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YÖNET‹M KURULU MESAJI

Say›n Ortaklar›m›z,

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin 60. Hesap Y›l› Ola¤an 
Genel Kurulu’nu onurland›ran say›n ortaklar›m›za 
hofl geldiniz diyor, Bankam›z›n 2003 Mali Y›l› 
Bilanço ve Kâr-Zarar Tablosu’nu görüfl ve 
onaylar›n›za sunuyoruz.

2003’te, ekonomiyi sürdürülebilir bir büyüme 
yoluna yöneltmeyi amaçlayan ekonomik 
program›n uygulamas›na devam edilmifl, y›l›n ilk 
çeyre¤inde yaflanan Irak krizinin etkileri 
beklenenden az olmufl ve ekonomide olumlu 
geliflmeler yaflanm›flt›r. Türkiye ekonomisi 
2002’de bafllayan h›zl› büyüme performans›n› 
2003 y›l›nda da sürdürmüfltür. 2002’de %7.8 artan 
Gayrisafi Yurtiçi Has›lan›n 2003’te %5’in üzerinde 
artt›¤› tahmin edilmektedir. 2003’te tüketici 
fiyatlar›ndaki art›fl, hükümetin hedefi olan %20’nin 
alt›nda, %18.4 olarak gerçekleflmifltir. Böylelikle, 
enflasyon oran› son 27 y›l›n en düflük seviyesine 
gerilemifltir. 2003’te, büyüyen ekonominin 
etkisiyle hammadde gereksinimindeki art›fl, 
ithalat›n ihracattan daha h›zl› artmas›na yol 
açm›flt›r. 2003’ün ilk 11 ay›nda ithalat, bir önceki 
y›l›n ayn› dönemine göre %31 artm›fl, ihracat›n 
ayn› dönemdeki art›fl› ise %29 olmufltur. Bu 
geliflmeler sonras› Ocak-Kas›m 2003 döneminde 
d›fl ticaret aç›¤› %37 artarak 18,3 milyar Amerikan 
dolar› olarak gerçekleflmifltir. Artan d›fl ticaret 
aç›¤›n› yükselen turizm gelirleri bir oranda telâfi 
etse de, cari ifllemler aç›¤› bir önceki y›la göre 
önemli ölçüde artm›fl ve y›l›n ilk 11 ay›nda
4,2 milyar Amerikan dolar› olmufltur. 2003’e
%55-60 aral›¤›nda bafllayan Hazine ihale faizleri, 
enflasyonda görülen düflüfl ve beklentilerdeki 
iyileflmelerle y›lsonunda %30 seviyesinin alt›na 
inmifltir. 2003’e 1.600.000 TL seviyesinde 
bafllayan Amerikan dolar› kuru, ekonomik istikrara 
olan güvenin artmas›, sermaye giriflleri ve yat›r›m 
arac› olarak Türk Liras›’na geçifl e¤iliminin 
artmas›yla y›l› 1.400.000 TL seviyesinin alt›nda 

kapatm›flt›r .  2002 sonunda 1.05 olan               
Euro / Amerikan dolar› paritesi 2003 sonunda 
1.25’e yükselmifltir.

Bu ekonomik geliflmelerin bankac›l›k sektörüne 
etkileri genelde olumlu olmufltur; ancak faizlerin 
düflmesi ve faiz marjlar›n›n azalmas› bankalar› 
bireysel ve ticari bankac›l›k alanlar›na daha a¤›rl›k 
vermeye itmifl ve bu konularda rekabet oldukça 
artm›flt›r.

Bankam›z bu yo¤un rekabete karfl›n 2003’te
tüm önemli ürünlerde pazar paylar›n› koruyarak, 
hatta art›rarak, geleneksel piyasa etkinli¤ini 
sürdürmüfltür. Vadesiz ve vadeli TL mevduat 
ürünlerinde pazar paylar›m›z s›ras›yla %5.8 ve 
%7.5 seviyelerinde, ticari kredilerdeki pazar 
pay›m›z ise %10.5 seviyesinde gerçekleflmifltir. 
Sektörde lider konumda oldu¤umuz kredi kart› 
ciromuz %59 artm›fl ve pazar pay›m›z 2003’ün
son ay›nda %28 olarak gerçekleflmifltir. 

Yüksek hizmet kalitemiz, ça¤dafl bankac›l›k 
anlay›fl›m›z ve bireysel bankac›l›ktaki öncü 
konumumuz sonucu al ›nan ücret ve 
komisyonlar›m›z 2003’te 621 trilyon TL’ye ulaflm›fl 
ve bankam›z, sektördeki liderli¤ini korumufltur. 
2003’te ücret ve komisyon gelirlerimiz ve menkul 
k›ymet arac›l›k komisyonlar› gibi bankac›l›k hizmet 
gelirlerinden elde etti¤imiz faiz d›fl› gelirler, toplam 
operasyonel giderlerimizin %106’s›n› karfl›lam›flt›r.

Yönetim Kurulumuz, 2003 bafl›nda, banka ana 
ortaklar›n›n yönlendirilmesiyle kurumsal yönetim 
ilkelerinin eksiksiz uygulanmas› seferberli¤ini 
bafllatm›flt›r. Bu kapsamda gerçeklefltirilen 
profesyonel çal›flmalar sonucu, yasal nedenlerle 
kurulmufl komitelere ek olarak, Yönetim 
Kurulu’nun karar almas›na yard›mc› olacak teknik 
çal›flmalar› yapmak üzere Yönetim Gelifltirme ve 
Aktif De¤erlendirme Komiteleri çal›flmalar›na 
bafllam›flt›r. Yönetim Gelifltirme Komitesi, yönetim 

ilkelerinin belirlenmesi ve üst düzey yöneticilerin 
de¤erlendirilmesi konular›nda çal›flmalar yaparken 
Aktif De¤erlendirme Komitesi ana faaliyet konusu 
d›fl›nda kalan varl›klar›n likide edilmesine yönelik 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu, 
ola¤an toplant›lar›n› ayda iki kez yapmaktad›r. 
Yap› Kredi’nin iç mevzuat›n› gelifltirme çabalar›n›n 
sonucu olarak, 2003’te haz›rlanan ya da yenilenen
5 yönetmelik, Yönetim Kurulu taraf›ndan 
onaylanm›flt›r.

Yap› Kredi hisse senetleri 2003’te de ‹MKB'de en 
çok tercih edilen hisse senedi olmufltur. ‹MKB 
verilerine göre Yap› Kredi hisse senedi, 2003’te 
15,2 katrilyon TL’lik ifllem hacmiyle borsan›n yine
en çok ifllem gören menkul de¤eridir. 

Yap› Kredi’nin, 2003 sonu itibariyle toplam
aktifleri 20,9 katrilyon TL’ye, toplam özkaynaklar› 
3,5 katrilyon TL’ye ulaflm›flt›r. 2003 sonu itibariyle 
bankam›z›n sermaye yeterlilik rasyosu ise yasal 
s›n›r›n iki kat üzerinde, %18.5 olarak 
gerçekleflmifltir. Toplam mevduat 13,4 katrilyon 
TL’yi aflm›flt›r. D›fl ifllemler ciromuz %30’un 
üzerinde artarak 23,1 milyar Amerikan dolar›na 
ulaflm›flt›r.

Bankam›z›n 2003 y›l› net kâr› 162 trilyon TL olarak 
gerçekleflmifltir. Faizlerin y›l içerisinde düflmesinin 
yan› s›ra, gerçek bankac›l›k alan›ndaki öncü 
konumumuzun, elde edilen yüksek ücret ve 
komisyon gelirlerinin ve operasyonel giderlerde
sa¤lanan tasarrufun kâra katk›lar› olumlu 
olmufltur.

2003’ü baflar›yla tamamlamam›zda önemli 
katk›lar› olan tüm Yap› Kredi çal›flanlar›na teflekkür 
ve takdirlerimizi 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.
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GENEL MÜDÜR MESAJI

De¤erli Ortaklar›m›z,

2003 y›l›ndaki geliflmeleri de¤erlendirdi¤imiz 
faaliyet raporumuzda sizlere seslenmekten 
duydu¤um mutlulu¤u ifade ederek mesaj›ma 
bafll›yorum. Yap› Kredi camias›, 2002 y›l›n›n 
Haziran ay›ndan itibaren ola¤an ifl dinamiklerinin 
d›fl›nda geliflmelerle muhatap oldu. Karfl› karfl›ya 
kald›¤›m›z konum, zorluklar› ile beraber bize 
farkl› bir tecrübe de sa¤lad›. Bu süreç içinde 
Yap› Kredi tak›m›, kesintisiz hizmet sa¤lamak 
amac› ile çal›fl›rken yeni kazan›mlar edindi. Söz 
etti¤im birikim, bu aç›dan bak›ld›¤›nda ifl yap›fl 
biçimimizin sa¤lamlaflmas›na katk›da 
bulunurken, daha önce tan›flmad›¤›m›z bir 
eksende hareket etme yetene¤ini de kazand›rd›. 
Bugün, Yap› Kredi'nin kurumsal duruflu ile ilgili 
yasal bir belirsizlik kalmam›flt›r. Ana ortaklar›m›z, 
Yap› Kredi’nin ve Türk ekonomisinin ç›karlar› 
do¤rultusunda kurumsal bir yol haritas› üzerinde 
birleflmifltir. Bu yol haritas›, Bankam›z ile ilgili 
ge l i flmeler in  bankac › l › k  teamül ler i  
do¤rultusunda ve hiç bir bofllu¤a yer vermeden 
ele al›nmas›n› sa¤lamaktad›r. Bizim aç›m›zdan 
önemli olan; Yap› Kredi'yi tam tak›m
s a h i p l e n m e k  v e  ö z g ü v e n  i ç i n d e  
sergileyece¤imiz tav›r ve performansla, 
geçmiflten bugüne Yap› Kredi camias›n›n bu 
yol haritas› üzerindeki tafl›y›c› rolünü sürdürmek 
olmufltur. 

Yak›n geçmiflte yaflad›klar›m›z› de¤erlendirdikten 
sonra gelece¤e nas›l bakt›¤›m›za de¤inece¤im: 
Gerçek bankac›l›k dedi¤imiz kavram, Türk 
bankac›l›k sisteminin tarihçesinde her 
zamankinden çok daha fazla ön plandad›r. Türk 
bankalar›n› gerçek bankac›l›k yapmaya iten 
koflullar beraberinde faiz marjlar›n›n daralmas›n› 

h›zland›racak, sektörün tümünde faiz d›fl› 
gelirleri art›rma, bir baflka ifadeyle müflteriye 
evrensel geçerlilik tafl›yan anlamda bankac›l›k 
hizmetini sunma yönünde bir bask› 
oluflturacakt›r. Dolay›s›yla, önümüzdeki 
dönemde asli olarak faaliyetlerden gelir 
üretebilmek bankalar›n kâr kaynaklar›n›n 
bafl›nda gelecektir. 

Gerçek bankac›l›k kaynakl› gelir üretebilme 
konusunda sistem içinde kendini en iyi biçimde 
pozisyonlam›fl bankalardan biri Yap› Kredi'dir. 
Gerçek bankac›l›¤›n ve kaliteli hizmetin sektörde 
birincil hedef olarak flekillenmeye bafllad›¤› bu 
dönemler, altyap› yat›r›m›n› tamamlam›fl, 
e¤itimli insan kayna¤›yla hizmet kültürünü tesis 
etmifl olan Bankam›z›n fark›n› belirgin bir 
biçimde gözler önüne serecektir. 

Mali piyasa ve bankac›l›k sisteminde özetledi¤im 
geliflmeler do¤rultusunda, Yap› Kredi’nin ifl 
alan›ndaki etkinli¤i art›rmak için bu geliflmelere 
uyum sa¤layacak yeni bir organizasyonel 
yap›lanma gere¤ini duyduk. 4 A¤ustos 2003 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, stratejik 
hedeflerimizi hayata geçirmek için ifl 
süreçlerimize bir dizi yenilikler getirdik. 
Stratejimizde temel ald›¤›m›z de¤erlerin 
baz›lar›n› ise afla¤›daki flekilde belirledik: 
Buras› Yap› Kredi; Kurumsal yönetiflim anlay›fl›, 
insan kayna¤›n›n çal›flma ahlak›, de¤iflime olan 
yatk›nl›¤›, teknolojinin gücü ve müflterilerinin 
üstün hizmet talepleri  kavramlar›n› ,  
Hizmette s›n›r yoktur: Yayg›n ve sad›k müflteri 
taban›, her koflul alt›nda bireyleri ve kurumlar› 
iyi tan›may› ve onlara özgün hizmet verebilmeyi, 
Yap› Kredi benim: Yap› Kredi’nin fark›n› iyiden 
iyiye hissettirmek için tak›m olarak sorumluluk 
alabilmeyi tan›mlad›k. 

Say›n Yap› Kredi hissedarlar›,

Bir kurumun kurum olabilmesi için kendi
de¤erlerini üretmesi ve bunlar› toplumun
hizmetine sunmas› gerekir. 
Yeni yap›lanmam›zda bize yol gösteren stratejik 
de¤erler, verdi¤imiz hizmetleri tan›mlayan yani 
Yap› Kredi'yi anlatan de¤erlerdir. 
Önümüzdeki dönemde de amac›m›z, 
çal›flanlar›m›z›n dinamizmi ile örgüt yap›m›z›n 
etkinli¤ini örtüfltürmek ve içinde bulundu¤umuz 
piyasalarda gücümüzü ortaya koymakt›r. 
Kofltu¤umuz maratonun sonunda Yap› Kredi'nin 
60 y›ld›r oldu¤u gibi yine öncü ve lider olaca¤›na 
eminim. Ve bu güveni bizlere hissettirdi¤iniz 
için sizlere özellikle teflekkür eder, esenlikler 
dilerim. 

Sayg›lar›mla,

Naci SI⁄IN
Genel Müdür
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TÜRK‹YE EKONOM‹S‹

Enflasyonu düflürmeyi ve kamunun borç yükünü 
mali disiplin ile hafifletmeyi amaçlayan, bir yandan 
da yap›sal reformlar ile ekonomiyi sürdürülebilir 
bir büyüme yoluna yöneltmeyi hedefleyen 
ekonomik program›n uygulanmas›na 2003’te de 
devam edildi. Y›l›n ilk çeyre¤inde, Irak Savafl›n›n 
yaratt›¤› tedirginli¤in etkisiyle döviz kurlar› ve faiz 
oranlar›nda gözlenen yükselifl, çat›flmalar›n Nisan 
bafl›nda sona ermesi ile durdu ve ilerleyen zaman 
diliminde iyileflen beklentiler, gerek kurlar›n,
gerekse faizlerin h›zla gerilemesini sa¤lad›.

2001’deki ciddi daralman›n ard›ndan 2002’de 
yeniden büyüme trendi gösteren Türkiye 
ekonomisi, geçti¤imiz y›l da bu performans›n› 
sürdürmeyi baflard›. Bu do¤rultuda, Gayrisafi
Milli Has›la (GSMH), ilk 9 ayl›k dönemde
%5.2 oran›nda büyüdü. Bu dönemde en h›zl› 
büyüyen sektörler, s›ras›yla, %9.0 ile ulaflt›rma, 
%7.6 ile ticaret ve %6.8 ile sanayi olurken, tar›m 
sektöründe %0.5 ve inflaat sektöründe %16.2’lik 
daralmalar yafland›. Harcamalar yönünden 
bak›ld›¤›nda ise, özel tüketimin %4.9 ve özel 
yat›r›m harcamalar›n›n %13.5 oran›nda artt›¤›, 
kamu tüketim ve yat›r›m harcamalar›n›n ise,
s›k› maliye politikalar›n›n sonucunda, s›ras›yla,
%2.3 ve %18.5 darald›¤› gözlendi. ‹hracattaki 
%16’l›k art›fl ve stoklardaki birikim de GSMH’nin 
büyümesine önemli katk› sa¤lad›. GSMH oran›n›n 
2003 y›l› için yaklafl›k %5 seviyesinde 
gerçekleflmesi bekleniyor.

2003’te üretimdeki h›zl› art›fl›n iflsizlik oran›na 
yans›mas› ise beklenen ölçüde de¤ildi. 2002’nin 
üçüncü çeyre¤inde %9.6 olan iflsizlik oran›, 
2003’ün ayn› döneminde %9.4 seviyesindeydi.

2003’ün ilk 11 ayl›k döneminde, ekonomideki 
büyümeyle birlikte artan hammadde ihtiyac› 
nedeniyle ithalat ihracattan daha h›zl› artt› ve
d›fl ticaret aç›¤› bir önceki y›l›n ayn› dönemine 
göre %36.9’luk art›fl göstererek 18,3 milyar 
Amerikan dolar›na ulaflt›. ‹thalat, bir önceki y›l›n 
ayn› dönemine göre %31.4 oran›nda artarak
60,7 milyar Amerikan dolar›na ulafl›rken, ihracat 
hacmi %29.2 art›flla 42,4 milyar Amerikan dolar› 
seviyesinde kald›.

D›fl ticaret aç›¤›ndaki geniflleme, hizmet ve yat›r›m 
gelirleri toplam›ndaki iyileflmeye ra¤men, 
geçti¤imiz y›l›n ilk 11 ay›nda hemen hemen 
dengede olan cari ifllemlerin 4,2 milyar Amerikan 
dolar› aç›k vermesine neden oldu. Ayn› dönemde, 
ödemeler dengesinin finans hesab›nda ise
- IMF kredileri d›fl›nda - net 4,4 milyar Amerikan 
dolar› tutar›nda sermaye girifli gerçekleflti.
Cari aç›¤›n finansman›nda çok önemli etkenlerden 
birisi olan net hata ve noksan kalemi, kayna¤› 
belli olmayan 2,9 milyar Amerikan dolar› girifl
ile aç›¤›n büyümesini önemli derecede engelledi. 
Bu geliflmeler sonucunda, ilk 11 ayda rezervler 
3 milyar Amerikan dolar› artt›.

2003’te bütçe gelirleri reel olarak 2002
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda %4.5 artarken faiz 
harcamalar›ndaki %10’luk reel azalman›n da 
etkisiyle bütçe harcamalar›nda %3.4’lük reel bir 
düflüfl gerçekleflti. Faiz d›fl› harcamalarda ise 
%1.2’lik reel art›fl görüldü. Bu geliflmeler 
sonucunda, 2003’te konsolide bütçe aç›¤›
39,8 katrilyon TL olurken, faiz d›fl› bütçe dengesi 
18,8 katrilyon TL fazla verdi.

Y›l›n bafl›nda %55-60 seviyelerinde olan ve Irak 
Savafl›n›n yaratt›¤› tedirginli¤in etkisiyle %60’›n 
üzerine ç›kan Hazine ihale faiz oranlar›; 
çat›flmalar›n Nisan bafl›nda sona ermesinin 
ard›ndan oluflan olumlu havayla birlikte h›zl›
bir düflme e¤ilimine girdi. Ayr›ca, enflasyonda 
yakalanan düflme trendi, beklentilerde iyileflme 
ve döviz cinsinden yat›r›m araçlar›ndan
TL cinsinden yat›r›m araçlar›na yönelimin artmas› 
da bu oran›n y›lsonunda %30’un alt›na kadar 
inmesini sa¤lad›. Böylece, bu dönemde 
gerçekleflen faizler, Hazinenin ihale yöntemiyle 
borçlanmaya bafllad›¤› tarihten bu yana 
kaydedilen en düflük faizler oldu.

Dalgal› kur rejimi uygulamas› geçti¤imiz y›l da 
sürdürüldü ve Merkez Bankas›, kurlara ancak afl›r› 
dalgalanma olarak de¤erlendirdi¤i hareketler söz 
konusu oldu¤unda müdahalede bulundu.
Bu koflullar alt›nda, 2002 sonunda 1.650.000 TL 
seviyesinde olan Amerikan dolar› kuru,
Mart 2003’te 1.750.000 TL’nin üzerine ç›kmas›na 

karfl›n daha sonra geriledi. Ekonomik tutarl›l›¤a 
iliflkin güvenin artmas›, yeni sermaye giriflleri ve 
yat›r›m arac› olarak dövizden TL’ye geçifl e¤iliminin 
güçlenmesi ile 1.350.000 TL seviyesine kadar 
geriledikten sonra, y›l› 1.400.000 TL düzeyinde 
kapatt›. 2003’e TL karfl›s›nda 1.727.000 TL 
seviyesinde bafllayan Euro ise y›lsonunda 
1.766.000 TL’ye ulaflt›. Amerikan dolar› ve 
Euro’nun TL karfl›s›ndaki de¤iflim oranlar› 
aras›ndaki dikkat çekici fark, 2002 sonunda
1.05 olan Amerikan dolar› / Euro çapraz kurunun 
2003 sonunda 1.26’ya yükselmesinden 
kaynakland›.
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Merkez Bankas›’n›n y›l boyunca izledi¤i politika da enflasyonla mücadele yönündeydi. Enflasyon dinamiklerinin geliflimine, ileriye yönelik beklentilere ve 
alg›lanan risklere göre belirledi¤i k›sa vadeli faiz oranlar›n›n yard›m›yla Merkez Bankas›, enflasyon oran›n›n düflürülmesinde önemli rol oynad›. 2002’de 
toptan eflya fiyat endeksine (TEFE) göre %30.8 ve tüketici fiyatlar› endeksine (TÜFE) göre  %29.7 olan y›ll›k enflasyon, geçti¤imiz y›l TEFE’de %13.9 ve 
TÜFE’de ise %18.4 olarak gerçekleflti. Böylelikle, y›l›n bafl›nda TÜFE için belirlenen %20’lik enflasyon hedefi tutturulmakla kalmad›, bu seviyenin alt›nda 
de¤erler görülmüfl oldu.

