyerek iç ve d›fl müflteri gereksinimleri

do¤rultusunda de¤iflimlere uyum sa¤lamaktad›r.

2002 y›l›nda flubelerimizde ve Genel Müdürlük

Yönetimleri’nde yürütülen operasyonel faaliyetler

sonucu sa¤lanan verimlilik ve hizmet kalitesindeki

art›fl ile Bankam›za de¤er katan pek çok çal›flma

gerçeklefltirilmifltir. Bu çal›flmalardan biri olan

Merkezilefltirme Projesi kaynaklar›n verimli

kullan›m›na ve ifllem potansiyeline önemli ölçüde

katk›da bulunmufltur. 2002 y›l›nda flubelerde

gerçeklefltirilen kredi ifllemleri ve d›fl ifllemlerle ilgili

operasyonlar›n merkezilefltirilmesi projesi devam

etmifl ve Bankan›n d›fl ifllemler ve kredi

operasyonlar›n›n %95’i Operasyon

Merkezleri’nden gerçeklefltirilmeye bafllanm›flt›r.

Merkezilefltirme, birim maliyetleri düflürmüfl,

yarat›lan sinerji ve uzmanlaflma sayesinde

ifllemlerin daha h›zl›, etkin ve güvenli bir flekilde

gerçeklefltirilmesini sa¤lam›flt›r. Merkezilefltirme

sayesinde tüm Yap› Kredi fiubeleri re’sen d›fl

ifllemler yapma yetkisine sahip olmufltur. 

Hazine operasyonlar›, nakit yönetimi ve ATM

operasyonlar›, merkezi olarak yürütülen çek-senet,

haberleflme, bas›m ve postalama ifllemleri ile ilgili

operasyonel faaliyetler 2002 y›l›nda da kesintisiz

hizmet anlay›fl› alt›nda sürdürülmüfl, yap›lan

teknolojik yat›r›mlar ve ifl süreçlerindeki

iyilefltirmeler sayesinde operasyonel verimlilik ve

hizmet kalitemiz yükseltilmifltir.

Yap› Kredi Bankac›l›k Üssü, insan ve teknoloji

uyumunun en etkin örneklerinden biri olma

konumunu sürdürerek, Bankan›n hedeflerine

ulaflmas›n› 2002 y›l›nda da desteklemifltir.

TEKNOLOJ‹

Yap› Kredi yapm›fl oldu¤u teknoloji yat›r›mlar› ile

ülkemizin bankac›l›k sektöründe bir çok ilke imza

atm›flt›r. Bu sayede, ço¤u uygulamas›nda,

dünyan›n en geliflmifl bankac›l›k sektörlerine sahip

ülkelerin dahi önüne geçen Yap› Kredi, 1980’li

y›llarda h›zland›rd›¤› teknoloji yat›r›mlar›n›

günümüze kadar kesintisiz olarak sürdürmüfltür.

Rakiplerine örnek oluflturan biliflim teknolojisi

çal›flmalar›nda Bankam›z›n sahip oldu¤u üstün

yanlar, proje yönetimindeki deneyimi, müflteri

memnuniyeti üzerine odaklanm›fl yaklafl›m›, biliflim

teknolojilerinde sahip oldu¤u derin uzmanl›¤› ve

bilgi kapsam›, baflar›l› tedarikçi yönetimi ve yüksek

ifllem hacimli sistemlerdeki deneyimidir. 

18



Kredi kart› pazar›nda artan rekabet Teknoloji

Yönetimi’ni yeni ürünler gelifltirmeye ve h›zla

uygulamaya almaya teflvik etmifltir. Eurobond gibi

yeni yat›r›m araçlar›na artan talep, bu tür ürünleri

desteklemek için yeni yaz›l›m ürünlerinin

haz›rlanmas›n› gerekli k›lm›fl ve bu yönde yap›lan

çal›flmalar y›l içinde tamamlanm›flt›r. Bankam›z

ifltiraklerine de destek verilmesi yönündeki karar

do¤rultusunda Teknoloji Yönetimi 2002 y›l› içinde

yeniden yap›lanm›flt›r. Yaz›l›m ve teknik becerilerin

ön plana ç›kar›lmas› hedefiyle beceri gruplar›

ifllevsellik, teknoloji platformu ve uygulama

mimarisi gözetilerek organize olmufllard›r.

Teknoloji Yönetimi bünyesinde finansal

kurulufllar›n tüm gereksinimlerini karfl›layabilecek

beceri merkezleri bulunmaktad›r.

Bankam›z›n teknoloji gereksinimlerini karfl›lamakta

olan teknik altyap›lar›n operasyonunun sa¤l›kl› bir

flekilde yap›lmas›, izlenmesi ve gerekli durumlarda

harekete geçilmesi amac›yla Hizmet Yönetimi

disiplini oluflturulmufltur. Hizmet Yönetimi, ifl

yönetimleri ile hizmetleri ifl terimleriyle

tan›mlamakta ve beklentilere uygun ve gerçekçi

hizmet seviyesi anlaflmalar› ile bu hizmetlerin

kalitesini garanti etmektedir. 

Proje ofisinin kurulmas› ile, projelerin ifl birimlerinin

gereksinimlerine uygun, kapsam, zaman, kalite ve

maliyetle gelifltirilmesini sa¤lamak üzere Proje

Yönetimi disiplini oluflturulmufltur. Proje ofisi proje

yönetimi için bir beceri merkezi oluflturdu¤u gibi,

projelere her aflamada destek sa¤lamaktad›r.

ALTERNAT‹F DA⁄ITIM KANALLARI

Alternatif Da¤›t›m Kanallar›’nda, tüm kanallarda

yap›labilen bankac›l›k ifllemlerinin %60’›

gerçeklefltirilmektedir. Bu kanallarla 7 gün 24 saat

boyunca müflterilerimiz diledikleri zaman,

diledikleri yerden, diledikleri yöntemle Bankam›za

ulaflabilmektedir.

2002 sonu itibariyle, Teletel, Teleweb, Telemobil

ve Televizyon kanallar›n› kullanan 500 bini aflk›n

"S›n›rs›z Bankac›l›k" müflterimiz bulunmaktad›r. Bu

kanallar› kullananlar y›l boyu yüksek ifllem hacmi

yaratm›fllar ve karl›l›¤›m›za katk› sa¤layan sad›k

müflterilerimiz haline gelmifllerdir. "S›n›rs›z

Bankac›l›k" kapsam›nda sundu¤umuz hizmet

çeflitlili¤i, müflterilerimizin taleplerini karfl›layacak

flekilde 2002 y›l›nda da bütün kanallarda artarak

devam etmifl ve bu kapsamda Kurumsal

Teleweb’in kullan›ma aç›lmas› ile kurumsal

müflterilerimize de internet bankac›l›¤› hizmeti

verilmeye bafllanm›flt›r.

Tüm Yap› Kredi kartlar›yla ulafl›labilen, 1.382 adet

Tele24 özel sektör bankalar› aras›nda ikinci en

genifl ATM a¤›d›r. Bu y›l içinde “zarfs›z para
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yat›rma” fonksiyonu olan Tele24Ödeme’lerin

yayg›nlaflt›r›lmas›na bafllanm›fl ve yine bu y›l içinde

Tele24’lerden çeflitli ödemeleri yap›labilen

üniversitelere yenileri eklenmifltir.

Da¤›t›m kanallar›n›n ve müflteri hizmetlerinin

belkemi¤ini oluflturan ça¤r› merkezimiz 2002

y›l›nda da müflterilerimize en iyi ve en h›zl› hizmeti

vermeye devam etmifltir. Telefon bankac›l›¤›

kanal›m›z Teletel y›l boyu pek çok ürün tan›t›m› ve

sat›fl› faaliyetinde flube ile birbirini tamamlar

nitelikte kampanyalarda yer alm›fl ve elde edilen

sonuçlar dikkat çekici boyutlara ulaflm›flt›r. 

Mobil platformda Turkcell ile yaratt›¤›m›z sinerji

do¤rultusunda gelifltirilen “Mobil Ödeme” hizmeti

ile Türkiye ve dünyada “USSD Teknolojisi”

kullan›larak gerçeklefltirilen ilk mobil ticaret

uygulamas› 2002 Biliflim Fuar›’nda yap›lan

tan›t›mla müflterilerimize sunulmufltur. Bu

uygulaman›n kapsam›n›n geniflletilmesi ve hedef

kitlesinin yayg›nlaflt›r›lmas› çal›flmalar› sürmektedir.

‹Ç DENET‹M VE R‹SK YÖNET‹M‹

Teftifl Kurulu

BDDK taraf›ndan ç›kart›lan ve 08.02.2001

tarihinden itibaren yürürlü¤e giren "Bankalar›n ‹ç

Denetim ve Risk Sistemleri Hakk›nda Yönetmelik"

hükümleri do¤rultusunda, Teftifl Kurulu

Yönetmeli¤i de¤ifltirilmifl ve Teftifl Kurulu taraf›ndan

2002 y›l›nda denetimi yap›lan tüm flubelerin ve

Genel Müdürlük Yönetimleri’nin ola¤an

denetimleri, "risk odakl›" olarak gerçeklefltirilmifltir. 

Ayr›ca, söz konusu yönetmeli¤in öngördü¤ü iç

denetim organizasyonu do¤rultusunda, flubelerde

ve Genel Müdürlük Yönetimleri’nde ifllemlerinin

elektronik ortamdan merkezi olarak

denetlenebilmesi için gelifltirilen Merkezi Denetim

Sistemi projesinin muhasebe ve mevduat ile ilgili

ilk faz› 2002 y›l›nda uygulamaya konulmufltur. 

Merkezi denetim ve erken uyar› sistemlerinin

gelifltirilmesi için araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar›

ilave projelerle sürdürülmekte ve

desteklenmektedir. 

‹ç Kontrol Merkezi

Bankam›zdaki iç kontrol faaliyetlerini tasarlamak,

idare etmek ve eflgüdümü sa¤lamak üzere

kurulmufl olan ‹ç Kontrol Merkezi’nin görevleri,

Bankalar Kanunu ve bankac›l›kla ilgili di¤er

mevzuatla tesis edilmifl yasal yükümlülüklere,

s›n›rlamalara, bankam›z politikalar›na ve uygulama

usullerine uyuldu¤unu kontrol etmektir. ‹ç kontrol

sisteminde ortaya ç›kan zay›fl›klar›n giderilmesi,

hata ve eksikliklerin düzeltilmesi için iç kontrol

sürecinin etkinli¤inin gözden geçirilmesi de ‹ç

Kontrol Merkezi’nin kurulufl amaçlar› aras›nda yer

almaktad›r.
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Kurumsal risk hizmetleri veren uluslararas› bir

dan›flmanl›k firmas› deste¤i ile yürütülen "‹ç Kontrol

Fonksiyonu’nun Gelifltirilmesi Projesi’’ kapsam›nda

hazine ve kredi ifllemleri ana süreçleri incelenmifl

ve ifl ak›fl flemalar› oluflturulmufltur. Çizilen ifl ak›fllar›

üzerinde riskler ve kontroller belirlenmifl, iyilefltirme

önerileri yap›lm›fl ve ilgili süreçlerdeki Bankam›z

personelinin görev tan›mlar›n›n ve ‹ç Kontrol

Merkezi’nin ifl programlar›n›n oluflturulmas›na

bafllanm›flt›r. 

Risk Komitesi Baflkanl›¤› 

Risk Komitesi Baflkanl›¤›’n›n öncelikli görevleri, Yap›

Kredi ve ifltiraklerinin faaliyetleri nedeniyle

karfl›laflt›¤› risklerin belirlenmesi, tan›mlanmas›,

ölçülmesi, analizi, izlenmesi ve etkin bir flekilde

yönetilmesi, risk politikalar› ve uygulama usullerinin

oluflturulmas› ve uygulanmas› ile tüm bu faaliyetler

sonucu elde edilecek bilgilerin Yönetim

Kurulumuz, kamu otoritesi ve di¤er birimlere

raporlanmas›, sermaye yeterlili¤inin hesaplanmas›

ve iyilefltirilmesi konusunda çal›flmalar›n

yap›lmas›d›r.

‹NfiAAT VE EMLAK

‹nflaat Emlak Yönetimi’nce 2002 y›l› içinde bir yeni

perakende flube ve iki irtibat bürosu aç›l›fl›

gerçeklefltirilmifl, 31 adet perakende flube

renovasyonu ile 83 adet flubemizin iç mekan›nda

küçük ve orta ölçekli yenilemeler yap›lm›flt›r. 

Bir hizmet binam›z›n temelden inflaat›na

bafllanm›fl, üç hizmet binam›zda ise statik takviye

yoluyla deprem güvenli¤i sa¤lanarak, 14

flubemizde de deprem dayan›kl›l›¤› incelemesi

yap›lm›flt›r. 

Ba¤larbafl› Koru Tesislerimiz ise son derece

kullan›fll› ve modern bir görünüme kavuflturularak

personel ve emeklilerimizin kullan›m›na

sunulmufltur.

Yap› Kredi Deutschland'›n Frankfurt'taki Genel

Müdürlük binas› yeniden dekore ve tefrifl edilmifltir. 

Q-matic s›ralama sistemleriyle ilgili yeni bir dizayn

çal›flmas› yap›lm›fl, henüz literatürde örne¤i

olmayan bu çal›flma uygulamaya geçirilmifltir.

‹NSAN KAYNAKLARI

Tüm çal›flanlara f›rsat eflitli¤i tan›mak, e¤itimi

çal›flanlar›na bir yat›r›m olarak görmek, aç›k ve

objektif kriterlere dayal› performans de¤erlendirme

sistemi uygulamak ve çal›flanlara banka içinde eflit

yükselme olanaklar› sunmak, Yap› Kredi’nin ‹nsan

Kaynaklar› politikas›n›n vazgeçilmez unsurlar›d›r. 
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Günümüzde yaflanan yo¤un rekabet ortam›nda

ve hizmet kalitesinin, insan kayna¤› ve insan

gücünün çok önemli oldu¤u hizmet sektöründe,

Bankam›z›n stratejileriyle uyumlu olarak sürdürülen

insan kaynaklar› uygulamalar›m›z, 2002 y›l›nda da

çal›flanlar›m›zdan al›nan öneriler do¤rultusunda

gelifltirilmifltir.

Bankam›z stratejik plan ve hedefleri

do¤rultusunda, mevcut insan kayna¤›m›z›n en

etkin, verimli ve dengeli bir flekilde da¤›l›m›n›

sa¤layarak organizasyon yap›m›z› dinamik tutmak,

kaliteyi sürekli k›lacak insan kayna¤› gereksinimini

belirlemek amac›yla yap›lm›fl olan insan gücü

planlamam›z sonucunda, 2002 y›l› sonunda

toplam çal›flan say›m›z 10.396 olmufltur.

