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Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin 61. Hesap Y›l›
Ola¤an Genel Kurulu’nu onurland›ran say›n
ortaklar›m›za hofl geldiniz diyor, Bankam›z›n
2004 Y›l› Bilanço ve Kâr-Zarar Tablosu’nu görüfl
ve onaylar›n›za sunuyoruz.

2004 y›l› faaliyetlerimiz ile ilgili de¤erlendirmeye
geçmeden önce dünya ve Türkiye
ekonomisinde yaflanan geliflmelerle ilgili bir
de¤erlendirme yapmakta fayda görüyoruz.
Dünya ekonomisi 2003’ün ikinci yar›s›ndan
itibaren gösterdi¤i performansla son 30 y›l›n
en yüksek büyüme h›z›na ulaflm›fl olup, 2004
y›l›nda dünya ekonomisinin büyüme h›z›n›n %5
oran›nda gerçekleflti¤i tahmin edilmektedir.
Bunda sanayileflmifl ülkeler ile baflta Çin olmak
üzere, yükselen ekonomilerdeki h›zl›
büyümenin rolü oldu¤u düflünülmektedir. Euro
alan›nda da canlanman›n h›z kazand›¤› dikkati
çekmekle birlikte, bu iyileflmenin yeterince
güçlü olmad›¤› ve Almanya baflta olmak üzere,
baz› ülkelerde büyük ölçüde d›fl talebe ba¤l›
olarak gerçekleflti¤i gözlenmektedir. Dünya
ekonomisindeki bu olumlu sürece ra¤men,
petrol fiyatlar›ndaki art›fl, ABD, Euro bölgesi ve
Japonya’da 2004 y›l›n›n ikinci yar›s›nda
ekonomilerde gözlenen yavafllama önümüzdeki
dönemi olumsuz etkileyebilecek konular olarak
görülmektedir.

2004 y›l›nda Türkiye ekonomisinde kaydedilen
olumlu geliflmeler, 2001 y›l›ndaki krizden ç›k›fl
yönünde oldukça önemli bir mesafe al›nd›¤›na
iflaret etmektedir. 2004 y›l›nda beklenen
yaklafl›k %8’lik büyüme ile birlikte son üç y›ll›k
toplam büyüme h›z› %23’ü aflmaktad›r.

Ekonomide kaydedilen bu h›zl› büyüme
performans›yla birlikte, Türkiye’nin son 30 y›l›na
damgas›n› vuran en önemli ekonomik
sorunlar›n birincisi olan enflasyonla mücadele
konusunda da önemli baflar› sa¤lanm›fl ve 2004
sonunda tüketici fiyatlar›yla ölçülen enflasyon,
2002 bafl›ndaki %73’lük düzeyinden %9,3’e
gerilemifltir. Yine, uygulanan s›k› maliye
politikalar› ve sürdürülen yap›sal reformlar, 2001
y›l›nda %16’ya ulaflan bütçe aç›¤›n›n milli gelire
oran›n›n, 2004 sonunda %7’ye gerilemesine
yard›mc› olmufltur. Politik istikrar ve reform
süreciyle birlikte, Avrupa Birli¤i ve IMF ile olan
iliflkilerdeki olumlu seyir, 2004 y›l›nda hem yerli
hem de yabanc› yat›r›mc›lar›n TL cinsi yat›r›m
araçlar›na ilgisinin artarak sürmesine yol açm›fl;
bu da faizlerin düflmesine ve TL’nin yabanc›
paralar karfl›s›nda de¤er kazanmas›na neden
olmufltur. 2004 y›l›nda olumsuz olarak
alg›lanabilecek en önemli geliflme ise,
ekonomideki h›zl› büyüme ve TL’nin de¤er
kazanmas›yla h›zla artan ithalat ve buna paralel
olarak cari ifllemler aç›¤›nda kaydedilen h›zl›
genifllemedir.

Mali hizmetler sektöründe son y›llarda dünya
çap›nda son derece önemli de¤ifliklikler
meydana gelmifltir. Teknolojik geliflmeler,
liberalizasyon ve globalizasyonun artan etkileri
bu geliflmelerin arkas›ndaki en önemli
belirleyiciler olmufltur. Bunlar›n sonucu olarak
geleneksel bankac›l›k faaliyetlerinden elde
edilen marjlar daralm›fl ve rekabet h›zlanm›flt›r.
Bankalar bir yandan de¤iflen koflullara uyum
sa¤lamaya çal ›fl›rken bir yandan da
verimliliklerini artt›rarak, artan rekabet

ortam›nda hizmet vermeye bafllam›fllard›r. Bu
süreçte, bankalar›n en yüksek kârl›l›k düzeyine
ulaflabilmek için hangi boyutta faaliyet
göstermesi gerekti¤i daha çok sorulan bir soru
haline gelirken, optimum ölçek aray›fllar›, hem
ülkelerin kendi içinde, hem de uluslararas›
boyutta banka birleflmeleri ve sat›n almalar›nda
h›zl› bir art›fl yaflanmas›na neden olmufltur.

Ülkemizde de 2001 krizi sonras›nda benzer bir
süreç yaflanmaktad›r. Makroekonomik ortamda
kaydedilen iyileflmeler, bankalar›n önündeki
belirsizliklerin azalmas› ve ifl hacimlerinin
artmas› gibi olumlu sonuçlar do¤ururken, düflen
enflasyon ve faiz oranlar›, bankalar›n kârl›l›klar›
üzerinde ciddi birer bask› unsuru haline
dönüflmekte ve bankalar yeni aray›fllara
yönlenmektedir. 2004 y›l›nda bireysel krediler
ve kredi kart› pazar›nda artan rekabet ve h›zla
büyüyen rakamlar bu aray›fl›n bir sonucu olarak
de¤erlendirilebilir. Bu ba¤lamda Türk bankalar›,
yüksek enflasyon ortam›n›n sa¤lam›fl oldu¤u
korunmal› ortamdan, verimlili¤in ve optimum
ölçek aray›fllar›n›n son derece önemli oldu¤u
yeni bir ortama geçifl yapmaya çal›flmaktad›r.
Son dönemde daha fazla gündeme gelen banka
birleflmeleri ve sat›n almalar›yla ilgili geliflmeler
ve bankac›l›k sektöründe yabanc› pay›n›n
artmas› konusuna da bu aç›dan yaklafl›labilir.

Bankam›z ise bunlarla ba¤lant›l› olarak, 2002
y›l›n›n Haziran ay›ndan bu yana kendi ortakl›k
yap›s› ile ilgili s›k›nt›lara da gö¤üs germek
zorunda kalm›flt›r. Hakim orta¤›m›z olan
Çukurova Grubu’nun BDDK ve TMSF ile yapt›¤›
anlaflmalar gere¤i; Grup, 2004 Kas›m ay›nda
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Bankam›zla ilgili sat›fl sürecini bafllatm›flt›r. Bu
süreçle birlikte Bankam›z›n sat›fl› konusunda
ilerlemeler kaydedilmifl ve Grubun sahip oldu¤u
sermaye pay›n›n bir stratejik orta¤a sat›fl›
gündeme gelmifltir. Söz konusu bu geliflmenin
olumlu sonuçlanmas› halinde Bankam›z için
yeni bir dönem bafllayacakt›r. Yap› ve Kredi
Bankas›,  Türkiye’nin “uluslararas› marka” olmay›
baflarabilmifl nadir kurumlar›ndan bir tanesi
oldu¤unu bu süreçte bir kez daha göstermifltir.
Yap› ve Kredi Bankas›, h›zla büyüyen bankac›l›k
piyasas›nda güçlü bir oyuncu olmas›, yayg›n ve
geliflmifl flube a¤›, kredi kartlar› piyasas›ndaki
liderli¤i, genifl perakende müflteri taban›, derin
kredi kültürü ve deneyimi, güçlü teknolojik
altyap›s› ve deneyimli ve e¤itimli insan kayna¤›
ile Türkiye’nin en köklü bankalar›ndan birisidir.
Bu yeni dönemde, Yap› Kredi’nin sahiplik
sorununun ortadan kalkmas› Bankam›z›n tüm
gücüyle piyasalara etkin bir flekilde tekrar
entegre olmas›n› mümkün k›lacakt›r. Sahiplik
de¤iflimi döneminde de, Yap› Kredi’nin Türk
Bankac›l›k sistemi içinde lider ve öncü
konumunu sürdürece¤ine inanc›m›z tamd›r.

Bankam›z esas olarak sahiplik sorunundan
kaynaklanan s›k›nt›lar›na ra¤men 2004 y›l›nda
da geleneksel piyasa etkinli¤ini devam ettirmifl,
tüm bankac›l›k ürünlerindeki pazar paylar› ile
sektördeki önemli konumunu korumufltur.
Vadeli TL mevduat ve DTH’da pazar paylar›m›z
s›ras›yla %6,3 ve %9,7 seviyelerinde, toplam
kredilerdeki pazar pay›m›z ise %9,8 seviyesinde
gerçekleflmifltir. Sektörde lider konumda
oldu¤umuz kredi kart› ifllem hacmi pazar
pay›m›z ise %25 olarak gerçekleflmifltir.

Bankam›z›n 2004 sonu itibariyle toplam aktifleri
24,6 milyar YTL’ye, toplam özkaynaklar› 4,6
milyar YTL’ye ulaflm›fl, sermaye yeterlilik
rasyomuz ise %18,3 olarak gerçekleflmifltir.
Toplam mevduat 14,3 milyar YTL’yi aflm›fl ve
d›fl ifllemler ciromuz 30 milyar Amerikan
dolar›na ulaflm›flt›r.

Yap› Kredi hisse senetleri 2004 y›l›nda da
‹MKB’de en çok tercih edilen hisse senedi
olmufltur. ‹MKB verilerine göre Yap› Kredi hisse
senedi, 2004’te 21,3 milyar YTL’lik ifllem
hacmiyle borsan›n yine en çok ifllem gören
menkul de¤eridir.

Yüksek hizmet kalitemiz, ça¤dafl bankac›l›k
anlay›fl›m›z ve kredi kartlar›ndaki liderli¤imiz
sonucu al›nan ücret ve komisyon gelirlerimiz
671 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r. Operasyonel
giderlerimiz ise yap›lan tasarruflar sonucu bir
önceki y›la k›yasla reel bazda azalm›flt›r.

Bankam›z›n bu y›lki faaliyetlerinde dört konu
önemli etki yaratm›flt›r. Bunlardan birincisi
egemen orta¤›n kredi borçlar›na iliflkin erken
ödeme girifliminin baflar›s›z olmas›, ikincisi ayn›
orta¤›n hisselerinin sat›fl sürecine girmesi,
üçüncüsü geçmifl dönemlerde yüksek tutarlar
üzerinden aktiflefltirilen mali olmayan ifltiraklerin
ve ihtiyaç fazlas› sabit k›ymetlerin sat›fl
zorunlulu¤udur. Bir di¤eri de, üç y›ld›r gelir
getirmeyen ihtilafl› Fiskobirlik alaca¤›m›zdan
bu y›l da herhangi bir gelir elde edilememifl
olmas›d›r. Bu geliflmeler bankan›n faaliyet
sonuçlar›n› menfi yönde etkilemifltir. Bankam›z,
sabit k›ymet ve ifltirak sat›fllar› ile ilgili kaydedilen

zararlar ve bunlarla ile ilgili ayr›lan karfl›l›klar ile
geçmifl senelerden kaynaklanan vergi aktifinin
eritilmesi sonucu 2004 y›l›nda 59 milyon YTL
zarar etmifltir. Bu raporun Mali Tablolar›n Analizi
k›sm›nda daha detayl› anlat›ld›¤› üzere, bu
faktörlerin etkileri ar›nd›r›ld›¤›nda Bankam›z›n
2004 y›l› kâr›n›n 566 milyon YTL seviyesinde
oldu¤u görülmektedir.

Bankam›z›n egemen orta¤›n›n hisselerinin sat›fl
süreci nedeniyle farkl› bir y›l› fedakâr çal›flmalar›
ile tamamlayan tüm Yap› Kredi çal›flanlar›na
teflekkür ve takdirlerimizi iletiriz. Yeni dönem
Yap› Kredi çal›flanlar› için daha da parlak ve
verimli olacakt›r. Bu dönem boyunca vermifl
oldu¤unuz destekten dolay› ortaklar›m›z,
ülkemiz ve bankam›z için daha iyi bir y›l
umuduyla, sayg›lar›m›z› sunar›z.

Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet
Çekinmez, Yap› Kredi’nin 60. Y›l
Kutlama Gecesi’nde bir konuflma yapt›
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Yap› Kredi taraf›ndan gerçeklefltirilen
restorasyon çal›flmalar›yla Türk kültür
miras›na kazand›r›lan Abdülmecid
Efendi Köflkü kap›lar›n› ilk defa
bankan›n 60. y›l kutlama gecesinde
açarak eski canl› günlerine kavufltu.



Ülke ekonomisi ve finansal piyasalardaki
geliflmelerde Uluslararas› Para Fonu (IMF) ve
Avrupa Birli¤i (AB) ile olan iliflkilerin etkisi 2004
y›l›nda önemli ölçüde hissedildi. 2002-2004
dönemini kapsayan, Türk ekonomisinin
güçlendirilerek düflük enflasyon ortam›nda
sürdürülebilir bir büyümenin sa¤lanmas›n›
amaçlayan IMF program› baflar›yla tamamland›.
Ayn› zamanda, IMF ile 2005-2007 dönemini
kapsayacak yeni bir stand-by düzenlemesi
konusunda prensipte anlaflmaya var›ld›. Yeni
program›n temel hedefleri; ekonomik
büyümede süreklili¤in sa¤lanmas›, tek haneli
enflasyonun kal›c› k›l›nmas›, faizlerdeki düflüflün
ve net kamu borcunun millî gelire oran›n›n
azalt›lmas›n›n sürdürülmesiyle, program
sonunda bütçe aç›¤›n›n hemen hemen ortadan
kald›r›lmas› olarak aç›kland›. Öte yandan AB’ye
tam üyelik hedefiyle gerçeklefltirilen çal›flmalar
da sonuç vermeye bafllad›. Avrupa Komisyonu,
Ekim 2004 tarihli ilerleme raporunda, Türkiye
ile AB’ye kat›l›m müzakerelerine bafllan›lmas›
yönündeki tavsiye karar›n› aç›klad›. Bu
do¤rultuda, Avrupa Konseyi de 16-17 Aral›k
2004 Brüksel zirvesinde, müzakerelerin 3 Ekim
2005 tarihinde bafllat›lmas›n› onaylad›.

2001’deki ciddi daralman›n ard›ndan h›zl› bir
büyüme sürecine giren Türkiye ekonomisi,
geçti¤imiz y›l içinde de bu e¤ilimini sürdürdü.
2004’ün ilk dokuz ayl›k döneminde Gayrisafi
Millî Has›lada %9,7; Gayrisafi Yurtiçi Has›lada ise

%8,7 oran›nda bir art›fl gözlendi. Üretim
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, bu dönemde en h›zl›
büyüyen sektörler, %13,3 ile ticaret ve %10,5
ile sanayi oldu. Buna karfl›l›k, ayn› dönemde
tar›m sektörü %1,2 oran›nda daral›rken, inflaat
sektöründeki büyüme ise %0,4 seviyesinde
k a l d › .  H a r c a m a l a r  y ö n ü n d e n
de¤erlendirildi¤inde, özel tüketimin %10,8 ve
özel yat›r›m harcamalar›n›n %54,6 oran›nda
artt›¤›, kamu tüketim ve yat›r›m harcamalar›n›n
ise, uygulanan s›k› maliye politikas› sonucunda,
s›ras›yla %4,8 ve %10,7 oran›nda darald›¤›
gözlendi.

Ekonomideki h›zl› büyüme sonucunda iflsizlik
oran›nda az da olsa bir düflüfl oldu. Buna göre
2003’ün dördüncü çeyre¤inde %10,3
seviyelerinde seyreden iflsizlik oran›, 2004’ün
ayn› döneminde %10,0 oldu.