199919981997 2000
%68.8%69.7%99.1 %39.0

2002
%29.7

2003
%18.4

2001
%68.5



2003’te dünya ekonomisindeki büyüme oran›n›n 
%3.2 olarak aç›klanmas› bekleniyor. ABD’de ise 
bu oran›n, 2003’te artan verimlili¤in de etkisiyle, 
%2.6 olarak gerçekleflmesi öngörülüyor. Buna 
karfl›n, ‘ikiz aç›klar’ olarak da nitelendirilen cari 
ifllemler ve bütçe aç›klar›n›n endifle verici 
boyutlarda yükselmesi, ABD ekonomisindeki 
olumlu say›labilecek gidiflat› gölgeledi. Amerikan 
dolar› / Euro paritesi; söz konusu sorunlar ve 
genel jeopolitik belirsizliklerin de etkisiyle y›l 
içinde Euro lehine art›fl›n› sürdürerek Aral›k 2003
itibariyle 1.26 seviyesine kadar yükseldi.

DÜNYA EKONOM‹S‹

2003’e genel aç›dan bak›ld›¤›nda, dünya ekonomisinin birkaç y›ld›r süren durgunluktan ç›kma yolunda ilk sinyalleri vermekte oldu¤u görülüyor. 
Y›l›n ilk çeyre¤inde Irak kriziyle öne ç›kan jeopolitik belirsizlikler yerini göreceli olarak istikrarl› bir duruma b›rak›rken ABD ve Güney Do¤u 
Asya ekonomilerinde sürdürülebilirli¤i merakla izlenen canlanmalar da kayda de¤er geliflmeler aras›nda yer ald›. Buna karfl›l›k, Avrupa’daki
durgunluk sürerken, Japonya ise olumlu sinyallere ra¤men tam anlam›yla bir canlanma sürecine girmifl görünmedi.

Japon ekonomisinin ise 2003’te sürpriz bir 
biçimde canlanma sinyalleri verdi¤i görüldü. 
2003’teki büyüme oran›n›n %2 seviyelerinde 
olaca¤› öngörülse de yap›lan de¤erlendirmeler, 
Japonya’da tutarl› bir büyüme dönemine 
girildi¤ini söylemek için henüz erken oldu¤unu 
gösteriyor. Güney Do¤u Asya ülkeleri ve Çin ile 
süregelen ticari iliflkilerin, k›sa dönemde 
büyümenin artmas›na ve yat›r›mlar›n 
h›zlanmas›na yol açt›¤› görüldü. Bununla birlikte, 
flirketler kesimi ve bankac›l›k sektörünün 
sorunlar›, kamu borçlanmas›ndaki h›zl› art›fl ve 
deflasyonist beklentiler, ekonomik büyümenin 
tutarl›l›¤› yolundaki en önemli engeller olarak 
kendini hissettirdi.

Di¤er ülkelere k›saca bak›ld›¤›nda, Çin ve 
Hindistan 2003’te de güçlü bir büyüme trendi 
içindeydi. Çin ekonomisinin büyüme h›z›n›n 
%7.5’i aflmas› ve bu oran›n Hindistan için
%5.6 seviyelerinde gerçekleflece¤i tahminleri,
bu kan›y› güçlendirdi. Latin Amerika ülkelerinde 
ise, iç talebin zay›f olmas›na karfl›n güçlü
ihracat e¤ilimi ile desteklenen genel bir 
ekonomik toparlanma görüldü.  Benzer flekilde, 
Rusya da, 2003’ü ekonomik büyüme trendiyle
tamamlayan ülkeler aras›nda yer ald›.

Avrupa için 2003’ün ekonomik aç›dan baflar›l› 
bir y›l oldu¤unu söylemek zor. Y›l›n ilk yar›s›nda; 
Almanya, ‹talya, Fransa, Hollanda ve genel olarak 
tüm Euro bölgesinde ülke ekonomilerinin, 
durgunluk, hatta gerileme yoluna girdi¤i görüldü. 
Tüketicinin güvenindeki azalma, Euro’nun 
Amerikan dolar› karfl›s›nda de¤er kazanarak 
rekabet gücünü yitirmeye bafllamas› ve zay›f 
flirket bilançolar› da Avrupa’daki temel ekonomik 
sorunlar› oluflturdu. Bu ba¤lamda, Euro 
bölgesindeki ekonomik büyümenin, 2003 sonu
itibariyle %0.5’i aflmamas› bekleniyor.
Önümüzdeki dönemde, bölgedeki büyüme h›z› 
art›fl›n›n, Alman ve Frans›z ekonomilerinde 
uygulanan yap›sal reformlar›n h›zland›r›lmas›na 
ba¤l› oldu¤u düflünülüyor.
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2003, gerek bankalararas› piyasalarda, gerekse 
müflteri ifllemlerinde ifllem hacmi, pazar paylar› 
ve kârl›l›k art›fl› aç›s›ndan olumlu bir y›ld›. 
Yap› Kredi Hazine Yönetimi, konusunda uzman 
personeli ve güçlü altyap›s›ndan ald›¤› destekle, 
Türk bankac›l›k sisteminde y›llard›r elinde 
bulundurdu¤u liderli¤ini pekifltiren ve finans 
piyasas›n› flekillendiren faaliyetlerini 2003’te de 
sürdürdü.

Yap› Kredi, tüm fon yönetimi ürünlerinde, 
müflterilerine, hemen her ölçekte ifllemi her türlü 
da¤›t›m kanal› ile sunuyor. Yat›r›m fonu, hisse 
senedi, mevduat, hazine bonusu, Eurobond, 
devlet tahvili, yabanc› para tahvili ve repo gibi 
birçok yat›r›m ürünü; 420’yi aflk›n Yap› Kredi 
flubesinin yan› s›ra Teletel, Teleweb ve Tele24 
gibi alternatif da¤›t›m kanallar› arac›l›¤›yla
Yap› Kredi müflterilerine ulaflt›r›l›yor.

Yap› Kredi, geçti¤imiz y›l, döviz fiyatlamas›nda da 
pek çok yerli ve yabanc› bankan›n referans ald›¤› 
ve izledi¤i piyasa yap›c›s› konumunu korudu. 
2003’te Yap› Kredi’nin müflteri döviz ifllem hacmi, 
bir önceki y›la göre %32 artarak 17,5 milyar 
Amerikan dolar›ndan 23,1 milyar Amerikan 
dolar›na ulaflt›. Merkez Bankas› verilerine göre, 
bu rakamlar, y›l bafl›nda %11.4 olan pazar pay›n›n 
%12.3’e yükseldi¤i anlam›na geliyor. Interbank 
ifllemleri de hesaba kat›ld›¤›nda, Yap› Kredi’nin 

toplam döviz cirosu 40,5 milyar Amerikan dolar›na 
ulaflarak bir önceki y›la göre %47 art›fl göstermifl 
oluyor.

Hazine bonosu, devlet tahvili ve T.C. Hazinesinin 
ihraç etti¤i Eurobond’lar›n fiyatland›r›lmas›nda 
öteden beri lider ve piyasa yap›c›s› konumda olan 
Yap› Kredi, 2002’deki devlet iç borçlanma 
senetlerinde en çok ifllem yapan banka olma 
özelli¤ini 2003’te de sürdürdü. ‹MKB verilerine 
göre, 37,5 katrilyon TL’si ‹MKB tahvil ve bono 
piyasas›, 11,5 katrilyon TL’si ise bankalararas› 
piyasa ve müflteri ifllemi olmak üzere, toplamda 
49 katrilyon TL’lik yüksek bir ifllem hacmi 
yakalayan Yap› Kredi, müflteri hacminde %6.5 
olan saklama pazar pay›n› ise, y›l sonunda
%8’e yükseltti.

Yap› Kredi, T.C. Hazinesinin uygulad›¤› piyasa 
yap›c›l›¤› sistemi kapsam›nda yer alan ve piyasa 
yap›c›s› lisans›n› elinde bulunduran 11 banka 
aras›nda bulunuyor. Yap› Kredi, ayn› zamanda, 
TRLIBOR piyasas›nda faaliyet gösteren
10 bankadan biri olma özelli¤ini koruyor.

Yo¤un bir rekabetin yafland›¤› yat›r›m fonlar› 
pazar›nda, Yap› Kredi, kurucusu oldu¤u ve çeflitli 
risk kategorilerine göre ayr›flt›rd›¤› yat›r›m fonlar› 
ile yat›r›mc›lara en uygun seçenekleri sunuyor. 
Gerek flubeleri, gerekse alternatif da¤›t›m kanallar› 
arac›l›¤› ile müflterilerine 7 gün / 24 saat

fon hizmeti veriyor. Yap› Kredi’de sat›fla sunulan, 
hisse fon ve karma fonun yer ald›¤› A tipi fonlar 
ile likit fon, de¤iflken fon, tahvil / bono fonu       
ve yabanc› menkul k›ymet fonundan oluflan      
B tipi fon ailesi, yat›r›mc›lara çok seçenekli yat›r›m 
olanaklar› sunuyor. 2002 sonunda toplam       
902 trilyon TL olan Yap› Kredi fonlar›, 2003 
sonunda, %89’luk art›flla 1,7 katrilyon TL’ye ulaflt›.

Müflteri say›s› ve mevduat hacmiyle mevduat 
pazar›nda önde gelen bankalar aras›nda yer alan 
Yap› Kredi, 2003 sonunda 1,2 katrilyon TL’si 
vadesiz ve 4,6 katrilyon TL’si vadeli olmak üzere 
toplam 5,8 katrilyon TL mevduat büyüklü¤üne 
ulaflt›. Vadeli TL mevduat pazar›nda %7.5’lik
paya sahip olan Yap› Kredi, %10.2’lik pazar
pay›yla DTH pazar›n›n da önde gelen bankalar› 
aras›nda bulunuyor. 2003 sonunda 5,4 milyar 
Amerikan dolar› DTH olmak üzere toplamda
13,2 katrilyon TL’ye ulaflan müflteri mevduat› 
hacmi; müflterilerinin Yap› Kredi’ye olan güvenini 
ve Yap› Kredi’nin sundu¤u hizmetlerin kalitesini 
yans›t›yor.

FON YÖNET‹M‹

Yap› Kredi, uluslararas› platformdaki bankac›l›k 
çal›flmalar›n›, sahip oldu¤u sayg›n ve güvenilir 
imaj›n› daha da sa¤lamlaflt›rarak sürdürüyor.
Kurdu¤u muhabirlik iliflkilerinde etkin,
profesyonel ve titiz bir yaklafl›m göstermeyi ilke 
edinen Yap› Kredi, dünyan›n önde gelen finans 
kurumlar›n›n Türkiye'ye aç›lan önemli kap›lar›ndan 
birisi konumunda bulunuyor.

Uluslararas› piyasadaki belli bafll› tüm kredi 
sigortas› kurumu ve banka ile çal›flan Yap› Kredi, 
özellikle d›fl ticaret hacminin yüksek oldu¤u 

ülkelerin ihracat destekleme kurumlar›yla yak›n 
iliflkilerini ve bu kurumlar›n toplam ifllem 
hacminde Türkiye'deki ilk üç banka aras›ndaki 
yerini koruyor.

Ticari banka say›s›n›n yirminin üzerinde oldu¤u 
Türkiye’de, Yap› Kredi’nin, ithalat ve ihracat 
ifllemlerinden %15'lere varan bir pay almas›, 
bankan›n uluslararas› ifllemlere ve ticaret
finansman›na verdi¤i öneme iflaret ediyor.

D›fl ticaret ifllemlerinde faaliyet gösteren deneyimli 
kadrosu ve sürekli geliflen finansal kurum a¤› ile 
Yap› Kredi, uluslararas› platformda ve reel sektöre 
olan finansman deste¤inde etkinli¤ini her geçen 
gün daha da art›r›yor.

F‹NANSAL KURUMLARLA ‹L‹fiK‹LER
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2003’te Yap› Kredi’nin müflteri döviz
ifllem hacmi, bir önceki y›la göre %32 
artarak 17,5 milyar Amerikan dolar›ndan
23,1 milyar Amerikan dolar›na ulaflt›.

Interbank ifllemleri de hesaba kat›ld›¤›nda, 
Yap› Kredi’nin toplam döviz cirosu
40,5 milyar Amerikan dolar› seviyesine 
ulaflarak bir önceki y›la göre %47 art›fl 
göstermifl oldu.

2002 sonunda toplam 902 trilyon TL 
olan Yap› Kredi fonlar›, geçti¤imiz y›l›n 
sonunda, %89’luk art›flla 1,7 katrilyon 
TL’ye ulaflt›.

Hüseyin ‹mece
Fon Yönetimi ve Finansal Kurumlar Yönetimi



Erhan Özçelik
Kurumsal Sat›fl ve Pazarlama Yönetimi



Kurumsal flube kavram›n› uygulamaya alan ilk 
bankalardan biri olan Yap› Kredi, bu alanda uzun 
y›llard›r sürdürdü¤ü faaliyetlerinin ve edindi¤i bilgi 
birikiminin sonucunda, finansal ihtiyaçlar›na h›zl› 
çözüm arayan birçok kuruluflla sa¤lam temelli 
iliflkiler gelifltirdi. Yap› Kredi, rekabetin her geçen 
gün artt›¤› kurumsal bankac›l›k alan›nda 2003’te 
de çokuluslu ve ulusal flirketlerin tercih etti¤i 
banka konumunu korudu, piyasada akla ilk gelen 
bankalardan birisi haline gelmeyi baflard›. Bununla 
birlikte, müflteriye özel nakit yönetimi çözümlerini 
katma de¤eri yüksek hizmetlere dönüfltürerek,
Yap› Kredi’nin müflterileriyle iliflkilerini
derinlefltirmesini sa¤lad›.

Son dönemde, kurumsal bankac›l›k sektörü, yeni 
geliflmelere sahne oldu. Yap› Kredi, bir yandan 
çek-senet tahsilat› gibi temel uygulamalarla 
bafllayan nakit yönetimi hizmetlerinin kapsam›n› 
geniflleterek yeni ödeme ve tahsilat sistemlerini 
uygulamaya al›rken, nakit yönetimi kapsam›nda 
da ithalat / ihracat ifllemlerini müflteriye özel 
elektronik bankac›l›k kanallar›yla yap›lmas› için 
gerekli altyap›y› oluflturdu.

Bugüne kadar, yayg›n bayi a¤›na sahip çokuluslu 
ve ulusal kurulufllar, Yap› Kredi’nin kendilerine 
özel gelifltirdi¤i otomatik sistemlerin yard›m›yla, 
tahsilat yönetimlerini elektronik ortama tafl›yarak 
verimliliklerini art›rd›. Yap› Kredi’nin üstün teknoloji 
altyap›s›yla destekledi¤i ve bayii tahsilatlar›n› 
garanti alt›na ald›¤› bu sistemlerle müflterileri, 

hem TL, hem de döviz cinsinden tahsilat yapma 
olana¤›ndan yararlanmaya bafllad›. Müflterilerinin 
muhasebe, sat›fl, finans, ithalat ve ihracat 
ifllemlerinde kulland›klar› yaz›l›mlarla sa¤lanan 
entegrasyon sayesinde elektronik ortamda da
ifl birli¤i bafllat›lm›fl oldu. 

Kurumsal internet bankac›l›¤› hizmetlerinden
birisi olan ‘Ticari Teleweb’, son dönemde  
gelifltirilen yeni fonksiyonlar› ve hizmet
kapsam›yla, kullan›c› say›s›n› kayda de¤er oranda 
art›rd›. Kurumsal müflterilerdeki uzun onay 
süreçleri Ticari Teleweb ile elektronik ortama
tafl›n›rken, müflterilerin iç süreçlerindeki 
verimlili¤in art›r›lmas› sa¤land›.

KURUMSAL  BANKACILIK
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Yap› Kredi’nin 2003 yenilikleri aras›nda, ticari hayata yönelik yeni ve benzersiz bir ödeme arac› da 
yer ald›: TRIO. Perakendeci-distribütör-banka üçlüsünün güç birli¤ini hayata geçiren TRIO, esnek 
vade, taksit ve kredi kart› altyap›s›na dayanan olanaklar›yla k›sa sürede dikkat çekti. Perakendecilerin 
distribütör flirketlerden mal al›mlar›nda kulland›klar› TRIO; teminat mektubu, nakit, çek ve senedin 
tüm fonksiyonlar›n› karfl›layabilen zengin donan›m› sayesinde hem perakendecilere sat›n alma 
gücü sa¤lad›, hem de distribütörlere tahsilat garantisi vermeye bafllad›. Benzersiz fonksiyonlar› ile 
rakiplerinden ayr›lan TRIO, perakendeciler ve distribütörler taraf›ndan tercih edilen bir sistem haline 
gelerek k›sa sürede yayg›nlaflmay› baflard›.



Yap› Kredi’nin, ticari bankac›l›ktaki müflteri 
portföyünde, bankaya sa¤layaca¤› kârl›l›¤› ve kredi 
de¤erlili¤i yüksek küçük ve orta boy iflletmeler 
yer al›yor. Bugüne kadar, KOB‹’lere en büyük 
deste¤i veren banka olarak isim yapan Yap› Kredi, 
genifl müflteri taban›, yayg›n kredi portföyü, 
yenilikçi tutumu ve yerel piyasa bilgisi ile yüksek
pazar pay›n› koruyarak gelifltirmeyi sürdürüyor.

Ürün ve hizmetleriyle, reel sektörün iflletme
ve yat›r›m kredisi ihtiyaçlar›n› karfl›layan
Yap› Kredi’nin zengin kredi portföyü; konusunda 
deneyimli uzman çal›flanlar›, genifl piyasa bilgisi 
ve kredi de¤erlendirme sistemine hizmet eden 
güçlü altyap›s› sayesinde, 2003’te de geniflledi. 
Yap› Kredi, ölçek ve sektör ayr›m› yapmaks›z›n 
tüm ticari iflletmelerin ilk tercih etti¤i banka olma 
ayr›cal›¤›n› koruyarak daha çok müflteriye 
ulaflabilme amac›yla, de¤iflen pazar koflullar›na 
özel yeni ürün ve hizmetler gelifltirmeye devam 
ediyor.

Yap› Kredi, ticari müflterilerinin ihtiyaç ve 
beklentilerine uygun stratejileri gelifltirebilmek 
için, bilgi bankas›ndaki verileri ayr›nt›l› biçimde 
de¤erlendiriyor. Bu ba¤lamda, müflterilerini kârl›l›k 
geliflimi ve ürün kullan›m›na göre gruplara ay›rarak 
çapraz sat›fl ve ihtiyaç de¤erlendirmesi yap›yor. 
Bunun yan› s›ra, ürün gruplar›na ait verileri düzenli 

aral›klarla gözden geçirerek her ürün ve hizmet 
için ürün sahipli¤ini ve aktiflik kriterlerini yeniden 
belirliyor.

2003’te hayata geçirilen yeniliklerden birisi,
Yap› Kredi’nin, Ticari Müflteri ‹zleme Sistemini 
Genel Müdürlük ve flubelerinin kullan›m›na 
açmas›yd›. Bu sayede, çeflitli kademelerdeki flube
yöneticileri, müflteri grubu gelir aral›klar›
kriterlerine göre müflteri baz›nda ürün kârl›l›¤›n›
ve sahipli¤ini görüntüleme olana¤›ndan 
yararlanmaya bafllad›.

Yap› Kredi’nin taksitli ticari kredi ürünleri 
kapsam›nda yapt›¤› yenilik ise müflterilerinin
geri ödeme tarihlerini ve tutarlar›n› istedikleri 
flekilde belirleyebilecekleri ‘Ticari Esnek Kredi’
uygulamas›n› hayata geçirmek oldu.

Yap› Kredi, geçti¤imiz y›l da, müflterilerinin istekleri 
do¤rultusunda, müflteri hesap hareketlerini
e-posta, faks ve elektronik ortamda dosya transferi 
ile belirli aral›klarla otomatik olarak gönderen;
ayr›ca bu hareketleri otomatik olarak 
muhasebelefltirebilen çözümler üretmeyi 
sürdürdü.

Yeni ürün çal›flmalar›n›n yan› s›ra mevcut 
ürünlerini de sürekli gelifltiren Yap› Kredi, 2003’te
ifl dünyas›na özel kredi kart› Business Card’›n 

relansman›yla, ürüne eklenen yeni özellikleri 
pazara tan›tt›. Business Card, Worldpuan sistemi 
kapsam›na al›narak 40.000’i aflk›n World Üye 
‹flyerinden puan kazand›ran bir kredi kart› haline 
geldi. Ürüne, ayr›ca taksit ve suistimal sigortas› 
gibi yeni özellikler eklendi.

Yine ayn› dönemde, Ticari Teleweb’in hizmet 
kapsam›; motorlu tafl›t vergisi, trafik cezas› ve 
SSK primi gibi çeflitli vergi ve ödemelerin 
yap›lmas›na; 100.000’i aflk›n üye iflyerinin 
raporlar›n› görüntülemesine ve Ticari Teleweb 
hesaplar›na özel data hatt›ndan eriflebilmelerine 
olanak tan›yan yeni düzenlemelerle gelifltirildi.
Bu yeniliklere ek olarak, Yap› Kredi’nin internet 
üzerinden kredi kart›yla yap›lan al›flverifllerde
POS görevini üstlenen POSNET de Ticari Teleweb 
kanal›yla sanal ortama tafl›nd›.