31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle çal›flanlar›m›za

bak›ld›¤›nda %55’inin kad›n, %45’inin erkek

oldu¤u görülmektedir. Toplam personelimizin

%57’si yüksekokul ve lisansüstü ö¤renim

mezunudur ve %12’si ise en az bir yabanc› dil

bilmektedir.

"Uygun ifle uygun eleman" politikam›z ve

Bankam›z›n gereksinimleri do¤rultusunda, insan

kayna¤› yap›m›z› desteklemek amac›yla 2002

y›l›nda 208 stajyer memur flubelerimize, 110

eleman Genel Müdürlük kadrolar›m›za

yerlefltirilmifl, yabanc› dil bilen üniversite

mezunlar›na yönelik Stajyer Uzman/Müfettifl ifle

al›m program› çerçevesinde 43, di¤er görevlerde

ise 149 çal›flma arkadafl›m›z göreve bafllam›flt›r.

Haziran ay›nda gerçekleflen Yap› Kredi Teknoloji

A.fi. ve Ekim ay›nda gerçekleflen ‹ntek A.fi.

birleflmeleri sonras›nda, toplam 860 çal›flma

arkadafl›m›z Yap› Kredi bünyesine kat›lm›flt›r. Yap›

Kredi Teknoloji ve ‹ntek ‹nsan Kaynaklar›

yönetimleri ise, "Teknoloji ‹nsan Kaynaklar› Destek

Tak›m›" ve "Ça¤r› Merkezi ‹nsan Kaynaklar› Destek

Tak›m›" olarak Yap› Kredi ‹nsan Kaynaklar›

bünyemize kat›lm›flt›r.

Bankac›l›kta insan kaynaklar› alan›nda ilk olan ve

2000 y›l›nda hayata geçirilen "Tele-Yan›t" ve "Web-

Yan›t" sistemleri ile 2002 y›l› içinde de, Bankam›zda

görev almak isteyen kifliler telefon ve internet

arac›l›¤› ile beklemeden 24 saat, 365 gün kariyer

yollar›, görevler, aranan ön koflullar, baflvuru

yöntemleri, yapm›fl olduklar› baflvurular, test ve

mülakat sonuçlar› hakk›nda bilgi alabilmifllerdir. Bu

sistemler sayesinde baflvuru ve ifle al›m›n her

aflamas› kolayl›kla izlenmekte ve her aday ayn›

bilgilerle eflit ve adil olarak de¤erlendirilmektedir.

1995 y›l›ndan beri elektronik ortam deste¤iyle

düzenlenen performans de¤erlendirmeleri, 2002

y›l›nda da tüm insan kaynaklar› sistemlerimize baz
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teflkil etmifltir. 2002 y›l›nda flube çal›flanlar›n›n

performans de¤erlendirmelerinde y›ll›k olarak

rakamsal sonuçlar, beceriler ve ortak de¤erler

ölçülmüfl; Genel Müdürlük de¤erlendirmeleri de

flubelerimiz için kullan›lan yap›yla uyumlu hale

getirilmifl, de¤erlendirmeler hedefler, beceriler ve

ortak de¤erlerden oluflturulmufltur.

1994 y›l›nda bafllat›lan ve mevcut Emekli Sand›¤›

d›fl›nda, ek sosyal güvenlik ve hayat sigortas›

olana¤› sa¤layan Dövize Endeksli Grup Emeklilik

Sigortas› uygulamam›zdan, 2002 y›l sonu itibariyle

Bankam›z çal›flanlar›n›n %63’ü yararlanmaktad›r.

Kalite ve ‹letiflim

Kalite ve ‹letiflim Yönetimi taraf›ndan 2002 y›l›nda

müflteri memnuniyeti, farkl› göstergeler arac›l›¤›yla

sürekli takip edilmifltir. Gizli Müflteri Araflt›rmas› ile

flube hizmet kalitemiz y›l boyunca tüm

flubelerimize gerçeklefltirilen yaklafl›k 3.500 ziyaret

ile izlenmifltir. Hizmet kültürünü gelifltirmeye

yönelik çal›flmalara baflland›¤› 1999 y›l›ndan 2002

y›l›n›n sonuna kadar, de¤erlendirilen hizmet

kriterlerinde %52’lik bir geliflme sa¤lanm›flt›r.

Müflterilerden gelen yak›nma, öneri ve aç›klama

istekleri müflterilerle olumlu iliflkilerin sürdürülmesi

hedeflenerek yan›tlanm›fl ve sonuçlar› üst

yönetime ve ilgili birimlere raporlanm›flt›r. 2002

y›l›nda, müflterilerden yaklafl›k 6.500 adet baflvuru

al›nm›fl ve bu baflvurular›n büyük ço¤unlu¤u

Bankam›z lehine sonuçlanm›flt›r.

Yap› Kredi’nin farkl› bölümlerinin kat›l›m›yla, iflle

ilgili konular d›fl›nda da, kurum içi iletiflimi ve

kurumsal kimli¤i güçlendirerek Yap› Kredi

çal›flanlar› aras›ndaki "biz" bilincinin geliflmesine

katk›da bulunmak üzere, 2002 y›l›nda iki yeni

alanda çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. Ülkemizde

gereksinim duyulan baz› konulara destek vererek

topluma katk›da bulunabilmeleri için f›rsat

yaratmak üzere gönüllü çal›flanlar›n, bofl

vakitlerinde ve kendi becerilerini kullanarak

kat›lmakta oldu¤u "Yap› Kredi Gönüllü Grubu"

oluflturulmufltur. fiu anda bu kapsamda Alt›nokta

Körler Vakf›, Çevre ve Kültür De¤erlerini Koruma

ve Tan›tma Vakf›, Anne Çocuk E¤itim Vakf›, Bilim

Merkezi Vakf› - Deneme Bilim Merkezi, TEMA ve

Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i ile ortak proje

ve çal›flmalar sürdürülmektedir. Çal›flanlar›m›za

birlikte vakit geçirebilecekleri f›rsat ve ortamlar

yaratmak amac›yla "Yap› Kredi Sosyal Aktiviteler

Kulübü" oluflturulmufltur. Bu kapsamda

sinemadan, plastik sanatlara, gezi kulübünden

dal›fl kulübüne kadar genifl bir yelpazede

organizasyonlara bafllanm›flt›r.
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Meyval›k, Troia I, MÖ 2920-2550, piflmifl toprak
Ayaklar›nda aç›lm›fl olan pencereler bu dönemin tipik özelliklerindendir.
‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Env. No: 36.840, çap: 17,8 cm.



2002 Y›l› Faaliyetleri

E¤itim

Yap› Kredi olarak, hedeflerimize ulaflmakta

kullan›lan olmazsa olmaz arac›n e¤itim oldu¤u

bilinciyle hizmet içi e¤itimlerimiz bu y›l da baflar›yla

sürdürülmüfltür.

E¤itimlerimizin büyük bir bölümü, say›lar› 232’ye

ulaflan, konular›nda uzman ve e¤itmen olarak

yetifltirilmifl çal›flanlar›m›z taraf›ndan verilmifltir.

Ayr›ca, baz› ileri düzey bankac›l›k konular› ve kiflisel

geliflime yönelik e¤itimler için banka d›fl›

profesyonel e¤itim firmalar› ve e¤itmenlerden

yararlan›lm›flt›r.

E¤itim faaliyetlerimizde geçen y›la göre yaklafl›k

%30 art›flla, 2002 y›l›nda 24.722 kat›l›m

gerçekleflmifltir. 

Müflteri memnuniyetini sa¤layacak ifl yapma

al›flkanl›klar›n›n, ortak bir dil ve davran›fl biçiminin,

tutarl› ve yap›c› yaklafl›mlar›n kazand›r›lmas›n›

amaçlayan Genel Müdürlük Hizmet Kültürü

Gelifltirme program› 3.523 Genel Müdürlük

çal›flan›m›z›n kat›l›m›yla tamamlanm›flt›r. 1.116

çal›flan›m›z›n bu e¤itimin ard›ndan flube

ziyaretlerine kat›l›m›yla, müflteriye hizmet sunumu

an› gözlemlenmifl ve iç müflteriye verilen hizmetin

kalitesini yükseltmek amac›yla iyilefltirme projeleri

üretilmifltir.

Yak›n geçmiflte yaflad›¤›m›z depremler ve

ülkemizde u¤rad›¤›m›z büyük kay›plar sonras›,

çal›flanlar›m›z› ve dolay›s›yla onlar›n yak›n

çevrelerini bilinçlendirmenin Bankam›z›n sosyal

sorumlulu¤u oldu¤u düflüncesi ile Temel ‹lkyard›m

e¤itimiyle bafllanan sürece, 2002 y›l›nda,

‹stanbul’daki flube ve Genel Müdürlük

çal›flanlar›m›za yönelik düzenlenen "Temel Afet

Bilinci (Deprem)" semineri ile devam edilmifltir.

REKLAM VE HALKLA ‹L‹fiK‹LER

2002 y›l› pazarlama iletiflimi faaliyetleri, Yap› Kredi

ürün ve hizmetleri ile ilgili markalar›n iletiflim

stratejilerinin oluflturulmas› ve yürütülmesi üzerine

kurulmufltur. Özellikle bireysel bankac›l›k

ürünlerinde marka bilinirli¤inin art›r›lmas› ve ürün

temalar›n›n hedef kitleleri ile yak›nlaflt›r›lmas›

amaçlanm›flt›r. Bu yak›nlaflmay› sa¤laman›n

yolunun bu kitlelerin ses tonu ile konuflmaktan

geçti¤inin bilincinde kurgulanan iletiflim

faaliyetlerinin marka bilinirli¤ine katk›lar› tüketici

araflt›rmalar›yla ölçülmüfl ve baflar›s›

de¤erlendirilmifltir.

Ocak ay›nda gerçeklefltirilen "Gençlik Bankac›l›¤›"

lansman kampanyas› filmleri büyük ilgi görmüfl ve

"Gençlik Bankac›l›¤›" ürünlerinin bilinirli¤i ve

sat›fl›na büyük katk› sa¤lam›flt›r. Reklam filminin
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esprili tonu ve her yafltaki gençleri kavrayan müzik

kullan›m› ile "Gençlik Bankac›l›¤›" kampanyas›

sadece bu alandaki ürünlerin sat›fl›na katk›

sa¤lamakla kalmam›fl, Yap› Kredi’nin yenilikçi ve

öncü imaj›n› da desteklemifltir. 

fiubat ay›nda gerçeklefltirilen Worldcard

relansman› tüm mecralar›n kullan›m› ile etkili ve

h›zl› bir marka bilinirli¤i yaratm›fl, Worldcard

kullan›m›nda ve pazar pay›nda h›zl› bir art›flla

sonuçlanm›flt›r. Worldcard iletiflimi bu tarihten

itibaren yo¤un bir çizgide y›l boyunca devam

etmifltir. Reklam iletifliminin ötesinde Worldcard

görünürlü¤ü 35 binin üzerindeki üye iflyerindeki

ma¤aza içi görsellerle de desteklenmifltir. Tüm

al›flverifl merkezleri y›l boyu Worldcard rengi olan

morla bezenmifl, bu görsel etki al›flveriflin artma

potansiyeli olan günlerde özel promosyon

uygulamalar› ile de desteklenmifltir. Haziran ay›nda

bafllayan devam kampanyas› ile Worldcard’›n

puan sistemi Worldpuan ve seyahat program›

Worldseyahat’in tan›t›m› yap›lm›flt›r. 

Eylül ay›nda Yap› Kredi’nin 58. kurulufl y›ldönümü

nedeni ile Bankam›z›n müflterilerine verdi¤i de¤er

ve bu alanda örnek teflkil etme özelli¤i mesaj›

üzerine kurulu bir imaj kampanyas›

gerçeklefltirilmifltir. Bu mesaj ve kurucumuz Say›n

Kaz›m Taflkent’in di¤er ö¤retileri y›l boyu kurum içi

iletiflimin de iskeletini oluflturmufltur. 

Yap› Kredi bankac›l›k sektörüne kültür sanat

alan›nda yapt›klar› ile örnek oluflturmaktad›r.

Özellikle yay›nc›l›k alan›nda Yap› Kredi, kültür sanat

alan›nda büyük bir eksikli¤i gidermekte, kar amaçl›

yay›nc›l›k yolu ile okurla buluflmas› mümkün

olmayan birçok eseri okurla tan›flt›rmaktad›r. 2002

y›l›nda Yap› Kredi Yay›nlar› 180 adet yeni kitap ile

yay›nc›l›k alan›nda bir rekora imza atm›flt›r. Ayr›ca

gerçeklefltirdi¤i sergiler ve di¤er etkinlikler kültür

sanat alan›nda çok büyük bir zenginlik

yaratmaktad›r. 2002 y›l›nda toplam 78 toplant›

yap›lm›fl ve 17 sergi aç›lm›flt›r. Özellikle "Top Bir

Dünyad›r", "Troya" ve Ara Güler’in "100 Yüz"

sergileri çok genifl kitleler taraf›ndan ziyaret

edilmifltir.
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Kap, Troia I, MÖ 3. biny›l, piflmifl toprak
Dört taraf› ip delik tutamakl› olan bu kap yiyeceklerin as›larak
sakland›¤›na iflaret eder. 
Çanakkale Arkeoloji Müzesi Env. No: 4357, çap: 12,5 cm.



Amphora, Kumtepe B, MÖ 4. biny›l›n ikinci yar›s›, piflmifl toprak
Kumtepe B ve C dönemlerinde ölen bebekler günlük hayatta kullan›lan kaplara konularak ev ve iflliklerin içine gömülüyorlard›.
Duvarlar›n aras›nda ezilmifl bir halde bulunan bu amphorada bir bebek gömüsü bulunmufltur.
Çanakkale Arkeoloji Müzesi Env. No: 9107, çap: 30,5 cm.
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‹fiT‹RAKLER

Bankam›z ifltirakler portföyünde finans, endüstri ve

hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 40’›n

üzerinde kurulufl yer almaktad›r. Sermayesinin

%15’inden daha fazlas›na sahip oldu¤umuz ve y›l

içinde faaliyetlerini sürdüren kurulufllarla ilgili genel

bilgiler afla¤›da sunulmufltur.

Sermayesinin %15’inden fazlas›na sahip

oldu¤umuz flirket ve kurulufllardaki hisselerin

toplam›, ifltirakler hesab› toplam›n›n %94’ünü

oluflturmaktad›r. Sermayesinin %15’inden daha

az›na sahip oldu¤umuz flirketlerin bafll›calar›,

Turkcell ‹letiflim Hizmetleri A.fi., Netsel Turizm

Yat›r›mlar› A.fi., Kredi Kay›t Bürosu A.fi.,

Bankalararas› Kart Merkezi A.fi. ve Yap› Kredi

Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi.’dir.

A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.fi.