2004 y›l›, d›fl ticaret hacminin de h›zla büyüdü¤ü
bir y›l oldu. ‹hracat bir önceki y›la göre %32,8
art›flla 62,8 milyar Amerikan dolar›, ithalat ise
%40,1 art›flla 97,2 milyar Amerikan dolar›
seviyelerine yükseldi. ‹thalat hacmindeki art›fl›n
fazlal›¤› sonucunda 2004’te d›fl ticaret aç›¤› da
büyüdü. 2003’te 22,1 milyar Amerikan dolar›
olan d›fl ticaret aç›¤›, geçen y›l sonunda 34,4
milyar  Amerikan dolar ›na yükseldi .

D›fl ticaret aç›¤›ndaki bu geniflleme, cari ifllemler
aç›¤›n›n da büyümesine yol açt›. 2003 ve 2004

y›llar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, cari ifllemler aç›¤›n›n
8,0 milyar Amerikan dolar›ndan 15,6 milyar
Amerikan dolar›na yükseldi¤i gözlendi. Buna
karfl›l›k, yine ayn› dönemde, cari ifllemler
dengesinin di¤er alt bileflenleri aras›nda yer
alan net hizmet gelirlerinde ise, özellikle turizm
gelirlerindeki yükselmenin etkisiyle, kayda de¤er
bir art›fl oldu. A¤›rl›kl› olarak yurt d›fl› yerlefliklerin
kamu borçlanma senetlerine yönelik talepleri
ve flirketler kesiminin yurt d›fl›ndan sa¤lad›¤›
krediler, 2004 dönemine ait ödemeler dengesi
sermaye ve finans hesab›na 16,8 milyar
Amerikan dolar› tutar›nda bir girifl olarak yans›d›.
Bu dönemde net hata ve noksan kaleminden
gelen olumlu etki ve IMF’ye yap›lan geri
ödemeler de hesaba kat›ld›¤›nda resmi
rezervlerdeki art›fl 0,8 milyar Amerikan dolar›
seviyelerine ulaflt›.

2004 y›l› konsolide bütçe gerçekleflmeleri
aç›s›ndan da olumlu bir tablo oluflturdu. 2004
y›l›nda bütçe gelirleri %7’lik reel art›flla 109,9
milyar YTL olurken, bütçe harcamalar› ise %5’lik
reel gerilemeyle 140,2 milyar YTL seviyesinde
gerçekleflti. Harcamalardaki bu reel azalma,
esas olarak faiz harcamalar›ndaki düflüflten
kaynakland›. Faiz d›fl› harcamalarda ise, özellikle
sosyal güvenlik kurulufllar›na yap›lan
transferlerdeki yükselme nedeniyle %2’lik bir
reel art›fl kaydedildi. Bu geliflmeler sonucunda,
2004 konsolide bütçe aç›¤› %31’lik reel düflüflle
30,3 milyar YTL oldu. 26,2 milyar YTL fazla

TÜRK‹YE EKONOM‹S‹

1944
Kâz›m Taflkent önderli¤inde
Türkiye’deki ilk özel banka olarak
kuruldu.



veren faiz d›fl› bütçe dengesi ise, 2004 hedefinin
20,2 milyar YTL oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda,
bu dönemde izlenen mali politikan›n olumlu
bir göstergesi olarak dikkat çekti.

2004 y›l›na %25 seviyelerinde bafllayan Devlet
‹ç Borçlanma Senetleri (D‹BS) ikincil piyasa
faizleri, olumlu beklentilerle Mart sonunda %21
seviyelerine kadar geriledi; ancak Nisan sonu
ve May›s bafl›nda K›br›s referandumu ve
ABD’deki faiz art›fl›na yönelik beklentilerin
yaratt›¤› yükseliflle %30 seviyelerine ulaflt›. Bu
art›fl› izleyen dönemde, iç politikadaki

geliflmelerin de etkisiyle dalgalanma e¤ilimi
gösteren faiz oranlar›, y›l sonuna do¤ru, özellikle
IMF ve AB ile olan iliflkilerdeki olumlu
geliflmelerin de yard›m›yla yeniden düflüfle geçti
ve y›l› %20 seviyelerinde kapatt›.

Dalgal› kur rejimi uygulamas›na 2004’te de
devam edildi. Bu uygulamaya geçildi¤inden bu
yana oldu¤u gibi, Merkez Bankas› kurlara ancak
afl›r› dalgalanma olarak de¤erlendirdi¤i
durumlarda müdahalede bulundu. 2003
sonunda 1,4 YTL olan Amerikan dolar› kuru,
May›s ve Eylül 2004’te 1,5 YTL’yi aflmas›na

1945
‹stanbul Bahçekap›’da aç›lan
Yap› Kredi flubesiyle Türkiye’de ilk
defa “Semt fiubecili¤i” diye
adland›r›lan bir dönem bafllad›.

karfl›n dolar›n Euro karfl›s›ndaki de¤er kayb›n›n
da etkisiyle 2004’ün sonunda 1,34 YTL
seviyesine kadar geriledi. 2003’ü 1,77 YTL
seviyesinde kapatan Euro kuru ise 2004 y›l›
sonunda 1,83 YTL seviyelerine ulaflt›. 2003
sonunda 1,26 olan Amerikan dolar› / Euro
çapraz kurunun May›s 2004’te 1,18’e kadar
geriledikten sonra y›l sonunda 1,36’ya kadar
art›fl göstermesi, yurt d›fl› döviz piyasalar›ndaki
oynakl›¤›n seviyesi hakk›nda fikir veriyordu.

Merkez Bankas›, 2004’te, önceki iki y›lda oldu¤u
gibi, enflasyon dinamiklerinin geliflimi, ileriye
yönelik beklentiler ve alg›lanan risklere göre
belirledi¤i k›sa vadeli faiz oranlar›n›n yard›m›yla
enflasyonla mücadele yönündeki temel
politikas›n› sürdürdü. Bu çerçevede, tüketici
fiyatlar› endeksine (TÜFE) göre 2003’te %18,4
olan y›ll›k enflasyon, 2004’te %9,3’e geriledi.
Böylece, 2004 için %12 olarak belirlenen TÜFE
enflasyonu hedefi tutturulmufl oldu. Ayn›
dönemde, baflta petrol olmak üzere hammadde
fiyatlar›nda uluslararas› piyasalarda gözlenen
yükselifl, TÜFE’deki düflüfl e¤iliminin toptan
eflya fiyat endeksine (TEFE) ayn› derecede
yans›mas›n› engelledi. 2003 y›l›nda %13,9 olan
TEFE’ye göre enflasyon, 2004 y›l›nda %13,8
olarak gerçekleflti.

2005’e Türkiye ekonomisine yönelik olumlu
beklentilerle girildi. Bu ortamda ülke
ekonomisine iliflkin kökten bir de¤ifliklikle Türk
para birimi, alt› s›f›r at›larak Yeni Türk Liras›
(YTL) ad›yla tedavüle sokuldu. Böylece 2005’ten
itibaren 1 milyon TL, 1 YTL’ye eflitlenmifl oldu.
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DÜNYA EKONOM‹S‹

Sanayileflmifl ülkeler ve baflta Çin olmak üzere
yükselen ekonomilerdeki h›zl› büyümeler
dikkate al›nd›¤›nda, 2004 dünya ekonomisi
büyüme h›z›n›n %5 olarak gerçekleflece¤i
öngörülüyor. Ancak, son dönemde petrol
fiyatlar›nda gözlenen yüksek oranlardaki art›fl
ve ayr›ca büyüme trendinin, canl›l›¤›n›
korumas›na karfl›n 2004’ün ikinci çeyre¤inden
itibaren baflta ABD, Japonya ve Çin’de olmak

üzere ivmesini bir ölçüde yitirmesi nedeniyle,
2005’e küresel büyümede bir yavafllama
beklentisi içinde girildi. 2003’te %5,1 olarak
gerçekleflen dünya ticaret hacmi art›fl oran›n›n,
ekonomik büyümedeki bu geliflmelere paralel
olarak 2004 y›l›n› %8,8 seviyelerinde
kapatabilece¤i tahmin ediliyor.

Dünya ekonomisi, 2003’ün ikinci yar›s›ndan bu

yana gösterdi¤i performansla son otuz y›l›n en
yüksek büyüme h›z›n› yakalarken, tutarl›
makroekonomik politikalar›n izlendi¤i, flirket
kârl›l›klar›n›n artt›¤› ve hisse senedi ile konut
fiyatlar›ndaki yükselmenin servet artt›r›c›
etkilerinin kendini gösterdi¤i görülmektedir.
Geçti¤imiz y›l, küresel canlanma, genel anlamda,
yayg›nl›k göstermeye devam etti. ABD’nin
belirleyici rol oynad›¤› bu süreçte, baflta Çin ve

1945
‹lk çocuk dergisi Do¤an Kardefl yay›n
hayat›na bafllad›.



Japonya olmak üzere Asya ülkelerinin sa¤lad›¤›
katk› dikkat çekiciydi. Latin Amerika ve di¤er
yükselen ekonomilerde h›zl› bir toparlanma
süreci gözlenirken, zay›f ekonomisine karfl›n
Afrika’da da beklentilerin iyileflti¤i gözlendi.
Euro alan›nda da canlanman›n h›z kazand›¤›
dikkat çekmekle birlikte, kaydedilen iyileflmenin
yeterince güçlü olmad›¤›, ülkeler aras›nda
farkl›l›klar gösterdi¤i ve Almanya baflta olmak
üzere kimi ülkelerde büyük ölçüde d›fl talebe
ba¤l› kald›¤› gözlendi.

Yaflanan bu olumlu sürece karfl›n, ABD ve
Japonya da dahil olmak üzere önde gelen
ekonomilerde 2004’ün ikinci yar›s›nda gözlenen
yavafllama ve petrol fiyatlar›ndaki önemli art›fl,
ilerki dönemi olumsuz etkileyebilecek iki önemli
geliflme olarak belirdi. 2005 y›l›na, ABD’nin artan
cari ve bütçe aç›klar›n›n ve Euro / Amerikan
dolar› paritesindeki yüksek dalgalanman›n
dünya ekonomisinde önümüzdeki dönemde
sorun oluflturmaya devam edece¤i beklentisiyle
girildi.

H›zl› büyümenin ve artan ürün fiyatlar›n›n etkisi,
enflasyon oran›n›n geliflmifl ülkelerde 2003
ortas›ndan itibaren yeniden yükselifle geçmesi
fleklinde kendini hissettirdi. Finans çevrelerince
bu geliflme, art›fl›n sürmesi halinde faiz
oranlar›n›n tahminlerden daha h›zl ›
yükselebilece¤i beklentilerine yol açt›.

Ülke gruplar› baz al›narak bak›ld›¤›nda ise,
ABD’deki ekonomik genifllemenin küresel
büyümeye katk›s›n›n 2004’te de devam etti¤i
görüldü. Bu do¤rultuda, 2003’te %3 büyüyen

ABD ekonomisinin 2004’te %4,4 gibi bir oran
yakalayabilece¤i belirtildi. Buna karfl›l›k, Euro
alan›ndaki büyümenin, ivme kazanmakla birlikte
göreceli olarak daha ›l›ml› bir seviyede seyretti¤i
gözlendi. 2003’ü %0,5’lik bir büyümeyle kapatan
Euro alan›n›n 2004 büyüme oran› beklentisi,
daha iyimser bir tahminle %1,6 olarak aç›kland›.
Bir baflka ekonomik güç Japonya’da ise son
y›lda sa¤lanan h›zl› büyümenin yan› s›ra
deflasyonist bask›lar›n da azalt›lmas›yla gerek
reel sektörde, gerekse finans sektöründe k›smi
iyileflmeler görüldü. Bu geliflmelerin rakamsal
yans›malar›, Japon ekonomisinin bir önceki y›l
%2,5 olarak gerçekleflen büyüme h›z› için 2004
tahminlerinin %3 civar›nda yo¤unlaflmas›yla
kendini gösterdi.

Geliflmekte olan ülkelerin yer ald›¤› K›ta
Asya’s›na bak›ld›¤›nda ise al›nan çeflitli so¤utma
önlemlerine karfl›n Çin ekonomisindeki afl›r›
genifllemenin önüne geçilemedi¤i görüldü.
2003’te %7,7 olarak kayda geçen geliflmekte
olan Asya ülkelerinin büyüme h›z›, geçti¤imiz
y›l için %7,6 olarak öngörüldü. Bu oranlar, Latin
Amerika ülkeleri için s›ras›yla %1,8 ve %4,6
olarak telaffuz edildi. Önemli bir k›sm› May›s
2004’te AB üyeli¤ine kabul edilen eski Do¤u
Bloku ülkeleri ve baflta Rusya olmak üzere,
Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u üyelerinin ise h›zl›
ekonomik  büyümelerini geçti¤imiz y›l da
sürdürdü¤ü gözlendi.
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‹lk özel tiyatro Küçük Sahne,
Yap› Kredi sponsorlu¤unda
perdelerini açt›.



FON YÖNET‹M‹

Global piyasalarda geliflmekte olan ülkelere
bak›ld›¤›nda olumlu bir seyir gösteren 2004 y›l›,
Türkiye aç›s›ndan da politik ve ekonomik alanda
önemli bir y›ld›. Türkiye piyasalar›na olan yo¤un
ilginin oluflturdu¤u zorlu rekabet ortam›nda,
Yap› Kredi Fon 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 para
piyasalar›n› flekillendiren faaliyetlerine 2004’te
de devam etti.

Geride b›rakt›¤›m›z y›l, gerek bankalararas›
piyasalar, gerekse müflteri ifllemleri göz önünde
bulunduruldu¤unda, ifllem hacmi, pazar paylar›
ve kârl›l›k art›fl› aç›s›ndan da olumlu bir y›ld›.

Yap› Kredi, geçti¤imiz dönemde, döviz
fiyatlamas›nda pek çok yerli ve yabanc›

bankan›n referans ald›¤› ve izledi¤i piyasa
yap›c›s› konumunu korudu. Müflteri döviz ifllem
hacmini, bir önceki y›la göre 23 milyar Amerikan
dolar›ndan 30 milyar Amerikan dolar›na
ulaflt›ran %30’luk art›fl, Merkez Bankas› verilerine
göre Yap› Kredi’ye %11,5’e ulaflan bir pazar pay›
sa¤lad›. Interbank ifllemleri de hesaba
kat›ld›¤›nda, Yap› Kredi’nin toplam döviz cirosu
yine %30’luk bir art›flla 53 milyar Amerikan
dolar›na ulaflm›fl oldu.

Hazine bonosu, devlet tahvili ve T.C. Hazinesi’nin
ihraç etti¤i Eurobond’lar›n fiyatland›r›lmas›nda
öteden beri liderli¤ini ve piyasa yap›c›s›
konumunu koruyan Yap› Kredi, devlet iç
borçlanma senetlerinde en çok ifllem yapan
banka olma özelli¤ini 2004’te de sürdürdü. Bu
dönemde, ‹MKB verilerine göre, 50 milyar
YTL’sini ‹MKB tahvil ve bono piyasas›n›n, 42,2

1952
Tamam› renkli, uzun metrajl› ilk Türk filmi
olan "Hal›c› K›z", Yap› Kredi ve Do¤an
Kardefl'in sponsorlu¤unda, Türk film
tarihine kazand›r›ld›.



milyar YTL’sini ise bankalararas› piyasa ve
müflteri ifllemlerinin oluflturdu¤u, toplamda
92,2 milyar YTL’ye varan yüksek bir ifllem hacmi
yakaland›. Yap› Kredi, T.C. Hazinesi’nin
uygulad›¤› piyasa yap›c›l›¤› sistemi kapsam›nda
yer alan ve piyasa yap›c›s› lisans› sahibi on iki
banka aras›nda bulunuyor ve ayn› zamanda
TRLIBOR piyasas›nda faaliyet gösteren on dört
bankadan biri olma özelli¤ini koruyor.

Yap› Kredi, yo¤un bir rekabetin yafland›¤› yat›r›m
fonlar› pazar›nda geçti¤imiz y›l da, kurucusu
oldu¤u ve çeflitli risk kategorilerine göre
ayr›flt›rd›¤› yat›r›m fonlar› ile müflterilerine en
uygun seçenekleri sunmay› sürdürdü. Gerek
flubeleri, gerekse alternatif da¤›t›m kanallar›
arac›l›¤› ile 7 gün / 24 saat fon hizmeti veren
Yap› Kredi’nin 2003 sonunda toplam 1,66 milyar
YTL olan fon hacmi, 2004 sonunda, %11,5’lik

art›flla 1,85 milyar YTL’ye ulaflt›. Yap› Kredi, 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 ile müflterilerine çok seçenekli yat›r›m
olanaklar› sunmaya devam ediyor.