T‹CAR‹ BANKACILIK

Ticari Teleweb, 2003’te, ifl gücü ve zaman kayb›n› önleyerek verimlili¤i art›rmak isteyen iflletmeler 
aras›nda Yap› Kredi’nin en çok tercih edilen ürün ve hizmetleri aras›nda ilk s›ralarda yer ald›. 
Bankac›l›k ifllemlerinin internet üzerinden 365 gün / 24 saat h›zl›, kolay ve güvenilir bir
flekilde yap›labildi¤i Ticari Teleweb’in kullan›m›, bir önceki y›la göre % 90 oran›nda art›fl gösterdi.
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Haflim F›rat Çelikkan
Ticari Bankac›l›k Yönetimi



Muzaffer Öztürk
Bireysel Bankac›l›k ve ‹flletme Bankac›l›¤› Sat›fl Yönetimi

Tülay Güngen
Bireysel Bankac›l›k ve ‹flletme Bankac›l›¤› Pazarlama Yönetimi



Yap› Kredi, 2003’te, bireysel bankac›l›k alan›nda 
da, müflterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi 
flekilde karfl›layacak ürün ve hizmetleri gelifltirmeyi 
sürdürdü.

Bu ba¤lamda; sonucu bir günde aç›klanan
‘On-line Bireysel Kredi’ baflvurusu, geri ödeme 
plan› müflteri tercihine göre yap›labilen
‘Serbest Ödeme Yöntemleri’ ve finansal süreçlerin 
etkin ve h›zl› bir flekilde yönetilebilmesini
sa¤layan ‘Bireysel Krediler Karar Destek Sistemi’ 
uygulamalar› hayata geçirildi. Ayr›ca, müflterilerin 
bankac›l›k ifllemleriyle ilgili her türlü hat›rlatma 
ve bilgiyi, iste¤e göre e-posta ya da SMS
olarak almalar›n› sa¤layan servisler de kullan›ma 
sunuldu.

2003’ün yenilikleri aras›nda banka hesab›ndaki 
paran›n en verimli flekilde yönetimini sa¤layan 
‘Otomatik Nakit Yönetim Sistemi’ de yer ald›.
Bir di¤er önemli geliflme ise bankac›l›k 
ifllemlerinden ve Telecard al›flverifllerinden de 
Worldpuan kazan›lmas›n› sa¤layan müflteri 
ba¤›ml› l ›¤›  program›na bafllanmas›yd› .
Bu uygulama ile, daha çok Yap› Kredi müflterisi 
daha çok Worldpuan kazanma ve bu puanlar› 
40.000 World Üye ‹flyerinde, Worldcard ya da 
Telecard ile kullanma f›rsat›ndan yararlanmaya 
bafllad›.

2003’ün en dikkat çekici finansal geliflmeleri 
aras›nda bireysel emeklilik ilk s›ralarda yer ald›. 
Bu sistemin hayata geçmesiyle birlikte,
tüm Yap› Kredi flubeleri, Yap› Kredi Emeklilik’in

‘Ak›ll› Ad›m Bireysel Emeklilik Planlar›’ sat›fl›na 
arac›l›k görevini üstlendi.

2003’te, özel hizmetler kapsam›nda, Kiflisel 
Bankac›l›k müflterileri için ‘Kiflisel Telecard’ ve
‘Acil Sa¤l›k Hizmeti’ uygulamaya konuldu.

Üniversite Bankac›l›¤› kapsam›nda ise, 
üniversitelilerle daha etkin bir iletiflim kurmak 
amac›y la  haz › r lanan internet  s i tes i  
‘kampusce.com’, yay›n hayat›na bafllad›.

Y›l boyunca, müflterilere yönelik yo¤un
kampanyalar kapsam›nda bir milyonun üzerinde 
müflteriye tek tek ulafl›ld› ve bu müflterilerin ürün 
kullan›m oran› %14 art›r›ld›.

Yap› Kredi, maafl ödemelerine arac›l›k etti¤i 
kurumlar›n çal›flanlar›na, bireysel finansman 
ihtiyaçlar›ndan ödemelerine, alternatif da¤›t›m 
kanallar› uygulamalar›ndan çeflitli kampanyalara 
kadar özel f›rsatlar sunarak bu anlamdaki hizmet 
kalitesini en üst düzeyde sürdürdü.

2003’te, flube dahil tüm kanallar arac›l›¤›yla 
yap›labilen ortak bankac›l›k ifllemlerinin %68’inin 
alternatif da¤›t›m kanallar› yoluyla gerçeklefltirildi¤i 
dikkate de¤er veriler aras›nda yer ald›. Yap› Kredi 
müflterileri, geçti¤imiz y›lda da 7 gün / 24 saat 
boyunca, hizmet kapsam› zenginlefltirilen
bu kanallar arac›l›¤›yla diledikleri zaman, diledikleri 
yerden, diledikleri eriflim yöntemiyle Yap› Kredi’ye 
ulaflma olana¤›ndan yararland›lar.

2003 sonu itibariyle, Teletel, Teleweb, Telemobil 
ve Televizyon kanallar›n› kullanan 600 bini aflk›n 

‘S›n›rs›z Bankac›l›k’ müflterisi bulunuyor.
Bu kanallar› kullanan Yap› Kredi müflterileri,
y›l boyunca yapt›klar› ifllemlerle yaratt›klar› yüksek 
ifllem hacmi ile, kârl›l›¤a büyük katk› sa¤lad›.
Bu kapsamda sunulan hizmet çeflitlili¤i, Teleweb 
ve Teletel’de yap›lan hisse senedi al›m/sat›m,
SSK prim ve motorlu tafl›tlar vergisi ödemeleri 
gibi müflteri taleplerini karfl›layacak ifllemlerle 
2003 y›l›nda da tüm kanallarda artarak devam etti.

1.406 ATM noktas›yla yurt çap›nda en genifl 
dördüncü ATM a¤›n› oluflturan Tele24 ise, 
geçti¤imiz y›l içinde ‘zarfs›z para yat›rma’ olana¤› 
sa¤layan Tele24’lerin yayg›nlaflt›r›lmas›yla, ayr›ca 
lokasyona ve kart tipine göre kiflisellefltirilebilen 
ekranlarla hizmet kapsam›n› geniflletti.

Da¤›t›m kanallar›n›n ve müflteri hizmetlerinin 
belkemi¤ini oluflturan telefon bankac›l›¤› kanal› 
Teletel, 2003’te de Yap› Kredi müflterilerine
en iyi ve en h›zl› hizmeti vermeyi sürdürdü.
Telefon kanal›, y›l boyu pek çok ürün tan›t›m› ve 
sat›fl›yla, flube ile birbirini tamamlar nitelikte 
kampanyalarda aktif rol üstlendi.

Mobil platformda Turkcell i le ifl birli¤i
do¤rultusunda gelifltirilen ‘Mobil Ödeme’ 
hizmetinin kullan›m alan›, ilk mobil ticaret 
uygulamas› olarak, geçti¤imiz y›l içinde çeflitli 
kampanyalarla yayg›nlaflt›r›ld›. Bu uygulaman›n 
kapsam›n›n geniflletilmesi ve hedef kitlesinin 
yayg›nlaflt›r›lmas› çal›flmalar›n›n önümüzdeki
dönemde de sürdürülmesi amaçlan›yor.

B‹REYSEL BANKACILIK

2003’ün yenilikleri aras›nda banka hesab›ndaki paran›n en verimli flekilde yönetimini sa¤layan 
‘Otomatik Nakit Yönetim Sistemi’ yer ald›. Sistem kapsam›nda, Yap› Kredi’deki mevcut  hesaplar, 
portföy hesaplar›yla iliflkilendirilerek her gün sonunda YKB B Tipi Likit Fon’a çevriliyor. Bu sistemle, 
fatura, kredi kart›, kira, taksit gibi talimatl› ödemelerde, nakit ihtiyac›nda ve di¤er bankac›l›k 
ifllemlerinde, yeterli miktarda fon bozdurularak söz konusu ifllemler otomatik olarak 
gerçeklefltirilebiliyor.
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KRED‹ KARTLARI

fiubat 2002’de lansman› yap›lan World sistemi ile 
tüm kredi kartlar›n› World markas› alt›nda toplayan 
ve kredi kartlar›na yeni özellikler kazand›ran
Yap› Kredi, 2003’te, World sistemindeki geliflmeler
ve yeniliklerle pazar liderli¤ini korudu.

Bu do¤rultuda, World sistemi kapsam›nda, kart 
sahibi ve üye ifl yerleri aras›nda sinerji oluflturmak 
için müflteri iliflkileri yönetimi altyap›s› kuruldu. 
En iyi teklifin en do¤ru müflteri grubuna 
iletilebilmesini sa¤layan bu yap› ile kart sahipleri, 
kendileri için katma de¤eri yüksek tekliflerle 
karfl›laflt›lar, üye iflyerleri ise hedef kitlelere özel 
kampanyalar›n› sürdürdü. Böylece, en üst  
seviyede müflteri memnuniyeti sa¤lan›rken
iflyerleri de sat›fl hacimlerini art›rm›fl oldu.

Geçti¤imiz y›l boyunca, World Üye ‹flyerleri ile 
Worldcard sahiplerine özel f›rsatlar yaratacak ortak 
kampanyalar düzenlendi.  Ayr›ca, özel dönemlerde 
World Üye ‹flyerleri’nde, POS cihazlar› üzerinden,
kifliye özel kampanyalar devreye sokuldu.

Yap› Kredi, ayn› y›l, sektörde bir ilki daha 
gerçeklefltirerek Worldpuan uygulamas›n›n 

kapsam›n› tüm banka müflterilerini kapsayacak 
flekilde geniflletti. 

World’ün geliflmifl sistem altyap›s› ile kart sahibi 
baz›nda limit, fiyatlama ve provizyon yönetimi 
2003’te de uygulanmaya devam edildi. Bu sayede 
hem müflteri memnuniyeti en üst düzeye 
tafl›nm›fl, hem de kâr optimizasyonu sa¤lanm›fl 
oldu. Ayr›ca, otomatik baflvuru onay sistemi ile, 
Worldcard’› olmayan Yap› Kredi müflterilerinin 
Worldcard edinmesi kolaylaflt›r›ld›.

Perakende sat›fl hizmetlerini ilgilendiren önemli 
sorulara do¤ru yan›tlar vermek ve bu alanda 
çal›flan personel kalitesini art›rmak üzere 2002’de 
bafllat›lan World E¤itim Seferberli¤i, geçti¤imiz y›l 
da sürdürüldü. Türkiye’de hem kapsam, hem de 
yayg›nl›k bak›m›ndan bir ilke imza atan e¤itim 
program› kapsam›nda, flu ana kadar 17.000 World 
Üye ‹flyeri sahibi ve çal›flan› verilen e¤itime kat›lma 
olana¤› buldu.

Yukar›da aç›klanan yenilikler ve kampanyalar›n 
da deste¤iyle, Yap› Kredi, kredi kart› pazar›ndaki 
aç›k ara liderli¤ini, geçti¤imiz y›l da sürdürdü. 

Sonuç olarak, Yap› Kredi’nin 2003 kredi kart› ifllem 
cirosundaki pazar pay› %28 olurken kart say›s› 
pazar pay› ise %17 olarak kay›tlara geçti.
Yap› Kredi, 4 milyonu aflk›n kredi kart› say›s›yla 
yurt çap›nda en büyük ve en çok tercih edilen
kredi kart› portföyünü elinde bulunduruyor. 

Kredi kart› kabul cirosundaki pazar pay›n› ise 
%23'ten %27 seviyesine yükselten ve bu
alanda 2000’den beri elinde bulundurdu¤u 
liderli¤ini koruyan Yap› Kredi, 2003’te 110.000 
adet üye iflyerinde kurulu 120.000’in üzerinde
POS terminali ile toplamda yaklafl›k 6,7 milyar 
Amerikan dolar› cironun sahibi oldu. Ayr›ca, 
Türkiye’nin en büyük üye iflyeri zinciri World’ün 
üye say›s› da 40.000’i aflt›.

Kas›m 2003’ten itibaren Worldcard sahiplerinin 
Worldpuanlar› ile Turkcell hatl› cep telefonlar› için 
konuflma süresi ya da kontör alabilmelerine olanak 
sa¤layan Turkcell ile ortak bir kampanya bafllat›ld›. 
Bu uygulama ile Worldpuan kazanma ve harcama 
kanallar› geniflletilerek Worldcard kullan›m›n›n 
art›r›lmas›na  destek verildi.
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Nazan Somer
Kredi Kartlar› Yönetimi



Yap› Kredi Operasyonlar Yönetimi, 2003’te de, 
operasyonel verimlilik ve hizmet kalitesi hedefleri 
do¤rultusunda, iç ve d›fl müflterilerine h›zl›, 
kesintisiz, yanl›fls›z ve beklentilere uygun hizmet 
üretmeyi amaçlad›. 

En önemli hedefinin iç ve d›fl müflterilerin 
beklentilerini en üst düzeyde karfl›lamak 
oldu¤unun bilinciyle hareket eden Yap› Kredi 
Operasyonlar Yönetimi, hizmet kalitesini daha da 
yükseltmek ve operasyonel verimlili¤i art›rmak 
için gerekli tüm yat›r›m ve çal›flmalar› 2003’te de 
sürdürdü.

Bu amaç do¤rultusunda, mümkün olan tüm 
ifllemlerin merkezilefltirilmesi uygulamalar›n› 
sürdüren yönetim, söz konusu çal›flmalar 
sonucunda, kaynaklar›n verimli kullan›m› ve ifllem 
potansiyeline katk› sa¤lanmas› yolunda önemli 
ad›mlar atm›fl oldu.

Merkezilefltirmenin getirdi¤i bütünleflme ile birim 
maliyetleri düflürüldü, yarat›lan sinerji ve 
uzmanlaflma sonucu, ifllemlerin daha h›zl›, etkin
ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilmesi sa¤land›. 

2003’te, tüm d›fl ticaret ifllemlerinin internet 
tabanl› bir sistem üzerinden gerçeklefltirilmesine 
yönelik teknolojik altyap› de¤iflikli¤i için gerekli
ön çal›flmalar tamamland›. Bu sistemin hayata 
geçmesiyle, d›fl ticaret süreçlerinin daha da 
h›zlanmas› ve müflteri beklentilerinin daha k›sa 
sürede karfl›lanabilmesi bekleniyor. 

Hisse senedi operasyonlar›nda yap›lan sistemsel 
düzenleme ile müflterilerine on-line hisse senedi 
al›m-sat›m olana¤› sa¤layan Yap› Kredi; nakit 
yönetimi ve ATM ifllemleri ile merkezi olarak 
yürütülen çek-senet, haberleflme, bas›m ve 
postalama hizmetlerine dair operasyonel 
faaliyetlerini geçti¤imiz y›l boyunca da kesintisiz 

hizmet anlay›fl› alt›nda sürdürdü. Yap›lan teknolojik 
yat›r›mlar ve ifl süreçlerindeki iyilefltirmeler 
sayesinde operasyonel verimlilik ve hizmet kalitesi 
yükseltilmifl oldu. 

1997’den bu yana, insan ve teknoloji uyumunun 
en etkin örneklerinden biri olan Yap› Kredi 
Bankac›l›k Üssü, belirlenen hedeflere ulaflma 
yolundaki kayda de¤er deste¤ini 2003’te de 
sürdürdü.

OPERASYONLAR

‹NfiAAT YÖNET‹M‹
‹nflaat Yönetimi’nin geçti¤imiz y›la ait etkinlikleri 
aras›nda, yeni bir perakende flubenin aç›l›fl›,
40 perakende flubenin yenilenmesi ile
320 flubenin iç mekân›nda küçük ve orta ölçekli 
yenileme çal›flmalar› yer ald›.

2003’te ayr›ca, iki hizmet binas›n›n temelden 
inflaat› bitirildi, dört hizmet binas›nda statik destek 

yoluyla deprem güvenli¤i sa¤land› ve 10 flubede
deprem dayan›kl›l›k incelemesi yap›ld›.

40 yeni ATM noktas›n›n kurulumu, 8 noktan›n 
ise bak›m ve yer de¤iflikli¤i ifllemlerinin yap›lmas›, 
ayr›ca, 27 flubenin duvar tipi ATM uygulamas›na
geçirilmesi, yönetimin di¤er etkinlikleri 
aras›ndayd›.

Ayn› dönemde tamamlanan büyük ölçekli projeler
ise Ankara Operasyon Merkezi inflaat›,
Almanya’daki 2 temsilcili¤in tadilat› ve yeni 
konsept Q-matic s›ralama sisteminin 78 flubede 
uygulama çal›flmalar› oldu.
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Selçuk Tamer

Operasyonlar Yönetimi

Birol Yücel

Mali ‹fller Yönetimi



Alpaslan Özlü

Teknoloji Yönetimi



1980’li y›llarda h›zland›rd›¤› teknolojik altyap› 
yenileme çal›flmalar›yla bankac›l›k sektöründe 
birçok ilke imza atan Yap› Kredi, böylece, dünyan›n 
geliflmifl ülkelerindeki bankac›l›k uygulamalar›n›n
önüne geçerek geçti¤imiz y›l boyunca da  
müflterilerini ça¤dafl bankac›l›k ürün ve
hizmetleriyle tan›flt›rd›. Yap› Kredi, proje yönetim 
çal›flmalar›ndaki deneyimi, müflteri memnuniyeti 
odakl› hizmet anlay›fl›, biliflim teknolojisi alan›ndaki 
uzmanl›¤›, baflar›l› tedarikçi yönetimi ve yüksek 
ifllem hacimli sistemlerdeki deneyimi ile
rakiplerine örnek oluflturan çal›flmalara imza att›.

Geliflen teknolojiyle birlikte ortaya ç›kan f›rsatlar›n 
sektöre kazand›r›lmas›nda öncülü¤ü üstlenen 
Yap› Kredi; teknoloji yönetiminde, 2003’te, 
yayg›nlaflan müflteri iliflkileri yönetimi için 
oluflturdu¤u altyap›s›n› önemli ölçüde gelifltirecek 
çal›flmalar gerçeklefltirdi. Yap› Kredi’nin
veri bankas› altyap›s›, geleneksel veri bankas› 
ortamlar›na göre, daha az maliyetle daha çok 
performans sa¤layan platformlara tafl›narak, 
güncelleme s›kl›¤›n› günlük hale getiren bir
yap›ya büründü. Ayr›ca, kampanyalar›n
gerçeklefltirildi¤i kanallar aras›na e-posta ve
SMS kanallar› da eklenerek maliyetlerde önemli 
derecede tasarruf sa¤land›.

‹nternetin her geçen gün artan önemi gözetilerek 
devreye sokulan yeni uygulamalarla, mevcut 
kanallardaki ifllevlerin iyilefltirilmesi ve gerekli 
organizasyonel ve altyap›sal düzenlemelerin 
hayata geçirilmesi konusunda önemli ad›mlar at›ld›.

Yap› Kredi, 2003’te, ‹nternet Bankac›l›¤› sitesi 
Teleweb ile Amerikan Yeminli Mali Müflavirler 
Enstitüsü (AICPA) taraf›ndan dünyada ilk kez
befl kategoride birden WebTrust Sertifikas› almaya
hak kazanan kurulufl olma baflar›s›n› gösterdi.

Geliflen yeni kanal altyap›lar› ve bu yap›lar› kullanan 
ödeme sistemlerinin getirdi¤i riskler, Yap› Kredi’nin 
güvenlik altyap›s›n› gelifltirmesi zorunlulu¤unu 
da beraberinde getirdi. Bu kapsamda, proaktif 
teknoloji güvenlik politikalar›n›n devreye 
sokulabilmesi için sistem ve a¤ güvenlik yönetimi 
yeniden yap›land›r›ld›.

Yap› Kredi, teknoloji yönetimi, uygulama, 
gelifltirme ve sistem destek faaliyetlerinin 
verimlilik, etkinlik ve maliyet aç›s›ndan
dünyadaki benzerleriyle karfl›laflt›r›lmas›
amac›yla Gartner Consulting ile ortak bir çal›flma 
gerçeklefltirdi. Gartner taraf›ndan yap›lan 
de¤erlendirme sonucunda belirlenen en iyi 
uygulama seviyelerine ulaflmak için, Yap› Kredi’nin 

teknoloji hizmetlerinin verimlilik ve etkinli¤ini
iyilefltirmek üzere çal›flmalara baflland›.
Bankan›n teknolojik altyap›s› güçlendirildi ve ana 
bilgisayarlardaki iflletim sistemi güncellefltirildi.

Operasyonel teknik destek hizmetlerinin 
maliyetlerinin düflürülmesi ve hizmet seviyelerinin 
yükseltilmesi amac›yla bafllat›lan d›fl kaynak 
kullan›m› çal›flmalar› sonucunda, bu hizmetlerin 
d›fl tedarikçi flirketler üzerinden sa¤lanmas›
yolu benimsenirken projelerin ve beceri 
merkezlerinin ihtiyaç duydu¤u uygulama 
gelifltirme uzman deste¤i için ise yine d›fl 
kaynaklara baflvuruldu.

TEKNOLOJ‹
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Dünyada ilk, Türkiye’de tek! Yap› Kredi ‹nternet Bankac›l›¤›,
WebTrust Sertifikas›’n›n tüm kategorilerde tek sahibi!

Uluslararas› sayg›n finans kurulufllar›ndan AICPA*, biliflim dünyas›na özel WebTrust denetim sonuçlar›n› aç›klad›.

Yap› Kredi, ‹nternet Bankac›l›¤› www.teleweb.com.tr ile 5 ayr› kategorinin 5’inde birden WebTrust Sertifikas› alarak,

internetteki bankac›l›k ifllemlerinin güvenli¤ini, uluslararas› standartlarda sa¤lad›¤›n› belgeledi. Böylece bankac›l›ktaki

üstün hizmet kalitesini Türkiye’den sonra dünyaya da kan›tlad›.  