Faaliyet Alan›: Telekomünikasyon, iletiflim, bas›n-

yay›m, multimedya, internet, ses ve veri

haberleflmesi alan›nda her türlü elektronik iletiflim

aletlerinin ve bunlar›n yedek parçalar›n›n al›m

sat›m›n›, ithalat›n›, ihracat›n› ve pazarlamas›n›

yapmak 

Sermayesi: 14 trilyon TL

‹fltirak Oran›: 7 trilyon TL (%50) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: 1999 y›l›n›n A¤ustos ay›nda

faaliyete geçen A-Tel Pazarlama ve Servis

Hizmetleri A.fi., Muhabbet Hat ve Muhabbet

Kart’›n sat›fl ve pazarlamas›n› gerçeklefltirmektedir.

A-Tel’in Türkiye genelinde 5 bin’den fazla sat›fl

noktas› bulunmaktad›r. A-Tel, müflteri odakl›

pazarlama ve da¤›t›m kanallar›na ek olarak, firma

ürünlerine yönelik çok iyi ve verimli müflteri

iliflkilerine, genifl servis a¤›na ve iyi kurulmufl bir

Ça¤r› Merkezi’ne sahiptir.

2002 y›l›nda birçok baflar›l› pazarlama stratejisi

uygulan›larak 320 milyon dakika sat›fl ve 174

milyon Euro net ciro elde edilmifltir. Yaklafl›k

600 bin ek abone ile abone say›s› 3,2 milyona

ulaflm›flt›r. A-Tel’in bu baflar›s›n›n arkas›nda,

Muhabbet Hat ve Muhabbet Kart’›n kolayca

eriflebilir ve faturas›z olmas›, Turkcell’in üstün

teknolojik altyap›s› ile Türkiye’nin dört bir yan›nda

baflar›yla “Muhabbet Hat ve Muhabbet Kart’›”

pazarlamas› yatmaktad›r. 

Agro-San Kimya San. ve Tic. A.fi.

Faaliyet Alan›: Tar›m ilaçlar› üretimi ve pazarlamas› 

Sermayesi: 2 trilyon 200 milyar TL

‹fltirak Oran›: 2 trilyon 182 milyar TL (%99,17) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: Ülkenin en büyük befl tar›m

ilac› üreticisi içinde yer alan flirket, Lüleburgaz’daki

fabrikas›nda yaklafl›k 5.350 ton üretim yapm›flt›r.

Yurtiçi ve yurtd›fl› sat›fllar olmak üzere y›ll›k cirosu

16 trilyon TL’ye ulaflm›flt›r.

2002 Y›l› Faaliyetleri
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2002 Y›l› Faaliyetleri

Akdeniz Marmara Turizm ve Tic. A.fi.

Faaliyet Alan›: Turizm yat›r›mlar› gerçeklefltirmek,

bu yat›r›mlar›n yönetim ve organizasyonunu

yerine getirmek ve turizm tesisleri iflletmek

Sermayesi: 50 milyar TL

‹fltirak Oran›: 50 milyar TL (%100) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: ‹stanbul Levent’teki 8.900

metrekarelik flirket arsas› üzerinde 1997 y›l›nda

bafllat›lan iflyeri projesi inflaat› bitirilerek iskâna

aç›lm›fl olup, büro katlar›ndan bir adedi sat›lm›flt›r.

Kalan bölümlerin pazarlanmas›na devam

edilmektedir.

Banque de Commerce et de Placements S.A.

Faaliyet Alan›: Uluslararas› bankac›l›k ifllemleri 

Sermayesi: 75 milyon ‹sviçre Frang› 

‹fltirak Oran›: 23 milyon ‹sviçre Frang› (%30,7) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: 1963 y›l›nda ‹sviçre’de

kurulmufl olan bankan›n merkezi Cenevre olup,

Lüksemburg’da bir flubesi ve ‹stanbul’da temsilcili¤i

bulunmaktad›r. Çal›flmalar›n› özellikle ticari ve özel

bankac›l›k alanlar›nda yo¤unlaflt›ran bankan›n

hedef pazar› Türkiye, Avrupa, Türki Cumhuriyetler,

Ortado¤u ve Afrika ülkeleridir. Y›l sonu itibariyle

toplam aktifleri 700 milyon ‹sviçre Frang›, net kar›

ise 3,5 milyon ‹sviçre Frang›’d›r.

Bay›nd›rl›k ‹flleri A.fi.

Faaliyet Alan›: Müteahhitlik, taahhüt ve

dan›flmanl›k iflleri 

Sermayesi: 158,5 milyar TL 

‹fltirak Oran›: 134,5 milyar TL (%85) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: fiirket, inflaat ve endüstri

alanlar›nda faaliyet gösteren ifltiraklerinin verimini

art›rma yönünde çaba göstermifltir. Ankara,

Demetevler’deki 11 bin metrekarelik flirket arsas›

üzerinde 1997 y›l›nda bafllat›lan konut projesi h›zla

sürdürülerek otopark›, özel güvenli¤i, havuzu,

jimnastik merkezi, ticaret birimi ve Bankam›z flubesi

bulunan, 18 katl› dört bloktan oluflan "Demetkent

Sitesi"nin (B Blok) inflaatlar› bitirilmifltir. 280 adet

ba¤›ms›z bölüm ve süpermarket sat›lm›flt›r. Dört

blok ve 255 ba¤›ms›z bölümden oluflan (A Blok)

inflaat›n›n ise kaba inflaat› bitirilmifl olup ince iflleri

sürdürülmektedir. 

Çukurova Havac›l›k A.fi.

Faaliyet Alan›: Hava yolu ile her türlü yolcu ve yük

tafl›mac›l›¤›

Sermayesi: 6 trilyon TL

‹fltirak Oran›: 1 trilyon 800 milyar TL (%30) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: Biri yedi kiflilik, di¤eri alt›

kiflilik olmak üzere iki adet Lear Jet 60 uça¤› ve

dört kiflilik bir helikopterle özellikle ifl dünyas›na

hizmet vermektedir. 

Digital Platform ‹letiflim Hizmetleri A.fi.

Faaliyet Alan›: Uydu üzerinden yurtiçine veya

yurtd›fl›na çok kanall› say›sal (digital) görüntü, ses

ve verilerin paketler halinde müflterilere tek yönlü
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veya çift yönlü olarak sunulmas›

Sermayesi: 319,9 trilyon TL

‹fltirak Oran›: 80 trilyon 651 milyar TL (%25,2) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: Digital Platform ‹letiflim

Hizmetleri A.fi. Mart 1999 y›l›nda uydu üzerinden

digital platform yay›nc›l›¤› faaliyetini yürütmek

üzere kurulmufltur. Bu tarihten itibaren Digitürk,

pazarda tek marka durumuna gelmifltir. 2001

y›l›nda Türkiye Futbol Federasyonu ile yap›lan

anlaflma ile futbol yay›n haklar›n›n da al›nmas›yla

birlikte Digitürk tan›nan ve yayg›n bir platform

olmufltur. 2001 y›l›nda abone say›s› 451 bin iken,

2002 y›l›nda net abone say›s› 566 bin’e ç›km›flt›r.

Enternasyonal Turizm Yat›r›m A.fi. 

Faaliyet Alan›: Arazi gelifltirme, turizm yat›r›mlar›,

iflletmecili¤i ve hava tafl›mac›l›¤›

Sermayesi: 50 trilyon TL

‹fltirak Oran›: 7 trilyon 400 milyar TL (%15) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: Faaliyetlerini kendi

bünyesinde iflletilen bir oteli ile sekiz ifltirakine ba¤l›

alt› iflletme ve devam eden befl yat›r›m projesi

fleklinde sürdürmektedir. ‹flletmelerin 2002 y›l›

cirosu 430 trilyon TL dolay›ndad›r.

Kartal Otel Marmaris Turizm ‹flletmecili¤i Ticaret ve

Sanayi A.fi., befl y›ld›zl›, 608 yatak kapasiteli

Robinson Select Maris ile on y›ld›r turizm

sektörünün hizmetindedir. Bu tesis 23 Robinson

Club aras›nda ilk "Select" kulüptür.

Sultanahmet Turizm A.fi., Sultanahmet Cezaevi’ni

befl y›ld›zl› otele dönüfltürme projesini

gerçeklefltirmifltir. 65 oda 137 yatak kapasiteli oteli,

dünyan›n önde gelen iflletmecilik kurulufllar›ndan

Four Seasons Hotels and Resorts iflletmektedir.

Kuruldu¤u günden bu yana uzmanlarca her y›l

Avrupa’n›n en iyi ilk üç otelinden birisi olarak

gösterilmektedir.

Atik Pasha Turizm A.fi.’nin %82’si fiirket’e %18’i ise

Four Seasons Hotels Ltd.’e aittir. fiirket, 2000

y›l›nda Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›’ndan

‹stanbul Bo¤az›ndaki Atik Paflalar Yal›s›’n› sat›n

alm›flt›r. Yal› restore edilerek befl y›ld›zl› bir otele

dönüfltürülecek olup, Four Seasons Hotels and

Resorts taraf›ndan iflletilecektir.

fiirket bünyesine 1998 y›l› sonunda dahil olan dört

y›ld›zl›, 258 oda ve 516 yatak kapasiteli Club-N

Oteli’ni flirketin kendisi iflletmekte olup, otel 2002

y›l›n› 1,1 milyon Euro civar›nda karla kapatm›flt›r.

Pegasus Hava Tafl›mac›l›¤› A.fi., 20 adet uça¤› ile

özel kurulufllar içinde en büyük ve en genç uçufl

filosuna ve 3.666 adet koltuk kapasitesine sahip

olup, 17 ülke ve 50’den fazla havaliman›na uçufl

yapan tarifesiz hava tafl›mac›l›¤› flirketidir.

Anadolu Turizm Yat›r›mlar› A.fi., 375 ba¤lama yeri

kapasiteli marina ile 156 karada park yeri kapasiteli
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2002 Y›l› Faaliyetleri

çekek yerinden oluflan Port Göcek Marina projesini

tamamlam›fl olup, tesis konusunda dünya çap›nda

bir iflletmeci olan Camper&Nicholsons firmas› ile

yap›lan iflletme anlaflmas› çerçevesinde iflletilmektedir.

2000 y›l›n›n Haziran ay›nda hizmete giren The Inn at

Swissotel, 57 oda ve 114 yatak kapasitesine sahip

olup, Türkiye ve dünyada önde gelen iflletmeci

kurulufllar›ndan Swissotel taraf›ndan iflletilmektedir. 

Fintur Technologies B.V.

Faaliyet Alan›: Telekomünikasyon alan›nda faaliyet

gösteren flirketlere ifltirak etmek

Sermayesi: 58.347.066 Euro

‹fltirak Oran›: 42.220.925 Euro (%72,36) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: Telekomünikasyon grubu

flirketlerin yeniden yap›land›r›lmas› çal›flmalar›

çerçevesinde Süper On-Line Uluslararas› Elektronik

Bilgilendirme ve Haberleflme Hizmetleri A.fi.,

Digital Platform ‹letiflim Hizmetleri A.fi., Mobicom

Bilgi ‹letiflim Hizmetleri A.fi. ve Verinet Uydu

Haberleflme Sanayii ve Ticaret A.fi. hisselerini bu y›l

içinde devralm›flt›r.

Groupe Seb ‹stanbul Ev Aletleri Ticaret A.fi.

Faaliyet Alan›: SEB Grubu’nun üretti¤i elektrikli ev

aletleri ve mutfak aletlerinin ithalat›, ihracat› ve

dahili ticareti ile bunlar›n sat›fl sonras› servis

hizmetleri

Sermayesi: 16 trilyon 706 milyar TL 

‹fltirak Oran›: 5 trilyon 346 milyar TL (%32)

2002 Y›l› Faaliyetleri: 120’den fazla ülkede

üretilen ve sat›lan ürünüyle küçük ev aletleri

pazar›nda dünya lideri olarak faaliyet gösteren SEB

Internationale S.A.’n›n Türkiye’deki bu flirketine

Bankam›z Kas›m 2001’de %32 oran›nda ifltirak

etmifltir. Groupe SEB ürünleri dünya çap›nda Tefal,

Rowenta, Moulinex, Krups, Arno, Calor ve Seb

markalar›yla sat›lmaktad›r. fiirket, 2002 y›l›nda 1.5

milyon adet civar›nda ürün satm›fl olup, yaklafl›k

30 milyon ABD Dolar› ciro elde etmifltir.

‹ntek ‹nsangücü Telekomünikasyon Destek

Hizmetleri ve Pazarlama A.fi.

Faaliyet Alan›: Müflteri hizmetlerini nihai tüketiciye

sunabilmek için e¤itilmifl personel, teknik altyap›,

elektronik ortam ve telekomünikasyon a¤› ile

donat›lm›fl ça¤r› merkezleri kurulmas› ve iflletilmesi 

Sermayesi: 50 milyar TL 

‹fltirak Oran›: 50 milyar TL (%100) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: E¤itilmifl insan, bilgisayar ve

telefon altyap›s›n› kullanarak, Bankam›z

müflterilerine 365 gün, 24 saat bankac›l›k

hizmetleri sunan fiirket, 2002 y›l›nda 444 0 444’e

gelen yaklafl›k 26 milyon ça¤r›n›n ifllemlerini

gerçeklefltirmifltir.

Turkcell Holding A.fi.

Faaliyet Alan›: Ulusal ve uluslararas›

telekomünikasyon, iletiflim, medya, bas›n,

donan›m, yaz›l›m, nakliye ve ulafl›m, turizm,
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reklamc›l›k, pazarlama, servis sa¤lama, yat›r›m ve

organizasyon alanlar›nda faaliyet gösteren ve

hizmet veren, kurulmufl veya kurulacak yerli veya

yabanc› flirketler, kurumlar, halka aç›k olan veya

olmayan özel teflebbüs kurulufllar›n›n sermaye ve

yönetimine ifltirak etmek

Sermayesi: 456 trilyon 300 milyar TL 

‹fltirak Oran›: 91 trilyon 371 milyar TL (%20,02) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: 1999 Aral›k ay›nda kurulan

flirket, Turkcell ‹letiflim Hizmetleri A.fi.’nin %51’ine

sahip olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yap› Kredi Bank (Deutschland) A.G.

Faaliyet Alan›: Uluslararas› bankac›l›k ifllemleri 

Sermayesi: 48 milyon Euro 

‹fltirak Oran›: 30 milyon 200 bin Euro (%62,91) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: 1990 y›l›nda Bankam›z›n

yurtd›fl› flubesi olarak kurulan Banka, Ocak

1999’dan itibaren faaliyetlerini ifltirak olarak

sürdürmektedir. Banka, 2001 y›l›nda artan

uluslararas› ifl hacmi paralelinde, verimlili¤i

art›rmak, daha genifl ürün portföyü ve da¤›t›m

a¤›yla hizmet sunmak amac›yla grubumuzun

Almanya’daki di¤er bankas› Bank Kreiss AG ile

birleflmifltir. Banka’n›n Genel Müdürlü¤ü

Frankfurt’ta, flubeleri ise Düsseldorf ve

Hamburg’dad›r. Aktif toplam› 458 milyon Euro’ya

ulaflan Banka’n›n y›l sonu net kar› 2,2 milyon Euro

tutar›ndad›r.