Yüksek mevduat hacmi ve müflteri say›s› ile
mevduat pazar›nda önde gelen bankalar
aras›nda yer alan Yap› Kredi, 2004 sonunda,
1,0 milyar YTL’si vadesiz ve 5,2 milyar YTL’si
vadeli olmak üzere toplam 6,2 milyar YTL’lik
mevduat büyüklü¤üne ulaflt›. Bu verilere 5,9
milyar Amerikan dolar› tutar›ndaki DTH hacmi
de eklendi¤inde bankan›n toplam müflteri
mevduat› hacmi 14,0 milyar YTL seviyelerine
eriflti. Böylece Yap› Kredi, vadeli TL mevduat›nda
%6,3; DTH pazar›nda ise %9,7’lik pazar pay›yla
müflterilerinin güvenini ve sundu¤u hizmetlerin

kalitesini bir kez daha kan›tlam›fl oldu.

Yap› Kredi, müflterilerinin, risk ve getiri
yönetiminde ihtiyaç duyabilecekleri tüm fon
yönetimi ürünlerinde, hemen her ölçekte ifllemi
her türlü da¤›t›m kanal›  arac›l ›¤›yla
gerçeklefltirebiliyor. Yat›r›m fonu, hisse senedi,
mevduat, hazine bonusu, Eurobond, devlet
tahvili, yabanc› para tahvili ve repo gibi çok
say›da 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.

1954
‹lk halk oyunlar› yar›flmas›
gerçeklefltirildi.
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2004, Yap› Kredi için, uluslararas› platformdaki
bankac›l›k çal›flmalar›n›, sahip oldu¤u sayg›n ve
güvenilir imaj›n› daha da sa¤lamlaflt›rarak
sürdürdü¤ü bir y›l oldu. 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
olmaya devam etti.

Uluslararas› piyasalardaki belli bafll› tüm kredi
sigortas› kurumlar› ve bankalarla çal›flmalar›n›
sürdüren Yap› Kredi, özellikle d›fl ticaret
hacminin yüksek oldu¤u ülkelerin ihracat
destekleme kurumlar›yla süregelen yak›n
iliflkilerini ve bu kurumlar›n toplam ifllem
hacminde yer alan Türk bankalar› aras›nda ilk
üç s›radaki konumunu korudu.

Ticari banka say›s›n›n otuzun üzerinde oldu¤u
Türkiye’de, Yap› Kredi’nin, ithalat ve ihracat
ifllemlerinde %15'lere varan bir pay sahibi
olmas›, 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 artt›r›yor.

F‹NANSAL KURUMLARLA ‹L‹fiK‹LER

1964
Türkiye’de bir bankaya ait ilk sanat
galerisini açt›.
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Müflterilerine ticaret hayat›n› kolaylaflt›racak
çözümler sunmaya devam eden Yap› Kredi,
ölçek ve sektör ayr›m› yapmaks›z›n ürün ve
hizmetleriyle reel sektörün ihtiyaçlar›n›
karfl›layarak, bir kez daha tüm ticari iflletmelerin
ilk tercih etti¤i banka oldu.

Yap› Kredi, müflterileriyle uzun vadeli iliflkiler
kurma stratejisi paralelinde, kurumsal
müflterilerinin tüm genel ve özel ihtiyaçlar›na
yönelik h›zl› ve kaliteli çözümler üretti; bir
yandan mevcut müflterileriyle iliflkilerini
gelifltirirken di¤er yandan portföyüne yeni
müflteriler eklemeye devam ederek sektördeki
etkinli¤ini sa¤lamlaflt›rd›. Bunlara ek olarak,
nakit yönetimi çözümlerini yayg›nlaflt›rmak ve
daha fazla müflteriye ulaflt›rmak hedefi
do¤rultusunda, geçti¤imiz dönemde nakit
yönetimi ifllem hacmini dört kat›na, bu

hizmetten faydalanan müflteri say›s›n› ise üç
kat›na ç›kartt›.

Yayg›n bayi a¤›na sahip kurulufllara yönelik
haz›rlad›¤› özel çözümler sayesinde, garanti
alt›na al›nm›fl tahsilatlar baflta olmak üzere
ifllem hacmini katlayarak artt›rma baflar›s›
gösteren Yap› Kredi, ifl ortaklar› olarak gördü¤ü
müflterilerinin tahsilat, güvence ve finansman
ihtiyaçlar›n› karfl›layarak, bu kurulufllar›n
operasyonel verimliliklerine karfl›l›kl› kazan›m
ilkesi dahilinde büyük oranda katk›da bulundu.

Yap› Kredi, ticari müflterilerine yönelik kurumsal
haf›zas›n› güçlendiren veri biriktirme ve analiz
çal›flmalar›na geçti¤imiz y›l boyunca da devam
etti. Bu kapsamda, sat›fl ekiplerine destek
amac›yla, müflteri özellikleri ve ihtiyaçlar›n›
temel alan ticari ürün ve hizmet kampanyalar›

gerçeklefltirildi. Ayr›ca, bir önceki y›l uygulamaya
sokulan Ticari Müflteri ‹zleme Sistemi, 2004’te
eklenen yeni özellikler ve müflteri faaliyetlerinin
yak›ndan izlenmesine olanak tan›yan uyar›
sistemleri ile de zenginlefltirildi.

2004’ün baflar›s›n› pekifltiren hizmetler aras›nda,
flirketlerin çal›flma ilkelerine uygun yap›s›
sayesinde müflteri say›s›n› %80 oran›nda artt›ran
kurumsal internet bankac›l›¤› Ticari Teleweb
de yer ald›. Yeni ek özellikleri ve sürekli
güncellenerek gelifltirilen  esnek yap›s›yla Ticari
Teleweb, bir yandan müflteri ihtiyaçlar›n› eksiksiz
olarak karfl› larken müflteri ler inin ifl
süreçlerindeki verimlili¤i artt›rmalar›nda da
önemli rol üstlenmifl oldu.

2004’te birçok Yap› Kredi müflterisi, piyasadaki
çek, senet, teminat mektubu ve nakit ödemenin

KURUMSAL  BANKACILIK

1988
Yap› Kredi, Bahreyn'de flube açarak,
Türk off-shore Bankac›l›¤›n› bafllatt›.



sa¤lad›¤› tüm hizmetleri bünyesinde toplayan
TRIO kart ile tan›flt›. Sahiplerine esnek vadelerle
mal al›m›na olanak tan›yan TRIO; gerekti¤inde
finansman ihtiyaçlar›n› karfl›lamas›, böylece k›sa
süreli nakit eksi¤i sorununu ortadan kald›rmas›
ve üye ifl yerlerinin tahsilatlar›n› güvence alt›na
almas› özellikleri sayesinde kullan›c› say›s›n›
k›sa sürede artt›rd›. Yap› Kredi’nin, ifl dünyas›na
özel olarak gelifltirdi¤i, flirket sahiplerinin ve

çal›flanlar›n›n özel harcamalarla ifl harcamalar›n›
ay›rmalar›n› sa¤layan Business Card ise
kurumsal bankac›l›kta önde gelen Yap› Kredi
hizmetleri aras›nda yer almay› sürdürdü.

‘‹lk’lerin bankas› Yap› Kredi, 2004’te ticari
müflterilerinin beklentilerini dikkate alarak
gelifltirdi¤i Esnek Geri Ödeme Modeli ile bir
baflka ilke daha imzas›n› att›. Çal›flma yo¤unlu¤u

ve nakit ak›fl›na göre kuruma özel oluflturulan
taksitlerle ticaret hayat›n› kolaylaflt›ran bu
model, Yap› Kredi’nin kurumsal müflteri
say›s›nda bir önceki y›la göre %70 gibi yüksek
bir oranda art›fl sa¤lad›.
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1985
Türkiye’de “Toptan Ticari Bankac›l›k”
ad› alt›nda ilk kurumsal bankac›l›¤›
bafllatt›.



T‹CAR‹ BANKACILIK

Aralar›nda hizmet, tekstil, otomotiv, dayan›kl›
tüketim, inflaat, turizm, ticaret, enerji ve tar›m
gibi birçok sektörün yer ald›¤› ticaret sahas›nda
müflteri odakl› ve yenilikçi bak›fl aç›s›yla
faaliyetlerini sürdüren Yap› Kredi, 2004’te de
reel sektörün iflletme ve yat›r›m finansman›ndan
do¤an ihtiyaçlar›n› karfl›layan öncü kurumlar
aras›ndayd›.

Y›llard›r ticari ve küçük iflletmeler piyasas›nda
KOB‹’lere en büyük deste¤i veren Yap› Kredi;
müflteri ve piyasa odakl› yenilikçi bak›fl aç›s›,
genifl müflteri taban›, yayg›n kredi portföyü ve
yerel piyasa bilgi birikimi ile, önemli pazar pay›na
sahip oldu¤u bu alandaki etkinli¤ini artt›rmaya
devam etti. Ayn› zamanda, büyük ölçekli
flirketlerin de önemli projelerine finansman

sa¤lad› ve bu flirketlerle olan iliflkilerini
derinlefltirdi.

Taahhüt sektöründe edindi¤i uzman piyasa
bilgisi ile gerek yurt içi, gerekse yurt d›fl› toplu
konut finansman ve altyap› / üstyap› inflaat›
gibi önemli projelerde ifl orta¤› olarak yer almaya
devam etti. Benzer flekilde, uzmanlaflma ve

1987
Konya’da yap›lan fieb’u Aruz
gösterilerini “Sanat Geceleri” ad› alt›nda
(orijinaline sad›k kalarak) düzenledi.



yetkinlik isteyen projeler kapsam›nda
say›labilecek baraj / otoyol inflaat›, ar›t›m /
sanayii tesisleri, do¤al gaz da¤›t›m / dönüflüm
sistemleri gibi birçok yurt içi ve yurt d›fl›
giriflimlerde ve pek çok gemi yap›m› projesinde
finansman bankas› olarak yine Yap› Kredi vard›.

Otel ve turizm acentelerinin öncelikli tercih
etti¤i bankalar aras›nda bulunan Yap› Kredi,
mevsimsel kredilerin yan› s›ra, otel yenileme
ve kapasite artt›r›m›na yönelik yat›r›m
projelerine sa¤lad›¤› finansman deste¤i ile
turizm gelirlerine arac›l›k eden önemli banka
olma s›fat›n› geride b›rakt›¤›m›z y›l da korudu.

Ticari ve küçük iflletmeler kategorilerinde de
güçlü teknolojik alt yap›s› ile müflterilerinin
ihtiyaçlar›na yönelik nakit yönetim sistemleri
oluflturmay› sürdüren Yap› Kredi, ithalat ve
ihracata finansman sa¤lamak yolu ile ülkenin
büyüyen d›fl ticaret hacminde yine önemli pay
sahibiydi.

Müflterilerine ve piyasalara yönelik kurumsal
haf›zas›n› 2004’te daha da güçlendiren Yap›

Kredi; müflteri izleme sistemlerine yeni uyar›
mekanizmalar› ekledi, böylece müflteri
gruplar›na ve yerel piyasalara yönelik ticari ürün
ve hizmet kampanyalar›n›n önünü açm›fl oldu.
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1988
Türkiye’nin ilk müzik CD’sini ç›kard›.



B‹REYSEL BANKACILIK

Geride b›rakt›¤›m›z y›l, Yap› Kredi’de Bireysel
Bankac›l›k alan›nda da önemli geliflmelerin
yafland›¤› bir y›ld›. "Yap› Kredi ile daha çok çal›fl›n,
daha çok kazan›n" slogan› ile piyasaya sunulan
‘Benim Param’ sistemiyle Yap› Kredi, bireysel
bankac›l›kta yeni bir dönem bafllatt›.

‘Benim Param’ sistemi sayesinde, Yap› Kredi
müflterileri ifllem ücretlerinde indirimlerden,
Yap› Kredi flubelerinde öncelikli hizmet
ayr›cal›¤›ndan ve özel Acil Sa¤l›k Hizmeti, daha
çok Worldpuan gibi say›s›z avantajdan ücretsiz
yararlanmaya bafllad›lar. Yap› Kredi’de
gerçeklefltirdikleri ifllem hacimlerine göre her
ay ‘Say›’lar› hesaplanan ve ifllem hacimleri
artt›kça toplam ‘Say›’n›n denk düfltü¤ü
‘Basamak’ taraf›ndan sunulan avantajlardan
yararlanan Yap› Kredi müflterileri, böylece, daha
çok ifllemle daha çok avantaj›n sunuldu¤u bir

sistemle tan›flm›fl oldu. Türk Bankac›l›k
sisteminde bir ilk olan bu uygulama, piyasaya
sunulduktan sonraki ilk yedi ay sonunda toplam
250 bin Yap› Kredi müflterisinin kat›l›m›yla son
derece h›zl› bir büyüme kaydetti.

Di¤er yandan, Yap› Kredi’deki birikimleri belli
bir seviyenin üzerinde bulunan müflterilere özel
Kiflisel Bankac›l›k hizmetlerinin kapsam›
geniflletildi. Mevcut limitin üç kat› nakit çekme
olana¤› sa¤layan Kiflisel Telecard, Kiflisel Portföy
Yönetmeni, iki ayda bir gönderilen Gold Style
dergisi ve ücretsiz Acil Sa¤l›k Hizmeti gibi
ayr›cal›klara ‘Benim Param’ ile sunulan avantajlar
eklendi. Ayr›ca, bu kapsamdaki her müflteriye
herhangi bir yak›n›n› Acil Sa¤l›k Hizmeti’ne
ücretsiz üye yapmas› olana¤› da tan›nd›.

1989
Türkiye’de ilk otomobil kredisini veren
banka oldu.



Ürün ve hizmetlerini, yak›ndan izledi¤i müflteri
ihtiyaç ve beklentilerine göre flekillendiren Yap›
Kredi, Kiflisel Bankac›l›k hizmetinin bir uzant›s›
olarak Kiflisel Bankac›l›k Yat›r›m Merkezleri
projesini de bafllatt›. ‹lki Genel Müdürlük
binas›nda faaliyete geçen bu merkezler, tüm
yat›r›m araçlar›yla ilgilenen ve ifllemlerini sadece
telefonla yapmak isteyen birikim sahiplerinin
hizmetine sunuldu.

Üniversite Bankac›l›¤› kapsam›nda, gelece¤in
aktif müflterileri olarak gördü¤ü üniversite
ö¤rencilerine özel önem gösteren Yap› Kredi,
2004’te de bu gruba yönelik etkinliklerini
zenginlefltirerek sürdürdü. Bu do¤rultuda,
Üniversiteleraras› Gezici Film fienli¤i
‘filmgezgini’, on bir ayr› flehirde, toplam on sekiz
üniversitede ö¤rencilerle bulufltu. University
Telecard sahibi olanlar ya da olmak için
baflvuranlar, kampüs içinde  her hafta yap›lan
film gösterimlerinden ücretsiz olarak
yararlanma hakk› kazand›lar. Toplam izleyici

say›s› 32 bine ulaflan ve bas›nda genifl yer bulan
flenli¤in, sat›fl hedeflerine oldu¤u kadar,
üniversite ö¤rencilerinin zihnindeki Yap› Kredi
imaj›na da önemli katk›lar› oldu.

Üniversite Bankac›l›¤› alan›ndaki bir baflka
faaliyet, üniversiteli gençlerin internet kullanma
s›kl›¤› dikkate al›narak, hizmet paketine
University Webcard ürününün eklenmesiydi.
Böylece, üniversiteli Yap› Kredi müflterilerine,
vadesiz hesaplar›ndan internet bankac›l›¤›
arac›l›¤›yla University Webcard’lar›na gereken
tutarda para transferi ile güvenli internet
al›flverifli olana¤› sunuldu.

Önceki üç y›l içinde oluflturdu¤u Müflteri ‹liflkileri
Yönetimi altyap›s›n› etkin flekilde kullanarak
hem veritaban›na dayal› kampanyalar
düzenleme, hem de bilgiye dayal› karar ve
strateji oluflturma konusunda 2004, Yap› Kredi
için çok baflar›l› bir y›ld›. Kampanyalar arac›l›-
¤›yla ulafl›lan müflteri say›s› üç milyonu aflarken,

devreye sokulan yeni Kampanya Yönetim
yaz›l›m› ile bu süreçlerdeki her ad›m
kusursuzlaflt›r›lm›fl oldu. Bu altyap›y› daha da
gelifltirmek ad›na bilginin analitik ortama al›nma
periyodu ayl›k bazdan günlük baza de¤ifltirildi.