*American Institute of Certified Public Accountants



Reha Yolalan
Finansal Analiz ve Risk Yönetimi

Ahmet ‹lerigelen
Krediler Yönetimi



Ça¤dafl bankac›l›kta önemli bir yere sahip olan 
kredi risk yönetimi, Yap› Kredi’nin temel 
hedeflerine ulaflmas› yolunda önemli katk›lar 
sa¤l›yor. Köklü kredi kültürü ve plasman ilkeleri 
do¤rultusunda kredi risklerinin kontrolü amac›yla 
portföylerini sürekli olarak yak›ndan izleyen
Yap› Kredi, sorun oluflturabilece¤i öngörülen 

krediler için erken uyar› sistemiyle bu sorunlar›n 
giderilmesi için yap›c› ve etkin çözümler 
gelifltiriyor. Söz konusu proaktifli¤i sa¤layacak
altyap› ve karar destek sistemleri de, günün 
koflullar›na uygun olarak her geçen y›l gelifltiriliyor. 
Risk ‹zleme Sistemi ve Yap› Kredi Notland›rma 
Modeli arac›l›¤› ile bankan›n tüm portföyü 

üzerinde incelemeler yap›l›rken ayn› zamanda 
kredi portföyünün kalitesi saptanarak banka kredi 
risk haritas› oluflturuluyor. Kredi Risk Yönetimi, 
ayr›ca, ülke ekonomisinin ve Yap› Kredi müflteri 
porföyünün en önemli dinamiklerinden olan 
KOB‹'lere yönelik projelerin gelifltirilmesinde de 
aktif rol üstleniyor.

KRED‹ R‹SK YÖNET‹M‹

Operasyonel Risk, Kredi Riski, Piyasa Riski,
Finansal Performans ve Konsolide Kurulufllar 
Komitelerinden oluflan Yap› Kredi Risk Komitesi 
Baflkanl›¤›; bankan›n ve kontrol gücünü elinde 
bulundurdu¤u ifltiraklerinin karfl›laflabilece¤i risklere 
yönelik stratejilerin gelifltirilmesi için kuruldu. Risk 
Komitesi Baflkanl›¤›n›n görevleri aras›nda, yasal ve 
iç mevzuat düzenlemeleri, uluslararas› risk 
standartlar› ve bankan›n gelece¤e dönük hedef ve 
beklentileri çerçevesinde risk ölçümü, takibi ve 
analizi; risk politika ve uygulama yöntemlerinin 

oluflturulmas› ve uygulanmas›;  banka 
özkaynaklar›n›n verimli kullan›m›n›n sa¤lanmas›; 
risklere karfl› ayr›lmas› gereken sermayenin ve 
sermaye yeterlili¤inin belirlenmesi yer al›yor.

2003’te Yap› Kredi’nin piyasa riskinin ölçümü ve 
aktif-pasif analizlerinin gelifltirilmesi için uzman bir 
flirketten yaz›l›m ve dan›flmanl›k hizmeti al›narak 
piyasa risklerinin ölçümü ve raporlanmas› 
çal›flmalar›na h›z verildi. Kredi risk ölçüm ve 
yönetiminde, uluslararas› düzenlemelere uyum 
yönünde gerekli altyap›n›n ve ihtiyaçlar›n 

belirlenmesi için finansal risk konusunda lider bir
flirketten dan›flmanl›k hizmeti al›nd›. 

Geçti¤imiz y›l, ayn› zamanda, operasyonel
risklerin ölçümü / yönetimi ve Basel II Sermaye 
Uzlafl›s›na uyum gere¤i, uluslararas› flirketlerle çeflitli 
düzeyde görüflmeler yap›ld›. Bankan›n sermaye 
yeterlili¤i ve di¤er risk s›n›rlamalar› ile ilgili BDDK'ya 
gönderilen raporlar komitenin gözetiminde 
haz›rlan›rken sermaye yeterlili¤i konusunda 
uluslararas› mevzuatta yap›lacak de¤ifliklikler 
do¤rultusunda gerekli çal›flmalara da baflland›.

R‹SK KOM‹TES‹ BAfiKANLI⁄I
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‹smet Bardakç›

Hukuk ‹flleri Yönetimi

Semih Ça¤lar

Teftifl Kurulu



Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, 89 kiflilik deneyimli 
kadrosuyla, Yap› Kredi’nin flube denetim 
faaliyetleri ve banka ifltirakleri ve teknoloji 
yönetiminin denetimini uluslararas› standartlarda 
gerçeklefltiriyor.

2003’te tüm flubelerin, 9 genel müdürlük 
yönetiminin ve 3 banka ifltirakinin denetimini   
risk odakl› olarak gerçeklefltiren kurul; 8 fiubat 

2001’de yürürlü¤e giren Banka ‹ç Denetim ve 
Risk Sistemleri Hakk›nda Yönetmelik hükümleri 
do¤rultusunda, flubelerde ve muhasebe 
ifllemlerinin yürütüldü¤ü genel müdürlükler 
yönetimlerinde gerçeklefltirilen, ifllemlerin tek 
havuzda toplanarak elektronik ortamdan merkezi 
olarak denetlenebildi¤i ‘Merkezi Denetim 
Sistemi’ni uygulamaya koydu.

Kurul, 2003’te, personelin görevini kötüye 
kullanmas› durumunda bu tür ifllemlerin 
belirlenmesine yönelik oluflturulan Elektronik 
Erken Uyar› Sistemini kullanmay› sürdürdü.
Ayr›ca, merkezi denetim ve erken uyar›
sistemlerinin kalite anlay›fl› içinde araflt›rma ve 
gelifltirme çal›flmalar›, ek projelerle sürekli olarak 
desteklendi ve gelifltirildi.

Yap› Kredi’nin iç kontrol faaliyetlerini tasarlamak, 
yönetmek ve eflgüdümü sa¤lamak üzere kurulan 
‹ç Kontrol Merkezi, geçti¤imiz y›l, Bankalar Kanunu 
ve bankac›l›kla ilgili di¤er mevzuatla belirlenmifl
yasal yükümlülüklere, s›n›rlamalara, banka 
politikalar›na ve uygulama yöntemlerine 
uygunlu¤u denetlemeyi sürdürdü. Merkez, ayr›ca, 
iç kontrol sisteminde ortaya ç›kan zay›fl›klar›n 
giderilmesi, yanl›fl ve eksikliklerin düzeltilmesi 

sürecinin etkinli¤inin gözden geçirilmesi için
gerekli çal›flmalar› belirleyerek uygulamaya koydu.

2003’te, kurumsal risk hizmetlerinde uzman 
uluslararas› bir dan›flmanl›k flirketinin ifl birli¤iyle 
oluflturulan ‘‹ç Kontrol Fonksiyonunun 
Gelifltirilmesi Projesi’ kapsam›nda finansal 
raporlama ana süreci incelemeye al›nd›. Çizilen 
ifl ak›fllar› üzerindeki riskler ve kontroller 
belirlenerek, iç kontrol uygulama esaslar› ve

iç kontrol merkezi ifl programlar› oluflturuldu ve 
personel görevleri yeniden tan›mland›. 
Önümüzdeki y›l, projenin giderler ve ödemeler 
ana sürecine iliflkin k›s›mlar›n›n da tamamlanmas› 
amaçlan›yor. Di¤er yandan, proje çal›flmalar› 
tamamlanan hazine ve kredilerin denetimleri 
sürdürülüyor.

TEFT‹fi KURULU

‹Ç KONTROL MERKEZ‹
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‹NSAN KAYNAKLARI

‹nsan kaynaklar› politikas›nda; tüm çal›flanlar›na 
f›rsat eflitli¤i tan›may›, verilen e¤itimleri bir
yat›r›m olarak görmeyi ve çal›flma yaflam› boyunca 
sürekli k›lmay›, çal›flanlar›n›n performans 
de¤erlendirmelerini aç›k ve objektif kriterlere 
dayal› flekilde gerçeklefltirmeyi ve çal›flanlar›na 
eflit kariyer olanaklar› sunmay› ilke edinen
Yap› Kredi, söz konusu uygulamalar› kurum 
içinden gelen önerileri gözeterek gelifltirmeyi 
2003’te de sürdürdü.

Yap› Kredi, insan kaynaklar› alan›ndaki 
faaliyetlerini; insan kayna¤›, gücü ve hizmet 
kalitesinin büyük öneme sahip oldu¤u hizmet
sektöründe, kurum stratejilerine uyum 
oluflturacak flekilde belirledi.

Yap› Kredi’nin insan kayna¤›n›n en etkin, verimli 
ve dengeli bir flekilde da¤›l›m›n› sa¤layarak 
organizasyon yap›s›n› dinamik tutmak ve kaliteyi 
sürekli k›lacak insan kayna¤› ihtiyac›n› belirlemek 
amac›yla yap›lan planlama sonucunda, 2003 sonu 
itibariyle, bankan›n toplam çal›flan say›s› 10.542’ye 
yükseldi.

Daha ayr›nt›l› incelendi¤inde, insan gücü 
da¤›l›m›nda toplam çal›flan say›s›n›n %55’ini 
kad›nlar›n, %60’›n› yüksekokul ve lisans üstü 
ö¤renim diplomas› sahiplerinin oluflturdu¤u, 
%13’lük bir bölümün ise en az bir yabanc› dil 
bildi¤i görülüyor.

2003’te, ‘Uygun pozisyona uygun çal›flan’ 
politikas› do¤rultusunda Yap› Kredi’nin insan 
kayna¤› yap›s›n› desteklemek amac›yla, Yap› Kredi 
flubelerinde 178, Ça¤r› Merkezi Yönetiminde 163, 
Teknoloji Yönetiminde 62 ve Genel Müdürlü¤ün 
di¤er yönetimlerinde 262 yeni çal›flan göreve 
bafllad›.

Bankac›l›k sektörünün insan kaynaklar› alan›nda 
bir ‘ilk’ olarak 2000’de hayata geçirilen
‘Tele-Yan›t’ ve ‘Web-Yan›t’ sistemleri ile, 2003’te 
de Yap› Kredi bünyesinde görev almak isteyen 
adaylar, telefon ve internet yoluyla, kariyer yollar›, 
görevler, aranan ön koflullar, baflvuru yöntemleri, 
yapm›fl olduklar› baflvurular, test ve görüflme 
sonuçlar›yla ilgili ayr›nt›l› bilgiye kesintisiz ulaflma 
olana¤› buldu. Bu sistemler sayesinde ifle baflvuru 
ve kabulün her aflamas› kolayl›kla izlenebilir oldu 
ve her aday›n ayn› bilgilerle eflit seviyede 
de¤erlendirilebilmesi sa¤land›.

‹nsan Kaynaklar› Yönetiminin fonksiyon
bazl› yap›lanmadan iç müflteri baz›nda 
yap›lanmaya geçiflinde Ticari, Bireysel ve
Kurumsal Sat›fl tak›mlar›na hizmet veren
‹nsan Kaynaklar› Destek Tak›mlar›ndan
sonra, Operasyonlar Yönetimi çal›flanlar›na
ve yöneticilerine insan kaynaklar› süreçlerinin 
uygulanmas› ve bu uygulamalara dair dan›flmanl›k 
hizmetinin verilmesi amac›yla Kas›m 2003'te, 
‹nsan Kaynaklar› Operasyon Destek Tak›m›  ve 

Genel Müdürlük Yönetimlerine hizmet verecek 
olan ‹nsan Kaynaklar› Genel Müdürlük Destek 
Tak›mlar› kuruldu.

1995’ten bu yana elektronik ortam deste¤iyle 
düzenlenen performans de¤erlendirmeleri, 
geçti¤imiz y›l içinde de tüm insan kaynaklar› 
sistemleri için temel oluflturdu. Böylece, flube 
çal›flanlar›n›n performans de¤erlendirmelerinde 
y›ll›k say›sal sonuçlar, beceriler ve ortak de¤erler 
ölçülebilirken genel müdürlük çal›flanlar›n›n 
de¤erlendirmeleri de flubeler için kullan›lan yap›ya 
benzer hale getirilerek ortak bir zemine oturtuldu.

1994’te bafllat›lan ve çal›flanlar›na Emekli Sand›¤› 
d›fl›nda ek sosyal güvenlik ve hayat sigortas› 
olana¤› sa¤layan ‘Dövize Endeksli Grup Emeklilik 
Sigortas›’ uygulamas›ndan, geçti¤imiz y›l sonu 
itibariyle toplam personelin %62’si yararland›.
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Ülkü Feyyaz Taktak

‹nsan Kaynaklar› Yönetimi



Yap› Kredi müflteri memnuniyeti, bankan›n
Kalite ve ‹letiflim Yönetimi taraf›ndan, 2003’te de 
farkl› göstergeler arac›l›¤›yla sürekli izleme 
alt›ndayd›. Hizmet kültürü baflar› geliflimini 
izlemek amac›yla yürütülen ‘Gizli Müflteri 
Araflt›rmas›’ kapsam›nda yaklafl›k 3500 flube
ziyareti  gerçeklefltir i ldi  ve program›n
bafllang›c›ndan bugüne dek elde edilen baflar›da 
%60’l›k bir art›fl kaydedildi.

Yap› Kredi’nin tüm birimlerinde hizmet kültürünün 
ve istenen çal›flma al›flkanl›klar›n›n yerlefltirilmesi 
ve tutarl› bir biçimde uygulan›r hale getirilmesi 
hedefine yönelik faaliyetler, tüm çal›flanlara 
gönderilen kitapç›k ve e¤itici filmlerle sürdürüldü. 
Genel müdürlük yönetimlerinden, kitapç›k 
kapsam›nda yer alan konulara dikkat çekilmesi 
ve hizmet kalitesinin gelifltirilmesine yönelik
çeflitli çal›flmalar yap›lmas› istendi ve sonuçlar 
raporland›.

Tüm Yap› Kredi çal›flanlar›, kurum bünyesinde, 
verimlili¤in art›r›lmas›na, hizmet kalitesinin 
iyilefltirilmesine, banka imaj›na olumlu katk› 
sa¤lanmas›na, ifllem ve bilgi ak›fllar›n›n 
gelifltirilmesine, ifllem güvenli¤i sa¤lanmas›na
ve risklerin en alt seviyeye indirilmesine yönelik 
her türlü önerilerini, ‘Öneri De¤erlendirme ve 
Ödüllendirme Sistemi’ kapsam›nda ‹nsan
Kaynaklar›na iletti. Geçti¤imiz y›l içinde,
bölüme ulaflan toplam 258 öneri ilgili kanallara 
aktar›larak sonuçland›r›ld› ve uygulanabilir bulunan 
önerilerin sahipleri ödüllendirildi.

Müflterilerden gelen flikayet, aç›klama iste¤i
ve öneriler, müflteri iliflkilerinin olumlu 
sürdürülmesi hedefiyle tek tek yan›tlanarak 
sonuçlar üst yönetime ve ilgili birimlere raporlar 
halinde sunuldu. 2003’te, müflterilerden al›nan 
5.200 adet baflvurunun %89’u banka lehine 
sonuçland›. Geçti¤imiz y›l, önceki y›llara göre, 

yaz›l› ve elektronik posta ile gelen müflteri
baflvurular›, telefonla gelenlere göre art›fl gösterdi. 

2003’te, iç iletiflim ortam ve kanallar›n›n denetimi, 
bilgi paylafl›m› ve iç iletiflim sistemlerinin 
gelifltirilmesi do¤rultusundaki çal›flmalar 
sürdürüldü. 

Yap› Kredi’nin farkl› bölümlerinin kat›l›m›yla, kurum 
içi iletiflimi ve kurumsal kimli¤i güçlendirerek
Yap› Kredi çal›flanlar› aras›ndaki ‘biz’ bilincinin 
geliflmesine katk›da bulunmak üzere kurulmufl 
olan ‘Yap› Kredi Gönüllü Grubu’ ve ‘Yap› Kredi 
Sosyal Aktiviteler Kulübü’nün proje ve çal›flmalar›
sürdürülürken organizasyonlar genifl bir
yelpazede gerçeklefltirildi.

Yap› Kredi, çal›flanlar›n›n bilgi ve becerilerinin 
gelifltirme yoluyla performanslar›n› art›rarak
banka hizmet kalitesine ve rekabet gücüne 
katk›da bulunmalar› amac›yla e¤itim faaliyetlerini 
gelifltirerek yenilemeyi sürdürdü. E¤itimlerin 
büyük bir bölümü, say›lar› 258’e ulaflan banka içi 
e¤itmenler taraf›ndan verildi. Ayr›ca, baz› ileri 
düzey bankac›l›k konular›na ve kiflisel geliflime 
yönelik e¤itimler için kurum d›fl› profesyonel
e¤itim flirketlerine ve e¤itmenlere baflvuruldu.

2003’te düzenlenen 1.564 e¤itim program› ve 
seminere toplam 29.447 kat›l›m oldu. E¤itim 
etkinliklerinin %83’ünü e¤itim programlar›,     
kalan bölümünü ise seminerler oluflturdu.
Kifli bafl›na ortalama e¤itim süresi ise 53 saat 
olarak gerçekleflti. 

2003’te hem banka çal›flanlar›n›n, hem de 
ailelerinin kiflisel geliflimlerine yarar sa¤layacak 
bir e¤itim projesi hayata geçirildi. ‹ngilizce 

e¤itiminde en ileri teknolojiyi uygulayan bir yaz›l›m 
program›n›n lisans›n›n al›nmas›yla, düflük bir ücret 
karfl›l›¤›nda ve uzaktan e¤itim kolayl›¤›yla ‹ngilizce
ö¤renme ve gelifltirme f›rsat› sa¤lanm›fl oldu.

Afetler, deprem öncesi, s›ras› ve sonras›nda birey 
olarak neler yap›labilece¤i konusunda bireysel  
bilinçlendirmeyi hedefleyen ‘Temel Afet Bilinci 
(Deprem)’ seminerlerine tüm banka çal›flanlar›n›n 
kat›l›m› sa¤lan›rken ‘Temel ‹lk Yard›m’ e¤itimlerine 
de devam edildi. 

Sa¤l›kl› bir iletiflim ortam›n›n yarat›lmas›n› 
sa¤lamak ve bu konuda etkinli¤i art›rmak 
amac›yla, tüm çal›flanlara yönelik ‘Empatik ‹letiflim’ 
e¤itimleri uygulamaya al›nd›. Bu y›l ilk kez, 
çal›flanlarla birlikte efllerine de bu konuda e¤itim 
verilmeye baflland›. 

Yap› Kredi e¤itim faaliyetlerinin çeflitli 
platformlardaki tan›t›m› kapsam›nda, ‘2003 

E¤itimciler Zirvesi’nde, Bankam›z›n E¤itim 
Yaklafl›m›n›n ve Temel E¤itim Programlar›m›z›n 
tan›t›ld›¤› bir sunum yap›ld›. 

Yap› Kredi çal›flanlar›n›n bilgiye kolayca ve kal›c› 
flekilde ulaflmalar›n› sa¤layacak, bunun yan› s›ra
E¤itim Yönetimi olarak, etkin ve verimli çal›flmaya 
katk›da bulunacak takip araçlar› ve maliyet azalt›c› 
sistem gelifltirme çal›flmalar›, 2003’te de 
sürdürüldü.

KAL‹TE ve ‹LET‹fi‹M

E⁄‹T‹M



2003’te, Yap› Kredi ürün ve hizmetlerini hem 
ak›lc› hem de duygusal boyutlar›yla öne ç›karan 
yo¤un reklam ve halkla iliflkiler çal›flmalar› 
sonucunda, yüksek ticari geri dönüfller elde 
edilirken, ayn› zamanda Yap› Kredi’nin kurumsal 
imaj› daha da güçlendi. Y›l›n ilk aylar›nda, reklam 
ajans› de¤iflikli¤ine karar verildi ve yay›nda bulunan 
Alternatif Da¤›t›m Kanallar› kampanyas›n›n 
ard›ndan, rpm/radar ile çal›flmaya baflland›. 

Eylül 2003’te, büyük ses getiren Worldpuan ve 
bankac›l›k hizmetleri entegrasyonu iletiflimi 
bafllat›ld›. Bu kampanya ile World markas›na, 
tüketiciye daha yak›n, dinamik, coflkulu bir iliflki 
kurma yetene¤ine sahip, sempatik Worldpuan 
karakteri eklenmifl oldu. Ayn› zamanda, Telecard 
ile yap›lan al›flverifllerde ve Teleweb bankac›l›k 
ifllemlerinde puan kazanabilme mekanizmalar› 
da tüketiciye aç›kland›. Worldpuanlar, World-
Turkcell kampanyas›nda ve y›lbafl› döneminde 
al›flveriflin rotas›n› Worldcard’a yöneltmek için de 
etkin bir biçimde kullan›ld›.

World markas›, lider tavr›n›, al›flveriflle ilgili kad›n 
ve erkek davran›fllar›n›n farkl›l›¤› üzerine kurulu 
bir bas›n kampanyas› ile baflka bir kanaldan da 
sürdürdü. Bu ilgi çekici ve esprili ilanlar, Hürriyet 
gazetesi taraf›ndan bu y›l ilk kez verilen ‘K›rm›z›’ 
ödüllerinde, Bas›n Kampanyas› dal›nda büyük 
ödüle de¤er bulundu. 

Yap› Kredi’nin 59. kurulufl y›ldönümünde        
Yap› Kredi müflterilerine yönelik düzenlenen 
kutlama etkinli¤inin yan› s›ra, temel marka 
de¤erlerinden ‘Buras› Yap› Kredi’ mesaj›n› tafl›yan 
bir ilan da, Türkiye’nin tüm büyük gazetelerinde 
yer ald›. Bankan›n yurtd›fl› tan›t›m›na da özel 
önem verildi; BBC ile yap›lan özel bir tan›t›m 
projesi ile ilk kez televizyonda da, Yap› Kredi’nin 
uluslararas› marka bilinirli¤inin art›r›lmas› ve marka 
imaj›n›n iyilefltirilmesi konusunda önemli bir ad›m 
at›ld›. 

Yap› Kredi markas› için çok önemli bir baflka 
tan›t›m giriflimi de ticari bankac›l›k alan›ndayd›. 
Her ölçekte ticari iflletmeye senelerdir verilen 
rekabet gücünü konu alan kurumsal mesajl› bir 
televizyon filmi, Business Card relansman› ve  
POSCepte lansman› ile Yap› Kredi, özellikle 
profesyonellerin birlikte çal›flmak konusunda 
öncelik verecekleri bir marka olarak alg›lanmaya 
baflland›.