Yap› Kredi Faktoring A.fi.

Faaliyet Alan›: Faktoring ifllemleri 

Sermayesi: 9,5 trilyon TL

‹fltirak Oran›: 9 trilyon 499 milyar TL (%99,9) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: Sektörde 10. y›l›n› dolduran

ve %16 pazar pay›na eriflen fiirket, 2002 y›l›nda

cirosunu ABD Dolar› baz›nda %39 art›rarak 545

milyon ABD Dolar› olarak gerçeklefltirmifltir. ‹fllem

hacminin %50’si yurtd›fl›, %50’si yurtiçi ifllemlerden

oluflmufltur. 

Yap› Kredi Faktoring’in müflteri portföyü büyük ve

orta ölçekli firmalardan oluflmufltur. Yap› Kredi

Faktoring, 2002 y›l›nda da ihracatç›lara yurtd›fl›

pazarlarda, 52 ülkede 160 muhabir ile deste¤ini

sürdürmüfl, sektörde yurtd›fl› ifllemler pazar pay›n›

%27’ye ulaflt›rm›flt›r. fiirketimiz 2002 y›l›nda

uluslararas› faktoring zinciri "Factors Chain

International" üyelerinin de¤erlendirmesi sonucu,

ihracat faktoringinde hizmet kalitesi ve

gerçeklefltirilen ihracat cirosu alan›nda "çok iyi"

unvan› ile dünya dördüncüsü olarak Türkiye’yi

baflar› ile temsil etmifltir.

Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O.

Faaliyet Alan›: Finansal kiralama ifllemleri 

Sermayesi: 35 trilyon TL

‹fltirak Oran›: 22 trilyon 891 milyar TL (%65,4) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: 2002 y›l›nda toplam 118
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2002 Y›l› Faaliyetleri

milyon ABD Dolar› ciro gerçeklefltirmifltir. Sektörün

lideri konumunda olan fiirket’in pazar pay›

%14’dür. Bankam›z›n tüm flubeleri ve

bünyesindeki dört temsilcili¤iyle (Ankara, Bursa,

‹zmir ve Adana) Türkiye’nin her bölgesindeki

yat›r›mc›ya ulaflabilmektedir. fiirket ayr›ca,

Multilease Association, LeaseClub ve Asian Leasing

Association gibi uluslararas› leasing kurulufllar›nda

Türkiye’yi temsil eden tek kurulufltur. 

Yap› Kredi Holding B.V.

Faaliyet Alan›: Finans sektöründe faaliyet gösteren

yurtd›fl› ifltiraklerimizin sermaye hareketleri,

uluslararas› finansman çal›flmalar›, risk yönetimi ve

operasyonel koordinasyonlar›n› sa¤lamak. Bu

flirketlerle ilgili bütçe ve planlama faaliyetlerini

organize etmek ve kar optimizasyonunu

sa¤layarak kaynaklar›n yurdumuza etkin bir flekilde

aktar›lmas›n› temin etmek

Sermayesi: 50 milyon Euro 

‹fltirak Oran›: 50 milyon Euro (%100) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: 1999 y›l› Kas›m ay›nda

Hollanda’n›n baflkenti Amsterdam’da kurulmufltur.

Yap› Kredi Holding B.V., Hollanda’da kurulu Yap›

Kredi Bank Nederland N.V. ile ‹rlanda’da kurulu

Yap› Kredi International Financial Services

Limited’in tamam›na ve Almanya’da kurulu Yap›

Kredi Bank (Deutschland) AG’nin ise %35’ine sahip

bulunmaktad›r.

Yap› Kredi-Koray Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi.

Faaliyet Alan›: Gayrimenkul ve gayrimenkule

dayal› sermaye piyasas› araçlar›na yat›r›m yapmak

ve SPK mevzuat› çerçevesinde oluflturulan portföyü

yönetmek

Sermayesi: 40 trilyon TL 

‹fltirak Oran›: 10 trilyon 404 milyar TL (%26)

2002 Y›l› Faaliyetleri: Sektörün önde gelen

kurulufllar›ndan biri olan fiirket’in 2002 sonu

itibariyle net aktif de¤eri yaklafl›k 55 milyon ABD

Dolar›’d›r. Portföyünde bulunan projeler ‹stanbul-

‹stanbul, Riva, Elit Residence, Kemer Country

Yal›konaklar/Residence konut projeleri ile Yap›

Kredi Plaza’da ofis katlar› ve son olarak fiirket

portföyüne kat›lan Beyo¤lu Narmanl› Han’d›r.

Tamam› fiirket taraf›ndan gerçeklefltirilmekte olan

‹stanbul-‹stanbul projesinde sat›fl› tamamlanan 1.

fazdaki 156 ünitenin yan› s›ra, 2. fazda sat›fla

sunulan 48 üniteden 27’si sat›larak y›l sonu

itibariyle toplam 53 milyon ABD Dolar› tutar›nda

bir ciro gerçekleflmifltir. 

Yap› Kredi Kültür-Sanat Yay›nc›l›k Tic. ve San. A.fi.

Faaliyet Alan›: Kültüre, sanata ve bilime yönelik

konularda her türlü kitap, dergi, gazete basmak ve

yay›mlamak, müzik ve video kaseti, interaktif video,

CD, disket vb. ço¤altmak, da¤›t›m›n› yapmak, her

türlü müzikli gösteri, konser, oyun, dans gösterisi
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ve sergi düzenlemek 

Sermayesi: 600 milyar TL 

‹fltirak Oran›: 600 milyar TL (%100)

2002 Y›l› Faaliyetleri: fiirket y›l içindeki

etkinlikleriyle, 2002 y›l›nda da ülkemizin kültür-

sanat gündemini yönlendiren öncü kurum olmaya

devam etmifltir. 2002 y›l›nda genifl bir yazar

yelpazesinde 180 kitap yay›mlanm›fl olup, fiirket’in

kuruluflundan bu yana yay›mlanan kitaplar›n say›s›

1.762’ye ulaflm›flt›r. Y›l içinde Yap› Kredi Kültür

Merkezi’nde 14, Ankara, Afyon ve Alanya’da üç

sergi gerçeklefltirilmifl, Yap› Kredi Sanat Festivali

kapsam›nda y›l boyunca dört gösteri ve dinleti

etkinli¤i düzenlenmifltir. Ayr›ca, 45 Düflünce

Toplant›s› ile 10 Müzikli Dinletisi ile yurtiçi ve

yurtd›fl›ndan de¤erli misafirleri konuk etmifltir.

Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi.

Faaliyet Alan›: Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili

mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasas›

araçlar›ndan oluflan portföyleri müflterilerle portföy

yönetimi sözleflmesi yapmak suretiyle ve vekil s›fat›

ile yönetmek

Sermayesi: 1 trilyon TL 

‹fltirak Oran›: 300 milyar TL (%30) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: fiirket, 22 Ocak 2002

tarihinde Sermaye Piyasas› Kurulu’ndan Portföy

Yöneticili¤i Yetki Belgesi alm›flt›r. Faaliyetlerde

a¤›rl›k kurumsal fon yönetimine verilmektedir.

Yönetilen portföylerin toplam büyüklü¤ü 30 trilyon

TL düzeyine ulaflm›fl olup, tamam› yat›r›m

fonlar›ndan oluflmaktad›r. Bireysel Emeklilik

Sistemi’nin ifllerlik kazanmas›yla bireysel emeklilik

fonlar›n›n yönetiminde görev alacak olan fiirket,

bu konuda faaliyet gösterecek di¤er grup

flirketleriyle koordinasyon çal›flmalar›n› y›l boyunca

sürdürmüfl ve gerekli teknik altyap›y›

oluflturmufltur.

Yap› Kredi Sigorta A.fi.

Faaliyet Alan›: Her türlü sigortac›l›k ifllemleri

Sermayesi: 60 trilyon TL 

‹fltirak Oran›: 31 trilyon 860 milyar TL (%53,1) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: Yap› Kredi Sigorta,

müflterilerine ve acentelerine tek noktada daha

kaliteli hizmet verilmesi yönündeki çal›flmalar›n›,

sa¤l›k ve sa¤l›k d›fl› elementer branfllarda 2002 y›l›

boyunca da sürdürmüfl, bu çerçevede müflteri ve

acente hizmetleri birimlerini yeniden

yap›land›rarak, Kad›köy, Bak›rköy ve Levent’te üç

yeni müflteri hizmetleri noktas› oluflturmufltur. Yan›t

Merkezi bünyesinde verilmekte olan hizmetlere, bir

önceki y›l bünyesine ald›¤› sa¤l›k branfl›

faaliyetlerini de ekleyerek geniflletmifl, ayn›

zamanda sa¤l›k d›fl› hasar konular›nda da faaliyete

bafllayarak sundu¤u hizmetlerin çeflitlili¤ini

art›rm›flt›r. Ac›badem Grubu sa¤l›k kurulufllar›nda

özel avantajlar sa¤layan yeni bir sa¤l›k sigortas›
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2002 Y›l› Faaliyetleri

ürünü gelifltirerek sektördeki öncü kimli¤ini 2002

y›l› içinde de sürdürmüfltür. fiirket’in 2002 y›l›

cirosu 245 trilyon TL dolay›ndad›r. fiirket

hisselerinin %32,87’si ‹MKB’de ifllem görmektedir.

Yap› Kredi Teknoloji Hizmetleri A.fi.

Faaliyet Alan›: Elektronik bilgi ifllem hizmetleri 

Sermayesi: 50 milyar TL 

‹fltirak Oran›: 49,7 milyar TL (%99,4) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: Özellikle finans sektörüne

yönelik bilgi ifllem hizmetleri alan›nda öncü

kurulufltur. Genellikle Bankam›z ve grubuna

yönelik hizmetlerle faaliyetlerini sürdüren fiirket’in

cirosu 9 trilyon TL olmufltur. 

Yap› Kredi Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi.

Faaliyet Alan›: Her türlü sermaye piyasas›

araçlar›yla ilgili al›m-sat›m, portföy yönetimi,

dan›flmanl›k ve arac›l›k hizmetleri 

Sermayesi: 50 trilyon TL

‹fltirak Oran›: 50 trilyon TL (%100) 

2002 Y›l› Faaliyetleri: Kendi alan›nda deneyimli

kadrolar› ve sa¤l›kl› operasyonel altyap›s› ile

kuruluflundan bu yana, sermaye piyasas› araçlar›

toplam ifllem hacminde pazar›n en önde gelen

kurulufllar› aras›nda yer alan fiirket, 2002 y›l›nda

toplam ifllem hacminde ikinci s›rada, sadece hisse

senedi ifllem hacminde ise beflinci s›rada yer alm›fl

ve hisse senedi piyasas›nda pazar pay› %3,83

olarak gerçekleflmifltir. 2002 y›l›nda Alternatif

Da¤›t›m Kanallar› projesi çerçevesinde 2001 y›l›nda

pilot uygulamas›na bafllad›¤› internet ortam›n›

müflterilerine açm›fl, "Seans Odam" slogan› ile

baflar›l› bir tan›t›m kampanyas› yaparak internet

ifllemlerini ürün yelpazesine katm›flt›r. 2002 y›l›n›n

tüm olumsuz koflullar›na ra¤men ‹MKB’de

gerçeklefltirilen befl adet halka arzdan en büyük iki

tanesinde, birinde efl lider di¤erinde konsorsiyum

üyesi olarak yer alma baflar›s›n› göstermifltir.

Yap› Kredi Moscow

Faaliyet Alan›: Uluslararas› bankac›l›k ifllemleri 

Sermayesi: 25 milyon ABD Dolar› 

‹fltirak Oran›: 24 milyon 200 bin ABD Dolar› (%96,8)

2002 Y›l› Faaliyetleri: Türk-Rus ticari iliflkilerinin

geliflmesine katk›da bulunmak amac›yla, 1994

y›l›ndan beri Moskova’da Kremlin’e çok yak›n,

1.350 metrekarelik kendi binas›nda faaliyetlerini

sürdürmektedir. Özellikle inflaat, taahhüt, ticaret ve

turizm iflleri yapan seçkin müflteri grubuna

bankac›l›k hizmeti sunmaktad›r. Banka’n›n aktif

toplam› 2002 y›l› sonunda 95,5 milyon ABD

Dolar›’na ulaflm›flt›r.
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Mali Tablolar



Say›n Ortaklar›m›z,

Bankam›z›n 59. Hesap Y›l› faaliyetleri ile ilgili aç›klamalardan sonra, 2002 y›l› mali tablolar›yla ilgili genel

aç›klamalar bilgilerinize sunulmaktad›r. Mali tablolar Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i ve ‹lgili Tebli¤ler ile

Bankam›z kay›tlar›na uygun olarak, paran›n 31 Aral›k 2002 tarihindeki cari sat›n alma gücüne göre

yeniden ifade edilerek haz›rlanm›fl olup, ba¤›ms›z denetime tabi tutulmufltur. 

MAL‹ TABLOLARIN ANAL‹Z‹
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AKT‹F

2002 y›l› bilançosu aktif kalemlerinin yüzdesel da¤›l›m› afla¤›da gösterilmifltir:

Nakit De¤erler ve Bankalar 7
Menkul De¤erler 22
Krediler, net 38
Zorunlu Karfl›l›klar 5
‹fltirakler 8
Sabit K›ymetler 12
Di¤er 8

Toplam 100

Nakit De¤erler ve Bankalar:
(Trilyon TL)

2002 2001 Reel Fark
Nakit De¤erler 164 260 (96)
T.C. Merkez Bankas› 244 369 (125)
Yurtiçi Bankalar 143 1.375 (1.232)
Yurtd›fl› Bankalar 436 1.249 (813)
Para Piyasalar› 285 488 (203)

Toplam 1.272 3.741 (2.469)

Nakit De¤erler ve Bankalar toplam k›sa vadeli yükümlülükler göz önünde bulundurularak haz›r tutulmaktad›r. 

Nakit De¤erler ve Bankalar›n bir önceki y›la göre azalmas›n›n en önemli nedeni, makroekonomik ortam›n 2001 y›l›na göre
iyileflti¤i 2002 y›l›nda likiditenin, daha yüksek getirili menkul de¤erler gibi aktiflerde kullan›lmas›d›r.

Menkul De¤erler:
(Trilyon TL)

2002 2001 Reel Fark
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler 2.934 1.993 941
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler 642 270 372
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler 639 1.065 (426)

Toplam 4.215 3.328 887

Likidite gücünün di¤er bir önemli göstergesi olan menkul de¤erler 2002 y›l›nda bir önceki y›la göre reel bazda %27 artm›flt›r.
2002 y›l› menkul de¤erler rakam›n›n 3.151 trilyon TL’si devlet borçlanma senetlerinden oluflmakta olup, bu menkuller yüksek
faiz getirileri nedeniyle tercih edilmektedir.