Geçti¤imiz y›l, Yap› Kredi ve önde gelen bir
otomotiv firmas› aras›nda yap›lan ifl birli¤i
kapsam›nda otomobil bayilerinden an›nda kredi
kulland›r›m› uygulamas› devreye sokuldu.
Otomobil almak isteyen müflteriler, flubeye
gitmeden, bayilerdeki online bir sistem
üzerinden internet ortam›nda doldurulacak
form ile sonucunu birkaç dakika içinde
ö¤renebilecekleri kredi baflvurusu yapma
olana¤›na kavufltular. Bu uygulama ile Yap›
Kredi, bireylerin finansman ihtiyaçlar›n›n
do¤du¤u anda ve noktada bulunarak, otomobil
kredisi pazar pay›nda önemli bir yer edindi.

1991
Türkiye’de AloBanka ile ilk telefon
bankac›l›¤› hizmetini bafllatt›.
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KRED‹ KARTLARI

Tüm kredi kartlar›n› World markas› alt›nda
toplam›fl bulunan Yap› Kredi, 2004’te de World
sisteminde yenil iklere ve gelifltirme
çal›flmalar›na yer vererek pazar liderli¤ini
korudu.

2004 boyunca, World Üye ‹flyerleri ve Worldcard
sahiplerine özel f›rsatlar yaratan ortak

kampanyalar düzenlendi .  Perakende
sektöründe lider birçok marka ile üye iflyeri
anlaflmalar› yap›larak Worldcard sahiplerine
daha genifl bir platformda ayr›cal›kl› al›flverifl
olana¤› sa¤land›.

Yap› Kredi sektörde bir ilki daha gerçeklefltirerek
al›flverifllerde “Ek Taksit” uygulamas›n› gelifltirdi.

Böylelikle Worldcard sahipleri, üye iflyerlerinin
uygulad›¤› taksitin üzerine World’ün sa¤lad›¤›
ek taksit olana¤› ile daha da rahat ve kolay
al›flverifl f›rsat›ndan yararlanmaya bafllad›lar.
Temmuz ve A¤ustos aylar›nda beyaz eflya,
turizm ve klima sektörlerinde hizmet veren
World Üye ‹flyerlerinde +2 taksit uygulamas›yla
bafllat›lan kampanya; sonras›nda kombide +2,

1991
Türkiye’de kredi kartlar›nda “Hedef Puan”
uygulamas› ile puan sistemini bafllatan
ilk banka oldu.



tekstil ve g›dada ise +3 taksit uygulamalar› ile
süreklilik kazanm›fl oldu.

Worldcard sahiplerinin ihtiyaçlar› göz önüne
al›narak; vade farkl› sat›fl, taksit atlatma, kredi
kart›ndan para transferi gibi özelliklerin yan›
s›ra elektrik, su, do¤algaz ve telefon faturalar›
gibi düzenli ödemelerin kredi kart›yla
yap›lmas›na olanak tan›yan altyap› da 2004’ün
yenilikleri aras›ndayd›.

‹nternet ortam›nda al›flverifllerde ve telefonla
yap›lan siparifllerde güvenli¤i art›rmak ve
Worldcard sahiplerine kolayl›k sa¤lamak için,
bir yandan Worldcard’lar›n uluslararas› kart
kurulufllar›n›n kabul etti¤i ortak güvenlik
standard› (EMV) ile uyumunun sa¤lanmas›na
iliflkin tüm haz›rl›klar tamamlan›rken di¤er
yandan sadece sanal ortamda yap›lacak
al›flverifllere özel Sanalworldcard’›n piyasaya
sunumu gerçeklefltirildi.

Kas›m 2003’ten bu yana Worldcard sahiplerinin

Worldpuan’lar› ile Turkcell hatl› cep telefonlar›
için konuflma süresi ya da kontör alabilmelerine
olanak tan›yan ‘Cepten Vadaaa’ uygulamas›,
sektörde ilk ve tek olma özelli¤ini korudu.
Geçti¤imiz y›l sonunda, uygulamadan
yararlanan Worldcard’l›lar›n say›s›n›n 1,7 milyonu
aflmas› kampanyan›n elde etti¤i baflar›n›n bir
göstergesiydi.

Yap› Kredi’nin perakende sat›fl hizmetleri
alan›nda çal›flan personelin müflterilerine do¤ru
bilgi ve tatminkâr hizmet verebilme kapasitesini
art›rmak üzere 2002’de bafllat›lan World E¤itim
Seferberli¤i geçti¤imiz y›l da sürdürüldü. Bu
kapsamda düzenlenen seminerlerle, bugüne
dek 18 bin World Üye ‹flyeri sahibi ve çal›flan›na
ulafl›ld›.

Tüm bu yeni ürün ve hizmetler ile y›l boyunca
düzenlenen kampanyalar, Yap› Kredi’nin kredi
kart› pazar›ndaki aç›k ara liderli¤ini 2004’te de
sürdürmesinde önemli rol oynad›. Yap› Kredi
kredi kart› cirosu 2004’te 11,5 milyar Amerikan

dolar›na ulaflt›. 2004 sonu itibariyle, Yap›
Kredi’nin kredi kart› ifllem cirosu ve kart say›s›
pazar paylar›, s›ras›yla %25 ve %17 olarak
gerçekleflti. Yap› Kredi, 4,3 milyonu aflk›n kredi
kart› say›s›yla, yurt çap›nda en büyük ve en çok
tercih edilen kredi kart› portföyünü elinde
bulundurmaya devam etti.

Kredi kart› kabul cirosunda %25’lik pazar pay›
i le bu alanda 2000’den beri el inde
bulundurdu¤u liderli¤ini koruyan Yap› Kredi,
2004’te, 130 bini aflk›n üye iflyerinde kurulu
POS terminalleri ile toplamda yaklafl›k 10,4
milyar Amerikan dolar› tutar›nda bir cironun
sahibi oldu. Türkiye’nin en büyük üye iflyeri
zinciri World’ün üye say›s› ise 70 bini aflt›.
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34 y›ld›r “Tüketici Ödeme Sistemleri”
konusunda yap›lan araflt›rmalar› ve haber
kaynaklar›n› takip eden The Nilson
Report’un en son yay›mlad›¤› rapora
göre Yap› Kredi, kredi ve banka kartlar›
ifllem hacmi s›ralamas›nda Avrupa'n›n
20., Dünya’n›n 54. en iyi bankas› oldu.



OPERASYONLAR

1995
Uluslararas› Leyla Gencer fian
Yar›flmas›’n›n ilki gerçeklefltirildi.

Yap› Kredi Operasyonlar Yönetimi genifl ve
deneyimli kadrosuyla yaln›zca flubelerde de¤il,
operasyon merkezlerinde ve merkezi genel
müdürlük yönetimlerinde de iç ve d›fl
müflterilere hizmet sunmay› sürdürdü. 2004’te
flubelerde gerçeklefltirilen toplam ifllem
adedinin 136 milyon gibi yüksek seviyelere
eriflti¤i gözlendi.

Operasyonlar Yönetimi, geçti¤imiz y›l da iç ve
d›fl müflterilerin beklentilerini en üst düzeyde

karfl›lama hedefiyle operasyonel verimlili¤in ve
hizmet kalitesinin artt›r›labilmesi için gerekli
tüm yat›r›m ve çal›flmalar› gerçeklefltirdi.
Öncelikli olarak, h›zl›, kesintisiz ve hatas›z hizmet
sunumu konusunda gösterilen performans›n
daha da iyilefltirilmesi hedefine odaklan›ld›. Bu
do¤rultuda, y›l sonuna kadar tüm Yap› Kredi
flubelerinin krediler ve d›fl ifllemlerle ilgili
operasyonlar ›n›n merkezi leflt ir i lmesi
tamamland›. Böylece, Yap› Kredi'nin güçlü
teknolojik altyap›s›ndan destek al›narak, hizmet

kalitesinde kayda de¤er bir art›fl, banko gerisi
operasyonlar›n ise daha verimli, h›zl› ve güvenilir
bir flekilde gerçeklefltirilmesi sa¤land›.
Operasyon kadrosu bafl›na düflen y›ll›k ifllem adedi,
merkezilefltirme projesinin bafllad›¤› 1999’da 18
bin iken, 2004’te bu say› 32 bine yükseldi. Ayn›
dönemde, ilgili personel say›s›nda ise yaklafl›k
800 kiflilik bir azalma gerçekleflmifl oldu.
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1995
Türkiye’de ISO 9001 Kalite Güvence
belgesini alan ilk banka oldu.

2004’te Yap› Kredi’nin tüm d›fl ticaret ifllemleri,
internet tabanl› bir sistem üzerinden
gerçeklefltirilmeye baflland›. Yeni sistemle, d›fl
ticarette müflteri beklentilerinin çok daha k›sa
sürede karfl›lanabilmesi sa¤land›.

2005’te YTL’ye geçifl sürecinde sorun
yaflanmamas›  iç in tüm para sayma
makinelerinin ve nakitle ilgili süreçlerde
kullan›lan tüm sistem altyap›s›n›n yeni para
birimine uyarlanmas› ifllemleri de tamamland›.

‹fl süreçlerini iyilefltirmeye yönelik teknolojik
yat›r›mlar, ifl hacminin artt›¤› bir ortamda
Operasyonlar Yönetimi’ndeki hizmet kalitesi
ve verimlili¤in daha da geliflmesini sa¤lad›.

Operasyon Yönetimi’ne ba¤l› olarak faaliyetlerini
sürdüren ‹nflaat Yönetimi ise 2004’te, iki
perakende flube aç›l›fl›, yirmi üç perakende flube
yenilemesi ve 385 flubenin iç mekan›nda küçük
ve orta ölçekli yenileme çal›flmalar›n›
gerçeklefltirdi. Yetmifl yedi yeni ATM noktas›n›n

kurulumu, yirmi yedi noktan›n ise bak›m ve yer
de¤iflikli¤i ifllemlerinin yap›lmas›, ayr›ca, yirmi
flubenin duvar tipi ATM uygulamas›na
geçirilmesi ve doksan iki flubede gerçeklefltirilen
yeni konsept otomatik müflteri s›ralama
sistemine geçifl çal›flmalar›, yönetimin di¤er
etkinlikleri aras›nda yer ald›.



1980’li y›llarda h›zland›rd›¤› teknolojik altyap›
yenileme çal›flmalar›yla bankac›l›k sektöründe
birçok ilke imza atan Yap› Kredi, geliflmifl
ülkelerdeki uygulamalar›n bile ötesine geçerek
müflterilerini ça¤dafl bankac›l›k ürün ve
hizmetleriyle tan›flt›rmaya 2004’te de devam
etti. 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›.

Sürekli geliflen teknolojinin ortaya ç›kard›¤›
f›rsatlar›n sektöre kazand›r›lmas›nda öncü bir
rol üstlenen Yap› Kredi, en önemli sat›fl kanal›
olan flubelerinin yetkinliklerinin artt›r›lmas›
amac›yla tasarlad›¤› ‘Yeni fiube Altyap›s›’
program›n› geçti¤imiz y›l tamamlad›. Bu altyap›

düzenlemesi sayesinde, yeni ürünlerin daha
h›zl› piyasaya sunulabilmesi, flubelerin bu
ürünlere çabuk uyum sa¤layabilmesi ve son
kullan›c›lar›n verimli ve sorunsuz hizmet
alabilmesi konular›nda önemli bir ad›m at›lm›fl
oldu. Hizmet kalitesini daha da iyi seviyelere
tafl›mas› beklenen bu sistemin 2005 boyunca
flubelerde yayg›nlaflt›r›lmas› çal›flmalar›na a¤›rl›k
verilmesi tasarlan›yor.

Yap› Kredi’nin, bireysel bankac›l›k alan›nda
büyüme stratejisini desteklemek üzere,
operasyonel sistemler ve bilgi ambarlar›
uygulamalar›n›n eflgüdümlü çal›flmalar›
sa¤lanarak müflteri iliflkileri yönetimi altyap›s›
gelifltirildi. Bu çal›flman›n sonucunda Computer
World ‘Best Practices in Business Intelligence
2004 (2004 En ‹yi ‹fl Zekâs›)’ ödülü kazan›ld›.

2004’te, ayn› zamanda, kampanyalar›n
etkinli¤ini desteklemek üzere kampanya
yönetim altyap›s› haz›rlanarak mevcut kanal
altyap›s›na entegre edildi.  Böylece, kampanya
olanaklar›ndan efl zamanl› yararlanabilme
olana¤› kazan›ld›. Yine bu kapsamda, her geçen
gün artan müflteri iletiflim ihtiyac›n› karfl›lamak
ve daha etkin ve düflük maliyetli bir iletiflim
sa¤lamak üzere e-posta, k›sa mesaj, bas›l›
mektup gibi gönderilerin tek ortamdan
idaresine yönelik olarak ‘e-postane’ altyap›s›
oluflturuldu.

Turkcell ile ortaklafla gerçeklefltirilen ‘SMS ile
güvenli bankac›l›k’ uygulamas› Yap› Kredi’nin
mobil bankac›l›k alan›ndaki öncülü¤ünü ilerki
dönemlerde de sürdürece¤inin bir iflaretiydi.
Bu çal›flmada, dünya çap›nda kabul görmüfl
flifreleme teknikleri kullan›larak mobil bankac›l›k

TEKNOLOJ‹

Yap› Kredi Bankac›l›k Üssü,
“Birleflik Krall›k Tasar›m Konseyi”
(United Kingdom Design Council)
taraf›ndan düzenlenen yar›flmada,
“Milenyum Ürünü” ödülünü kazand›.



ifllemlerinin en üst düzeyde güvenli¤i sa¤lanm›fl
oldu.

Yap› Kredi Ça¤r› Merkezi, geçti¤imiz y›l içinde
tamamlad›¤› altyap› yenilemelerinin bir sonucu
olarak, ça¤r› merkezi çal›flanlar›n›n ayn› anda
yapabilece¤i d›fl ça¤r› say›s›n› artt›racak ve gelen
ça¤r›lara daha etkin flekilde yan›t verilmesini
sa¤layacak bir sistemi devreye soktu.

Çipli ödeme kart› standard› EMV'nin sat›fl
noktalar›nda kullan›m›na geçifl sürecinde, Yap›
Kredi, bu konudaki teknik yöntem, bilgi ve
birikimini di¤er bankalarla paylaflarak Türkiye'de
uygulama standartlar›n›n oluflmas›nda öncü rol
üstlendi.

Ödeme altyap›lar›, Yap› Kredi’nin kurumsal
bankac›l›k alan›nda belirli segmentlere

uygulad›¤› büyüme stratejileri do¤rultusunda,
internet ve veri iletiflimi olanaklar›ndan
yararlan›labilecek flekilde gelifltir i ldi .

Bir baflka gelifltirme çal›flmas›, ‹nternet
Bankac›l›¤› alan›ndayd›. ‹nternet Bankac›l›¤›
sitelerinin en üst düzeyde performans
gösterebilmesi için Teleweb mimarisinde
önemli yenilikler yap›ld›.

2000’de al›nan ISO-9001 Kalite Belgesi’nin
ard›ndan Yap› Kredi; sahip oldu¤u teknolojiyi
ve en önemli sermayesi olarak gördü¤ü
personelini baflar›l› bir flekilde yönetmek,
müflteri memnuniyetinde her zaman en üst
seviyeyi korumak ve uluslararas› standartlarda
hizmet veren bir kurulufl olmak için Avrupa
Kalite Yönetimi Vakf› (EFQM) Mükemmellik
Modeli’nin Teknoloji Yönetimi bünyesinde

uygulanmas›na karar vermiflti. Bu konuda
yap›lan çal›flmalar sonucunda teknoloji
yönetiminin geldi¤i seviyeyi belirlemek üzere
2004 Ulusal Kalite Ödülü için Kal-Der’e yap›lan
baflvuruda, Kal-Der'in bu konuda yetkin
ba¤›ms›z d›fl denetçilerinin yapt›klar›
de¤erlendirmelerle, Yap› Kredi teknoloji
yönetiminin Türkiye ve Avrupa’da yüksek
prestije sahip olan bu ödül sisteminde yetkinlik
seviyesinde oldu¤u belirlendi.