Teletel ve Teleweb için de, sürekli iletiflim yap›ld›; 
bir promosyon kampanyas› ile Alternatif Da¤›t›m 
Kanallar› kullan›m›n›n art›r›lmas› hedeflendi. 
Bireysel kredilerde, hem ürün tipi baz›nda yap›lan 
bas›n kampanyas›, hem de on-line kredilere özel 
iletiflim kampanyas›, y›l boyunca sürdürüldü. 
Yat›r›m ürünleri için de ürün baz›nda dikkat çekici 
bir reklam kampanyas› ile yat›r›mc›lar Yap› Kredi’ye 
yönlendirildiler. Bireysel Bankac›l›k alan›nda y›l 

boyunca yürütülen Üniversite Bankac›l›¤› ve  
Beyaz Gömlekliler iletiflimleri gibi çal›flmalar ise, 
Yap› Kredi’nin özel hedef kitlelerle kurdu¤u ba¤›n 
sürekli s›cak kalmas›na katk›da bulundu. 

Devlet Opera ve Balesi ve Yap› Kredi ifl birli¤iyle 
Rudyard Kipling'in ‘Jungle Book’ adl› kitab›ndan 
esinlenerek haz›rlanan iki perdelik ‘dans drama’ 
ve gençlik oyunu, dev prodüksiyon ‘fiehirorman’, 
Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Toplulu¤u 
ile koreograf ve yönetmen Beyhan Murphy 
taraf›ndan sahneye konuldu. Özellikle genç hedef 
kitle taraf›ndan ilgiyle izlenen oyun 10 binin 
üzerinde kifliye ulaflt›. 

Yap› Kredi kiflisel bankac›l›k yay›n› Gold Style,    
iki ayda bir yay›mlanan ve 30 bin kifliye da¤›t›m› 
yap›lan bir dergi olarak bu y›l profesyonel bir   
life-style dergi gibi istek alarak baflar›s›n› kan›tlad›. 
Kuruluflun elektronik yay›n› Weburada ise Teleweb 
üyeli¤i aranmaks›z›n, tüm merakl›lar› ile her ay 
internette buluflmay› sürdürdü.

Kurum içi iletiflimin önemli bir aya¤› olan iki ayl›k 
sürekli yay›n Bizler Dergisi, her say›s›nda 15.000’in 
üzerinde okuyucuya ulafl›yor. Bu y›l Yöneticiler 
Toplant›s›, ‹stanbul ve Ankara’da gerçeklefltirildi. 
Ayr›ca çeflitli yönetimlerin y›ll›k toplant›lar›, flube 
aç›l›fllar›, ‘Yap› Kredi ile Nice Y›llara’ geceleri, y›lbafl› 
hediyeleri organizasyon ve da¤›t›m›, Abant’ta 
yap›lan sat›fl toplant›lar›, 3 ilde sat›fl ekiplerine
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yap›lan Bireysel Emeklilik Sistemi lansman›,    
Yap› Kredi Gönüllü Grubunun ve Sosyal Aktiviteler 
Kulubünün etkinlik koordinasyonu, Genel Kurul 
Toplant›s› organizasyonu, Yap› Kredi Kültür Sanat 
A.fi. ile koordinasyonun sa¤lanmas› ve fiirket 
Olimpiyatlar› organizasyonu gibi pek çok de¤iflik 
etkinlik de yine bu bölümün stratejik katk›s›, 
yönetimi ve eme¤i ile gerçeklefltirildi.

Baflta 2003 Marka Konferans› olmak üzere; 
Niflantafl› Festivali, Miniatürk, Al›flba¤›fl internet 
sitesi, Port Göcek Regatta ve Ankara Film Festivali 
gibi sosyal ve kültürel organizasyonlara da 
sponsorluk deste¤i bu y›l da sürdürüldü.

Yap› Kredi Kültür ve Sanat A.fi. de 2003’te 
ülkemizin kültür ortam›na yön veren önemli 
baflar›lara imza att›. Yay›nc›l›k alan›nda Türkiye’nin 
en büyüklerinden biri olan Yap› Kredi Kültür ve 
Sanat A.fi. 2003 y›l›nda toplam 200 yeni kitab›n 
ilk, 250 yap›t›n da yeniden bas›m›n› gerçeklefltirdi. 
Türkiye’de 1 milyonun üzerinde y›ll›k kitap sat›fl›na 
ulaflan Yap› Kredi Yay›nlar›, her geçen gün daha 
çok kitapsevere ulafl›yor. Yap› Kredi, geçti¤imiz 
y›l, yay›nc›l›¤›n d›fl›nda ayr›ca 25 sergiyi de 
sanatseverlerle buluflturdu. Sadece ‹stanbul de¤il, 
Ankara, Bal›kesir, Bursa, Afyon ve ‹zmir’de de 
düzenlenen sergilerde, Fausto Zonaro resimleri 
toplam 100 bin ziyaretçiye ulafl›rken; Urartu: 
Savafl ve Estetik sergisi de 60 bine yak›n ziyaretçi 
toplad›. 2003’te ayr›ca, Beyo¤lu ‹stiklâl Caddesi, 
Bo¤az Vapuru ve Büyükada’da yap›lan aç›khava 
etkinlikleri ile de daha genifl kitlelere ulafl›m 
sa¤land›. ‹stanbul etkinlikleri ile birlikte 
De¤irmendere, Çeflme, Ürgüp ve Düzce’de de 
yap›lan toplam 400 kültür sanat etkinli¤i, toplam 
70 bin izleyiciye ulaflt›.

Gold Style ve Bizler dergileri, Yap› Kredi’nin 
yay›nlar› aras›nda, ilginç içerikleriyle yine 
dikkatleri üzerine çekti.

Yap› Kredi’nin 59. kurulufl y›ldönümünde 
‘Buras› Yap› Kredi’ ilan›, Türkiye’nin tüm 
büyük gazetelerinde yer ald›.

Önceleri sadece iletiflimde görsel destek 
malzemesi olarak kullan›lan mor puanlar, 
Eylül 2003’te yap›lan lansmanla hayat›n 
içinde yaflayan, sempatik bir görünüme 
kavuflturuldu. Yarat›lan Worldpuan karakteri, 
“Vadaaaaa!” nidas›yla birlikte iletiflimin 
bafllad›¤› ilk günlerden bu yana büyük ilgi 
uyand›rarak gündeme yerleflti.



Berrin Avc›lar

‹fltirakler ve Gayrimenkuller Yönetimi
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2003 faaliyetleri: A¤ustos 1999’da faaliyete geçen A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.fi., Muhabbet Hat ve Muhabbet Kart’›n sat›fl ve 
pazarlama ifllemlerini gerçeklefltiriyor. Müflteri odakl› pazarlama ve da¤›t›m kanallar›n›n yan› s›ra genifl servis a¤›na ve etkin hizmet veren 
ça¤r› merkezine sahip A-Tel’in, Türkiye genelinde 15.000’den fazla sat›fl noktas› bulunuyor.

2003’te uygulanan baflar›l› pazarlama ve sat›fl stratejisi sonucunda, A-Tel’in dakika sat›fllar› bir önceki y›la göre %46 oran›nda artarak
470 milyon dakikaya, net sat›fllar› ise %60’l›k art›flla 280 milyon Euro’ya, abone say›s› ise %20’lik art›flla 3,7 milyona ulaflt›.

A-Tel’in bu baflar›s›n›n arkas›nda, Muhabbet Hat ve Muhabbet Kart’›n eriflim kolayl›¤› ve faturas›z olmas›, Turkcell’in üstün teknolojik altyap›s›, 
merkezi da¤›t›m sistemi ve KVK’n›n tüm ülke genelindeki yayg›n da¤›t›m ve sat›fl a¤› bulunuyor.

A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.fi.

Faaliyet alan›: Telekomünikasyon, iletiflim, bas›n-yay›n, multimedya, internet, ses ve veri haberleflmesi alan›nda her türlü elektronik iletiflim 
aletlerinin ve yedek parçalar›n›n al›m-sat›m›, ithalat›, ihracat› ve pazarlamas›

Sermayesi: 14 trilyon TL

‹fltirak oran›: 7 trilyon TL (%50)

2003 faaliyetleri: Üretim miktar› bak›m›ndan Türkiye’nin ilk üç, sat›fl tutar› bak›m›ndan ise ilk befl flirketi aras›nda yer alan AGRO-SAN, K›rklareli 
Lüleburgaz'daki fabrikas›nda 2003’te yaklafl›k 4.250 ton üretimle yurtiçi ve yurtd›fl› sat›fl sonucunda y›ll›k 16 trilyon TL’lik ciroya ulaflt›.

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)

2003 faaliyetleri: ‹stanbul Levent’te, 8.900 metrekarelik flirket arsas› üzerinde, 1997’de bafllat›lan iflyeri projesi inflaat› bitirilerek iskâna aç›ld› 
ve katlardan bir adedi sat›ld›. Kalan bölümlerin pazarlama iflleri sürdürülüyor.

Akdeniz Marmara Turizm ve Tic. A.fi.

Faaliyet alan›: Turizm yat›r›mlar› ve bu yat›r›mlar›n yönetimi, organizasyonu ve tesis iflletmeleri

Sermayesi: 50 milyar TL

‹fltirak oran›: 50 milyar TL (%100)

Yap› Kredi’nin ifltirak portföyünde finans, endüstri 
ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 40'›n 
üzerinde kurulufl yer al›yor. Portföyün %93’ü, 
sermayesinin %15’den fazlas› Yap› Kredi’ye ait
olan kurulufllar›n hisselerinden olufluyor.

Yap› Kredi’nin, sermayesinin %15’inden az›na 
sahip oldu¤u flirketlerin bafl›nda ise 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. bulunuyor.

Sermayesinin %15’den fazlas› Yap› Kredi’ye ait 
olan kurulufllar›n y›l içindeki faaliyetleriyle ilgili 
genel bilgiler:

‹fiT‹RAKLER



2003 faaliyetleri: 1963’te ‹sviçre’de Cenevre merkezli kurulan bankan›n Lüksemburg’da bir flubesi ve ‹stanbul’da bir temsilcili¤i bulunuyor. 
Çal›flmalar›n› özellikle ticari ve özel bankac›l›k ile hazine ürünleri alan›nda yo¤unlaflt›ran bankan›n hedef pazar›, Avrupa, Türkiye, Orta Asya, 
Orta Do¤u ve Kuzey Afrika ülkeleri olarak s›ralan›yor. Bankan›n 2003 sonu toplam aktifleri 746.5 milyon ‹sviçre frang›, net kâr› ise 3.6 milyon 
‹sviçre frang›na ulaflt›.

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)

2003 faaliyetleri: fiirket, 2003’te, inflaat ve endüstri alan›nda faaliyet gösteren ifltiraklerinin verimini art›rma yönünde çal›flmalar›n› sürdürdü. 
Ankara Demetevler’deki 11.000 metrekarelik flirket arsas› üzerinde 1997’de bafllat›lan konut projesi kapsam›nda; otopark›, özel güvenli¤i, 
yüzme havuzu, spor merkezi, ticari birimi ve Yap› Kredi flubesi bulunan, 18’er katl› dört bloktan oluflan “Demetkent Sitesi” inflaat› (B Blok) 
tamamland›. Sitede yer alan 296 ba¤›ms›z bölüm ve süpermarket alan› sat›ld›. 255 ba¤›ms›z bölüm ve dört bloktan oluflan ve kabas› tamamlanan
A Blok inflaat›n›n ince iflçili¤ine devam edildi. Bu bölümde 2 blok sat›fla ç›kar›ld› ve 12 kat›n sat›fl ifllemleri tamamland›.

Bay›nd›rl›k ‹flleri A.fi.

Faaliyet alan›: Müteahhitlik, taahhüt ve dan›flmanl›k iflleri

Sermayesi: 9 trilyon 340 milyar TL

‹fltirak oran›: 7 trilyon 926 milyar TL (%85)

2003 faaliyetleri: Kurulufl, geçti¤imiz y›l, birisi 7 kiflilik, di¤eri 6 kiflilik 2 adet Lear Jet 60 uça¤› ve 4 kiflilik bir helikopterle özellikle ifl dünyas›na 
yönelik hizmetlerini sürdürdü.

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)
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2003 faaliyetleri: fiirket, Mart 1999’da uydu üzerinden Digital Platform yay›nc›l›¤›n faaliyetini yürütmek üzere  kuruldu. Bu tarihten itibaren 
Digiturk, pazarda tek marka konumunu elde etti. 2001’de Türkiye Futbol Federasyonu ile yap›lan anlaflma sonucu futbol yay›n haklar›n›n
da al›nmas›yla birlikte Digiturk ad›yla tan›nan yayg›n bir platform haline geldi. fiirketin 2003’teki toplam abone say›s› 742.000’i aflt›.

Digital Platform ‹letiflim Hizmetleri A.fi.

Faaliyet alan›: Uydu üzerinden yurtiçine ya da yurtd›fl›na çok kanall› dijital görüntü, ses ve verilerinin paketler halinde müflterilere tek ya da 
çift yönlü sunumu

Sermayesi: 319 trilyon 900 milyar TL

‹fltirak oran›: 80 trilyon 651 milyar TL (%25.2)

2003 faaliyetleri: Kurulufl, kendi bünyesinde iflletilen bir oteli ile 8 ifltirakine ba¤l› 6 iflletme ve devam eden 5 yat›r›m projesi ile 2003’te de 
faaliyetlerini sürdürdü. ‹flletmelerin 2003 toplam cirosu yaklafl›k 350 trilyon TL olarak gerçekleflti. 

Kurulufl bünyesine 1998 sonunda kat›lan dört y›ld›zl›, 298 oda ve 620 yatak kapasiteli Club-N Otel’in iflletmesi de Enternasyonal Turizm 
taraf›ndan yürütülmeye devam edildi.

Kartal Otel Marmaris Turizm ‹flletmecili¤i Ticaret ve Sanayi A.fi., Robinson Club’lar aras›nda ilk ‘Select’ kulüp olma özelli¤ini tafl›yan, befl y›ld›zl›, 
608 yatak kapasiteli Robinson Select Maris ile on y›ld›r, turizm sektörüne hizmet sunuyor.

Sultanahmet Turizm A.fi. ise, Sultanahmet Cezaevi’ni befl y›ld›zl› otele dönüfltürme projesinin hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine bafllad›.
65 oda 137 yatak kapasiteli otel, dünyan›n önde gelen iflletmecilik kurulufllar›ndan Four Seasons Hotels and Resorts taraf›ndan iflletiliyor
ve kuruldu¤u günden bu yana uzmanlarca her y›l Avrupa’n›n en iyi ilk üç otelinden birisi olarak gösteriliyor. 

%82’si fiirket’e %18’i ise Four Seasons Hotels Ltd.’ye ait Atik Pasha Turizm A.fi., 2000’de Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›’ndan ‹stanbul 
Bo¤az›ndaki Atik Paflalar Yal›s›n› sat›n alarak restorasyon çal›flmalar›n› geçti¤imiz y›l da sürdürdü. Yal›n›n restorasyon sonras›nda befl y›ld›zl› 
bir otele dönüfltürülerek Four Seasons Hotels and Resorts taraf›ndan iflletilmesi tasarlan›yor.

13 uça¤› ile özel kurulufllar içinde en büyük ve en genç uçufl filosuna ve 2.419 adet koltuk kapasitesine sahip Pegasus Hava Tafl›mac›l›¤›
A.fi., 17 ülke ve 50’den fazla havaliman›na uçufl yapan tarifesiz hava tafl›mac›l›¤› hizmeti sunuyor.

Bir baflka kurulufl, Anadolu Turizm Yat›r›mlar› A.fi., 375 ba¤lama yeri kapasiteli marina ile 156 karada park yeri kapasiteli çekek yerinden 
oluflan Port Göcek Marina projesini tamamlad› . Marina, konusunda dünya çap›nda tan›nm›fl Camper&Nicholsons flirketiyle yap›lan anlaflma 
çerçevesinde iflletilmeye baflland›.

Haziran 2000’de hizmete giren, 57 oda ve 114 yatak kapasiteli The Inn at Swissôtel ise dünyan›n önde gelen iflletmeci kurulufllar›ndan 
Swissôtel taraf›ndan iflletilmeye devam ediyor.

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)



2003 faaliyetleri: Telekomünikasyon grubu flirketlerinin yeniden yap›land›r›lmas› çal›flmalar› kapsam›nda, Süper On-Line Uluslararas› Elektronik 
Bilgilendirme ve Haberleflme Hizmetleri A.fi., Digital Platform ‹letiflim Hizmetleri A.fi. (Digitürk), Mobicom Bilgi ‹letiflim Hizmetleri A.fi. ve 
Verinet Uydu Haberleflme Sanayii ve Ticaret A.fi. hisseleri, 2002’de devral›nd›.

Bireysel ve kurumsal internet hizmetlerini sunmak amac›yla Aral›k 1996’da faaliyetlerine bafllayan kurulufl, bireysel ISP pazar›nda yaklafl›k 
%37 pazar pay› ile liderli¤ini korudu. 2004’te Türk Telekom'un ses iletimi üzerindeki tekelinin kald›r›lmas›yla birlikte internet hizmetleri 
yan›nda ses iletimi faaliyetini de hayata geçirmeyi tasarlayan Fintur, pazar pay›n› koruyarak gelirlerini kayda de¤er oranlarda art›rmay› amaçl›yor. 
Maliyeti düflürmeye yönelik çal›flmalar sonucu flirketin altyap› hizmetlerini sa¤layan ve ana faaliyet konusuna destek veren Mobicom ve 
Verinet flirketleri ile bütün aktif ve pasiflerini devralarak birleflti.

Fintur Technologies B.V.

Faaliyet alan›: Telekomünikasyon alan›nda faaliyet gösteren flirketlere ifltirak etmek

Sermayesi: 58 milyon Euro

‹fltirak oran›: 42 milyon Euro (%72.36)

2003 faaliyetleri: Yap› Kredi, 120’den fazla ülkede üretilen ve sat›lan ürünleriyle küçük ev aletleri pazar›nda dünya lideri konumunda bulunan 
SEB Internationale S.A.’n›n Türkiye’deki temsilci flirketine Kas›m 2001’de %32 oran›nda ifltirak etti. Groupe SEB ürünlerini, Tefal, Rowenta, 
Moulinex, Krups, Arno, Calor ve Seb markalar›yla dünya çap›nda sat›fla sunuluyor. fiirketin 2003’te yaklafl›k 1.8 milyon adet ürün satarak
39 milyon Euro’luk ciro sa¤lad›¤› kaydediliyor.

Groupe Seb ‹stanbul Ev Aletleri Ticaret A.fi.

Faaliyet alan›: SEB grubunun üretti¤i elektrikli ev aletleri ve mutfak aletlerinin ithalat›, ihracat› ve iç ticareti ile sat›fl sonras› servis hizmetleri

Sermayesi: 20 trilyon 307 milyar TL

‹fltirak oran›: 6 trilyon 498 milyar TL (%32)

2003 faaliyetleri : Aral›k 1999’da kurulan flirket, Turkcell ‹letiflim Hizmetleri A.fi. hisselerinin %51’ini elinde bulunduruyor.

Turkcell Holding A.fi.

Faaliyet alan›: Ulusal ve uluslararas› telekomünikasyon, iletiflim, medya, bas›n, donan›m, yaz›l›m, nakliye ve ulafl›m, turizm, reklamc›l›k, 
pazarlama, servis sa¤lama, yat›r›m ve organizasyon alanlar›nda faaliyet gösteren ve hizmet veren, kurulmufl / kurulacak yerli / yabanc› 
flirketler, kurumlar, halka aç›k olan / olmayan özel giriflimlerin sermaye ve yönetimine ifltirak etmek

Sermayesi: 456 trilyon 300 milyar TL

‹fltirak oran›: 91 trilyon 371 milyar TL (%20.02)
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2003 faaliyetleri: 1990’da Yap› Kredi’nin yurtd›fl› flubesi olarak kurulan ve Ocak 1998’den bu yana faaliyetlerini ifltirak olarak sürdüren banka, 
2001’de, artan uluslararas› ifl hacmiyle, verimlili¤ini art›rmak ve daha genifl ürün portföyü / da¤›t›m a¤› ile hizmet sunmak amac›yla, Almanya’daki 
di¤er Yap› Kredi temsilcisi, Bank Kreiss AG ile birlefltirildi. Genel müdürlü¤ü Frankfurt’ta olan bankan›n Hamburg'da ise flubesi bulunuyor.
Aktif toplam› 321 milyon Euro’ya ulaflan bankan›n, y›l sonu net kâr› 3,7 milyon Euro olarak gerçekleflti.

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)

2003 faaliyetleri: Sektörde 11. y›l›n› dolduran ve %12’lik pazar pay›na eriflen kurulufl, 2003 cirosunu, Amerikan dolar› baz›nda %27’lik art›flla 
715 milyon Amerikan dolar›na ç›kard›. Kuruluflun 2003 ifllem hacminin %53’ü yurtd›fl›, %47'si yurtiçi ifllemlerden olufltu. Yap› Kredi Faktoring’in 
müflteri portföyünde büyük ve orta ölçekli flirketler yer al›yor.

Yap› Kredi Faktoring, 2003’te de ihracatç› flirketlere yurtd›fl› pazarlarda, 45 ülkede 154 muhabir ile deste¤ini sürdürdü, yurtd›fl› ifllemlerle 
pazar pay›n› %28’e ç›kard›. 2002’de 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 olma baflar›s›n› gösteren kurulufl, 
Eylül 2003’ten bu yana dünya s›ralamas›nda en çok ihracat faktoring ifllemini gerçeklefltiren ikinci flirket konumuna yükseldi.