Krediler:
(Trilyon TL)

2002 2001 Reel Fark
K›sa Vadeli Krediler 2.740 1.876 864
Orta Vadeli Krediler 4.096 1.669 2.427
Takipteki Krediler 815 4.444 (3.629)
Özel Karfl›l›klar (565) (1.351) 786

Toplam 7.086 6.638 448

Toplam krediler 2002 y›l›nda bir önceki y›la göre reel bazda %7 artarak 7.1 katrilyon TL’ye ulaflm›flt›r. 2002 y›l›n›n sonunda
Çukurova Grubu ile imzalanan Finansal Yeniden Yap›land›rma Anlaflmas› çerçevesinde ve BDDK'n›n olumlu görüflü paralelinde
Çukurova Grubu alacaklar›m›z takipteki kredilerden canl› kredi hesaplar›na transfer edilmifl ve ilgili karfl›l›klar iptal edilmifltir.
Takipteki kredilerin toplam kredilere oran› %10,7 seviyesine inmifl, özel karfl›l›klar›n takipteki kredilere oran› ise %69 gibi yüksek
bir oranda gerçekleflmifltir.

Sektörde lider konumda bulundu¤umuz kredi kart› alacaklar›n›n ve tüketici kredilerinin toplam krediler içindeki pay› %21 olarak
gerçekleflmifltir. Yabanc› para cinsinden kredilerin toplam krediler içindeki pay› ise %68 olmufltur.

‹fltirakler:

Toplam aktifin %8’ini oluflturan ifltiraklerin %30'u mali, %63'ü telekomunikasyon ve %7'si sinai ve di¤er sektörlerde faaliyet
göstermektedir.

Çukurova Grubu ile imzalanan Finansal Yeniden Yap›land›rma Sözleflmesi çerçevesinde, toplam alaca¤›n peflinat› 269 milyon
ABD Dolar› tutar›nda A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.fi.’nin %50 hissesinin devral›nmas› suretiyle tahsil edilmifltir. Söz
konusu firma Turkcell’den temin etti¤i ön ödemeli kontör kartlar›n›n Muhabbet Kart ad›yla ve ön ödemeli hatlar›n da Muhabbet
Hat ad›yla sat›fl›n› ve pazarlamas›n› yapmaktad›r.

Türkiye’nin en büyük GSM firmas› Turkcell’e olan direkt ve indirekt %11,3 ifltirakimiz de mali tablolar›m›zda ‹MKB'deki borsa
de¤erinden yer alm›flt›r.
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Maddi Duran Varl›klar (net):
(Trilyon TL)

2002 2001 Reel Fark
Gayrimenkuller 1.438 1.540 (102)
Di¤er Maddi Duran Varl›klar 836 739 97

Toplam 2.274 2.279 (5)

Maddi Duran Varl›klar bir önceki y›la göre ayn› seviyede kalm›fl, yenileme ve bak›m d›fl›nda önemli yeni yat›r›mlar yap›lmam›flt›r.

PAS‹F

2002 y›l› bilançosu pasiflerin yüzdesel da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

%
Mevduat 69
Al›nan Krediler 12
Faiz ve Gider Reeskontlar› 4
Di¤er Pasifler 2
Özkaynaklar ve Net Kar 13

Toplam 100

Mevduat:
(Trilyon TL)

2002 2001 Reel Fark
Tasarruf Mevduat› 2.345 2.178 167
Döviz Tevdiat Hesab› 8.356 9.777 (1.421)
Bankalar Mevduat› 149 958 (809)
Di¤er Mevduat 2.138 2.387 (249)

Toplam 12.988 15.300 (2.312)

Pasiflerin %69’unu oluflturan toplam mevduatta bir önceki y›la göre %18 oran›nda azalma gözükmekle beraber ilgili analizi
do¤ru bir flekilde yapabilmek için enflasyon muhasebesine uyarlanm›fl bu rakamlar› incelerken 2002 y›l› TEFE endeksi (%30,8)
ile Bankam›z döviz kurlar›ndaki art›fl›n (%10,8) etkilerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu etkiler oranland›r›ld›¤›nda
mevduat taban›n›n %64’ünü oluflturan döviz tevdiat hesaplar›n›n ABD Dolar› baz›nda 48 milyon ABD Dolar› tutar›nda bir art›flla
5.239 milyon ABD Dolar› seviyesine ulaflt›¤› gözükmektedir. Fonlama maliyeti olmayan ve Bankan›n ticari etkinli¤inin önemli
göstergelerinden biri olan vadesiz mevduat›n toplam mevduata oran› ise geçen y›la göre %3 art›fl göstererek %21 seviyesinde
gerçekleflmifltir.

Al›nan Krediler:
(Trilyon TL)

2002 2001 Reel Fark
Yurtiçinden Kullan›lan 386 277 109
Yurtd›fl›ndan Kullan›lan 350 1.641 (1.291)
Repo ‹fllemlerinden Sa¤lanan Fonlar 1.596 458* 1.138

Toplam 2.332 2.376 (44)

2002 y›l›nda Pamukbank'›n TMSF'ye devri ile bafllayan olumsuz geliflmelerin etkisi en çok yurtd›fl›ndan kullan›lan krediler
kaleminde kendisini hissettirmifltir. 2002 y›l› boyunca 575 milyon ABD Dolar› sendikasyon, 150 milyon ABD Dolar› orta ve uzun
vadeli kaynak olmak üzere vadesi gelen toplam 725 milyon ABD Dolar› yurtd›fl› kaynak geri ödenmifl ve belirsizliklerin sürmesi
nedeniyle yenilenmemifltir. Yurtd›fl›ndan kullan›lan fonlamadaki azalma, yurtiçinden kullan›lan krediler ve repo ifllemlerinden
sa¤lanan fonlarla ikame edilmifltir. Bankan›n ortakl›k yap›s›yla ilgili belirsizliklerin ortadan kalkmas› paralelinde 2003 y›l›nda
yurtd›fl› kaynaklarda  art›fl sa¤lanmas›na yönelik çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.

*Tek Düzen Hesap Plan›’nda yap›lan de¤ifliklikle 1 fiubat 2002’den itibaren bilanço içerisinde izlenmeye bafllanm›fl, ancak geçen y›lki mali
tablolarda pasifler içerisinde yer almamas›na ra¤men analiz amaçl› olarak yukar›daki tabloya ilave edilmifltir.

Özkaynaklar:

Kar/Zarar d›fl›ndaki özkaynaklar›n dökümü afla¤›da gösterilmifltir:
(Trilyon TL)

2002 2001 Reel Fark
Ödenmifl Sermaye 752 752 -
Hisse Senedi ‹hraç Primleri 8 8 -
Menkul De¤erler  De¤er Art›fl Fonu 231 610 (379)
Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynaklanan Sermaye Yedekleri 2.557 2.557 -
Yasal Yedekler 287 287 -

Toplam 3.835 4.215 (379)

Kar/Zarar d›fl›ndaki özkaynak kalemlerindeki tek fark bafll›ca halka aç›k ifltiraklerimizin piyasa fiyat› ile de¤erlemesinden
kaynaklanan menkul de¤erler de¤er art›fl fonundaki azalmad›r. 2002 sonunda Bankam›z sermaye yeterlili¤i standart oran› asgari
oran›n iki kat›na yak›n bir seviyede %15,1 olarak gerçekleflmifl olup, önümüzdeki y›l sa¤lanacak karl›l›k ve borsadaki olumlu
geliflmeler paralelinde artacak de¤er art›fl fonunun etkisiyle sa¤lam özkaynak yap›s›n›n daha da güçlenece¤i beklenmektedir.

YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi. 
MAL‹ TABLOLARIN ANAL‹Z‹
(Birim - Milyar Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2002 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifltir.)
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B‹LANÇO DIfiI HESAPLAR

Bilanço d›fl› hesaplar›n genel dökümü afla¤›da sunulmaktad›r:
(Trilyon TL)

2002 2001 Reel Fark
Garanti ve Kefaletler 7.869 8.147 (278)
Taahhütler 11.293 1.515 9.778
Türev Finansal Araçlar 1.053 3.194 (2.141)

Toplam Bilanço D›fl› Yükümlülükler 20.215 12.856 7.359
Emanet ve Rehinli K›ymetler 9.190 8.845 345
Toplam 29.405 21.701 7.704

Bilanço d›fl› hesaplardaki %36 art›fl›n bafll›ca nedeni 2002 y›l›nda cay›labilir kredi tahsis taahhütlerinin naz›m hesaplarda
izlenmeye bafllanmas›d›r.

KAR/ZARAR TABLOSU

Net Faiz Gelirleri:

Net faiz gelirinin genel dökümü afla¤›da yer almaktad›r:
(Trilyon TL)

2002 2001 Reel Fark
Faiz Gelirleri 3.252 3.327 (75)
Faiz Giderleri (2.474) (3.026) 552

Net Faiz Geliri 778 301 477
Kambiyo Zarar›, net (150) (994) 844
Kambiyo Zarar› Sonras› 
Net Faiz Geliri 628 (693) 1.321

Kambiyo zarar› sonras› net faiz geliri 2002 y›l›nda bir önceki y›la göre 1,3 katrilyon TL artarak 628 trilyon TL olarak
gerçekleflmifltir. Bu yüksek art›flta 2001 y›l›nda Çukurova Grubu’ndan elde edilen faiz gelirinin kay›tlardan silinmifl olmas›, azalan
mevduat faiz oranlar› ve bir önceki y›la göre azalan devalüasyon oran› etkili olmufltur.

Faiz gelirlerinin %62’si nakit kredilerden, kalan k›s›m ise menkul de¤erler cüzdan›, bankalar ve zorunlu karfl›l›klardan elde
edilmifltir. Faiz giderlerinin %79’u mevduata verilen faizlerden oluflmaktad›r.

Faiz D›fl› Gelirler:

Faiz d›fl› gelirlerin dökümü afla¤›da gösterilmifltir:

(Trilyon TL)
2002 2001 Reel Fark

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 384 464 (80)
Sermaye Piyasas› ‹fllem Karlar›, net 186 59 127
‹fltirak Gelirleri 57 149 (92)
Di¤er Gelirler 925 205 720

Toplam 1.552 877 675

Faiz d›fl› gelirler 2001 y›l›na göre 675 trilyon TL artarak 1.552 trilyon TL’ye ulaflm›flt›r. Net ücret ve komisyon gelirlerindeki reel
düflüflün bafll›ca nedeni enflasyon muhasebesi uygulamas› sonucunda geçen y›l›n bakiyesinin TEFE oran›nda art›r›larak
gösterilmifl olmas›, ancak takas geliri gibi faiz oranlar›na paralel geliflen komisyon gelirlerinin faizlerdeki düflüfle ba¤l› olarak
TEFE’den çok daha düflük bir oranda gerçekleflmesidir. Sermaye piyasas› ifllem karlar›ndaki yüksek reel art›fl›n önemli nedeni
artan müflteri hacmimizdir. 2002 y›l›nda di¤er gelirler kaleminin 867 trilyon TL tutar›ndaki k›sm› Çukurova Grubu alacaklar›na
ayr›lan karfl›l›klar›n Finansal Yeniden Yap›land›rma Anlaflmas› çerçevesinde gelir kaydedilmesi sonucunda gerçekleflmifltir.

Faiz D›fl› Giderler:

Faiz d›fl› giderlerin dökümü afla¤›da gösterilmifltir:

(Trilyon TL)
2002 2001 Reel Fark

Faaliyet Giderleri 942 901 41
Kredi ve Di¤er Alacaklar Karfl›l›¤› 499 939 (440)

Toplam 1.441 1.840 (399)

Faaliyet giderlerinin içinde önemli paylar %28 ile personel giderlerine, %46 ile amortisman ve iflletme giderlerine, %10 ile
tasarruf  mevduat› sigorta fonu primine aittir.

Kredi ve di¤er alacaklar karfl›l›¤› 2002 y›l›nda muhtemel zararlar karfl›l›¤› olarak ihtiyatl›l›k prensibiyle ayr›lm›fl 75 trilyon TL
karfl›l›¤›n yan› s›ra takipteki alacaklar için ayr›lan özel karfl›l›klar› ve genel karfl›l›klar› içermektedir.
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DENETÇ‹LER RAPORU

Yap› Kredi Bankas› A.fi. Ortaklar Ola¤an Genel Kurulu’na,

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin 2002 y›l› ifllem ve hesaplar›, Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu, ilgili

mevzuat ve Banka’n›n Esas Mukavelesi hükümleri göz önünde bulundurularak taraf›m›zdan denetlenmifl ve

Banka’n›n Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplar›’n›n muhasebe kay›tlar›na ve kay›tlar›n da ilgili belgelere

uygunlu¤u belirlenmifltir. Ayr›ca, Denetim Kurulu’na y›l içinde gelen müracaatlar dikkate al›narak

de¤erlendirilmifltir.

Bu sonuçlara göre, Yönetim Kurulu’nca görüfllerinize sunulan 2002 y›l› Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplar›’n›n

onaylanmas›n› önerir, ayr›ca net kar tutar›n›n, Yönetim Kurulu taraf›ndan önerilen esaslar çerçevesinde

geçmifl y›llar zarar›ndan mahsubu konusundaki mutabakat›m›z› arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Denetçi Denetçi

Mustafa Kamil Toker Can Erol
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Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Yönetim Kurulu’na:

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin (Banka) 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle haz›rlanan bilançosu ile ayn› tarihte
sona eren döneme ait Gelir, Nakit Ak›m ve Özkaynak De¤iflim Tablolar›’n› denetlemekle görevlendirilmifl
bulunuyoruz. Söz konusu mali tablolar, Türk Liras›'n›n 31 Aral›k 2002 tarihindeki cari sat›n alma gücü ile
ifade edilmifltir. Rapor konusu mali tablolar Banka Yönetimi’nin sorumlulu¤undad›r. Ba¤›ms›z denetimi
yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen mali tablolar üzerinde görüfl bildirmektir.

Denetim, 4389 say›l› Bankalar Kanunu uyar›nca yürürlü¤e konulan hesap ve kay›t düzeni ile muhasebe
standartlar› ve ba¤›ms›z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu
düzenlemeler, ba¤›ms›z denetimin, mali tablolarda önemli bir hatan›n olup olmad›¤› konusunda makul bir
güvenceyi sa¤lamak üzere planlanmas›n› ve yürütülmesini gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer
alan tutar ve aç›klamalara iliflkin bilgi ve verilerin test edilerek incelenmesinin ve do¤rulanmas›n›n yan› s›ra,
uygulanan muhasebe standartlar›n›n ve yönetim taraf›ndan yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve
mali tablolar›n bir bütün olarak sunumunun de¤erlendirilmesini içermektedir. Gerçeklefltirilen denetimin,
görüflümüzün oluflturulmas›na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

Alt›nc› bölüm c) No’lu dipnotta daha detayl› aç›kland›¤› üzere, 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle Banka’n›n bir
kamu kuruluflundan alaca¤› bulunmaktad›r. Banka, 2002 y›l› içinde Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu'ndan (BDDK) alm›fl oldu¤u görüfl çerçevesinde söz konusu alacak ile ilgili olarak 1 Temmuz - 30
Eylül 2002 dönemi için üç ayl›k gelir reeskontu hesaplayarak mali tablolar›na yans›tm›fl, di¤er dönemler için
herhangi bir gelir reeskontu yapmam›flt›r. Bu alaca¤›n nihai olarak hangi tutarda tahsil edilece¤i
konusunda kamu otoritesi ile görüflmeler devam etmektedir.