Geçti¤imiz y›l internet bankac›l›¤›
alan›nda, Webtrust sertifikas› befl ayr›
dalda Yap› Kredi’ye verildi.
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Günümüz bankac›l›¤›nda kredi risk yönetiminin
önemi her geçen gün daha da artmaktad›r. Bu
çerçevede, Bankam›z bünyesinde yer alan Kredi
Risk Yönetimi, Yap› Kredi’nin temel hedeflerine
ulaflmas› yolundaki katk›lar›n› geride b›rakt›¤›m›z
y›l da sürdürdü. Sahip oldu¤u köklü kredi kültürü
ve uygulad›¤› plasman ilkeleri do¤rultusunda,
kredi portföylerinin riskini erken uyar› sistemleri
yard›m›yla yak›ndan izleyen Yap› Kredi, sorun
oluflturabilece¤i öngörülen krediler için yap›c›
ve etkin çözümler gelifltirdi.

Söz konusu proaktifli¤i sa¤layacak altyap› ve
karar destek sistemlerini günün koflullar›na
uyarlayan Yap› Kredi, Risk ‹zleme Sistemi ve
Ticari Krediler Notland›rma Modeli gibi veri
tabanlar› arac›l›¤›yla da tüm portföyleri üzerinde
incelemelerini ve analizlerini sürdürdü. Ülke
ekonomisinin ve müflteri portföyünün en
önemli dinamikleri aras›nda yer alan ve büyük
ölçekli firmalardan farkl› karakteristik özellikler
gösteren KOB‹'lere yönelik bir kredi
derecelendirme sistemi ve entegre karar

modelinin gelifltirilmesi çal›flmalar› da 2004’te
tamamland›. Böylece, bu segmentteki flirketlerin
kredibilitelerinin daha sa¤l›kl› ölçülebilmesi, ilgili
süreçler k›salt›larak operasyonel maliyetlerin
azalt›lmas› için gerekli altyap› haz›rlanm›fl oldu.

KRED‹ R‹SK YÖNET‹M‹

Osmanl› mimari ve dekorasyon
sanat›n›n en güzel yap›tlar›ndan biri
olarak kabul edilen Abdülmecid Efendi
Köflkü’nden bir kesit.



2004’te de Yap› Kredi Banka Risk Komitesi,
bankan›n ve kontrolünü elinde bulundurdu¤u
ifltiraklerinin mevcut ve olas› risklerine yönelik
stratejiler gelifltirilmesi; risk ölçümü, takibi ve
analizi; risk politika ve uygulama yöntemlerinin
oluflturulmas› ve uygulanmas›; risklere karfl›
ayr›lmas› gereken sermayenin ve sermaye
yeterlili¤inin belirlenmesi çal›flmalar›n› sürdürdü.

Yap› Kredi’nin maruz kald›¤› piyasa risklerinin
ölçülebilmesi ve aktif-pasif analizlerinin
yap›labilmesi amac›yla uzman bir kurulufltan
sat›n al›nan yaz›l›m›n uyarlanma çal›flmalar›n›n
tamamlanmas› ile ölçüm ve analizler
raporlanmaya baflland›.

Kredi portföyü; kredi türleri makro düzeyde
izlenerek, sektörler, co¤rafi bölgeler, skorlama
gibi çeflitli kriterler alt›nda s›n›fland›r›larak analiz
edildi. Ayr›ca, uluslararas› standartlara uyum
sa¤lanmas› ve sermaye yükümlülü¤ünün
Basel II içsel derecelendirme bazl› yöntemlere
göre hesaplamas› için çal›flmalara devam edildi.
Söz konusu geliflmeler, kredi risk profili
ç›kar›larak düzenli olarak raporland›.

Operasyonel risk yönetimi konusunda dünya
standartlar›n›n yakalanmas›n› sa¤layacak
Basel II kriterlerine iliflkin ad›mlar›n at›lmas›
amac›yla yürütülen proje kapsam›nda;
operasyonel risk çerçevesi oluflturuldu ve ilgili

politikalar kaleme al›nd›.  Operasyonel riskin
say›sallaflt›r›lmas› ve sermaye yükümlülü¤ü
hesaplanmas›n› sa¤layan operasyonel risk
yönetimi araçlar›n›n uyarlanmas› çal›flmalar› da
yine ayn› dönemde tamamlanarak izlenmesi
gereken yol haritas› ç›kar›ld›. 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›flmalar sürdürülüyor.

BANKA R‹SK KOM‹TES‹

1995
Yap› Kredi sponsorlu¤unda Everest’e
t›rmanan ilk Türk, Nasuh Mahruki.
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Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, Yap› Kredi Genel
Müdürlük ve flube yönetimleri ile ifltiraklerin
teknolojik, yasal ve iç mevzuata uygunluk
denetimlerini uluslararas› standartlarda
gerçeklefltiriyor.

Kurul, konusunda uzman doksan dört kiflilik
kadrosu ile 2004’te tüm flubelerle birlikte alt›
genel müdürlük yönetiminin ve dokuz banka
ifltirakinin denetimini risk odakl› bak›fl aç›s›n›

esas alarak tamamlad›. Banka ‹ç Denetim ve
Risk Sistemleri Hakk›nda Yönetmelik hükümleri
uyar›nca 2002 sonunda uygulamaya konulan
Merkezi Denetim ve Erken Uyar› Sistemi, genel
müdürlük ve flube yönetimleri denetimlerinde
muhasebe / kaynak ifllemlerinin tek havuzda
toplanmas›n› ve elektronik ortamda
denetlenmesini sa¤lad›. Bunun yan› s›ra, müflteri
ve personel ile ilgili çok yönlü araflt›rmalar
yard›m›yla personelin görevi kötüye kullanmas›

durumlar›n› en h›zl› flekilde belirleme
çal›flmalar›na devam edildi.

Erken Uyar› Sistemi’ne iliflkin olarak, denetimi
daha etkin hale getirmeye yönelik yeni projeler
gelifltirildi. Ayn› dönemde, denetim kalitesinin
art›r›lmas›na yönelik araflt›rma ve gelifltirme
çal›flmalar›na da h›z verildi.

TEFT‹fi KURULU

Computer World “Best Practices in
Business Intelligence 2004” (2004 En
‹yi ‹fl Zekâs›), Visa “Kredi Kartlar›nda
Sürekli Liderlik”, European Call Centre
Awards “Certificate of Excellence”
(Avrupa Ça¤r› Merkezi Ödülleri
“Mükemmellik Sertifikas›”)



Yap› Kredi’nin iç kontrol faaliyetlerini tasarlamak,
yönetmek ve eflgüdümü sa¤lamak amac›yla
kurulan ‹ç Kontrol Merkezi 2004 y›l›nda, her
türlü karar ve uygulaman›n Bankalar Kanunu
ve bankac›l›k ile ilgili di¤er mevzuatla belirlenmifl
yasal yükümlülüklere, s›n›rlamalara, banka
politikalar›na ve uygulama yöntemlerine
uygunlu¤unu denetlemeyi sürdürdü. Merkez
taraf›ndan, ayr›ca, iç kontrol sisteminde
belirlenen eksikliklerin giderilmesi ve yanl›fllar›n

düzeltilmesi için  ifl süreçlerinin etkinli¤i gözden
geçirilerek çeflitli önerilerde bulunuldu.
Kurumsal risk hizmetlerinde uzmanlaflm›fl
uluslararas› bir flirketin dan›flmanl›¤›nda
bafllanan ve mevcut ‹ç Kontrol Merkezi
personeli taraf›ndan yürütülen ‘‹ç Kontrol
Fonksiyonunun Gelifltiri lmesi Projesi’
kapsam›nda kredi kartlar› ve giderler / ödemeler
ana süreçleri  mercek alt›na al›nd›. Çizilen ifl
ak›fllar› üzerindeki riskler ve kontroller

belirlenerek, iç kontrol uygulama esaslar› ve iç
kontrol merkezi ifl programlar› oluflturuldu ve
denetimlere baflland›. Hazine ve kredi
süreçlerindeki denetimlere, ifl programlar›na
yeni eklemeler yap›lmas›yla devam edildi. Mali
ifltiraklerle sinerji yarat›lmas› politikas›
do¤rultusunda iç denetim bölümleriyle
ba¤lant›ya geçilerek bu konudaki çal›flmalara
katk›da bulunuldu.

‹Ç KONTROL MERKEZ‹

Abdülmecid Efendi'nin köflkü, M›s›r
Hidivi ‹smail Pafla taraf›ndan 1880'li
y›llarda av köflkü olarak yapt›r›lm›fl,
Abdülmecid Efendi taraf›ndan daha
çok sanat ve edebiyat toplant›lar› için
kullan›lm›flt›r.
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‹NSAN KAYNAKLARI YÖNET‹M‹

Hizmet kalitesi ve insan kayna¤›n›n büyük önem
kazand›¤› hizmet sektöründe, Yap› Kredi ‹nsan
Kaynaklar›, 2004’te de banka stratejileriyle
uyumlu olarak sürdürülen uygulamalar›n›,
de¤iflen koflullar ve çal›flanlardan al›nan öneriler
do¤rultusunda gelifltirmeye devam etti.

Yap› Kredi’nin sahip oldu¤u insan kayna¤›n›n
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, 2004 sonu itibariyle, bankan›n
toplam çal›flan say›s› 10.546’ya ulaflt›. Yap› Kredi
çal›flanlar›n›n %56’s› kad›n, %62’si yüksekokul
ve lisans üstü ö¤renim diplomas› sahibidir.
%11’lik bir bölümü ise en az bir yabanc› dil
bilmektedir.

2004’te de insan kayna¤› yap›s›n› desteklemek
amac›yla, ifle al›m uygulamalar› çerçevesinde
Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde son
s›n›f ö¤rencilerine yönelik olarak düzenlenen
Kariyer Günleri’nde, bankac›l›k sektörü ve Yap›
Kredi hakk›nda tan›t›m toplant›lar› düzenlendi.

Bankac›l›k sektöründe insan kaynaklar› alan›nda
bir ‘ilk’ olarak hayata geçirilen ‘TeleYan›t’ ve
‘WebYan›t’ sistemleri sayesinde, 2004’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 ile test
ve görüflme sonuçlar›yla ilgili her türlü ayr›nt›l›
bilgiye kesintisiz ulaflma olana¤› buldu. Hayata
geçirilen ‘Yeni ‹fle Alma Projesi’ ile ifle al›m
sürecindeki uygulamalar›n teknolojik alt yap›s›

yenilendi. Böylece, ifle baflvuru ve kabulün her
aflamas› kolayl›kla izlenebilir hale getirildi.

Yeni ifl kanununun yürürlü¤e girmesi ile insan
kaynaklar› uygulamalar› gözden geçirildi ve
gerekli revizyonlar yap›ld›.

Kalite ve ‹letiflim Yönetimi taraf›ndan 2004’te
de farkl› göstergeler arac›l›¤›yla, düzenli olarak
izlenen müflteri memnuniyetinde, hizmet
kültürü baflar› geliflimini izlemek amac›yla
yürütülen ‘Gizli Müflteri Araflt›rmas›’ kapsam›nda
gerçeklefltirilen yaklafl›k 2.250 flube ziyaretinde
program›n bafllang›c›ndan bugüne dek elde
edilen baflar›da %64’lük bir art›fl gözlendi.
Müflteri iliflkilerinin olumlu sürdürülmesi hedefi
çerçevesinde müflterilerden gelen flikayet,
aç›klama iste¤i ve öneriler tek tek yan›tland›,

Tarihe ve do¤aya sayg›n›n görkemli bir
an›t› Yeniköy Korusu, geçmiflin
gelece¤e yans›mas› olarak Yap› Kredi
güvencesiyle var olmaya devam ediyor,
devam edecek.
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Kavalal› Mehmet Ali Pafla’n›n torunu
ve Halil Pafla’n›n o¤lu olan Sait Halim
Pafla’ya (1863-1921) ait av köflkü ve
av bar›naklar› da koru alan›nda
görülebilmektedir.

sonuçlar› üst yönetime ve ilgili birimlere
raporland›.

‘Öneri De¤erlendirme ve Ödüllendirme Sistemi’
kapsam›nda Yap› Kredi çal›flanlar› taraf›ndan;
verimlili¤in artt›r›lmas›na, hizmet kalitesinin
iyilefltirilmesine, ifllem ve bilgi ak›fllar›n›n
gelifltirilmesine ve risklerin en alt seviyeye
indirilmesine yönelik iletilen öneriler
de¤erlendirildi. Aralar›ndan uygulanabilir
bulunanlar projelendirildi ve baflar›l› öneri
sahiplerine ödül verildi.

Kurum içi iletiflimin ve Yap› Kredi yönetimleri
aras› çal›flma iliflkilerinin etkinli¤ini ölçmek üzere
fiube ve Genel Müdürlük çal›flanlar› karfl›l›kl›
olarak hizmet ve iletiflim yaklafl›mlar›n›
de¤erlendirdiler. Araflt›rmalar›n sonucunda

yap›lan iyilefltirme çal›flmalar› olumlu yans›malar›
oldu¤u gözlendi.

2004’te iç iletiflim sistem ve kanallar›n›n
gelifltirilmesi için yap›lan çal›flmalara h›z verildi.
Uydu üzerinden çal›flanlar›na televizyon
yay›n›na bafllayan Bankam›z, B‹ZTV arac›l›¤›yla
düzenli olarak piyasadaki ve ekonomideki
geliflmeleri, üst yönetimin mesajlar›n›, e¤itim
ve toplant› özetlerini tüm Yap› Kredililerle efl
zamanl› olarak paylaflma f›rsat› buldu.

Yap› Kredi çal›flanlar›n›n bilgi ve becerilerinin
gelifltirilmesi ve performanslar›n›n artt›r›lmas›
yoluyla bankan›n hizmet kalitesine katk›da
bulunulmas› ve ayr›ca rekabet avantaj›n›n ve
kurumsal de¤erlerinin daha da ileriye tafl›nmas›
hedefleri do¤rultusunda yap›lan e¤itim

etkinlikleri 2004 y›l›nda da sürdürüldü.

Düzenlenen e¤itimlerin büyük bir bölümü,
konular›nda uzman 259 banka içi e¤itmen
taraf›ndan verildi. 2004’te düzenlenen 1.508
e¤itim program› ve seminere toplam 23.274
kat›l›m oldu. E¤itim etkinliklerinin %94’ünü
e¤itim programlar›, kalan bölümünü ise
seminerler oluflturdu. Kifli bafl›na ortalama
e¤itim süresi ise yaklafl›k 38 saat olarak
gerçekleflti.

2004 temel e¤itim programlar› aç›s›ndan da
oldukça yo¤un bir y›ld›. Göreve yeni bafllayan
çal›flanlar için farkl› e¤itim yaklafl›mlar›na göre
haz›rlanan 30 temel e¤itim program› ile toplam
1.010 gün e¤itim verildi.



REKLAM ve HALKLA ‹L‹fiK‹LER

2004, toplumsal yaflam›n her alan›nda
kuruluflundan bu yana ‘ilk’lerin bankas› olma
özelli¤iyle köklü de¤iflimlere öncülük eden Yap›
Kredi’nin 60. yafl›n› kutlad›¤› y›ld›. Kutlamalar
çerçevesinde, Yap› Kredi’nin ilklerini anlatan
belgesel ve 60. y›l özel müzi¤i yap›ld›.

Geçti¤imiz y›l, tüm bankac›l›k kategorilerinde
yo¤un bir gündeme sahne oldu. Bünyesine
kat›lan yeni kurulufllarla, art arda düzenlenen
kampanyalara ve birçok üye markan›n World’e
özel uygulamalar›na dair iletiflimine devam
edildi. Yaz döneminde bafllat›lan ‘Art›
Worldtaksit’  uygulamas› ve Ramazan
dönemindeki market al›flveriflleri kampanyas›
World’ün promosyonlara yönelik reklam
filmlerinin, ak›lda kal›c›l›kta araflt›rma
sonuçlar›yla da desteklenen baflar›s›na iflaret
ediyordu. Turkcell ile ortaklafla yürütülen
uygulamada yarat›lan ‘Cepten Vadaaaaa’ isminin
bilinirlik ve etkin iletiflime büyük katk›s› oldu.
Anneler Günü, Babalar Günü ve Sevgililer
Günü’ne özel promosyonlar ve etkinlikler ile
Niflantafl› Bahar Festivali, Uluda¤ World
Challenge, Burç Beach, Port Göcek Regatta
Platinum yat yar›fllar›, Türk Markalar›nda ‘Küresel
Is›nma’ ve Marka Konferans› sponsorluklar›,
World’ün özel hedef kitleleriyle kurdu¤u
iletiflimin sürdürülmesini destekleyen
etkinliklerdi.