Yap› Kredi Faktoring A.fi.

Faaliyet alan›: Faktoring ifllemleri

Sermayesi: 13 trilyon 500 milyar TL

‹fltirak oran›: 13 trilyon 498 milyar TL (%99.9)

2003 faaliyetleri: 2003’te toplam 185 milyon Amerikan dolar› ciro ile sektördeki liderli¤ini sürdüren kurulufl, pazar pay›n› geçti¤imiz y›l %12’ye 
yükseltti. Kurulufl, Yap› Kredi flubeleri ve bünyesindeki dört  temsilcili¤iyle (Ankara, Bursa, ‹zmir, Adana) Türkiye’nin her bölgesindeki yat›r›mc›ya 
ulaflabiliyor. Ayr›ca Multilease Association ve Leaseclub gibi uluslararas› leasing kurulufllar›nda Türkiye’nin tek temsilcisi olarak yer al›yor.

Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O.

Faaliyet alan›: Finansal kiralama ifllemleri

Sermayesi: 48 trilyon TL

‹fltirak oran›: 31 trilyon 393 milyar TL (%65.4)



2003 faaliyetleri: Kurulufl, y›l içindeki etkinlikleriyle, 2003’te de Türkiye’nin kültür-sanat gündemini yönlendiren öncü kurum olmaya devam
etti. 2003’te genifl bir yazar kadrosuyla 190 kitap yay›mlayan yay›nevinin, kuruldu¤u günden bu yana yay›mlad›¤› eser say›s› 1.952’ye ulaflt›.

Yap› Kredi Kültür-Sanat Yay›nc›l›k, y›l boyunca, çeflitli tarihlerde, Yap› Kredi Kültür Merkezi’nde 15, Ankara, ‹zmir ve Japonya’da 3 sergi açt›; 
müzikli dinleti, tiyatro, sinema, düflünce toplant›lar› ve yerel etkinlikler olmak üzere 409 gösteri ve dinleti etkinli¤i düzenledi ve bu etkinliklere 
 yurtiçi ve yurtd›fl›ndan de¤erli konuklar davet etti.

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

Faaliyet alan›: Kültür, sanat ve bilim dal›nda her türlü kitap, dergi ve gazetenin bas›m-yay›m›; müzik ve video kaseti, interaktif video CD, disket 
vb. ço¤alt›m› / da¤›t›m›; her türlü müzikli gösteri, konser, oyun, dans gösterisi ve sergi organizasyonu

Sermayesi: 600 milyar TL

‹fltirak oran›: 600 milyar TL (%100)

2003 faaliyetleri: 2003 sonunda, net aktif de¤eri yaklafl›k 50 milyon Amerikan dolar› seviyesine ulaflan flirketin portföyündeki projeler aras›nda 
‹stanbul-‹stanbul, Elit  Residence, Yal›konaklar / Residence, Riva ve Kemer Country konut projeleri ile Yap› Kredi Plaza ofis katlar› ve Beyo¤lu 
Narmanl› Han bulunuyor. Tamam› flirket taraf›ndan yürütülen ‹stanbul-‹stanbul projesinde sat›fl› tamamlanan birinci aflamadaki 156 ünitenin
yan› s›ra, ikinci aflamada sat›fla sunulan 48 üniteden 45’inin sat›fl›yla, y›l sonu toplam cirosu 57 milyon Amerikan dolar› olarak kayda geçti.

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

Faaliyet alan›: Gayrimenkul ve gayrimenkule dayal› sermaye piyasas› araçlar›na yat›r›m; SPK mevzuat› çerçevesinde portföy yönetimi

Sermayesi: 40 trilyon TL

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

2003 faaliyetleri: Kas›m 1999’da Amsterdam’da kurulan flirket, Hollanda merkezli Yap› Kredi Bank Nederland N.V. ve ‹rlanda merkezli
Yap› Kredi International Financial Services Limited’in tamam›na, ayr›ca, Almanya’da kurulu Yap› Kredi Bank (Deutschland) AG’nin %35’ine 
sahip bulunuyor.

1 Temmuz 2001’de faaliyete geçen, Yap› Kredi’nin uluslararas› a¤›n›n en yeni üyesi Yap› Kredi Bank Nederland N.V., kuruluflun güçlü bir 
Avrupa platformu kurma ihtiyac›ndan do¤du. Yap› Kredi Nederland, müflterilerinin Avrupal› çözümlere karfl› giderek yükselen sinerji talebini 
karfl›lamak üzere kuruldu. Kuruluflun 2003 sonu itibariyle aktif toplam› 417,6 milyon Euro, net kâr› 3,3 milyon Euro olarak gerçekleflti.

Yap› Kredi Holding B.V.

Faaliyet alan›: Finans sektöründe faaliyet gösteren yurtd›fl› ifltiraklerinin sermaye hareketleri, uluslararas› finansman çal›flmalar›, risk yönetimi 
ve operasyonel koordinasyonlar›n›n sa¤lanmas›; bu flirketlerle ilgili bütçe ve planlama faaliyetlerinin organizasyonu ve kâr optimizasyonu 
paralelinde kaynaklar›n yurdumuza etkin bir flekilde aktar›m›

Sermayesi: 59 milyon Euro

‹fltirak oran›: 59 milyon Euro (%100)
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2003 faaliyetleri: fiirket, 2003 y›l›nda Yap› Kredi Bankas› ve Yap› Kredi Yat›r›m’›n kurucusu oldu¤u tüm yat›r›m fonlar›n›n yönetimini üstlendi. 
Bu paralelde, flirketin çal›flan say›s› 4’ten 13’e yükseltildi. Sadece kurumsal fonlar›n yönetimiyle ilgili olan flirketin yönetti¤i portföylerin toplam 
büyüklü¤ü 1,8 katrilyon TL düzeyine ulaflt›. Bireysel Emeklilik Sisteminin y›l›n son çeyre¤inde ifllerlik kazanmas›yla, flirket Yap› Kredi Emeklilik’in 
kurucusu oldu¤u fonlar› da yönetmeye bafllad›. Bireysel emeklilik fonlar›n›n önümüzdeki y›llarda h›zl› büyüme kaydetmesi bekleniyor. fiirket 
ödenmifl sermayesinde 2003’te 500 milyar TL nakit art›fl yap›lm›flt›r.

Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi.

Faaliyet alan›: Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde sermaye piyasas› araçlar›ndan oluflan portföyleri müflterilerle 
portföy yönetimi sözleflmesi yapmak suretiyle ve vekil s›fat› ile yönetmek

Sermayesi: 1 trilyon 500 milyar TL

‹fltirak oran›: 450 milyar TL (%30)

2003 faaliyetleri: Yap› Kredi Sigorta, müflteri ve acentelerine tüm Türkiye çap›nda daha kaliteli, daha h›zl› ve daha verimli hizmet verebilmek 
amac›yla, Bölge Müdürlüklerinde reorganizasyon çal›flmalar›n› bafllatt›. Pazarlama Müdürlü¤ü kurularak sektör ve piyasadaki her türlü de¤iflimin 
takip edilmesi konusunda daha profesyonel anlamda hareket edilmeye baflland›. Yap› Kredi Sigorta Grubu bünyesindeki flirketlerin destek 
birimleri birlefltirilerek grup sinerjisi yarat›ld›.  Sa¤l›k dal›nda sektörde ilk defa Anlaflmal› Doktor Sistemi kurularak, kendi alan›nda uzman 
doktorlar servis a¤› içine al›nd›. Orta gelir seviyesindeki sigortal›lar›n tercih etti¤i Ekoplan ürünü kapsam›na Ac›badem ve Memorial sa¤l›k 
gruplar› dahil edilerek hizmet kalitesi art›r›ld›.  Tüm sat›fl kanallar›na her anlamda operasyonel, teknik ve sat›fl deste¤inin sa¤lanabilmesi 
amac›yla Acente De¤iflim Projesi bafllat›ld›, acente destek faaliyetlerinde ise branfllaflmaya gidildi. Tüm acentelerin modern ortam ve teknolojiler 
kullan›larak on-line çal›flmas›n› sa¤layacak altyap› çal›flmalar› tamamlanarak pilot uygulamaya baflland›. Cirosu 302 trilyon TL dolay›nda 
gerçekleflen flirketin hisselerinin %33.69’u ‹MKB’de ifllem görüyor.

Yap› Kredi Sigorta A.fi.

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

Sermayesi: 80 trilyon TL

‹fltirak oran›: 42 trilyon 480 milyar TL (%53.1)

2003 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 kurulufl 2003’te toplam ifllem hacminde 3. s›rada ,  sadece hisse 
senedi ifllem hacminde ise 5. s›rada  yer ald› ve hisse  senedi piyasas›nda  pazar pay› %4.05 olarak gerçekleflti. 2002’de ‘Seans Odam’ slogan› 
ile ürün yelpazesine katt›¤› internet ortam›nda bu y›l,  Digiturk-Superonline-Turkcell iflbirli¤i ile, grup sinerjisini kullanarak müflterilerine farkl› 
bir hizmet sunmaya bafllad› ve bu ba¤lamda  müflteri memnuniyetini  art›rm›flt›r.

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: 64 trilyon TL

‹fltirak oran›: 64 trilyon TL (%100)



2003 faaliyetleri: Yap› Kredi Moscow, 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 kendine ait binada faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle inflaat, taahhüt, ticaret ve turizm iflleri yapan 
seçkin müflteri grubuna bankac›l›k hizmeti sunuyor. Bankan›n aktif toplam› Kas›m 2003’te 100 milyon Amerikan dolar›n› aflm›fl bulunuyor.

Yap› Kredi Moscow

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

Sermayesi: 25 milyon Amerikan dolar›

‹fltirak oran›: 24 milyon 200 bin Amerikan dolar› (%96.8)



MAL‹ TABLOLAR

46 > 47



Say›n Ortaklar›m›z,

Bankam›z›n 60. Hesap Y›l› faaliyetleri ile ilgili aç›klamalardan sonra, 2003 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 2003 tarihindeki cari sat›n alma gücüne göre 
yeniden ifade edilerek haz›rlanm›fl olup, ba¤›ms›z denetime tabi tutulmufltur.

MAL‹ TABLOLARIN ANAL‹Z‹



MAL‹ TABLOLARIN ANAL‹Z‹ AKT‹F
2003 y›l› bilançosu aktif kalemlerinin yüzdesel da¤›l›m› afla¤›da gösterilmifltir:	

%

Nakit De¤erler ve Bankalar	 4
Menkul De¤erler	 24
Krediler, net	 38
Zorunlu Karfl›l›klar	 4
‹fltirakler	 9
Sabit K›ymetler	 12
Di¤er	 9
Toplam	 100

Nakit De¤erler ve Bankalar:		
(Trilyon TL)	

2003	 2002	 Reel Fark
Nakit De¤erler	 200	 187	 13
T.C. Merkez Bankas›	 61	 279	 (218)
Yurtiçi Bankalar	 118	 162	 (44)
Yurtd›fl› Bankalar	 400	 496	 (96)
Para Piyasalar›	 78	 325	 (247)
Toplam	 857	 1.449	 (592)

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, 2003 y›l›nda likiditenin, daha yüksek getirili menkul de¤erler gibi aktiflerde 
kullan›lmas›d›r.

Menkul De¤erler:		
(Trilyon TL)	

2003	 2002	 Reel Fark
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler	 2.490	 3.341	 (851)
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler	 1.940	 732	 1.208
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler	 626	 728	 (102)
Toplam	 5.056	 4.801	 255

Likidite gücünün di¤er bir önemli göstergesi olan menkul de¤erler 2003 y›l›nda bir önceki y›la göre reel bazda %5 artm›flt›r. 2003 y›l› menkul de¤erler 
rakam›n›n 4,0 katrilyon TL’si devlet borçlanma senetlerinden oluflmaktad›r. 

Krediler:		
(Trilyon TL)	

2003	 2002	 Reel Fark
K›sa Vadeli Krediler	 3.758	 3.121	 637
Orta Vadeli Krediler	 4.047	 4.665	 (618)
Takipteki Krediler 	 721	 929	 (208)
Özel Karfl›l›klar	 (535)	 (644)	 109
Toplam	 7.991	 8.071	 (80)

Toplam krediler, 2003’te, bir önceki y›la göre reel bazda hemen hemen ayn› seviyede kalarak 8,0 katrilyon TL’ye ulaflm›flt›r. Herhangi bir reel büyüme 
gözükmemesinin nedeni, enflasyon muhasebesi uygulamas›nda yabanc› para krediler de dahil olmak üzere tüm 2002 y›l› bakiyelerinin 2003 y›l› TEFE oran›yla 
(%13.9) büyütülmesidir. Bankam›z Amerikan dolar› kurunun 2003’te %13.5 oran›nda düflmesi nedeniyle  yabanc› para cinsinden kredilerin döviz miktarlar›n›n 
artmas›na karfl›n TL karfl›l›klar› geçen y›l›n sonuna göre azalm›fl gibi görünmektedir. Asl›nda, yabanc› para canl› krediler Amerikan dolar› baz›nda %11 artarak
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3,2 milyar Amerikan dolar›na ulaflm›flt›r. Toplam TL canl› krediler ise bir önceki y›la göre reel bazda %33 art›flla 3,4 katrilyon TL olarak gerçekleflmifltir.

Takipteki kredilerin toplam kredilere oran› % 8.5 seviyesine inerken, özel karfl›l›klar›n takipteki kredilere oran›n›n ise %74 gibi yüksek bir oranda gerçekleflmifltir.
Geçti¤imiz y›l, Yap› Kredi’nin sektörde lider konumda bulundu¤u kredi kart› alacaklar›n›n ve tüketici kredilerinin toplam krediler içindeki pay› %30 olarak 
gerçekleflmifltir. Yabanc› para cinsinden kredilerin toplam krediler içindeki pay› ise %57 olmufltur.

‹fltirakler:
Toplam aktifin %9’unu oluflturan ifltiraklerin %29'u mali, %64'ü telekomünikasyon ve %7'si s›nai ve di¤er sektörlerde faaliyet göstermektedir.
Türkiye’nin en büyük GSM firmas› Turkcell’e olan do¤rudan ve dolayl› %11.3’lük ifltirakimiz mali tablolarda ‹MKB'deki borsa de¤eri üzerinden yer alm›flt›r.

Maddi Duran Varl›klar (net):		
(Trilyon TL)	

2003	 2002	 Reel Fark
Gayrimenkuller	 1.594	 1.638	 (44)
Di¤er Maddi Duran Varl›klar	 823	 953	 (130)
Toplam	 2.417	 2.591	 (174)

Maddi Duran Varl›klar, sene içerisinde yap›lan baz› sat›fllar sonucunda, bir önceki y›la göre reel bazda %7 azalm›flt›r. Yenileme ve bak›m d›fl›nda önemli 
yeni yat›r›m yap›lmam›flt›r.

PAS‹F
2003 y›l› bilançosu pasiflerin yüzdesel da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:	

%
Mevduat	 64
Para Piyasalar› ve Al›nan Krediler	 14
Di¤er Pasifler	 5
Özkaynaklar ve Net Kâr	 17
Toplam	 100

Mevduat:		
(Trilyon TL)	

2003	 2002	 Reel Fark
Tasarruf Mevduat›	 3.127	 2.671	 456
Döviz Tevdiat Hesab›	 7.469	 9.517	 (2.048)
Bankalar Mevduat›	 181	 170	 11
Di¤er Mevduat	 2.648	 2.435	 213
Toplam	 13.425	 14.793	 (1.368)

Pasiflerin %64’ünü oluflturan toplam mevduatta bir önceki y›la göre %9 oran›nda azalma gözükmekle beraber ilgili analizi do¤ru bir flekilde yapabilmek 
için enflasyon muhasebesine uyarlanm›fl bu rakamlar› incelerken 2003 y›l› TEFE endeksi (%13.9) ile Yap› Kredi döviz kurlar›ndaki azal›fl›n (%13.5) etkilerini 
göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu etkiler ar›nd›r›ld›¤›nda, mevduat taban›n›n 2003 sonu itibariyle % 56’s›n› oluflturan döviz tevdiat hesaplar›n›n 
Amerikan dolar› baz›nda 173 milyon Amerikan dolar› art›flla 5,412 milyon Amerikan dolar› seviyesine ulaflt›¤›; öte yandan TL tasarruf mevduat› ve TL di¤er 
mevduat›n, reel bazda bir önceki y›la göre s›ras›yla %17 ve %9 artt›¤› ve toplam TL müflteri mevduat›n›n 5,8 katrilyon TL’ye yükseldi¤i görülmektedir. 
Fonlama maliyeti olmayan ve bankan›n ticari etkinli¤inin önemli göstergelerinden biri olan vadesiz mevduat›n toplam mevduata oran› ise %22 seviyesinde 
gerçekleflmifltir.

Para Piyasalar› ve Al›nan Krediler:		
(Trilyon TL)	

2003	 2002	 Reel Fark
Yurtiçinden Kullan›lan Krediler	 239	 325	 (86)
Yurtd›fl›ndan Kullan›lan Krediler	 482	 399	 83
Para Piyasalar›	 17	 114	 (97)
Repo ‹fllemlerinden Sa¤lanan Fonlar	 2.121	 1.818	 303	

2.859	 2.656	 203



2002’de önemli tüm yurtd›fl› borçlanmalar›n zaman›nda geri ödenmesi ve yenilenmemesini takiben 2003’te yurtd›fl› kaynaklarda art›fl sa¤lanmas›na yönelik 
çal›flmalar bafllat›lm›fl ve y›l sonunda varl›¤a dayal› menkul k›ymet ihrac› yoluyla 200 milyon Amerikan dolar› yurtd›fl› borçlanma sa¤lanm›flt›r. Repo 
ifllemlerinden sa¤lanan fonlar 2002 sonuna göre reel bazda %17 artarak 2,1 katrilyon TL olarak gerçekleflmifltir.

Özkaynaklar:
Özkaynaklar›n dökümü afla¤›da gösterilmifltir:		

(Trilyon TL)	
2003	 2002	 Reel Fark

Ödenmifl Sermaye	 752	 752	 -
Hisse Senedi ‹hraç Primleri	 10	 10	 -
Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu	 502	 263	 239
Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden	
Kaynaklanan Sermaye Yedekleri	 3.017	 3.017	 -
Yasal Yedekler	 327	 327	 -
Geçmifl Y›l Kâr ve Zararlar›	 (1.249)	 (2.503)	 1.254
Dönem Kâr›	 162	 1.254	 (1.092)
   Toplam	 3.521	 3.120	 401

Özkaynak kalemlerinde, dönem kâr› haricindeki tek fark, Yap› Kredi’nin bafll›ca halka aç›k ifltiraklerinin piyasa fiyat› ile de¤erlenmesinden kaynaklanan menkul 
de¤erler de¤er art›fl fonundaki art›flt›r. 2003 sonunda Yap› Kredi’nin sermaye yeterlili¤i standart oran›, asgari oran›n çok üzerinde, % 18.5 olarak gerçekleflmifltir.

B‹LANÇO DIfiI HESAPLAR
Bilanço d›fl› hesaplar›n genel dökümü afla¤›daki gibidir:		

(Trilyon TL)	
2003	 2002	 Reel Fark

Garanti ve Kefaletler	 7.909	 8.962	 (1.053)
Taahhütler	 15.316	 12.863	 2.453
Türev Finansal Araçlar	 1.431	 1.200	 231
   Toplam Bilanço D›fl› Yükümlülükler	 24.656	 23.025	 1.631
   Emanet ve Rehinli K›ymetler	 14.043	 13.600	 443
   Toplam	 38.699	 36.625	 2.074

Gayrinakdi kredilerin yer ald›¤› garanti ve kefaletler kalemindeki reel azal›fl›n bafll›ca sebebi Bankam›z Amerikan dolar› de¤erleme kurunun 2003 y›l›nda 
%13.5 oran›nda düflmesine ra¤men, enflasyon muhasebesi uygulamas› paralelinde yabanc› para gayrinakdi krediler de dahil olmak üzere tüm 2002 y›l› 
bakiyelerinin 2003 y›l› TEFE oranlar›yla (%13.9) büyütülmesidir. Yabanc› para kalemlerin üzerindeki enflasyon etkisi ar›nd›r›ld›¤›nda yabanc› para gayrinakdi 
kredilerde Amerikan dolar› baz›nda %6 art›fl kaydedilmifl ve 3,7 milyar Amerikan dolar› seviyesine ulafl›lm›flt›r. Türk Liras› gayrinakdi kredilerdeki reel art›fl 
da 2003 y›l›nda %6 oran›nda gerçekleflmifltir. Taahhütler ve emanete al›nan k›ymetler gibi di¤er bilanço d›fl› hesaplardaki reel art›fllar Bankam›z›n ticari 
aktivitelerinde yaflanan büyümenin önemli bir göstergesidir.