Beflinci bölüm II - 12 e) No'lu dipnotta daha detayl› aç›kland›¤› üzere, 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle Banka,
ileride piyasalarda gerçekleflebilecek muhtemel olumsuz geliflmeler için ihtiyatl› olmak amac›yla 75.000
milyar TL serbest karfl›l›k ay›rm›fl ve (Tek Düzen Hesap Plan› ve ‹zahnamesi Hakk›nda Tebli¤’de "Muhtemel
Riskler için Ayr›lan Serbest Karfl›l›klar" hesab›na iliflkin aç›klamalara dayanarak) gider kaydetmifltir. Dönem kar
zarar› ile do¤rudan ilgisi bulunmayan söz konusu risk karfl›l›¤›n›n dönem kar›ndan yap›lan bir da¤›t›m
olarak gösterilmesi gerekmektedir.  

Görüflümüze göre, yukar›da üçüncü ve dördüncü paragraflarda belirtilen hususlar›n etkileri haricinde
iliflikteki mali tablolar, bütün önemli taraflar›yla, Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin 31 Aral›k 2002 tarihi itibar›yla
mali durumunu ve ayn› tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlar› ile nakit ak›mlar›n› Bankalar
Kanununun 13 üncü maddesi gere¤ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve
standartlar›na uygun olarak do¤ru bir biçimde yans›tmaktad›r.

Görüflümüzü etkilememekle birlikte afla¤›daki önemli hususlara dikkat çekilmesi gerekli görülmüfltür:

Alt›nc› bölüm a) No'lu dipnotta daha detayl› aç›kland›¤› üzere, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurulu’nun (BDDK) 18 Haziran 2002 tarihli karar›yla Banka’n›n Çukurova Grubu’na dahil ortaklar›ndan
Pamukbank T.A.fi.’nin temettü hariç ortakl›k haklar› ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduat› Sigorta
Fonu’na (TMSF) devredilmesi ile bafllayan süreç sonunda BDDK, TMSF ve Çukurova Grubu temsilcileri
aras›nda 31 Ocak 2003 tarihinde bir sözleflme imzalanm›flt›r. Söz konusu sözleflme ile Pamukbank T.A.fi.’nin
TMSF’ye devri son fleklini alm›fl, böylece, Banka’da Pamukbank T.A.fi.’nin hakim ortakl›k haklar›n›n 4389
say›l› Bankalar Kanunu’nun amir hükümleri çerçevesinde TMSF taraf›ndan kullan›m›na iliflkin mevcut

YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi. 
31 ARALIK 2002 TAR‹H‹NDE SONA EREN DÖNEME A‹T
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uygulamaya devam edilece¤i karara ba¤lanm›flt›r. Ayr›ca, Pamukbank T.A.fi. ve ifltiraklerinin aktifinde
bulunan Banka’ya ait hisseler TMSF taraf›ndan devral›nm›flt›r. Söz konusu sözleflme çerçevesinde, TMSF'nin
ve Çukurova Grubu'nun mülkiyetine sahip oldu¤u Banka’ya ait hisseler sözleflme tarihinden itibaren iki y›l
içerisinde Çukurova Grubu taraf›ndan, Çukurova Grubu'nun Banka'daki do¤rudan ve dolayl› paylar›n›n
toplam› Banka'n›n toplam hisselerinin %10'unun alt›na düflecek flekilde, üçüncü flah›slara sat›lacakt›r.
Hisselerin bu süre içinde sat›fl›n›n gerçeklefltirilememesi durumunda TMSF ve Çukurova Grubu taraf›ndan
müfltereken yetkilendirilecek uluslararas› deneyime sahip bir yat›r›m bankas› bir y›l içinde sat›fl›
gerçeklefltirecektir.

Beflinci bölüm VIII - 2 e) No’lu dipnotta daha detayl› aç›kland›¤› üzere, 31 Aral›k 2002 tarihinde, Banka ve
Çukurova Grubu flirketleri aras›nda imzalanan ve yukar›daki paragrafta aç›klanan sözleflmenin imzalanmas›
ile yürürlü¤e giren, Finansal Yeniden Yap›land›rma Sözleflmesi çerçevesinde, Banka bu tarihe kadar
takipteki krediler hesab›nda izledi¤i Çukurova Grubu risklerini, BDDK’n›n da görüflünü alarak iliflikte sunulan
mali tablolarda yeniden yap›land›r›lan orta ve uzun vadeli krediler hesab›na aktarm›fl ve bu risklerle ilgili
ayr›lm›fl karfl›l›klar› iptal ederek, sözleflme gere¤i, 31 Aral›k 2002 tarihine kadar hesaplanan faiz ve gelir
reeskontlar›n› da mali tablolar›na yans›tm›flt›r. Toplam dokuz y›l vadeli olarak yeniden yap›land›r›lan
alaca¤›n tahsili Çukurova Grubu'nun söz konusu riskleri ödeyebilme kabiliyeti ile do¤rudan iliflkilidir. 

BDDK, TMSF ve Çukurova temsilcileri aras›nda 31 Ocak 2003 tarihinde imzalanan sözleflme, söz konusu
risklerin bir k›sm›n›n tahsilinin Çukurova Grubu’nun sahip oldu¤u varl›klar›n sat›fl› yoluyla karfl›lanabilece¤i
maddelerini içermektedir. fiöyle ki, Çukurova Grubu’nun varl›klar›n›n tamam›n› veya bir k›sm›n› Çukurova
Grubu d›fl›ndaki üçüncü kiflilere satmas› halinde, sat›fl tutar›n›n %55’ini Banka ve TMSF’ye olan borçlar›n›n
ödenmesinde kullanacak, bununla birlikte, TMSF lehine rehinli varl›klar›n sat›fl› halinde, sat›fl bedelinin
tamam› TMSF’ye verilecektir. Ancak, Çukurova Grubu’nun talebi halinde rehinli varl›klar›n sat›fl bedelinin
TMSF’ce uygun görülecek k›sm› Çukurova Grubu’nun Banka’ya olan borçlar›n›n ödenmesinde
kullan›labilecektir. 

Bir üst paragrafta belirtilen, BDDK, TMSF ve Çukurova Grubu aras›nda imzalanm›fl sözleflme gere¤i,
Banka’n›n sermaye yeterlilik rasyosunun %10’unun alt›na düflmemesi için her türlü önlem al›nacak,
rasyonun %10’un alt›na düflmesi ve Çukurova Grubu’nun sermaye art›ramamas› halinde sermaye art›fl›
TMSF taraf›ndan gerçeklefltirilecektir. 

Güney Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
An Affiliated Firm of Ernst & Young International

S. Selda Aytekin, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

5 Mart 2003
‹stanbul, Türkiye
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MAL‹ TABLOLAR

Bankam›z mali tablolar›, Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i ve ilgili Tebli¤ler ile Bankam›z kay›tlar›na uygun

olarak milyar Türk Liras› cinsinden, paran›n 31 Aral›k 2002 tarihindeki cari sat›n alma gücüne göre yeniden

ifade edilerek haz›rlanm›fl olup, ba¤›ms›z denetime tabi tutulmufl ve iliflikte sunulmufltur.

31 Aral›k 2002 tarihi itibari ile haz›rlanan nakit ak›m tablosuna, özkaynak de¤iflim tablosuna ve mali

tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar›n bütününe www.ykb.com ve www.imkb.gov.tr elektronik site

adreslerinden ulafl›labilece¤i gibi veya Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Genel Müdürlük’ten de talep edilebilir.



31.12.2002 31.12.2001 
I. NAK‹T DE⁄ERLER VE MERKEZ BANKASI 408.746 629.477

1.1 Kasa 69.574 73.290 
1.2 Efektif Deposu 94.643 186.803 
1.3 T.C. Merkez Bankas› 244.529 369.384 

II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DE⁄ERLER (Net) 2.933.514 1.992.595 
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.584.817 1.103.057 

2.1.1 Devlet Tahvili 2.150.061 973.213 
2.1.2 Hazine Bonosu 434.756 129.844 
2.1.3 Di¤er -   -   

2.2 Hisse Senetleri 128.999 69.072 
2.3 Di¤er Menkul De¤erler 219.698 820.466 

III. BANKALAR VE D‹⁄ER MAL‹ KURULUfiLAR 578.354 2.624.014 
3.1 Bankalar 578.354 2.623.993 

3.1.1 Yurtiçi Bankalar 142.568 1.374.785 
3.1.2 Yurtd›fl› Bankalar 435.786 1.249.208 

3.2 Di¤er Mali Kurulufllar -   21 
IV. PARA P‹YASALARI 285.000 487.884 

4.1 Bankalararas› Para Piyasas›ndan Alacaklar 285.000 487.884 
4.2 ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Alacaklar -   -   
4.3 Ters Repo ‹fllemlerinden Alacaklar -   -   

V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DE⁄ERLER (Net) 642.163 270.420 
5.1 Hisse Senetleri 214.746 85.611 
5.2 Di¤er Menkul De¤erler 427.417 184.809 

VI. KRED‹LER 7.086.165 6.638.123 
6.1 K›sa Vadeli 2.740.230 1.875.496 
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 4.095.744 1.669.379 
6.3 Takipteki Krediler 815.469 4.444.167 
6.4 Özel Karfl›l›klar (-) (565.278) (1.350.919)

VII. FAKTOR‹NG ALACAKLARI -   -   
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MEN. DE⁄. (Net) 639.177 1.065.148 

8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 566.144 1.050.324 
8.1.1 Devlet Tahvili 421.019 1.050.324 
8.1.2 Hazine Bonosu 145.125 -   
8.1.3 Di¤er -   -   

8.2 Di¤er Menkul De¤erler 73.033 14.824   
IX. ‹fiT‹RAKLER (Net) 587.391 1.014.427 

9.1 Mali ‹fltirakler  33.299 32.602 
9.2 Mali Olmayan ‹fltirakler  554.092 981.825 

X. BA⁄LI ORTAKLIKLAR (Net) 481.730 446.630 
10.1 Mali Ortakl›klar 421.987 386.905 
10.2 Mali Olmayan Ortakl›klar 59.743 59.725 

XI. D‹⁄ER YATIRIMLAR (Net) 439.530   -   
XII. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI (Net) -   -   

12.1 Finansal Kiralama Alacaklar› -   -   
12.2 Kazan›lmam›fl Gelirler (-) -   -   

XIII. ZORUNLU KARfiILIKLAR 934.296 1.043.568 
XIV. MUHTEL‹F ALACAKLAR 27.960 31.673 
XV. FA‹Z VE GEL‹R TAHAKKUK VE REESKONTLARI 1.178.899 1.275.586 

15.1 Kredilerin 758.398 833.126 
15.2 Menkul De¤erlerin 377.699 345.214 
15.3 Di¤er 42.802 97.246 

XVI. MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.274.377 2.278.674 
16.1 Defter De¤eri  3.898.210 3.705.213 
16.2 Birikmifl Amortismanlar (-) (1.623.833) (1.426.539)

XVII. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 39.482 147.931 
17.1 fierefiye -   -   
17.2 Di¤er 109.583 280.388 
17.3 Birikmifl Amortismanlar (-) (70.101) (132.457)

XVIII. D‹⁄ER AKT‹FLER 288.491 131.667 

AKT‹F TOPLAMI 18.825.275 20.077.817

YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi. 
31 ARALIK 2002 ve 2001 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi B‹LANÇOLAR
(Birim - Milyar Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2002 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifltir.) 
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YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi. 
31 ARALIK 2002 ve 2001 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi B‹LANÇOLAR
(Birim - Milyar Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2002 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifltir.) 

31.12.2002 31.12.2001 
I. MEVDUAT 12.987.504 15.299.941 

1.1 Bankalararas› Mevduat 148.978 957.741 
1.2 Tasarruf Mevduat› 2.345.434 2.177.817 
1.3 Resmi Kurulufllar Mevduat› 17.967 45.937 
1.4 Ticari Kurulufllar Mevduat› 1.955.305 1.477.406 
1.5 Di¤er Kurulufllar Mevduat› 164.161 863.574 
1.6 Döviz Tevdiat Hesab› 8.355.659 9.777.466 
1.7 K›ymetli Madenler Depo Hesab› -   -   

II. PARA P‹YASALARI 1.696.443 -   
2.1 Bankalararas› Para Piyasas›ndan Al›nan Borçlar 100.000 -   
2.2 ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Al›nan Borçlar -   -   
2.3 Repo ‹fllemlerinden Sa¤lanan Fonlar 1.596.443 -   

III. ALINAN KRED‹LER 635.352 1.917.242 
3.1 T.C. Merkez Bankas› Kredileri -   -   
3.2 Al›nan Di¤er Krediler 635.352 1.917.242 

3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kurulufllardan 285.448 276.505 
3.2.2 Yurtd›fl› Banka, Kurulufl ve Fonlardan 349.904 1.640.737 

IV. ‹HRAÇ ED‹LEN MENKUL KIYMETLER (Net) -   -   
4.1 Bonolar -   -   
4.2 Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetler -   -   
4.3 Tahviller -   -   

V. FONLAR -   -   
VI. MUHTEL‹F BORÇLAR 264.346 154.527 
VII. D‹⁄ER YABANCI KAYNAKLAR 36.712 132.424 
VIII. ÖDENECEK VERG‹, RES‹M, HARÇ VE PR‹MLER 45.561 47.786 
IX. FAKTOR‹NG BORÇLARI -   -   
X. F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLARI (Net) 3.025 6.283 

10.1 Finansal Kiralama Borçlar› 3.235 6.781 
10.2 Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri (-) (210) (498)

XI. FA‹Z VE G‹DER REESKONTLARI 226.767 246.048 
11.1 Mevduat›n 177.443 179.179 
11.2 Al›nan Kredilerin 8.730 33.057 
11.3 Repo ‹fllemlerinin 3.286 -   
11.4 Di¤er 37.308 33.812 

XII. KARfiILIKLAR 190.553 280.243 
12.1 Genel Karfl›l›klar 53.080   42.218   
12.2 K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 5.390 6.291 
12.3 Vergi Karfl›l›¤› -   -   
12.4 Sigorta Teknik Karfl›l›klar› (Net) -   -   
12.5 Di¤er Karfl›l›klar 132.083 231.734 

XIII. SERMAYE BENZER‹ KRED‹LER -   -   
XIV. AZINLIK HAKLARI -   -   
XV. ÖZKAYNAKLAR 2.739.012 1.993.323 

15.1 Ödenmifl Sermaye  752.345 752.345 
15.2 Sermaye Yedekleri 2.796.117 3.175.358 