2004’te, Yap› Kredi’nin bankac›l›k hizmetlerinde
marka sadakatini ayr›cal›kl› hizmetlerle
ödüllendirdi¤i yeni bireysel bankac›l›k
uygulamas› için paran›n tüketiciye aidiyetini ve
tüketici ihtiyaçlar›na odakl› yönetimi vurgulayan,
inand›r›c› ve güvenilir ‘Benim Param’ ad› seçildi.
‘Benim Param’ logosunda kullan›lan k›rm›z› el
figürü bireyselli¤i vurgulad›.

Yap› Kredi, gelece¤in aktif müflterileri olarak
gördü¤ü üniversite ö¤rencileriyle kurdu¤u
baflar›l› iliflkiyi; on bir ayr› flehirde üniversite
kampüslerinde 32 bine yak›n ö¤renciyle
buluflan Üniversiteleraras› Gezici Film fienli¤i
‘filmgezgini’ ve lansman›n› yapt›¤› internet sitesi
‘kampusce.com’ ile devam ettirdi.

‹nternet bankac›l›¤› alan›nda, Webtrust
sertifikas›n›n befl dalda Yap› Kredi’ye verildi¤ini
duyurmaya yönelik olarak, bu teknolojiyi ve ifl
gücünü bar›nd›ran Bankac›l›k Üssü ilk kez bir
bas›n toplant›s›na ev sahipli¤i yapt› ve yo¤un
ilgiyle karfl›laflt›.

Bireysel ve kurumsal bankac›l›kta ortak proje
olarak gelifltirilen Esnek Kredi Geri Ödeme
modelinin tan›t›m›, ard›fl›k üç bölümlük reklam
filmiyle yap›ld›. Bu lansman ile yakalanan yal›n
tarz ve etkili ses tonu, kurumsal bankac›l›¤›n
bir baflka yenili¤i TRIO’nun tan›t›m araçlar›nda
da sürdürüldü.  Kart ›n özel l ik ler inin

ayr›nt›land›r›lmas› bas›n ve televizyon
advertoryal çal›flmalar›yla gerçeklefltirildi. Ayn›
dönemde, Ticari Teleweb’in yenilenen altyap›s›
ve gelifltirilen hizmet kapasitesi ise yine ayn›
mecralar arac›l›¤›yla duyuruldu.

Abant’ta düzenlenen Sat›fl Toplant›lar›; dört ilde
sat›fl ekiplerine yönelik Benim Param semineri,
yedi kentte müflterilere ve kamuoyuna yönelik
‘‹l ‹l Ekonomi Sohbetleri’ ve ‘Yeni Türk Liras›’
toplant›lar›, Yap› Kredi’nin kurumsal iletifliminin
gündem maddeleri aras›ndayd›. Ayn› y›l,
piyasaya yönelik düzenlemelerin ve üst yönetim
mesajlar›n›n tüm Yap› Kredililerle efl zamanl›
paylafl›m›na olanak tan›yan kurumsal iletiflim
kanal› B‹ZTV yay›n hayat›na bafllad›. ‹ki ayda bir
yay›nlanan 30 bin tirajl› ‘Gold Style’ ve y›lda dört
kez 15 biner adet bas›lan ‘Bizler’ dergisi ve ayl›k
e-dergi Weburada, kurumsal iletiflim araçlar›
aras›ndaki yerini korudu.

2004’te, kültür ve sanat alan›nda çok say›da
yeni projenin alt›nda Yap› Kredi’nin imzas› vard›.
Yap› Kredi Yay›nlar›, 186 kitab›n ilk, 536 kitab›n
ise tekrar bas›m›n› gerçeklefltirirken, 60. y›lda
Yap› Kredi koleksiyonundan önemli parçalar
yedi ilde düzenlenen sergilerde 1 milyondan
fazla sanatseverle bulufltu. Ayr›ca, ‹stanbul,
De¤irmendere ve Ürgüp’te düzenlenen 400’den
fazla etkinlikle 70 bine yak›n izleyiciye ulafl›ld›.

2004
Worldcard tüm sektörü kapsayan
art› taksit uygulamas›n› gerçeklefltiren
ilk kredi kart› oldu.

2004
Benim Param ile müflteri de¤erini
sistematize ederek ödüllendiren ilk
banka oldu.
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Karaköy fiubesi halen ilk günkü
binas›nda hizmet vermektedir.





‹fiT‹RAKLER

Akdeniz Marmara Turizm ve Tic. A.fi.

Faaliyet alan›: Turizm yat›r›mlar› ve turizm tesisleri iflletmecili¤i

Sermayesi: 50.000 YTL

‹fltirak oran›: 50.000 YTL (%100)

2004 faaliyetleri: ‹stanbul Levent’teki 8.900 metrekarelik flirket arsas› üzerinde 1997’de bafllat›lan ifl yeri inflaat projesi tamamland› ve iskana aç›ld›.
Bir adedinin sat›fl ifllemleri tamamlanan ofis katlar›ndan kalan bölümlerin pazarlama ve sat›fl çal›flmalar›na devam ediliyor.

Banque de Commerce et de Placements S.A.

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

Sermayesi: 75.000.000 ‹sviçre frang›

‹fltirak oran›: 23.000.000 ‹sviçre frang› (%30,7)

2004 faaliyetleri: 1963’te ‹sviçre’de kurulan Cenevre merkezli bankan›n Lüksemburg’da bir flubesi ve ‹stanbul’da bir temsilcili¤i bulunuyor. Çal›flmalar›n›
özellikle ticari ve özel bankac›l›k, hazine ürünleri ve muhabir bankac›l›k alanlar›nda yo¤unlaflt›ran bankan›n hedef pazarlar›n› Avrupa, Türkiye, Türkî
Cumhuriyetler, Orta Do¤u ve Kuzey Afrika ülkeleri oluflturuyor. Bankan›n 2004’te toplam aktifleri 874,4 milyon ‹sviçre frang›, net kâr› ise 6 milyon
‹sviçre frang› olarak gerçekleflti.
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A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.fi.

Faaliyet alan›: Turkcell’in Muhabbet Hat  / Muhabbet Kart ad› ile sunulan önceden ödemeye dayal› sisteminin pazarlanmas›

Sermayesi: 14.000.000 YTL

‹fltirak oran›: 7.000.000 YTL (%50)

2004 faaliyetleri: A¤ustos 1999’da faaliyete geçen ve ülke genelinde 20 binden fazla sat›fl noktas› bulunan A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.fi.,
Muhabbet Hat ve Muhabbet Kart’›n sat›fl ve pazarlamas›n› yürütüyor. Müflteri odakl› pazarlama ve da¤›t›m kanallar›na ek olarak, baflar›l› ve verimli
müflteri iliflkileri ve genifl servis a¤› ile hizmet veren A-Tel’in bir ça¤r› merkezi de bulunuyor.

2004’te uygulanan baflar›l› pazarlama ve sat›fl stratejisi sonucunda, A-Tel’in dakika sat›fllar› bir önceki y›la göre %28 artarak 600 milyon dakikaya,
net sat›fllar› ise bir önceki y›la göre %36’l›k bir art›flla 380 milyon Euro’ya ulaflt›. Abone say›s› art›fl oran› ve toplam abone say›s› ise %28 ve 4,7 milyon
olarak kay›tlara geçti.

A-Tel’in bu baflar›s›n›n arkas›nda, Muhabbet Hat ve Muhabbet Kart’›n kolayca eriflebilir ve faturas›z olmas› özelliklerinin yan› s›ra Turkcell’in üstün
teknolojik altyap›s›, konusunda uzman ve deneyimli personeli ile Merkez Da¤›t›m ve KVK’n›n tüm Türkiye genelindeki yayg›n da¤›t›m ve sat›fl a¤›
yer al›yor.



Bay›nd›rl›k ‹flleri A.fi.

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

Sermayesi: 9.416.978 YTL

‹fltirak oran›: 9.339.944 YTL (%99,18)

2004 faaliyetleri: Geçti¤imiz y›l, inflaat ve endüstri alanlar›nda faaliyet gösteren ifltiraklerin veriminin artt›r›lmas› çal›flmalar›na odaklan›ld›. Ankara
Demetevler’deki 11 bin metrekarelik flirket arsas› üzerinde 1997’de bafllat›lan ‘Demetkent Sitesi’ konut projesine h›z kazand›r›lmas›yla; B Blok inflaatlar›
tamamland› ve 296 ba¤›ms›z bölüm ve süpermarket sat›ld›. 125’inin sat›fl› yap›lm›fl 255 ba¤›ms›z bölüm ve dört bloktan oluflan A Blok inflaat›n›n
ise Haziran 2005’te bitirilmesi öngörülüyor.

Enternasyonal Turizm Yat›r›m A.fi.

Faaliyet alan›: Arazi gelifltirme, turizm yat›r›mlar› ve iflletmecili¤i, hava tafl›mac›l›¤›

Sermayesi:  50.000.000 YTL

‹fltirak oran›: 7.400.000 YTL (%15)

2004 faaliyetleri: Yap› Kredi’nin mali olmayan ifltiraklerinin elden ç›kar›lmas› yönündeki genel stratejisi paralelinde; turizm sektöründe faaliyet gösteren
Enternasyonal Turizm Yat›r›mlar› A.fi. ve ifltiraklerinin sat›fl› için çal›flmalar sürdürüldü.

Söz konusu çal›flmalar sonucunda:
- Kartal Otel Marmaris Turizm ‹flletmecili¤i Ticaret ve Sanayi A.fi.’deki 3 milyon YTL nominal de¤erli hisseler (%100) 31 Ekim 2004 tarihinde 24,5
milyon Euro bedel karfl›l›¤›nda Turkon Holding A.fi.’ye devredildi.

- Sultanahmet Turizm A.fi.’deki 29 milyon YTL nominal de¤erli hisseler (%100) ve Atik Pasha Turizm A.fi.’de dolayl› olarak elinde bulundu¤u 5,33
milyon YTL nominal de¤erli  hisselerin (%82) 60 milyon Amerikan dolar› bedel karfl›l›¤›nda Astay Gayrimenkul ‹nflaat Yat›r›m ve Turizm A.fi.’ye sat›fl›na
iliflkin ön anlaflma 20 Ekim 2004 tarihinde imzaland›.

- Pegasus Hava Tafl›mac›l›¤› A.fi.’deki 603.500 YTL nominal de¤erli hisselerin (%85) 10,2 milyon Euro bedelle Esas Holding A.fi.’ye sat›fl› 27 Ocak 2005
tarihinde gerçekleflmifltir.

- Anadolu Turizm Yat›r›mlar› A.fi.’deki 34.009.250 YTL nominal de¤erli hisselerin 18 milyon Amerikan dolar› bedelle Turkon Holding A.fi.’ye sat›fl›
1 Mart 2005 tarihinde gerçekleflmifltir.

Ayr›ca, flirket bünyesinde bulunan Club N Oteli, GTI Turizm ve ‹flletmecilik Ltd. fiti.’ne 15 Nisan 2004 tarihinde 9 milyon Amerikan dolar› karfl›l›¤›nda;
Netsel Turizm Yat›r›mlar› A.fi.’deki 10 bin YTL nominal de¤erli hisseler (%20) TMSF’ye 4 Haziran 2004 tarihinde 2,32 milyon Euro karfl›l›¤›nda sat›ld›.

1993’te kurulan ve bir baflka %100 ifltirak olan Köro¤lu Turizm A.fi. taraf›ndan, Orman Bakanl›¤›’n›n tahsis etti¤i Bolu - Köro¤lu Da¤lar› yak›nlar›ndaki
arazinin Orman Bakanl›¤›’na iade edilmesi ve flirketin Enternasyonal ile birlefltirilerek tasfiye edilmesi kararlaflt›r›ld›.

Enternasyonal Turizm Yat›r›m A.fi.'nin ifltiraklerinden Anadolu Turizm Yat›r›mlar› A.fi.'ye daha önceki dönemlerde sermaye avans› ad› alt›nda kulland›rm›fl
oldu¤u 33.224.000 YTL tutar›ndaki mebla¤›n flirket sermayesine ilave edilmesi, sat›fl aflamas›nda al›c› taraf›ndan bu sat›fl›n gerçeklefltirilebilmesi için
vazgeçilmez bir koflul olarak öne sürülmüfl; Bankam›z Yönetim Kurulu da, gerek Enternasyonal Turizm Yat›r›m A.fi. ve gerekse Anadolu Turizm
Yat›r›mlar› A.fi. yönetim kurullar›na bu yönde tavsiyede bulunmufltur.



Süper On-Line Uluslararas› Elektronik Bilgilendirme Telekomünikasyon ve
Haberleflme Hizmetleri A.fi.

Faaliyet alan›: ‹nternet servis sa¤lay›c› ve telekomünikasyon hizmetleri

Sermayesi: 104.060.000 YTL

‹fltirak oran›: 37.550.001 YTL (%36,08)

2004 faaliyetleri: Bireysel ve kurumsal internet hizmeti sunmak amac›yla Aral›k 1996’da faaliyetlerine bafllayan flirket, bireysel ISP pazar›nda yaklafl›k
279 bin müflterisi ve %40 pazar pay› ile liderli¤ini sürdürüyor. fiirket, geçti¤imiz y›l, Türk Telekom'un ses iletimi üzerindeki tekelinin kalkmas› ile A
Tipi Uzak Mesafe Telefon Hizmeti ‹flletmecili¤i ruhsat› alarak internet hizmetleri yan›nda ses iletimi alan›nda da çal›flmalara bafllad›. fiirketin altyap›
hizmetlerini sa¤layan ve ana faaliyetlerine destek veren Mobicom ve Verinet flirketlerinin tüm aktif ve pasiflerinin devral›narak 2003 sonunda
gerçeklefltirilen birleflmeyle Uydu Telekomünikasyon Hizmeti ‹flletmecili¤i de, flirketin 2004 gündeminde yer alan faaliyet konular› aras›ndayd›.

fiirketin Bankam›za olan 37.550.000 YTL tutar›ndaki kredi borcu, bu flirketin sermaye yap›s›n› güçlendirerek sat›fla haz›rlanmas› amac›yla, 2004 y›l›nda
esas sermayesine kat›lm›flt›r. Sat›fl ifllemleri bafllat›lm›fl ancak henüz sonuçland›r›lamam›flt›r.
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Digital Platform ‹letiflim Hizmetleri A.fi.

Faaliyet alan›: Uydu üzerinden Digital Platform ‹flletmecili¤i

Sermayesi: 319.900.000 YTL

‹fltirak oran›: 80.650.780 YTL (%25,2)

2004 faaliyetleri: Digital Platform ‹letiflim Hizmetleri A.fi. Mart 1999’da uydu üzerinden Digital Platform yay›nc›l›¤›n› yürütmek üzere  kuruldu. Digiturk
markas›, piyasaya sunuldu¤u tarihten bu yana pazarda tek marka konumunu korudu. 2001’de Türkiye Futbol Federasyonu ile yap›lan anlaflmayla
birlikte futbol yay›n haklar›n›n da al›nmas›yla, Digiturk’ün bilinirli¤i ve yayg›nl›¤›nda büyük art›fl kaydedildi. Bu anlaflman›n Temmuz 2004’te yenilenmesiyle
Digiturk’ün futbol yay›n haklar› dört sezon daha uzat›ld›. 2004 sonunda, abone say›s›n›n 900 bine yaklaflt›¤› görülüyor.