KÂR/ZARAR TABLOSU

Net Faiz Gelirleri:
Net faiz gelirinin genel dökümü afla¤›da yer almaktad›r:		

(Trilyon TL)	
2003	 2002	 Reel Fark

Faiz Gelirleri	            2.498	 3.704	 (1.206)
Faiz Giderleri	 (2.567)	 (2.818)	 251
   Net Faiz Geliri	 (69)	 886	 (955)
   Kambiyo Kâr› / (Zarar›) , net	 29	 (171)	 200
   Kambiyo Zarar› Sonras› Net Faiz Geliri	 (40)	 715	 (755)
Faiz gelirlerinin %61’i nakit kredilerden, kalan k›s›m ise menkul de¤erler cüzdan›, bankalar ve zorunlu karfl›l›klardan elde edilmifltir. Faiz giderlerinin %78’i 
mevduata verilen faizlerden oluflmaktad›r.
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Faiz D›fl› Gelirler:
Faiz d›fl› gelirlerin dökümü afla¤›da gösterilmifltir:		

(Trilyon TL)	
2003	 2002	 Reel Fark

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri	 427	 438	 (11)
Sermaye Piyasas› ‹fllem Kârlar›, net	 451	 212	 239
‹fltirak Gelirleri	 60	 64	 (4)
Di¤er Gelirler	 170	 1.061	 (891)
Toplam	 1.108	 1.775	 (667)

Faiz d›fl› gelirler 2003 y›l›nda 1,1 katrilyon TL olarak gerçekleflmifltir. Net ücret ve komisyon gelirleri 2002 y›l› ile hemen hemen ayn› seviyede görülmekle 
beraber bunun bafll›ca nedeni; enflasyon muhasebesi uygulamas› sonucunda 2002 tutarlar›n›n 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 kârlar›ndaki yüksek reel art›fl›n  nedenleri 2003’te önemli düflüfl kaydeden faiz oranlar›n›n yan› s›ra artan müflteri hacmidir. Di¤er gelirlerdeki 
düflüflün nedeni 2002’de di¤er gelirlerin içerisinde Çukurova Grubu alacaklar›na ayr›lan karfl›l›klar›n Finansal Yeniden Yap›land›rma Anlaflmas› çerçevesinde 
gelir kaydedilmesi sonucunda oluflan 988 trilyon TL bulunmas›d›r.

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

(Trilyon TL)	
2003	 2002	 Reel Fark

Faaliyet Giderleri	 965	 989	 (24)
Kredi ve Di¤er Alacaklar Karfl›l›¤›	 115	 660	 (545)
 Toplam	 1.080	 1.649	 (569)

Faaliyet giderlerinin içinde önemli paylar, %35 ile personel giderlerine, %45 ile amortisman ve iflletme giderlerine, %6 ile tasarruf  mevduat› sigorta fonu 
primine aittir.
Kredi ve di¤er alacaklar karfl›l›klar›, takipteki alacaklar için ayr›lan özel karfl›l›klar› ve genel karfl›l›klar› içermektedir.
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Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Ortaklar Ola¤an Genel Kurulu’na,

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin 2003 y›l› ifllem ve hesaplar› Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu, ilgili mevzuat ve Banka’n›n Ana Sözleflmesi hükümleri 
gözönünde bulundurularak taraf›m›zdan denetlenmifltir.

1- Yönetim Kurulu’nun bütün toplant›lar›na ifltirak edilmifltir.

2- Banka’n›n yasal defter ve belgeleri üzerinde sürekli denetim yap›lm›fl ve üç ayl›k hesap dönemlerini içeren Denetim Raporlar›m›z Ana Sözleflme’nin 
50/5a maddesi uyar›nca Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmufltur.

3- Denetim Raporlar›m›zda konu edilen hususlardan baz›lar› y›l içinde düzeltilmifl, bir k›sm› için de mali tablolara iliflkin dipnotlarda gerekli aç›klamalar 
yap›lm›flt›r.

4- Ancak Denetim Raporlar›m›zda konu edildi¤i gibi banka y›l içindeki uygulamas›n› sürdürerek 31.12.2003 itibariyle di¤er aktifler hesab›nda kay›tl› 
“Ertelenmifl Vergi Alaca¤›” tutar›n› 31.12.2002 tarihiyle hesaplanm›fl de¤eri üzerinden mali tablolara yans›tm›flt›r. Oysa vergi oranlar›ndaki de¤ifliklikler 
nedeniyle bu alacak 84.025 milyar TL azalm›flt›r. Bu nedenle 31.12.2003 tarihi itibariyle di¤er aktifler hesab›n›n bu tutarda azalmas› ve gelir tablosunda 
da vergi karfl›l›klar›n›n da ayn› tutarda artmas› gerekmektedir. (Banka Ocak 2004’ten itibaren bu hesaplamas›n› güncellemeye bafllam›fl olup 2004 y›l› sonuna 
kadar söz konusu fark› kapatmay› hedeflemektedir.)

5- Y›l içerisinde gerek banka ve gerekse ifltirakler hakk›nda taraf›m›za intikal eden flikayetler res’en veya  ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine aktar›larak gere¤inin 
yap›lmas› sa¤lanm›flt›r.

6- Gerçeklefltirmifl oldu¤umuz denetim sonucunda, yukar›da dördüncü paragrafta aç›klanan hususun etkisi d›fl›nda 31.12.2003 tarihi itibariyle düzenlenmifl 
Bilanço Banka’n›n an›lan tarihteki gerçek mali durumunu, 01.01.2003 - 31.12.2003 dönemine ait Gelir Tablosu Banka’n›n an›lan döneme ait faaliyet 
sonuçlar›n›, yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar›na ve gerçe¤e uygun olarak do¤ru bir biçimde yans›tmaktad›r. 

Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmas›n› ve  Yönetim Kurulu’nun ibras›n› onaylar›n›za arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla, 

Denetçi	 Denetçi

A. ‹brahim Toptepe	 M. Rüfltü Çelebio¤lu

DENETÇ‹LER RAPORU



YAPI ve KRED‹ BANKASI A.fi. 
31 ARALIK 2003 TAR‹H‹NDE SONA EREN DÖNEME A‹T 
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Yönetim Kuruluna:

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin (Banka) 31 Aral›k 2003 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 2003 tarihindeki cari sat›n alma gücü 
ile ifade edilmifltir. Rapor konusu mali tablolar Banka yönetiminin 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) Nolu dipnotta daha detayl› aç›kland›¤› üzere, 31 Aral›k 2003 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. 
Banka söz konusu alaca¤›na istinaden 25 Aral›k 2003 tarihli 60 / 41 say›l› yönetim kurulu toplant›s›nda T.C. Hazine Müsteflarl›¤› aleyhine yasal prosedür 
bafllat›lmas› karar›n› alm›flt›r. Bu alaca¤›n nihai olarak hangi tutarda tahsil edilebilece¤i T.C. Hazine Müsteflarl›¤› aleyhine bafllat›lan yarg› sürecinin 
sonuçlanmas›na ba¤l›d›r.

Beflinci bölüm II- 12 e) No'lu dipnotta daha detayl› aç›kland›¤› üzere, 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle Banka, 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 ileride piyasalarda gerçekleflebilecek muhtemel olumsuz 
geliflmeler için ihtiyatl› olmak amac›yla 75,000 milyar TL (31 Aral›k 2003 tarihindeki cari sat›n alma gücüyle 85,425 milyar TL) serbest karfl›l›¤› ay›rarak gider 
kaydetmifltir. Görüflümüze göre, dönem kâr zarar› ile do¤rudan ilgisi bulunmayan söz konusu risk karfl›l›¤›n›n dönem kâr›ndan yap›lan bir da¤›t›m olarak 
gösterilmesi gerekmekteydi. Banka, 2003 y›l›nda söz konusu karfl›l›¤› ters çevirerek faiz geliri kaydetmifltir. 

Beflinci bölüm I – 17 b) No’lu dipnotta daha detayl› aç›kland›¤› üzere, Banka, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle ertelenmifl vergi alaca¤› tutar›n› 31 Aral›k 2002 
tarihi itibariyle hesaplanm›fl flekliyle mali tablolar›na yans›tm›flt›r.  E¤er Banka ertelenmifl vergi alaca¤› tutar›n› 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle hesaplanm›fl 
flekliyle mali tablolar›na yans›tm›fl olsayd› iliflikteki bilançoda di¤er aktifler 84,025 milyar TL daha az, gelir tablosunda vergi karfl›l›¤› ayn› tutarda daha fazla 
olacakt›.

Görüflümüze göre, yukar›da üçüncü, dördüncü ve beflinci paragraflarda belirtilen hususlar›n etkileri haricinde iliflikteki mali tablolar, bütün önemli taraflar›yla, 
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin 31 Aral›k 2003 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 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 (FYYS) 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. Banka Yönetim Kurulu’nun 26 fiubat 2004 tarih ve 61 / 10 say›l› toplant›s›nda, 
söz konusu FYYS gere¤ince 98,937,601 Amerikan dolar› tutar›ndaki 31 Aral›k 2003 tarihli faiz taksidi alaca¤›n›n ifllemifl faizi ile birlikte, Çukurova Grubu’na 
ait Turkcell ‹letiflim Hizmetleri A.fi’nin ‹MKB’de dolafl›mda bulunmayan hisse senetlerinin ‘gerçekçi fiyat’ ilkesi çerçevesinde ‹MKB nezdinde oluflan son 30 
ifllem gününe ait a¤›rl›kl› ortalama fiyat› üzerinden (beher hisse 14,718 TL olmak üzere) borsa d›fl›nda ve arac› kurum kullanmaks›z›n iktisap edilmek 
suretiyle tasfiyesine, devredilecek hisse senetlerinin geri al›m› hususunda Çukurova Grubu’na opsiyon hakk› tan›nmas›na, geri al›m bedelinin, Banka’n›n 
iktisap tarihindeki Amerikan dolar› karfl›l›¤›na opsiyon tarihine kadar geçecek günler için y›ll›k Libor+3.5 oran›ndaki faizin ilavesi ile bulunacak mebla¤ olarak 
tespitine, opsiyon hakk›n›n Çukurova Grubu’nun TMSF ve BDDK ile akdetmifl oldu¤u 31 Ocak 2003 tarihli Sözleflmede tan›nan sürede kullan›lmamas› 
halinde sona erdirilmesine karar verilmifltir. 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

Osman Dinçbafl, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

4 Mart 2004
‹stanbul, Türkiye
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Bankam›z mali tablolar›, Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i ve ‹lgili Tebli¤ler ile Bankam›z kay›tlar›na uygun olarak milyar Türk Liras› cinsinden, paran›n   
31 Aral›k 2003 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 2003 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 Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Genel Müdürlük’ten de talep edilebilir.

MAL‹ TABLOLAR



MAL‹ TABLOLAR
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			AKT‹F KALEMLER	 31.12.2003	 31.12.2002	

I.		NAK‹T DE⁄ERLER VE MERKEZ BANKASI	 260,973	 465,562			
1.1 Kasa		 83,307	 79,245			
1.2 Efektif Deposu	 116,584	 107,798			
1.3 T.C. Merkez Bankas›	 61,082	 278,519	

II.		ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DE⁄ERLER (Net)	 2,489,686	 3,341,273			
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri	 2,216,320	 2,944,107

 				 2.1.1 Devlet Tahvili	 2,074,110	 2,448,920
 				 2.1.2 Hazine Bonosu	 142,210	 495,187
 				 2.1.3 Di¤er 	 -	 -			

2.2 Hisse Senetleri	 156,955	 146,930			
2.3 Di¤er Menkul De¤erler	 116,411	 250,236	

III.		BANKALAR VE D‹⁄ER MAL‹ KURULUfiLAR	 517,784	 658,745			
3.1 Bankalar	 517,784	 658,745

 				 3.1.1 Yurtiçi Bankalar	 118,346	 162,385
 				 3.1.2 Yurtd›fl› Bankalar	 399,438	 496,360			

3.2 Di¤er Mali Kurulufllar 	 -	 -	
IV.		PARA P‹YASALARI	 78,376	 324,615			

4.1 Bankalararas› Para Piyasas›ndan Alacaklar	 37,000	 324,615			
4.2 ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Alacaklar 	 -	 -			
4.3 Ters Repo ‹fllemlerinden Alacaklar	 41,376	 -	

V.		SATILMAYA HAZIR MENKUL DE⁄ERLER (Net)	 1,940,269	 731,424			
5.1 Hisse Senetleri	 327,693	 244,596			
5.2 Di¤er Menkul De¤erler	 1,612,576	 486,828	

VI.		KRED‹LER	 7,990,661	 8,071,142			
6.1 K›sa Vadeli	 3,758,283	 3,121,122			
6.2 Orta ve Uzun Vadeli	 4,046,877	 4,665,052			
6.3 Takipteki Krediler	 720,489	 928,820			
6.4 Özel Karfl›l›klar (-)	 (534,988)	 (643,852)	

VII.		FAKTOR‹NG ALACAKLARI 	 -	 -	
VIII.		VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DE⁄ERLER (Net)	 626,170	 728,023			

8.1 Devlet Borçlanma Senetleri	 582,805	 644,838
 				 8.1.1 Devlet Tahvili	 476,305	 479,541
 				 8.1.2 Hazine Bonosu	 106,500	 165,297
 				 8.1.3 Di¤er 	 -	 -			

8.2 Di¤er Menkul De¤erler	 43,365	 83,185	
IX.		‹fiT‹RAKLER (Net)	 795,844	 669,039			

9.1 Mali ‹fltirakler	 32,455	 37,928			
9.2 Mali Olmayan ‹fltirakler	 763,389	 631,111	

X.		BA⁄LI ORTAKLIKLAR (Net)	 572,015	 548,691			
10.1 Mali Ortakl›klar	 493,319	 480,644			
10.2 Mali Olmayan Ortakl›klar	 78,696	 68,047	

XI.		D‹⁄ER YATIRIMLAR (Net)	 454,783	 500,625	
XII.		F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI (Net) 	 -	 -			

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

XIII.		ZORUNLU KARfiILIKLAR	 949,959	 1,064,163	
XIV.		MUHTEL‹F ALACAKLAR	 48,522	 31,846	
XV.		FA‹Z VE GEL‹R TAHAKKUK VE REESKONTLARI	 1,369,490	 1,342,766			

15.1 Kredilerin	 880,570	 863,816			
15.2 Menkul De¤erlerin	 454,590	 430,199			
15.3 Di¤er	 34,330	 48,751	

XVI.		MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Net)	 2,416,904	 2,590,515			
16.1 Defter De¤eri	 4,378,786	 4,440,061			
16.2 Birikmifl Amortismanlar ( - )	 (1,961,882)	 (1,849,546)	

XVII.		MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	 94,078	 44,970			
17.1 fierefiye	 46,711	 -			
17.2 Di¤er	 143,639	 124,815			
17.3 Birikmifl Amortismanlar ( - )	 (96,272)	 (79,845)	

XVIII.		D‹⁄ER AKT‹FLER	 325,576	 328,589			

AKT‹F TOPLAMI	 20,931,090	 21,441,988

YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi.
31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi B‹LANÇOLAR
(Birim - 31 Aral›k 2003 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifl Milyar TL)



			PAS‹F KALEMLER	 31.12.2003	 31.12.2002	

I.		MEVDUAT	 13,425,278	 14,792,766			
1.1 Bankalararas› Mevduat	 181,090	 169,686			
1.2 Tasarruf Mevduat›	 3,126,877	 2,671,449			
1.3 Resmi Kurulufllar Mevduat›	 7,935	 20,464			
1.4 Ticari Kurulufllar Mevduat›	 1,927,571	 2,227,092

 			 1.5 Di¤er Kurulufllar Mevduat›	 712,298	 186,979			
1.6 Döviz Tevdiat Hesab›	 7,469,507	 9,517,096

 			 1.7 K›ymetli Madenler Depo Hesaplar› 	 -	 -	
II.		PARA P‹YASALARI 	 2,138,154	 1,932,248

 			 2.1 Bankalararas› Para Piyasalar›ndan Al›nan Borçlar	 16,710	 113,900
 			 2.2 ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Al›nan Borçlar 	 -	 -
 			 2.3 Repo ‹fllemlerinden Sa¤lanan Fonlar	 2,121,444	 1,818,348	

III.		ALINAN KRED‹LER	 721,215	 723,666
 			 3.1 T.C. Merkez Bankas› Kredileri 	 -	 -
 			 3.2 Al›nan Di¤er Krediler	 721,215	 723,666
 				 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kurulufllardan	 238,635	 325,125				

3.2.2 Yurtd›fl› Banka, Kurulufl ve Fonlardan	 482,580	 398,541	
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	 656,461	 301,091	

VII.		D‹⁄ER YABANCI KAYNAKLAR	 128,160	 41,815	
VIII.		ÖDENECEK VERG‹, RES‹M, HARÇ VE PR‹MLER	 55,269	 51,894	

IX.		FAKTOR‹NG BORÇLARI 	 -	 -	
X.		F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLARI (Net)	 9,073	 3,446			

10.1 Finansal Kiralama Borçlar›	 9,665	 3,685			
10.2 Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri ( - )	 (592)	 (239)	

XI.		FA‹Z VE G‹DER REESKONTLARI	 194,864	 258,287			
11.1 Mevduat›n	 152,285	 202,108			
11.2 Al›nan Kredilerin	 6,114	 9,944			
11.3 Repo ‹fllemlerinin	 4,436	 3,742			
11.4 Di¤er	 32,029	 42,493	

XII.		KARfiILIKLAR	 81,956	 217,040			
12.1 Genel Karfl›l›klar	 57,689	 60,458			
12.2 K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›	 7,021	 6,139			
12.3 Vergi Karfl›l›¤› 	 -	 -			
12.4 Sigorta Teknik Karfl›l›klar› (Net) 	 -	 -			
12.5 Di¤er Karfl›l›klar	 17,246	 150,443	

XIII.		SERMAYE BENZER‹ KRED‹LER 	 -	 -	
XIV.		ÖZKAYNAKLAR	 3,520,660	 3,119,735			

14.1 Ödenmifl Sermaye	 752,345	 752,345			
14.2 Sermaye Yedekleri	 3,528,000	 3,289,354				

14.2.1 Hisse Senedi ‹hraç Primleri	 9,474	 9,474				
14.2.2 Hisse Senedi ‹ptal Kârlar› 	 -	 -				
14.2.3 Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu	 501,317	 262,671				
14.2.4 Yeniden De¤erleme Fonu 	 -	 -				
14.2.5 Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl› 	 -	 -				
14.2.6 Di¤er Sermaye Yedekleri 	 -	 -				
14.2.7 Ödenmifl Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden 				
            Kaynaklanan Sermaye Yedekleri	 3,017,209	 3,017,209			

14.3 Kâr Yedekleri	 326,723	 326,723				
14.3.1 Yasal Yedekler	 326,723	 326,723				
14.3.2 Statü Yedekleri 	 -	 -				
14.3.3 Ola¤anüstü Yedekler 	 -	 -				
14.3.4 Di¤er Kâr Yedekleri 	 -	 -			

14.4 Kâr veya Zarar	 (1,086,408)	 (1,248,687)				
14.4.1 Geçmifl Y›llar Kâr ve Zararlar›	 (1,248,687)	 (2,503,243)				
14.4.2 Dönem Net Kâr ve Zarar›	 162,279	 1,254,556			

PAS‹F TOPLAMI	 20,931,090	 21,441,988

YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi.
31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi B‹LANÇOLAR
(Birim - 31 Aral›k 2003 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifl Milyar TL)
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			GEL‹R VE G‹DER KALEMLER‹	 31.12.2003	 31.12.2002	

I.		FA‹Z GEL‹RLER‹	 2,498,132	 3,703,888			
1.1 Kredilerden Al›nan Faizler	 1,520,080	 2,297,900				

1.1.1 TP Kredilerden Al›nan Faizler	 1,209,436	 1,671,873					
1.1.1.1 K›sa Vadeli Kredilerden	 1,097,627	 1,591,242					
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden	 111,809	 80,631				

1.1.2 YP Kredilerden Al›nan Faizler	 256,466	 552,849					
1.1.2.1 K›sa Vadeli Kredilerden	 58,139	 448,567					
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden	 198,327	 104,282				

1.1.3 Takipteki Alacaklardan Al›nan Faizler	 54,178	 73,178				
1.1.4 Kaynak Kul.Destekleme Fonundan  Al›nan Primler 	 -	 -			

1.2 Zorunlu Karfl›l›klardan Al›nan Faizler	 80,088	 67,627			
1.3 Bankalardan Al›nan Faizler	 34,125	 128,191				

1.3.1 T.C.Merkez Bankas›ndan	 4,465	 5,317				
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan	 5,998	 53,229				
1.3.3 Yurtd›fl› Bankalardan	 23,662	 69,645			

1.4 Para Piyasas› ‹fllemlerinden Al›nan Faizler	 10,920	 131,996			
1.5 Menkul De¤erlerden Al›nan Faizler	 852,601	 1,077,774				

1.5.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden Al›nan Faizler	 468,311	 806,120				
1.5.2 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden Al›nan Faizler	 49,375	 -				
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erlerden	 334,915	 271,654			

1.6 Di¤er Faiz Gelirleri		 318	 400	
II.		FA‹Z G‹DERLER‹	 (2,566,893)	 (2,818,017)			

2.1 Mevduata Verilen Faizler	 (2,008,450)	 (2,221,724)				
2.1.1 Bankalar Mevduat›na	 (13,614)	 (65,606)				
2.1.2 Tasarruf Mevduat›na	 (1,064,075)	 (1,134,457)				
2.1.3 Resmi Kurulufllar Mevduat›na	 (15,566)	 (53,828)				
2.1.4 Ticari Kurulufllar Mevduat›na	 (208,998)	 (332,521)				
2.1.5 Di¤er Kurulufllar Mevduat›na	 (478,479)	 (310,928)				
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplar›na	 (227,718)	 (324,384)				
2.1.7 K›ymetli Maden Depo Hesaplar›na	 -	 -		

2.2 Para Piyasas› ‹fllemlerine Verilen Faizler	 (461,778)	 (433,401)			
2.3 Kullan›lan Kredilere Verilen Faizler	 (96,173)	 (162,147)				

2.3.1 T.C.Merkez Bankas›na 	 -	 -				
2.3.2 Yurtiçi Bankalara	 (24,130)	 (35,213)				
2.3.3 Yurtd›fl› Bankalara	 (72,043)	 (126,934)				
2.3.4 Di¤er Kurulufllara 	 -	 -			

2.4 Ç›kar›lan Menkul K›ymetlere Verilen Faizler 	 -	 -			
2.5 Di¤er Faiz Giderleri	 (492)	 (745)	