15.2.1 Hisse Senedi ‹hraç Primleri 8.318 8.318 
15.2.2 Hisse Senedi ‹ptal Karlar› -   -   
15.2.3 Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu 230.615 609.856 
15.2.4 Yeniden De¤erleme Fonu -   -   
15.2.5 Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl› -   -   
15.2.6 Di¤er Sermaye Yedekleri - -
15.2.7 Ödenmifl Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden 

Kaynaklanan Sermaye Yedekleri 2.557.184 2.557.184 
15.3 Kar Yedekleri 286.851 286.851 

15.3.1 Yasal Yedekler 286.851 286.851 
15.3.2 Statü Yedekleri -   -   
15.3.3 Ola¤anüstü Yedekler -   -   
15.3.4 Di¤er Kar Yedekleri - - 

15.4 Kar veya Zarar (1.096.301) (2.221.231)
15.4.1 Geçmifl Y›llar Kar ve Zararlar› (2.197.755) (1.049.505)
15.4.2 Dönem Net Kar ve Zarar› 1.101.454 (1.171.726)

PAS‹F TOPLAMI 18.825.275 20.077.817
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31.12.2002 31.12.2001 
I. FA‹Z GEL‹RLER‹ 3.251.878 3.327.079 

1.1 Kredilerden Al›nan Faizler 2.017.472 1.914.831 
1.1.1 TP Kredilerden Al›nan Faizler 1.467.843 1.091.150 

1.1.1.1 K›sa Vadeli Kredilerden 1.397.052 941.878 
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 70.791 149.272 

1.1.2 YP Kredilerden Al›nan Faizler 485.381 746.782 
1.1.2.1 K›sa Vadeli Kredilerden 393.825 582.340 
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 91.556 164.442 

1.1.3 Takipteki Alacaklardan Al›nan Faizler 64.248 76.899 
1.1.4 Kaynak Kullan›m Destekleme Fonundan Al›nan Primler -   -   

1.2 Zorunlu Karfl›l›klar›ndan Al›nan Faizler 59.374 18.757 
1.3 Bankalardan Al›nan Faizler 112.547 225.476 

1.3.1 T.C. Merkez Bankas›ndan 4.668 25.618 
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 46.733 56.635 
1.3.3 Yurtd›fl› Bankalardan 61.146 143.223 

1.4 Para Piyasas› ‹fllemlerinden Al›nan Faizler 115.888 221.286 
1.5 Menkul De¤erlerden Al›nan Faizler 946.246 943.183 

1.5.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden Al›nan Faizler 707.744 216.823 
1.5.2 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden Al›nan Faizler -   -   
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erlerden 238.502 726.360 

1.6 Di¤er Faiz Gelirleri 351 3.546 
II. FA‹Z G‹DERLER‹ (2.474.114) (3.026.476)

2.1 Mevduata Verilen Faizler (1.950.591) (2.496.999)
2.1.1 Bankalar Mevduat›na (57.600) (134.428)
2.1.2 Tasarruf Mevduat›na (996.011) (1.277.645)
2.1.3 Resmi Kurulufllar Mevduat›na (47.259) (21.082)
2.1.4 Ticari Kurulufllar Mevduat›na (291.941) (262.939)
2.1.5 Di¤er Kurulufllar Mevduat›na (272.983) (189.041)
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplar›na (284.797) (611.864)
2.1.7 K›ymetli Maden Depo Hesaplar›na -   -   

2.2 Para Piyasas› ‹fllemlerine Verilen Faizler (380.510) (185.146)
2.3 Kullan›lan Kredilere Verilen Faizler (142.359) (341.954)

2.3.1 T.C. Merkez Bankas›na -   -   
2.3.2 Yurtiçi Bankalara (30.916) (33.274)
2.3.3 Yurtd›fl› Bankalara (47.072) (236.744)
2.3.4 Di¤er Kurulufllara (64.371) (71.936)

2.4 Ç›kar›lan Menkul K›ymetlere Verilen Faizler -   -   
2.5 Di¤er Faiz Giderleri (654) (2.377)

III. NET FA‹Z GEL‹R‹ (I-II) 777.764 300.603 
IV. NET ÜCRET VE KOM‹SYON GEL‹RLER‹ 384.456 463.557 

4.1 Al›nan Ücret ve Komisyonlar 552.751 666.387 
4.1.1 Nakdi Kredilerden 66.760 146.824 
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 86.870 97.450 
4.1.3 Di¤er 399.121 422.113 

4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (168.295) (202.830)
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen (74) (203)
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen (100) (162)
4.2.3 Di¤er (168.121) (202.465)

V. TEMETTÜ GEL‹RLER‹ 9.770 15.606 
5.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden 7.697 13.240 
5.2 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 2.073 2.366 

VI. NET T‹CAR‹ KAR / ZARAR 35.749 (935.206)
6.1 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kar / Zarar (Net) 185.879 58.988 
6.2 Kambiyo Kar / Zarar› (Net) (150.130) (994.194)

VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DE⁄ERLERDEN KAR / (ZARAR) -   -   
VIII. D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹RLER‹ 924.715 204.631 
IX. FAAL‹YET GEL‹RLER‹ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2.132.454 49.191 
X. KRED‹ VE D‹⁄ER ALACAKLAR KARfiILI⁄I (-) (499.464) (938.797)
XI. D‹⁄ER FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-) (941.952) (900.937)
XII. FAAL‹YET KARI (IX-X-XI) 691.038 (1.790.543)
XIII. BA⁄LI ORTAKLIK VE ‹fiT‹RAKLERDEN KAR / (ZARAR) 46.875 133.855 
XIV. NET PARASAL POZ‹SYON KARI / (ZARARI) 153.629 423.918 
XV. VERG‹ ÖNCES‹ KAR (XII+XIII+XIV) 891.542 (1.232.770)
XVI. VERG‹ KARfiILI⁄I (-) 209.912 61.044 
XVII. VERG‹ SONRASI OLA⁄AN FAAL‹YET KAR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.101.454 (1.171.726)
XVIII. VERG‹ SONRASI OLA⁄ANÜSTÜ KAR / (ZARAR) -   -   

18.1 Vergi Sonras› Ola¤anüstü Net Kar / Zarar -   -   
18.1.1 Ola¤anüstü Gelirler -   -   
18.1.2 Ola¤anüstü Giderler (-) -   -   

18.2 Ola¤anüstü Kara ‹liflkin Vergi Karfl›l›¤› (-) -   -   
XIX. NET DÖNEM KAR ve ZARARI 1.101.454 (1.171.726)
Hisse bafl›na kar (tam rakam) 1.464 -

YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi. 
31 ARALIK 2002 ve 2001 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T 
ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi GEL‹R TABLOLARI 
(Birim - Milyar Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2002 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifltir.)

46



YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi. 
31 ARALIK 2002 ve 2001 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE 
ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi B‹LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER
(Birim - Milyar Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2002 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifltir.) 

31.12.2002 31.12.2001 
A. B‹LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 20.215.246 12.855.908 

I. GARANT‹ VE KEFALETLER 7.868.748 8.146.574 
1.1 Teminat Mektuplar› 6.635.936 6.856.091 

1.1.1 Devlet ‹hale Kanunu Kapsam›na Girenler 1.116.283 765.011 
1.1.2 D›fl Ticaret ‹fllemleri Dolay›s›yla Verilenler 4.631.723 5.427.504 
1.1.3 Di¤er Teminat Mektuplar› 887.930 663.576 

1.2 Banka Kabul Kredileri 211.750 157.806 
1.2.1 ‹thalat Kabul Kredileri -   146 
1.2.2 Di¤er Banka Kabulleri 211.750 157.660 

1.3 Akreditifler 934.074 1.036.002 
1.3.1 Belgeli Akreditifler -   42 
1.3.2 Di¤er Akreditifler 934.074 1.035.960 

1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar -   -   
1.5 Cirolar -   -   

1.5.1 T.C. Merkez Bankas›na Cirolar -   -   
1.5.2 Di¤er Cirolar -   -   

1.6 Menkul K›ymet ‹hrac›nda Sat›n Alma Garantilerimizden -   -   
1.7 Di¤er Garantilerimizden 50.808 63.997 
1.8 Di¤er Kefaletlerimizden 36.180 32.678 

II. TAAHHÜTLER 11.293.329 1.514.892 
2.1 Cay›lamaz Taahhütler 1.701.894 1.495.790 

2.1.1 Vadeli Aktif De¤erler Al›m Taahhütleri -   -   
2.1.2 Vadeli Mevduat Al›m Sat›m Taahhütleri -   -   
2.1.3 ‹fltirak ve Ba¤. Ort. Sermayesine ‹fltirak Taahhütleri -   -   
2.1.4 Kulland›rma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri -   -   
2.1.5 Menkul K›ymet ‹hrac›na Arac›l›k Taahhütleri -   -   
2.1.6 Zorunlu Karfl›l›k Ödeme Taahhütleri -   -   
2.1.7 Kredi Kart› Harcama Limit Taahhütleri 1.701.894 1.495.790 
2.1.8 Di¤er Cay›lamaz Taahhütler -   -   

2.2 Cay›labilir Taahhütler 9.591.435 19.102 
2.2.1 Cay›labilir Kredi Tahsisi Taahhütleri 9.591.435 19.102 
2.2.2 Di¤er Cay›labilir Taahhütler -   -   

III. TÜREV F‹NANSAL ARAÇLAR 1.053.169 3.194.442 
3.1 Vadeli Döviz Al›m-Sat›m ‹fllemleri 236.638 1.647.802 

3.1.1 Vadeli Döviz Al›m ‹fllemleri 117.715 829.724 
3.1.2 Vadeli Döviz Sat›m ‹fllemleri 118.923 818.078 

3.2 Para ve Faiz Swap ‹fllemleri 816.531 1.546.640 
3.2.1 Swap Para Al›m ‹fllemleri 411.961 787.194 
3.2.2 Swap Para Sat›m ‹fllemleri 404.570 759.446 
3.2.3 Swap Faiz Al›m  ‹fllemleri -   -   
3.2.4 Swap Faiz Sat›m ‹fllemleri -   -   

3.3 Para ve Faiz Opsiyonlar› -   -   
3.3.1 Para Al›m Opsiyonlar› -   -   
3.3.2 Para Sat›m Opsiyonlar› -   -   
3.3.3 Faiz Al›m Opsiyonlar› -   -   
3.3.4 Faiz Sat›m Opsiyonlar› -   -   

3.4 Futures Para ‹fllemleri -   -   
3.4.1 Futures Para Al›m ‹fllemleri -   -   
3.4.2 Futures Para Sat›m ‹fllemleri -   -   

3.5 Futures Faiz Al›m Sat›m ‹fllemleri -   -   
3.5.1 Futures Faiz Al›m ‹fllemleri -   -   
3.5.2 Futures Faiz Sat›m ‹fllemleri -   -   

3.6 Di¤er -   -   
B. EMANET VE REH‹NL‹ KIYMETLER (IV+V) 9.189.394 8.844.753 

IV. EMANET KIYMETLER 3.333.114 3.475.947 
4.1 Müflteri Fon ve Portföy Mevcutlar› 11.206 9.558 
4.2 Emanete Al›nan Menkul De¤erler 557.656 7.835 
4.3 Tahsile Al›nan Çekler 956.582 847.264 
4.4 Tahsile Al›nan Ticari Senetler 578.703 1.101.162 
4.5 Tahsile Al›nan Di¤er K›ymetler 2.063 7.016 
4.6 ‹hrac›na Arac› Olunan K›ymetler -   -   
4.7 Di¤er Emanet K›ymetler 326.160 301.255 
4.8 Emanet K›ymet Alanlar 900.744 1.201.857 

V. REH‹NL‹ KIYMETLER 5.856.280 5.368.806 
5.1 Menkul K›ymetler 1.188.986 447.440 
5.2 Teminat Senetleri 1.066.225 1.153.521 
5.3 Emtia 8.792 103 
5.4 Varant 1.205 -   
5.5 Gayrimenkul 3.028.816 2.650.229 
5.6 Di¤er Rehinli K›ymetler 217.277 153.031 
5.7 Rehinli K›ymet Alanlar 344.979 964.482 

B‹LANÇO DIfiI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 29.404.640 21.700.661
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Genel Müdür Yard›mc›lar› (Ticari)

Ayaktakiler (soldan sa¤a)

Ahmet ‹lerigelen
1. Grup Perakende Ticari Bankac›l›k Yönetimi

Hüseyin ‹mece
Fon Yönetimi ve Finansal Kurumlar

O. Reha Yolalan
Finansal Analiz ve Risk Yönetimi

Haflim F. Çelikkan
3. Grup Perakende Ticari Bankac›l›k Yönetimi

Y. Alp Ötüfl
Kurumsal Bankac›l›k Yönetimi

Erdem Aldemir
Perakende Bankac›l›k Yönetimi

Oturanlar (soldan sa¤a)

Muzaffer Öztürk
2. Grup Perakende Ticari Bankac›l›k Yönetimi

Tülay Güngen
Alternatif Da¤›t›m Kanallar› Yönetimi

Erhan Özçelik
Kurumsal Sat›fl ve Pazarlama Yönetimi

Z. Nazan Somer
Bireysel Bankac›l›k Yönetimi
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Genel Müdür Yard›mc›lar› (‹dari)

Ayaktakiler (soldan sa¤a)

Mehmet Duru
Reklam ve Halkla ‹liflkiler Direktörü

Semih Ça¤lar
Teftifl Kurulu

Ülkü Feyyaz Taktak
‹nsan Kaynaklar› Yönetimi

M. Selçuk Tamer
Operasyonlar Yönetimi

‹smet Bardakç›
Hukuk ‹flleri Yönetimi

Birol Yücel
Mali ‹fller Yönetimi

Oturanlar (soldan sa¤a)

Salih Bafla¤a
Genel Sekreterlik

Hasan Ersel
Kurumsal ve Ekonomik Araflt›rmalar Yönetimi

Alpaslan Özlü
Teknoloji Yönetimi
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Genel Müdürlük Yönetmenleri

Nilgün Abak 

Kredi Kartlar› Pazarlama

Yönetmeni 

Ayfle Abita¤ao¤lu 

E¤itim Yönetmeni 

Nefle Akar 

‹nsan Kaynaklar› Yönetmeni 

Kas›m Akdeniz 

Uygulama ve Mevzuat

Yönetmeni 

Yeflim Akdeniz 

fiube Operasyonlar› ve Nakit

Yönetmeni 

Z. Nur Berkant 

Bireysel Sat›fl Yönetmeni 

Dr. Alihan Çeliker 

Sa¤l›k ‹flleri Yönetmeni 

Çi¤dem Dayan 

Krediler Hukuk Yönetmeni 

Hakan Eken 

Kredi ve Risk Yönetmeni 

A. ‹dil Erden 

Yönetim Raporlama Sistemleri ve

Yat›r›mc› ‹liflkileri Yönetmeni 

Selçuk Ergen 

Kredi Kartlar› Müflteri Hizmetleri

ve Operasyon Yönetmeni 

Ahmet Ertüz 

‹fltirakler Yönetmeni 

Mevlüt Geyiko¤lu 

Teftifl Kurulu Baflkan Yard›mc›s›

(Soruflturma) 