Futbol Federasyonu taraf›ndan aç›lan futbol yay›n hakk› ihalesinin Temmuz 2004 tarihinde yenilenmesi aflamas›nda yo¤un bir rekabet ortam›
oluflmufltur. Banka, bu ifltirakine, bir önceki ihaleden gelen taahhütlerini ödemek ve faaliyetlerini sürdürebilmek için acil ihtiyaç duyulan 40 milyon
Amerikan dolar› nakit kredi  ve yap›lacak futbol yay›n ihalesine kat›lmas›n› teminen gerekli teminat mektuplar›n›n verilebilmesi için 30 milyon Amerikan
dolar› gayrinakit kredi kulland›rm›flt›r. Nitekim, firman›n futbol yay›n haklar› dört sezon daha uzat›lm›fl ve böylece 2004 y›l› bafl›nda yaklafl›k 750 bin
olan abone say›s› 2004 sonunda 900 bine yaklaflm›flt›r.

Fintur Technologies B.V.

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

Sermayesi: 58.347.066 Euro

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

2004 faaliyetleri: Fintur, telekomünikasyon grubunda yer alan flirketlerin yeniden yap›land›r›lmas› çal›flmalar› çerçevesinde Süper On-Line Uluslararas›
Elektronik Bilgilendirme ve Haberleflme Hizmetleri A.fi. (Superonline) ve Digital Platform ‹letiflim Hizmetleri A.fi. (Digiturk) hisselerini 2002’de devralm›flt›.
Çukurova Grubu, BDDK ve TMSF aras›nda imzalanan 31 Ocak 2003 tarihli anlaflma uyar›nca Yap› Kredi’nin sahibi bulundu¤u Fintur Technologies,
Süper On-Line ve Digiturk hisseleri için Çukurova Grubu’na tan›nan bir y›ll›k sat›n alma opsiyonunun süresi 31 Ocak 2004’te sona erdi. Kas›m 2004’te
bu hisselerin ulusal ve uluslararas› alanda sat›fl› hakk›nda de¤erleme, pazarlama ve hukuki ifllemlerin yürütülmesi amac›yla Yap› Kredi Yat›r›m Menkul
De¤erler A.fi.’ye yetki verildi.



Yap› Kredi Bank (Deutschland) A.G.

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

Sermayesi: 48.000.000 Euro

‹fltirak oran›: 30.200.000 Euro (%62,91)

2004 faaliyetleri: 1990’da, Yap› Kredi’nin yurt d›fl› flubesi olarak kurulan Yap› Kredi Bank Deutschland, faaliyetlerini Ocak 1998’den itibaren ifltirak
olarak sürdürmeye bafllad›. Artan uluslararas› ifl hacminin dikkate al›nmas›yla, daha genifl ürün portföyü ve da¤›t›m a¤›yla hizmet sunmak ve verimlili¤i
artt›rmak için banka, 2001’de grubun Almanya’daki di¤er bankas› Bank Kreiss AG ile birlefltirildi. Genel müdürlü¤ü Frankfurt’ta, flubesi Hamburg'da
bulunan bankan›n aktif toplam› 256 milyon Euro olurken, y›l sonu net zarar› ise 15,9 milyon Euro olarak gerçekleflti.

Yap› Kredi Emeklilik A.fi.

Faaliyet alan›: Hayat sigortac›l›¤› ve bireysel emeklilik

Sermayesi: 58.000.000 YTL

‹fltirak oran›: 406 YTL (%0,0007)

2004 faaliyetleri: 27 Ekim 2003’te bireysel emeklilik planlar›n›n sat›fl›na bafllayan ilk alt› flirketten biri olan Yap› Kredi Emeklilik, 2004 sonunda toplam
70 bine yaklaflan sözleflme say›s› ile %20’lik pazar pay› yakalayarak sektör liderli¤ine yükseldi; emeklilik yat›r›m fonu büyüklü¤ünü ise 50 milyon
YTL’nin üzerine tafl›d›. Yine ayn› dönemde, Yap› Kredi Sigorta Grubu bünyesindeki flirketlerin bilgi teknolojileri, insan kaynaklar›, e¤itim, sosyal hizmetler
gibi destek birimleri birlefltirilerek grup sinerjisi yarat›ld›. Hayat sigortac›l›¤› alan›nda ise 2004 sonunda toplam 120 milyon YTL tutar›nda hayat primi
gerçeklefltirildi.

Turkcell Holding A.fi.

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

Sermayesi: 456.300.000 YTL

‹fltirak oran›: 91.371.073 YTL (%20,02)

2004 faaliyetleri: Turkcell ‹letiflim Hizmetleri A.fi.’nin %51’ine sahip olan flirket, Aral›k 1999’dan bu yana faaliyetlerini sürdürüyor.



Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O.

Faaliyet alan›: Finansal kiralama ifllemleri

Sermayesi: 102.000.000 YTL

‹fltirak oran›: 67.650.932 YTL (%66,3)

2004 faaliyetleri: Geçti¤imiz y›l sonu itibariyle toplam 152 milyon Amerikan dolar› ciro ve %7 oran›nda pazar pay› sahibi olan flirket, tüm Yap› Kredi
flubeleri ve bünyesindeki Adana, Ankara, Bursa ve ‹zmir temsilcilikleriyle her bölgedeki yat›r›mc›lar›na hizmet vermeyi sürdürdü. fiirket, Multilease
Association’da Türkiye’yi temsil eden tek kurulufl olma özelli¤ini sürdürüyor.
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Yap› Kredi Faktoring A.fi.

Faaliyet alan›: Faktoring ifllemleri

Sermayesi: 19.000.000 YTL

‹fltirak oran›: 18.997.145 YTL (%99,9)

2004 faaliyetleri: Sektörde on ikinci y›l›n› doldurdu¤u ve %11’lik bir pazar pay›na eriflti¤i 2004’te Yap› Kredi Faktoring, % 42’lik bir art›flla 1,061 milyon
Amerikan dolar› cironun da sahibi oldu. fiirketin ifllem hacminin %45’ini yurt d›fl›, kalan k›sm›n› ise yurt içi ifllemler oluflturdu.

Yap› Kredi Faktoring, ihracatç›lara yurt d›fl› pazarlarda, elli yedi ülkede 195 muhabir ile deste¤ini 2004’te de sürdürerek yurt d›fl› ifllemler pazar pay›n›
%24’e yükseltti. Uluslararas› faktoring zinciri (FCI) üyelerinin de¤erlendirmesi sonucu; ihracat ifllemleri hizmet kalitesinde ‘çok iyi’ s›fat›yla derecelendirilmesi
ve ciroda elde edilen dünya üçüncülü¤ü, flirketin uluslararas› platformda sürdürdü¤ü baflar›lar aras›nda yer ald›.

Yap› Kredi Holding B.V.

Faaliyet alan›: Finans sektöründe faaliyet gösteren flirketlere ifltirak etmek

Sermayesi: 59.000.000 Euro

‹fltirak oran›: 59.000.000 Euro (%100)

2004 faaliyetleri: Kas›m 1999’da Amsterdam’da kurulan flirket, Yap› Kredi’nin finans sektöründe faaliyet gösteren yurt d›fl› ifltirakleriyle ilgili sermaye
hareketleri, risk yönetimi, uluslararas› finansman çal›flmalar› ile bütçe ve planlama konular›ndaki faaliyetlerini sürdürüyor. fiirket, Hollanda merkezli
Yap› Kredi Bank Nederland N.V. ve ‹rlanda merkezli Yap› Kredi International Financial Services Ltd.’in tamam›na, Almanya merkezli Yap› Kredi Bank
(Deutschland) AG’nin ise % 35’ine sahip bulunuyor.



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

Faaliyet Alan›: Gayrimenkul ve gayrimenkule dayal› sermaye piyasas› araçlar›ndan oluflturulan portföyün yönetimi

Sermayesi: 40.000.000 YTL

‹fltirak oran›: 10.404.000 YTL (%26)

2004 faaliyetleri: Y›l sonu net aktif de¤eri 73 milyon Amerikan dolar›na yaklaflan Yap› Kredi-Koray’›n portföyünde ‹stanbul-‹stanbul, Riva, Elit Residence,
Kemer Country Yal›konaklar Residence, ‹stanbul Zen ve %50 ortakl›kla Evidea konut projelerinin yan› s›ra Beyo¤lu Narmanl› Han ve Yap› Kredi Plaza
ofis katlar› da yer al›yor. ‹stanbul-‹stanbul projesinde sat›fl› tamamlanan birinci aflamadaki 156 ünitenin yan› s›ra, ikinci aflamada sat›fla sunulan 48
üniteden 47’sinin sat›fl› yap›larak y›l sonunda toplam 60 milyon Amerikan dolar› tutar›nda ciro; ‹stanbul Zen projesinde toplam 74 üniteden 48’i
sat›larak 10,4 milyon Amerikan dolar› ciro; Evidea projesi kapsam›nda ise ilk aflamadaki 196 ünitenin 110’u sat›larak 7,2 milyon Amerikan dolar› ciro
elde edildi.

Yap› Kredi-Koray, Anadolu Turizm Yat›r›mlar› A.fi.’ye 4,4 milyon Amerikan dolar›, Romanya merkezli GKY Real Estate Investments S.A. flirketine
2 milyon Amerikan dolar›, YKS Tesis Yönetim Hizmetleri A.fi. flirketine ise 153 bin Amerikan dolar› tutar›nda ifltirak etti.

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

Faaliyet alan›: Kültür, sanat, yay›nc›l›k ve tan›t›m hizmetleri

Sermayesi: 600.000 YTL

‹fltirak oran›: 599.960 YTL (%99,99)

2004 faaliyetleri: fiirket, y›l içindeki etkinlikleriyle, 2004’te de Türkiye’nin kültür-sanat gündemini yönlendiren öncü kurum olmaya devam etti. Y›l
içinde bas›m› gerçekleflen 185 yeni kitapla kuruluflundan bu yana yay›mlad›¤› kitaplar›n say›s›n› 2.141’e ç›kard›.

Y›l içinde Yap› Kredi Kültür Merkezi’nde on yedi; Dolmabahçe Saray›’nda ve Yap› Kredi Ba¤larbafl› Köflkü’nde birer, Anadolu’da üç, çeflitli üniversitelerde
befl sergi, ayr›ca toplamda üç meydan sergisi ve bir yurt d›fl› (‹talya) sergisi düzenlendi.

Di¤er etkinlikler kapsam›nda ise müzikli dinleti, tiyatro, sinema, düflünce toplant›lar› ve yerel etkinlikler olmak üzere y›l boyunca 304 gösteri ve
dinletiye yer verildi.
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Yap› Kredi Moscow

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

Sermayesi: 25.000.000 Amerikan dolar›

‹fltirak oran›: 24.200.000 Amerikan dolar› (%96,8)

2004 faaliyetleri: Türk-Rus ticari iliflkilerinin geliflmesine katk›da bulunma ve özellikle inflaat, taahhüt, ticaret ve turizm sektöründeki seçkin müflteri
grubuna bankac›l›k hizmeti sunma amac›yla 1994’ten bugüne Moskova’da Kremlin yak›nlar›ndaki 1.350 metrekarelik kendi binas›nda faaliyetlerini
sürdüren Yap› Kredi Moscow, 2004’ü baflar›yla tamamlad›. Bankan›n aktif toplam› 2004 sonu itibariyle 107,8 milyon Amerikan dolar›na ulaflt›.

Yap› Kredi Sigorta A.fi.

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

Sermayesi: 80.000.000 YTL

‹fltirak oran›: 42.480.000 YTL (%53,1)

2004 faaliyetleri: Müflteri ve acentelere daha kaliteli ve daha verimli hizmet verilebilmesi amac›yla teknik departmanlarda uzmanlaflmaya yönelik
yeniden düzenleme çal›flmalar› Yap› Kredi Sigorta’n›n 2004’teki ana gündemini oluflturdu. Bu do¤rultuda, poliçe üretiminde süreç bazl› yap›lanmadan
ürün bazl› yap›lanmaya geçildi; Yap› Kredi Sigorta Arac›l›k Hizmetleri bünyesindeki sat›fl ekipleri flirket bünyesine geçirildi. Banka sat›fl yönetimi
kurulmas›yla da Yap› Kredi Bankas›'na ve müflterilerine verilen hizmetin kalitesinde art›fl sa¤land›; sa¤l›k sat›fl yönetimi sayesinde ise sa¤l›k branfl›
sat›fl›nda uzmanlaflma yolunda önemli yol al›nd›.

Y›l sonunu 400 milyon YTL ciro ve %7.6 pazar pay› ile tamamlamas› beklenen, net aktif toplam› ise ayn› dönem sonunda 325 milyon YTL'ye ulaflan
Yap› Kredi Sigorta’n›n %33,69’luk hissesi ‹MKB’de ifllem görmeye devam ediyor.

Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi.

Faaliyet alan›: Müflterilerin sermaye piyasas› araçlar›ndan oluflan portföylerini yönetmek

Sermayesi: 1.500.000 YTL

‹fltirak oran›: 450.000 YTL (%30)

2004 faaliyetleri: Sadece kurumsal fonlar›n yönetimi alan›nda faaliyet gösteren flirket; Yap› Kredi Bankas›, Yap› Kredi Yat›r›m ve Yap› Kredi Emeklilik’in
kurucusu oldu¤u tüm yat›r›m ve bireysel emeklilik fonlar›n›n yönetimini sürdürüyor. Yönetti¤i portföylerin toplam büyüklü¤ü, 2004 sonu itibariyle
2,1 milyar YTL seviyesine ulaflan Yap› Kredi Portföy Yönetimi, pazardaki toplam bireysel emeklilik fonlar›n›n ise %18,2’lik k›sm›n›n yönetimini elinde
bulunduruyor ve Yap› Kredi Emeklilik A.fi.’nin pazar liderli¤ine paralel olarak, tüm portföy yönetim flirketleri aras›nda bu kategoride birincili¤ini koruyor.
fiirketin ileriye yönelik hedeflerini, h›zl› büyüyen bireysel emeklilik fonlar›nda avantajl› konumunu sürdürmek ve yat›r›m fonlar› alan›ndaki etkinli¤ini
artt›rmak oluflturuyor.



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: 64.000.000 YTL

‹fltirak Oran›: 63.996.667 YTL (%99,99)

2004 faaliyetleri: Alan›nda deneyimli kadrosu ve sorunsuz operasyonel altyap›s› ile kuruluflundan bu yana sermaye piyasas› araçlar› toplam ifllem
hacminde pazar›n en önde gelen kurulufllar› aras›nda yer alan flirket, 2004’te toplam ifllem hacminde üçüncü, sadece hisse senedi ifllem hacminde
dördüncü s›rada yer ald›. Hisse senedi piyasas›ndaki  pazar pay› %4,36 olarak aç›klanan Yap› Kredi Yat›r›m Menkul De¤erler, artan rekabet koflullar›na
karfl›n, kurum ba¤l›l›¤› yüksek müflteri portföyü ile 2004’ü pazardaki yerini koruyarak tamamlad›. 2002’de ‘Seans Odam’ ad›yla ürün gam›na ekledi¤i
internet bazl› sistem kapsam›nda, geride b›rakt›¤›m›z y›l içinde, Digitürk , Superonline ve Turkcell’e ek olarak Yap› Kredi Emeklilik, Yap› Kredi Sigorta
ve Enternasyonal Turizm’den tatil çeki kazand›ran ‘Hediye Puan’ uygulamas› devreye sokuldu.

Yap› Kredi Yat›r›m Ortakl›¤›  A.fi.

Faaliyet alan›: Menkul k›ymetler portföy iflletmecili¤i

Sermayesi:  25.140.000 YTL

‹fltirak oran›: 2.663.993 YTL (%10,6)

2004 faaliyetleri:  Ekim 1995’te, Sermaye Piyasas› Kanunu ve Sermaye Piyasas› Kurulu tebli¤leri çerçevesinde ulusal ve uluslararas› borsalarda sermaye
piyasas› araçlar›n›n al›m ve sat›m› yoluyla portföy iflletmecili¤i yapmak üzere A tipi menkul k›ymet yat›r›m ortakl›¤› olup, sektörde faaliyet gösteren
yirmi üç kurulufltan biridir. 2004’te h›zl› büyüme temposunu sürdürerek sektördeki büyüklük s›ralamas›nda üçüncülükten ikincili¤e yükseldi. Kay›tl›
sermaye tavan› 50 milyon YTL olan flirketin ödenmifl sermayesi, y›l sonunda henüz tescil ifllemleri tamamlanmam›fl olan sermaye artt›r›m› da hesaba
kat›ld›¤›nda 25,1 milyon YTL’ye ulaflt›. Portföy büyüklü¤ünde ise %29 oran›nda art›fl kaydedilerek di¤er yat›r›m araçlar› karfl›s›nda önemli bir baflar›
elde edildi. fiirket hisselerinin %90’› ‹MKB’de ifllem görmeye devam ediyor.