III.		NET FA‹Z GEL‹R‹  [ I - II ]	 (68,761)	 885,871	
IV.		NET ÜCRET VE KOM‹SYON GEL‹RLER‹	 427,492	 437,896			

4.1 Al›nan Ücret ve Komisyonlar	 620,897	 629,584				
4.1.1 Nakdi Kredilerden	 68,124	 76,040				
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden	 83,804	 98,945				
4.1.3 Di¤er		 468,969	 454,599			

4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar	 (193,405)	 (191,688)				
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen	 -	 (84)				
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen	 (190)	 (114)				
4.2.3 Di¤er		 (193,215)	 (191,490)	

V.		TEMETTÜ GEL‹RLER‹	 9,560	 11,128			
5.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden	 9,522	 8,767			
5.2 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden	 38	 2,361	

VI.		NET T‹CAR‹ KÂR/ZARAR	 480,331	 40,718			
6.1 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr/Zarar (Net)	 450,898	 211,716			
6.2 Kambiyo Kâr/Zarar› (Net)	 29,433	 (170,998)	

VII.		YATIRIM AMAÇLI MENKUL DE⁄ERLERDEN KÂR (ZARAR) 	 -	 -	
VIII.		D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹RLER‹	 169,531	 1,060,884	

IX.		FAAL‹YET GEL‹RLER‹ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)	 1,018,153	 2,436,497	
X.		KRED‹ VE D‹⁄ER ALACAKLAR KARfiILI⁄I (-)	 (115,059)	 (660,063)	

XI.		D‹⁄ER FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)	 (964,684)	 (989,343)	
XII.		FAAL‹YET KÂRI (IX-X-XI)	 (61,590)	 787,091	

XIII.		BA⁄LI ORTAKLIKLAR VE ‹fiT‹RAKLERDEN KÂR/(ZARAR)	 50,392	 53,391	
XIV.		NET PARASAL POZ‹SYON KÂRI / (ZARARI)	 173,477	 174,983	
XV.		VERG‹ ÖNCES‹ KÂR (XII+XIII+XIV)	 162,279	 1,015,465	

XVI.		VERG‹ KARfiILI⁄I	 -	 239,091	
XVII.		VERG‹ SONRASI OLA⁄AN FAAL‹YET KÂR/ZARARI	 162,279	 1,254,556	

XVIII.		VERG‹ SONRASI OLAGANÜSTÜ KÂR/(ZARAR) 	 -	 -			
18.1 Vergi Öncesi Ola¤anüstü Kâr/Zarar 	 -	 -				

18.1.1 Ola¤anüstü Gelirler 	 -	 -				
18.1.2 Ola¤anüstü Giderler (-) 	 -	 -			

18.2 Ola¤anüstü Kâra ‹liflkin Vergi Karfl›l›¤› 	 -	 -	
XIX.		NET DÖNEM KÂR ve ZARARI	 162,279	 1,254,556			

Hisse Bafl›na Kâr (Tam Rakam)	 216	 1,668

YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi.
31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi GEL‹R TABLOLARI
(Birim - 31 Aral›k 2003 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifl Milyar TL)



YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi.
31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR (Devam›)
(Birim - 31 Aral›k 2003 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifl Milyar TL)

			B‹LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU	 31.12.2003	 31.12.2002	

A.		B‹LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)	 24,655,773	 23,025,163	
I.		GARANT‹ ve KEFALETLER	 7,909,140	 8,962,503			

1.1 Teminat Mektuplar›	 6,637,038	 7,558,331				
1.1.1 Devlet ‹hale Kanunu Kapsam›na Girenler	 1,140,775	 1,271,446				
1.1.2 D›fl Ticaret ‹fllemeleri Dolay›s›yla Verilenler	 4,016,042	 5,275,532				
1.1.3 Di¤er Teminat Mektuplar›	 1,480,221	 1,011,353			

1.2 Banka Kabul Kredileri	 170,438	 241,183				
1.2.1 ‹thalat Kabul Kabulleri 	 -	 -				
1.2.2 Di¤er Banka Kabulleri	 170,438	 241,183			

1.3 Akreditifler	 1,008,869	 1,063,910				
1.3.1 Belgeli Akreditifler	 15,619	 -				
1.3.2 Di¤er Akreditifler	 993,250	 1,063,910			

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›y. ‹h. Sat›n Alma Garantilerimizden 	 -	 -			
1.7 Di¤er Garantilerimizden	 29,203	 57,870			
1.8 Di¤er Kefaletlerimizden	 63,592	 41,209	

II.		TAAHHÜTLER	 15,316,043	 12,863,099			
2.1 Cay›lamaz Taahhütler	 3,963,966	 1,938,456				

2.1.1 Vadeli, Aktif De¤er Al›m Taahhütleri 	 -	 -				
2.1.2 Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri 	 -	 -				
2.1.3 ‹fltir. ve Ba¤. Ort. Ser. ‹flt. Taahhütleri 	 -	 -				
2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 	 -	 -				
2.1.5 Men. K›y. ‹hr. Arac›l›k Taahhütleri 	 -	 -				
2.1.6 Zorunlu Karfl›l›k Ödeme Taahhüdü 	 -	 -				
2.1.7 Kredi Kart› Harcama Limit Taahhütleri	 3,221,205	 1,938,456				
2.1.8 Di¤er Cay›lamaz Taahhütler	 742,761	 -			

2.2 Cay›labilir Taahhütler	 11,352,077	 10,924,643				
2.2.1 Cay›labilir Kredi Tahsis Taahhütleri	 11,352,077	 10,924,643				
2.2.2 Di¤er Cay›labilir Taahhütler 	 -	 -	

III.		TÜREV F‹NANSAL ARAÇLAR	 1,430,590	 1,199,561			
3.1 Vadeli Döviz Al›m-Sat›m ‹fllemleri	 160,150	 269,532				

3.1.1 Vadeli Döviz Al›m ‹fllemleri	 78,555	 134,078				
3.1.2 Vadeli Döviz Sat›m ‹fllemleri	 81,595	 135,454			

3.2 Para ve Faiz Swap ‹fllemleri	 1,270,440	 930,029				
3.2.1 Swap Para Al›m ‹fllemleri	 640,077	 469,224				
3.2.2 Swap Para Sat›m ‹fllemleri	 630,363	 460,805				
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)	 14,043,310	 13,599,787	

IV.		EMANET KIYMETLER	 7,570,992	 6,929,482			
4.1 Müflteri Fon ve Portföy Mevcutlar›	 10,853	 12,763			
4.2 Emanete Al›nan Menkul De¤erler	 4,466,266	 3,768,236			
4.3 Tahsile Al›nan Çekler	 1,317,178	 1,089,547			
4.4 Tahsile Al›nan Ticari Senetler	 723,138	 659,143			
4.5 Tahsile Al›nan Di¤er K›ymetler	 35,880	 2,350			
4.6 ‹hrac›na Arac› Olunan K›ymetler 	 -	 -			
4.7 Di¤er Emanet K›ymetler	 154,856	 371,496			
4.8 Emanet K›ymet Alanlar	 862,821	 1,025,947	

V.		REH‹NL‹ KIYMETLER	 6,472,318	 6,670,305			
5.1 Menkul K›ymetler	 177,065	 56,059			
5.2 Teminat Senetleri	 1,182,534	 1,214,430			
5.3 Emtia	 13,272	 10,014			
5.4 Varant	 2,443	 1,372			
5.5 Gayrimenkul	 3,679,077	 3,449,822			
5.6 Di¤er Rehinli K›ymetler	 1,370,887	 1,545,675			
5.7 Rehinli K›ymet Alanlar	 47,040	 392,933

 			 B‹LANÇO DIfiI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)	 38,699,083	 36,624,950
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Haflim F›rat Çelikkan
Ticari Bankac›l›k Yönetimi

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI (T‹CAR‹)

Reha Yolalan
Finansal Analiz ve Risk Yönetimi

Tülay Güngen
Bireysel Bankac›l›k ve 
‹flletme Bankac›l›¤› 
Pazarlama Yönetimi

Ahmet ‹lerigelen
Krediler Yönetimi

Hüseyin ‹mece
Fon Yönetimi ve 
Finansal Kurumlar Yönetimi

Erhan Özçelik
Kurumsal Sat›fl ve Pazarlama Yönetimi

Muzaffer Öztürk
Bireysel Bankac›l›k ve 
‹flletme Bankac›l›¤› 
Sat›fl Yönetimi

Nazan Somer
Kredi Kartlar› Yönetimi

M. Turgut A¤len
Mali ‹fller Bafl Dan›flman›

M. Salih Bafla¤a
Genel Müdür Dan›flman›

Y. Alp Ötüfl
Genel Müdür Dan›flman›

Özer Seliçi
Genel Müdür Dan›flman›

Alper Taner
Genel Müdür Dan›flman›

Halil Tafldelen
Mali Dan›flman

DANIfiMANLAR
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Berrin Avc›lar

‹fltirakler ve Gayrimenkuller Yönetimi

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI (‹DAR‹)

Birol Yücel

Mali ‹fller Yönetimi

‹smet Bardakç›

Hukuk ‹flleri Yönetimi

Semih Ça¤lar

Teftifl Kurulu

Mehmet Duru

Reklam ve Halkla ‹liflkiler Yönetimi

Alpaslan Özlü

Teknoloji Yönetimi

Ülkü Feyyaz Taktak

‹nsan Kaynaklar› Yönetimi

Selçuk Tamer

Operasyonlar Yönetimi



Nilgün Abak
Kredi Kartlar› Pazarlama Yönetmeni

Nefle Akar
‹nsan Kaynaklar› Yönetmeni

Kas›m Akdeniz
Uygulama ve Mevzuat Yönetmeni

Yeflim Akdeniz
fiube Operasyonlar› ve Nakit Yönetmeni

Z. Nur Berkant
Bireysel ve ‹flletme Bankac›l›¤› Sat›fl Yönetmeni

Murad Büyükkürkçü
‹flletme Kredileri Yönetmeni

Dr. Alihan Çeliker
Sa¤l›k ‹flleri Yönetmeni

Çi¤dem Dayan
Krediler Hukuk Yönetmeni

Hakan Eken 
Kredi 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 / ‹nceleme Soruflturma Yönetmeni

Mehtap Gözüak
Teftifl Kurulu / Denetim Yönetmeni

Semir Güreyip
D›fl ‹fllemler, Krediler ve Hazine ‹fllemleri Yönetmeni

Hakan Kalkan
Hazine Yönetmeni

E. Selçuk Karaata
Genel Müdür Ofisi Yönetmeni

Üzeyir Mehmet K›rca
Müflteri ‹liflkileri Yönetmeni

GENEL MÜDÜRLÜK YÖNETMENLER‹



Asl› Gürün K›fl›nbay
Kalite ve ‹letiflim Yönetmeni

Süleyman K›yar
‹ç Kontrol Merkezi Baflkanl›¤› Yönetmeni

fiule Lermi
Kurumsal Sat›fl / Pazarlama Yönetmeni

A. Bahad›r Minibafl
Merkezi Operasyonlar ve Verimlilik Uygulamalar› Yönetmeni

Elçin Öktem
Strateji Gelifltirme ve Gayr›menkuller Yönetmeni

Mustafa Özata
‹nflaat ve ‹dari ‹fller Yönetmeni

Hüseyin Özdemir
Da¤›t›m Kanallar› Gelifltirme Yönetmeni

G. P›nar Salc›
Finansal Kurumlar Yönetmeni

Kemal Semerciler
Genel Muhasebe Yönetmeni

Alp Sivrio¤lu
Finansal Muhasebe Yönetmeni

Asuman Gülsün Sop
Kredi Kartlar› Hukuk Yönetmeni

Z. Sinem fianl›
Ürün Tasar›m ve Gelifltirme Yönetmeni

Feza Tan
Kurumsal Krediler Yönetmeni

Ayfle Taner
E¤itim 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 Yönetmeni
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ADANA
Adana
Atatürk Bulvar›
Barajyolu
Cemalpafla
Ceyhan
Çukurova Üniv.-Balcal› *
Dörtyola¤z›
Ya¤cami
Yüre¤ir

AFYONKARAH‹SAR
Afyonkarahisar

AKSARAY
Aksaray

AMASYA
Amasya

ANKARA
Akay
Anafartalar
Ankara Organize Sanayi
Ankara Oto Sanayi Sitesi *
Atasanayi
Ayd›nl›kevler
Bahçelievler
Balgat
Baflkent
Bilkent
Büyüksanayi
Cebeci
Cebeci T›p Fakültesi *
Çankaya
Çayyolu
Demetkent *
Dikmen
Emek
Etlik
Gaziosmanpafla
Gazi Üniv. Gazi Hastanesi *
Gimat
Gölbafl›
Güvenevler
Hacettepe
Hacettepe Üniv. Beytepe *
‹bni Sina Hastanesi *
‹kincisite
Karum 
Kavakl›dere
K›z›lay
Küçükesat
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
Aliçetinkaya
Belek *
Dokuma
Hal-Antalya *
Kafl *
Kemer
Kemer-Çarfl› *
Kepez *
Kumluca
Manavgat
Sanayiçarfl›s›
Side *
Teomanpaflacaddesi
100. Y›l Bulvar›

AYDIN
Ayd›n
Kufladas›
Nazilli 
Söke

BALIKES‹R
Bal›kesir
Ayval›k
Band›rma
Edremit
Gönen

BARTIN
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

DEN‹ZL‹
Denizli
Bayramyeri
Sanayiçarfl›s›

D‹YARBAKIR
Diyarbak›r
Dicle Üniversitesi *
Ofis

DÜZCE
Düzce

ED‹RNE
Edirne
Kap›kule *
Keflan 
Uzunköprü 

ELAZI⁄
Elaz›¤
F›rat Üniversitesi *

ERZURUM
Erzurum

ESK‹fiEH‹R
Eskiflehir
‹kieylül

GAZ‹ANTEP
Gaziantep
Gaziantep Üniversitesi *
fiehit Kamil

G‹RESUN
Giresun

HATAY
Antakya
‹skenderun

ISPARTA
Isparta

MERS‹N
Mersin
Mersin Serbest Bölge
Karaduvar *
Silifke
Tarsus
Yenimahalle

‹STANBUL
Abide
Akaretler
Akmerkez
Aksaray
Alaflehir
Anadoluyakas›
Arnavutköy
Ataköy
Ataflehir
Atrium *
Avc›lar- Çarfl›
Avc›lar E5
Ayfleçavufl
Ba¤c›lar
Ba¤larbafl›
Bahariye
Bahçekap›
Bahçelievler
Bak›rköy
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
Elmada¤
Erenköy *
Esentepe
Esenyurt
Etiler

YAPI KRED‹ fiUBELER‹
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Setbafl›
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Uluda¤ Üniversitesi *
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ÇANAKKALE
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DEN‹ZL‹
Denizli
Bayramyeri
Sanayiçarfl›s›

D‹YARBAKIR
Diyarbak›r
Dicle Üniversitesi *
Ofis

DÜZCE
Düzce

ED‹RNE
Edirne
Kap›kule *
Keflan 
Uzunköprü 

ELAZI⁄
Elaz›¤
F›rat Üniversitesi *

ERZURUM
Erzurum

ESK‹fiEH‹R
Eskiflehir
‹kieylül

GAZ‹ANTEP
Gaziantep
Gaziantep Üniversitesi *
fiehit Kamil

G‹RESUN
Giresun

HATAY
Antakya
‹skenderun

ISPARTA
Isparta

MERS‹N
Mersin
Mersin Serbest Bölge
Karaduvar *
Silifke
Tarsus
Yenimahalle

‹STANBUL
Abide
Akaretler
Akmerkez
Aksaray
Alaflehir
Anadoluyakas›
Arnavutköy
Ataköy
Ataflehir
Atrium *
Avc›lar- Çarfl›
Avc›lar E5
Ayfleçavufl
Ba¤c›lar
Ba¤larbafl›
Bahariye
Bahçekap›
Bahçelievler
Bak›rköy
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
Elmada¤
Erenköy *
Esentepe
Esenyurt
Etiler

Eyüp *
Fatih
F›nd›kl›
F›nd›kzade
Fikirtepesi
Florya
Galata
Gayrettepe
Gaziosmanpafla
G›dasitesi *
Göztepe
Gültepe
Gümüflsuyu
Güneflli-Center
Güngören
Had›mköy
Harbiye
Ihlamurkuyu
‹çerenköy *
‹kitelli
‹mes Sanayi Sitesi
‹ncirli
‹stanbul Atatürk Havaliman› Serbest Bölge
‹.Ü. Vezneciler *
‹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
Sar›yer
Sefaköy
S›racevizler  *
Silivri
Sirkeci
So¤anl›k
Sultanbeyli
Sultançiftli¤i
Sultanhamam
fiaflk›nbakkal
fiehremini
fiehzadebafl›
fienesenevler
fiirinevler
fiiflli
Tahtakale
Taksim
Teflvikiye
Topçular
Topkap›
Topkap›-Center
Tuzla *
Tuzla-‹çmeler
Tüccarbafl›
THY Yönetim Binas› *
Ulusmahallesi
Ümraniye
Üsküdar
Valikona¤›
Yakac›k 
Yedpa
Yelde¤irmeni
Yenibosna
Yeniköy
Yeflildirek
Yeflilköy
Yeflilyurt
Zeynepkamil
Zeytinburnu
Zincirlikuyu

‹ZM‹R
4. Sanayisitesi
Aksoy
Alia¤a
Atatürkorganizesanayi
Balçova
Bayrakl›
Bornova
Çamdibi
Çi¤li
Dokuzeylül
Ege Serbest Bölge
Fevzipaflabulvar›
Fuar
Gazi Bulvar›
Gaziemir
Halitziya
Hisarönü
Ifl›kkent

Karaba¤lar
Karfl›yaka
Kemalpafla
Konak
Kordon
Mustafabey
Petkim *
Sanayisitesi
Site
fiaireflref
fiirinyer
Torbal› *
Üçyol
Yeniliman
Yenikent

KAHRAMANMARAfi
Kahramanmarafl

KARABÜK
Karabük

KARAMAN
Karaman

KARS
Kars

KASTAMONU
Kastamonu

KAYSER‹
Kayseri
Kayseri Organize Sanayi *
Düvenönü

KIRIKKALE
K›r›kkale

KIRKLAREL‹
K›rklareli
Babaeski
Lüleburgaz

KOCAEL‹/‹ZM‹T
‹zmit
Gebze
Gebze Organize Sanayi *
Gölcük
Körfez
REAL-‹zmit *

KONYA
Konya
Kundurac›larsitesi *
Nalçac›

MALATYA
Malatya
‹nönü Üniversitesi *

MAN‹SA
Akhisar
Manisa
Manisa Sanayi Sitesi *
Salihli
Soma
Turgutlu

MARD‹N
Mardin
K›z›ltepe *

MU⁄LA
Mu¤la
Bodrum
Dalaman
Fethiye
Göcek *
Güllük *
Halikarnas *
‹çmeler- Marmaris *
Marmaris *
Marmaris
Milas
Turgutreis *

NEVfiEH‹R
Ürgüp

N‹⁄DE 
Ni¤de

ORDU
Ordu

R‹ZE
Rize

SAKARYA
Adapazar›
Sanayiçarfl›s› 

SAMSUN
Samsun
Bafra
Bu¤daypazar›

S‹VAS
Sivas

fiANLIURFA
fianl›urfa

TEK‹RDA⁄
Tekirda¤
Çerkezköy
Çorlu

TOKAT
Tokat

TRABZON
Trabzon
Akçaabat

UfiAK
Uflak

VAN
Van
100. Y›l Üniversitesi *

YALOVA
Yalova

ZONGULDAK
Zonguldak
Çaycuma
Devrek
Karadeniz Ere¤li

* Ba¤l› fiubeler
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YURTDIfiINDA YAPI KRED‹

Finansal Hizmetler fiubeleri:

ALMANYA
Köln
Marzellenstrasse 12-14
50667 Köln / ALMANYA
Tel: +49 221 136 720 / 136 750
Faks: +49 221 131 140
E-posta: ykb.koln@usa.net

Münih
Goethestrasse 11
80336 Münih / ALMANYA
Tel: +49 89 597 790 / 597 791
Faks: +49 89 550 44 51
E-posta :  ykb .munih@usa .net

Stuttgart
Tübingerstrasse I
70178 Stuttgart / ALMANYA
Tel: +49 711 248 177 / 233 869
Faks: +49 711 236 96 10
E-posta: ykb.stuttgart@usa.net

Temsilcilik:

RUSYA
Moskova
Construction 2, House 1
G o n c h a r n a y a  N a b e r e z h n a y a
109172 Moskova / RUSYA
Tel: +70 95 234 98 89
Faks: +70 95 956 19 72

‹fltirakler:

Yap› Kredi Bank (Deustchland)
A.G. Frankfurt ALMANYA
Mainzer Landstrasse 46
60325 Frankfurt am Main / ALMANYA
Tel: +49 69 97 136-201
Faks: +49 69 97 136-399

Yap› Kredi Bank (Nederland)
N.V.  Amsterdam HOLLANDA
Herengracht 446, 1017 CA
Amsterdam / HOLLANDA
Tel: +31 20 344 55 55
Faks: +31 20 344 55 66

Yap› Kredi Moscow
Moskova RUSYA
Construction 2, House 1
Goncharnaya Nabereznaya
115172 Moskova / RUSYA
Tel: +70 95 234 98 89
Faks: +70 95 956 19 72

fiube:

Yap› Kredi Bankas› A.fi.
BAHREYN

Bahrain Development Bank Building
2nd floor, Diplomatic Area
PO Box: 10615
Manama / BAHREYN
Tel: +973 530 313
Faks: +973 530 311
Teleks: 9931 yapibah bn 
9935 yapibah bn



Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.
Genel Müdürlük
Yap› Kredi Plaza D Blok Levent 34330 ‹stanbul
Tel: (0212) 339 70 00 Faks: (0212) 339 60 00 Teleks: 24718 yage tr e-posta: info@ykb.com
www.ykb.com