Semir Güreyip 

D›fl ‹fllemler Krediler ve Hazine

‹fllemleri Yönetmeni 

Hakan Kalkan 

Hazine Yönetmeni 

E. Selçuk Karaata 

Genel Sekreter Yard›mc›s› 

Üzeyir Mehmet K›rca 

Müflteri ‹liflkileri Yönetmeni 

Asl› Gürün K›fl›nbay 

Kalite ve ‹letiflim Yönetmeni 
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Süleyman K›yar 

‹ç Kontrol Merkezi Baflkanl›¤›

Yönetmeni 

fiule Lermi 

Kurumsal Sat›fl Yönetmeni 

A. Bahad›r Minibafl 

Merkezi Operasyonlar ve

Verimlilik Uygulamalar›

Yönetmeni 

Mustafa Özata 

‹nflaat ve Emlak Yönetmeni 

Hüseyin Özdemir 

Da¤›t›m Kanallar› Gelifltirme

Yönetmeni 

Kemal Semerciler 

Genel Muhasebe Yönetmeni 

Alp Sivrio¤lu 

Finansal Muhasebe Yönetmeni 

Asuman Gülsün Sop 

Kredi Kartlar› Hukuk Yönetmeni

Z. Sinem fianl› 

Bireysel Pazarlama Yönetmeni 

Cihat Taflköy 

Perakende Krediler Yönetmeni 

S. Hakk› Tezel 

Kredi Kartlar› Finansal Planlama

ve Risk Yönetmeni 

A. Leyla Tu¤lu 

Taahhüt Hizmetleri ve Proje

De¤erlendirme Yönetmeni 

Cengiz Yamaner 

Bankac›l›k Hukuk Yönetmeni  

Bülent Y›lmaz 

Sat›n Alma ve Arfliv Yönetmeni 

DANIfiMANLAR 

M. Turgut A¤len 

Mali ‹fller Bafldan›flman› 

Alper Taner 

Genel Müdür Dan›flman› 

Halil Tafldelen 

Mali Dan›flman 
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Yap› Kredi fiubeleri

Adana 
Adana 
Atatürkbulvar› 
Barajyolu 
Cemalpafla 
Ceyhan 
Çukurova Üniv.-Balcal› (*) 
Dörtyola¤z› 
Saydam 
Ya¤cami 
Yüre¤ir 

Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 

Aksaray 
Aksaray 

Amasya 
Amasya 

Ankara 
Akay 
Anafartalar 
Ankara Organizesanayi 
Ankara Oto Sanayi Sitesi (*) 
Atasanayi 
Ayd›nl›kevler 
Bahçelievler 
Balgat 
Baflkent 
Bilkent 
Büyüksanayi 
Cebeci 
Cebeci T›p Fakültesi (*) 
Çankaya 
Çayyolu 
Demetkent (*) 
Dikmen 
Emek 
Etlik 
Farabi 
Gaziosmanpafla 
Gazi Univ. Gazi Hastanesi (*)
Gimat 
Gölbafl› 
Güvenevler 
Hacettepe 
Hacettepe Univ. Beytepe (*) 
‹bni Sina Hastanesi (*) 
‹kincisite 
Karum 
Kavakl›dere 
K›z›lay 

Kücükesat 
Meflrutiyet 
Mithatpafla 
Opera 
ODTÜ (*) 
Ostim 
Samanpazar› 
Sefaretler 
S›hhiye 
Siteler 
Ulus 
Yenimahalle 
Yenisanayi 
Yeniflehir 
Y›ld›r›mbeyaz›t 
Y›ld›z 

Antalya
Antalya 
Antalya Serbest Bölge
Akdeniz 
Alanya 
Alicetinkaya 
Belek (*) 
Dokuma 
Hal-Antalya (*) 
Kafl (*) 
Kemer 
Kemer-Çarfl› (*) 
Kepez (*) 
Kumluca 
Manavgat 
Sanayiçarfl›s› 
Side (*) 
Teomanpaflacaddesi 
100.Y›l Bulvar› 

Ayd›n
Ayd›n 
Kufladas› 
Nazilli 
Söke 

Bal›kesir
Bal›kesir 
Ayval›k 
Band›rma 
Bigadiç 
Edremit 
Gönen 

Bart›n
Bart›n 

Batman
Batman 

Bolu
Bolu 

Bursa
Bursa 
Alt›parmak 
Cumhuriyet 
Duaç›nar› 
Garajlar 
Gazc›lar 
Gemlik 
Heykel 
Hürriyet 
‹negöl 
‹znik 
Karacabey 
Küçük Sanayi Sitesi 
Mustafakemalpafla 
Organize Sanayi 
Orhangazi 
Setbafl› 
Ulucadde (*) 
Uluda¤ Üniversitesi (*)
Uluda¤ Üniversitesi   
Fakülteler(*) 

Çanakkale
Çanakkale 
Biga 
Çan 

Çorum
Çorum 

Denizli
Denizli 
Bayramyeri
Sanayiçarfl›s› 

Diyarbak›r 
Diyarbak›r 
Dicle Üniversitesi (*) 
Ofis 

Düzce
Düzce 

Edirne
Edirne 
Kap›kule (*) 
Keflan Uzunköprü 

Elaz›¤
Elaz›¤ 
F›rat Üniversitesi (*| 

Erzurum
Erzurum 

Eskiflehir
Eskiflehir ‹ki Eylül 

Gaziantep
Gaziantep 
Gaziantep Üniversitesi (*) 
fiehit Kâmil 

Giresun
Giresun 

Hatay
Antakya ‹skenderun 

Isparta
Isparta 

‹çel-Mersin
Mersin 
Mersin Serbest Bölge 
Karaduvar (*) 
Silifke Tarsus Yenimahalle 

‹stanbul 
Abide 
Akaretler 
Akmerkez 
Aksaray 
Anadoluyakas› 
Arnavutköy 
Ataköy 
Alaflehir 
Atrium (*) 
Avc›lar-Çarfl› 
Avc›lar E5 
Ayfleçavufl 
Ba¤c›lar 
Ba¤larbafl› 
Bahariye 
Bahçekap› 
Bahçelievler 
Bak›rköy 
Bakkalköy 
Bankalarcaddesi 
Barbarosbulvar› 
Bayarcaddesi 
Bayrampafla 

Bebek 
Befliktafl 
Beflyüzevler 
Beyaz›t 
Beylerbeyi 
Beylikdüzü 
Beyo¤lu 
Bo¤aziçi Üniversitesi (*) 
Bomonti 
Bostanc› 
Büyükada (*) 
Büyükçekmece 
Caddebostan 
Carrefour 
Carrefour-Ümraniye 
Cennetmahallesi 
Cihangir 
Ça¤layan 
Çarfl›-Kad›köy 
Çatalca 
Çatalçeflme 
Çeliktepe 
Çemberlitafl 
Çemenzar 
Çeflme-Güngören 
Çiftehavuzlar 
Dalyan 
Demircilersitesi 
Dikilitafl (*) 
Dörtlevent 
Dörtyol 
Elmada¤ 
Erenköy 
Esentepe 
Esenyurt 
Etiler 
Eyüp (*) 
Fatih 
Feriköy 
F›nd›kl› 
F›nd›kzade 
Fikirtepesi 
Florya 
Galata 
Gayrettepe 
Gaziosmanpafla 
G›dasitesi (*) 
Göztepe 
Gültepe 
Gümüflsüyü 
Güneflli-Center 
Güngören 
Harbiye 
Ihlamurkuyu 
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‹çerenköy (*) 
‹çmeler (*) 
‹kitelli 
‹mes Sanayi Sitesi 
‹ncirli 
‹stanbul Atatürk
Havaliman› Serbest Bölge 
‹stinye 
Kad›köy 
Ka¤›thane 
Kapal›çarfl› 
Karagümrük 
Karaköy 
Kartal 
Kas›mpafla 
Kavac›k 
Kaynarca 
Kerestecilersitesi 
K›z›ltoprak 
Kocamustafapafla 
Kozyata¤› 
Kuledibi 
Kumkap› 
Kurtköy 
Kurtulufl 
Küçükçekmece 
Küçükköy 
Küçükpazar 
Küçükyal› 
Laleli 
Levent 
Malta 
Maltepe 
Maltepe-Topkap› 
Manifaturac›larçarfl›s› 
Maslak 
Matbaac›larsitesi 
Mecidiyeköy 
Medya 
Mercan 
Merkez 
Merter 
Moda 
Niflantafl› 
Okmeydan› 
Ortaköy 
Osmanbey 
Otosanayi 
Parmakkap› 
Paflabahçe 
Pendik 
Perpa 

Perflembepazar› 
Rahmanlar 
Rami 
Samatya (*) 
Sar›yer 
Sefaköy 
S›racevizler 
Silivri 
Sirkeci 
So¤anl›k 
Sultanbeyli 
Sultançiftli¤i 
Sultanhamam 
fiaflk›nbakkal 
fiehremini 
fiehzadebafl› 
fienesenevler 
fiirinevler 
fiiflli 
Tahtakale 
Taksim 
Tarabya-Cumhuriyet 
Teflvikiye 
Topçular 
Topkap› 
Topkap›-Center 
Tuzla 
Tüccarbafl› 
THY Yönetim Binas› (*) 
Ulusmahallesi 
Unkapan› 
Ümraniye 
Üsküdar 
Valikona¤› 
Yakac›k 
Yayla 
Yedpa 
Yelde¤irmeni 
Yenibosna 
Yeniköy 
Yeflildirek 
Yeflilköy 
Yeflilyurt 
Zeynepkamil 
Zeytinburnu 

‹zmir
Aksoy 
Alia¤a 
Atatürkorganizesanayi 
Balçova 
Bayrakl› 

Bornova 
Çamdibi 
Çi¤li 
Dokuzeylül 
Ege Serbest Bölge 
Eflrefpafla 
Fevzipaflabulvar› 
Fuar 
Gazibulvar› 
Güzelyal› 
Halitziya 
Hisarönü 
Ifl›kkent 
‹nönü Caddesi 
Karaba¤lar 
Karfl›yaka 
Kemalpafla 
Konak 
Kordon 
Mustafabey 
Sanayisitesi 
4.Sanayisitesi (*) 
Site 
fiaireflref 
fiirinyer 
Torbal› (*) 
Üçyol 
Yeniliman 
Yenikent 

Kahramanmarafl
Kahramanmarafl 

Karabük
Karabük 

Karaman
Karaman 

Kars
Kars 

Kastamonu
Kastamonu 

Kayseri
Kayseri 
Kayseri Organize Sanayi (*) 
Düvenönü 

K›r›kkale
K›r›kkale 

K›rklareli
K›rklareli Babaeski
Lüleburgaz 

Kocaeli/‹zmit
‹zmit 
Gebze
Gebze Organize San. (*) 
Gölcük 
Gölcük Donanma 
Komutanl›¤› (*) 
Körfez 
REAL-‹zmit (*) 

Konya
Konya 
Kundurac›larsitesi (*)
Nalçac› 

Malatya
Malatya
‹nönü Üniversitesi (*) 

Manisa
Akhisar 
Manisa 
Manisa Sanayi Sitesi (*) 
Salihli 
Soma 
Turgutlu 

Mardin
Mardin K›z›ltepe (*) 

Mu¤la
Mu¤la 
Bodrum 
Dalaman 
Fethiye 
Göcek (*) 
Güllük (*) 
Halikarnas (*) 
‹çmeler-Marmaris (*)
Marmaris (*)
Marmaris 
Milas 
Turgutreis (*) 

Nevflehir
Ürgüp 

Ni¤de
Ni¤de 

Ordu
Ordu 

Rize
Rize 

Sakarya
Adapazar› Sanayiçarfl›s› 

Samsun
Samsun 
Bafra 
Bu¤daypazar› 

Sivas
Sivas 

fianl›urfa
fianl›urfa 

Tekirda¤
Tekirda¤ 
Çerkezköy 
Çorlu 

Tokat
Tokat 

Trabzon
Trabzon Akçaabat 

Uflak
Uflak 

Van
Van 
100.Y›l Üniversitesi (*) 

Yalova
Yalova 

Zonguldak
Zonguldak Çaycuma
Devrek Kdz. Ere¤li 

(*) Ba¤l› fiubeler
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Yurtd›fl›nda Yap› Kredi

fiube: 

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. 
BAHREYN 

Bahrain Development Bank,
2nd Floor,Diplomatic Area
P.O.Box:10615
Manama-BAHREYN 
Tel : (00 973) 530 313 
Faks : (00 973) 530 311 
Teleks : 9931 yapibah bn 

9935 yapibah bn 

‹fltirakler: 

Yap› Kredi Bank (Deutschland)
A.G. Frankfurt ALMANYA 
Mainzer Landstrasse 46 
60325 Frankfurt am Main
ALMANYA 
Tel :(00 49 69) 971 360 
Faks :(00 49 69) 971 36399 

Yap› Kredi Bank (Nederland)
N.V. Amsterdam HOLLANDA 
Herengracht 446, 1017 CA
Amsterdam HOLLANDA
Tel :(00 3120) 344 55 55 
Faks :(00 3120) 344 55 66 

Yap› Kredi Moscow
Moskova RUSYA 
Construction 2, House 1
Goncharnaya Nabereznaya
109172 Moskova RUSYA 
Tel :(00 7095) 234 98 89 
Faks :(00 7095) 956 19 72 

Temsilcilikler: 

ALMANYA

Stuttgart 
Tübingerstrasse l 
70178 Stuttgart ALMANYA 
Tel : (00 49 71 1) 248 177- 233
869 
Faks : (00 49 71 1)236 96 10 
E-Posta: ykb. stuttgart@usa.net 

Köln 
Marzellenstrasse 12-14 
50667 Köln-ALMANYA 
Tel : (00 49 221) 136 720-136
750 
Faks : (00 49 221) 131 140 
E-Posta: ykb. koln@usa.net 

Münih 
Goethestrasse 11 
80336 München ALMANYA 
Tel : (00 49 89)597 790- 597
791 
Faks : (00 49 89)550 4451 
E-Posta: ykb.munih@usa.net 

RUSYA

Moskova 
Construction 2, House 1
Goncharnaya Naberezhnaya
109172 Moskova RUSYA 
Tel :(00 7095) 234 98 89 
Faks :(00 7095) 956 19 72
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Finar Kurumsal Tasar›m taraf›ndan üretilmifltir.



Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. 
Genel Müdürlük
Yap› Kredi Plaza D Blok Levent 80620 ‹stanbul
Tel: (0212) 339 70 00 Faks: (0212) 339 60 00 Teleks: 24718 yage tr e-posta: info@ykb.com
www.ykb.com