Di¤er ‹fltirakler

Mali olmayan banka ifltiraklerinin elden ç›kar›lmas›, elde edilen kaynaklar›n bankac›l›k faaliyetlerine aktar›lmas› ve kat›l›m pay› düflük ya da faaliyet
göstermeyen ifltiraklerin tasfiyesine yönelik olarak; Eterplast Plastik Sanayi A.fi., ‹ntek ‹nsangücü Telekomünikasyon Destek Hizmetleri ve Pazarlama
A.fi., Tifdruk Matbaac›l›k Sanayii A.fi., Yap› Kredi Teknoloji Hizmetleri A.fi., Netsel Turizm Yat›r›mlar› A.fi., Auer ‹malat A.fi., Türkiye S›nai Kalk›nma
Bankas› A.fi., Etur-‹fl Ege Turistik ‹flletmeler ve Ticaret A.fi., Groupe Seb ‹stanbul Ev Aletleri Ticaret A.fi., Halk Reasürans A.fi. ve YKS Tesis Yönetim
Hizmetleri A.fi. sat›fllar› tamamlanm›flt›r. Çukurova Risk Grubu ile Banka Risk Grubu’nun ayr›flt›r›lmas›n› teminen ise; Çukurova Havac›l›k A.fi., Çukurova
‹nflaat Makineleri Sanayi ve Ticaret A.fi., Çukurova Sanayi ‹flletmeleri T.A.fi., Genel Denizcilik Nakliyat› A.fi. flirketleri Comag Continental Madencilik
Sanayi ve Ticaret A.fi.’ye devredilmifl, Comag’daki Bankam›z hisseleri de Çukurova Grubu’na devredilerek, Çukurova Grubu flirketlerindeki ifltiraklerimizin
bir k›sm› tasviye edilmifltir. Bu çal›flmalar sonucu toplamda 4.548.120 YTL, 7.992.200 Euro ve 10.954.943 Amerikan dolar› kaynak sa¤lanm›flt›r.

Teknoloji grubu ifltiraklerinin yeniden yap›land›r›lmas› amac›yla 1997’de Hollanda Antilleri’nde 250 bin Amerikan dolar› sermaye ve %100 ifltirak
olarak kurulan Ascot Telecommunication Investment N.V.’nin tasfiyesi ise A¤ustos 2004’te tamamland›.

Herhangi bir faaliyette bulunmayan Auer Dayan›kl› Tüketim Mallar› Pazarlama ‹thalat ve ‹hracat A.fi., ‹ntek ‹nsangücü Telekomünikasyon Destek
Hizmetleri ve Pazarlama A.fi., Tifdruk Matbaac›l›k Sanayii A.fi. ve Yap› Kredi Teknoloji Hizmetleri A.fi. flirketleri de 30 Aral›k 2004’te Bay›nd›rl›k ‹flleri
A.fi. ile birlefltirildi.
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MAL‹ TABLOLAR



Say›n Ortaklar›m›z,

Bankam›z›n 61. Hesap Y›l› faaliyetleri ile ilgili aç›klamalardan sonra, 2004 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 2004 tarihindeki cari sat›n alma
gücüne göre yeniden ifade edilerek haz›rlanm›fl olup, ba¤›ms›z denetime tabi tutulmufltur.

MAL‹ TABLOLARIN ANAL‹Z‹



AKT‹F
2004 y›l› bilançosu aktif kalemlerinin yüzdesel da¤›l›m› afla¤›da gösterilmifltir:

%

Nakit De¤erler ve Bankalar 4
Menkul De¤erler 23
Krediler, net 41
Zorunlu Karfl›l›klar 5
‹fltirakler 11
Maddi Duran Varl›klar 10
Di¤er 6
Toplam 100

Nakit De¤erler ve Bankalar:
(Milyon YTL)

2004 2003 Reel Fark
Nakit De¤erler 174 227 (53)
T.C. Merkez Bankas› 228 70 158
Yurt ‹çi Bankalar 3 135 (132)
Yurt D›fl› Bankalar 654 455 199
Para Piyasalar› - 89 (89)
Toplam 1.059 976 83

Nakit de¤erler ve bankalar, toplam k›sa vadeli yükümlülükler göz önünde bulundurularak haz›r tutulmaktad›r.

Menkul De¤erler:
(Milyon YTL)

2004 2003 Reel Fark
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler 3.358 2.833 525
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler 2.173 2.208 (35)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler 160 713 (553)
Toplam 5.691 5.754 (63)

Likidite gücünün di¤er bir önemli göstergesi olan menkul de¤erler 2004 y›l›nda bir önceki y›la göre reel bazda hemen hemen ayn› seviyede kalm›flt›r.
2004 y›l› menkul de¤erler rakam›n›n 4,5 milyar YTL’si devlet borçlanma senetlerinden oluflmaktad›r.

Krediler:
(Milyon YTL)

2004 2003 Reel Fark
K›sa Vadeli Krediler 4.995 4.277 718
Orta Vadeli Krediler 4.883 4.605 278
Takipteki Krediler 699 820 (121)
Özel Karfl›l›klar (521) (609) 88
Toplam 10.056 9.093 963

Toplam krediler, 2004’te, bir önceki y›la göre reel bazda %11 artarak 10,1 milyar YTL’ye ulaflm›flt›r.

Geçti¤imiz y›l, Yap› Kredi’nin sektörde lider konumda bulundu¤u kredi kart› alacaklar›n›n ve tüketici kredilerinin toplam krediler içindeki pay› %38
olarak gerçekleflmifltir. Yabanc› para cinsinden kredilerin toplam krediler içindeki pay› ise %48 olmufltur. Kredilerdeki reel art›fl›n düflük görünmesinin
nedeni enflasyon muhasebesi uygulamas›nda yabanc› para krediler de dahil olmak üzere tüm 2003 y›l› bakiyelerinin 2004 y›l› TEFE oran›yla (%13,8)
büyütülmesidir. Bankam›z Amerikan dolar› kurunun 2004’te %2,7 oran›nda düflmesi nedeniyle yabanc› para cinsinden kredilerin döviz miktarlar›n›n
artmas›na karfl›n YTL karfl›l›klar› geçen y›l›n sonuna göre azalm›fl gibi görünmektedir.  Yabanc› para kalemlerin üzerindeki enflasyon etkisi ar›nd›r›ld›¤›nda,
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yabanc› para canl› kredilerin Amerikan dolar› baz›nda %9 artarak 3,5 milyar Amerikan dolar›na ulaflt›¤› anlafl›lmaktad›r. Toplam YTL canl› krediler ise
bir önceki y›la göre reel bazda %36 art›flla 5,2 milyar YTL olarak gerçekleflmifltir. Takipteki kredilerin toplam kredilere oran› %6,6 seviyesine inerken,
özel karfl›l›klar›n takipteki kredilere oran› ise %75 gibi yüksek bir oranda gerçekleflmifltir.

‹fltirakler:
Toplam aktifin %11’ini oluflturan ifltiraklerin %23'ü mali, %73'ü telekomünikasyon ve %4'ü s›nai ve di¤er sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Türkiye’nin en büyük GSM firmas› Turkcell’e olan do¤rudan ve dolayl› toplam %13,1 oran›nda ifltirakimiz bulunmaktad›r.

Maddi Duran Varl›klar (net):
(Milyon YTL)

2004 2003 Reel Fark
Gayrimenkuller 1.759 1.814 (55)
Di¤er Maddi Duran Varl›klar 643 936 (293)
Toplam 2.402 2.750 (348)

Maddi Duran Varl›klar, sene içerisinde gerçeklefltirilen baz› sat›fllar ve ihtiyatl› yaklafl›m sonucu ayr›lan de¤er düflüfl karfl›l›klar› sonucunda, bir önceki
y›la göre reel bazda %13 azalm›flt›r. Yenileme ve bak›m d›fl›nda önemli yeni yat›r›m yap›lmam›flt›r.

PAS‹F
2004 y›l› bilançosu pasiflerin yüzdesel da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

%
Mevduat 58
Para Piyasalar› ve Al›nan Krediler 16
Di¤er Pasifler 7
Özkaynaklar ve Net Kâr 19
Toplam 100

Mevduat:
(Milyon YTL)

2004 2003 Reel Fark
Tasarruf Mevduat› 3.658 3.558 100
Döviz Tevdiat Hesab› 7.873 8.500 (627)
Bankalar Mevduat› 267 206 61
Di¤er Mevduat 2.495 3.014 (519)
Toplam 14.293 15.278 (985)

Pasiflerin %58’ini oluflturan toplam mevduatta bir önceki y›la göre %6 oran›nda azalma gözükmekle beraber ilgili analizi do¤ru bir flekilde yapabilmek
için enflasyon muhasebesine uyarlanm›fl bu rakamlar› incelerken 2004 y›l› TEFE endeksi (%13,8) ile Yap› Kredi döviz kurlar›ndaki azal›fl›n (%2,7)
etkilerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu etkiler ar›nd›r›ld›¤›nda, mevduat taban›n›n 2004 sonu itibariyle %55’ini oluflturan döviz tevdiat
hesaplar›n›n Amerikan dolar› baz›nda 453 milyon Amerikan dolar› art›flla 5.866 milyon Amerikan dolar› seviyesine ulaflt›¤›; öte yandan YTL tasarruf
mevduat› ve YTL di¤er mevduat›n 6,2 milyar YTL olarak gerçekleflti¤i görülmektedir. Fonlama maliyeti olmayan ve bankan›n ticari etkinli¤inin önemli
göstergelerinden biri olan vadesiz mevduat›n toplam mevduata oran› ise %20 seviyesinde gerçekleflmifltir.

Para Piyasalar› ve Al›nan Krediler:
(Milyon YTL)

2004 2003 Reel Fark
Yurt ‹çinden Kullan›lan Krediler 294 272   22
Yurt D›fl›ndan Kullan›lan Krediler 577 549   28
Para Piyasalar› 200 19 181
Repo ‹fllemlerinden Sa¤lanan Fonlar 2.856 2.414 442
Toplam 3.927 3.254 673



2002’de önemli tüm yurt d›fl› borçlanmalar›n zaman›nda geri ödenmesi ve yenilenmemesini takiben 2003’te yurt d›fl› kaynaklarda art›fl sa¤lanmas›na
yönelik çal›flmalar bafllat›lm›fl ve 2003 y›l› sonunda varl›¤a dayal› menkul k›ymet ihrac› yoluyla sa¤lanan 200 milyon Amerikan dolar› yurt d›fl›
borçlanman›n vadesi 2004 y›l›nda 2005 y›l› ortas›na kadar uzat›lm›flt›r. Repo ifllemlerinden sa¤lanan fonlar 2003 sonuna göre reel bazda %18 artarak
2,9 milyar YTL olarak gerçekleflmifltir.

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

(Milyon YTL)
2004 2003 Reel Fark

Ödenmifl Sermaye 752 752 -
Hisse Senedi ‹hraç Primleri 11 11 -
Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu 1.263 571 692
Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark› 2.673 3.537 (864)
Yasal Yedekler - 372     (372)
Geçmifl Y›l Kâr ve Zararlar› - (1.421)    1.421
Dönem Kâr›/(Zarar›) (59) 185     (244)
Toplam 4.640 4.007 633

Banka’n›n 31 Mart 2004 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›nda cari y›l kâr›n›n geçmifl y›l zararlar›na mahsup edilmesi konusunda Yönetim
Kurulu’na yetki verilmifltir. ‹lgili Yönetim Kurulu karar› uyar›nca 1.421 milyon YTL tutar›ndaki geçmifl y›l zararlar›n›n 185 milyon YTL’sini 31 Aral›k
2003 net dönem kâr›ndan, 372 milyon YTL’sini kanuni yedek akçelerden ve 864 milyon YTL’sini ise ödenmifl sermaye enflasyon düzeltme fark›ndan
mahsup edilmifltir. Ayr›ca, bafll›ca Yap› Kredi’nin halka aç›k ifltiraklerinin piyasa fiyat› ile de¤erlenmesinden kaynaklanan menkul de¤erler de¤er art›fl
fonu, söz konusu ifltiraklerin piyasa fiyatlar›nda 2004 y›l›nda yaflanan olumlu geliflmeler sonucunda 692 milyon YTL artm›flt›r. 2004 sonunda Yap›
Kredi’nin sermaye yeterlili¤i standart oran›, asgari oran›n çok üzerinde, %18,3 olarak gerçekleflmifltir.

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

(Milyon YTL)
2004 2003 Reel Fark

Garanti ve Kefaletler 9.393 9.001          392
Taahhütler 31.874 17.430     14.444
Türev Finansal Araçlar 1.804 1.628          176
   Toplam Bilanço D›fl› Yükümlülükler 43.071 28.059     15.012
   Emanet ve Rehinli K›ymetler 16.235 15.981          254
   Toplam 59.306 44.040     15.266

Gayrinakdi kredilerin yer ald›¤› garanti ve kefaletler kalemi 2004 y›l›nda reel olarak %4 artm›flt›r. Asl›nda, yabanc› para kalemlerin üzerindeki enflasyon
etkisi ar›nd›r›ld›¤›nda, yabanc› para gayrinakdi kredilerde Amerikan dolar› baz›nda %11 art›fl kaydedilerek 4,1 milyar Amerikan dolar› seviyesine
ulafl›ld›¤› görülmektedir. Yeni Türk Liras› gayrinakdi kredilerdeki reel art›fl da 2004 y›l›nda %21 oran›nda gerçekleflmifltir. Taahhüt hesaplar›ndaki reel
art›fl 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:

(Milyon YTL)
2004 2003 Reel Fark

Faiz Gelirleri 2.873 2.833            40
Faiz Giderleri (2.134) (2.908)          774
   Net Faiz Geliri 739 (75)          814
   Kambiyo Kâr› / (Zarar›) net 51 32            19
   Kambiyo Zarar› Sonras› Net Faiz Geliri 790 (43)          833
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Faiz gelirlerinin %63’ü nakit kredilerden, kalan k›s›m ise menkul de¤erler cüzdan›, bankalar ve zorunlu karfl›l›klardan elde edilmifltir. Faiz giderlerinin
%71’i mevduata verilen faizlerden oluflmaktad›r.

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

(Milyon YTL)
2004 2003 Reel Fark

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 479 486            (7)
Sermaye Piyasas› ‹fllem Kârlar›, net 81 511        (430)
‹fltirak Gelirleri 33 68          (35)
Di¤er Gelirler 63 193        (130)
Toplam 656 1.258 (602)

Faiz d›fl› gelirler 2004 y›l›nda 656 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. Net ücret ve komisyon gelirlerinin 2003 y›l› ile hemen hemen ayn› seviyede
görülmesinin bafll›ca nedeni takas geliri gibi faiz oranlar›na paralel geliflen komisyon gelirlerinin art›fl›n›n faizlerdeki düflüfle ba¤l› olarak TEFE’den
daha düflük bir oranda gerçekleflmesidir. Sermaye piyasas› ifllem kârlar›ndaki reel düflüflün nedeni 2004’te menkul de¤er piyasas›ndaki kârl›l›¤›n
önceki y›la göre daha düflük olmas›d›r.

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

(Milyon YTL)
2004 2003 Reel Fark

Faaliyet Giderleri 1.089 1.098 (9)
Kredi ve Di¤er Alacaklar Karfl›l›¤› 485 131 354
Toplam 1.574 1.229 345

Faaliyet giderlerinin içinde önemli paylar, %36 ile personel giderlerine, %47 ile amortisman ve iflletme giderlerine, %5 ile tasarruf mevduat› sigorta
fonu primine aittir. Kredi ve di¤er alacaklar karfl›l›klar›, takipteki alacaklar için ayr›lan özel karfl›l›klar›, genel karfl›l›klar› ve menkul de¤erler, ifltirakler
ve maddi duran varl›klar için ayr›lan karfl›l›klar› içermektedir. Kredi ve di¤er alacaklar karfl›l›klar›ndaki art›fl›n nedeni ihtiyatl›l›k çerçevesinde menkul
de¤erler, ifltirakler ve maddi duran varl›klar için ayr›lan karfl›l›klard›r.

Net Kâr:
Banka’n›n 2004 y›l› net zarar› 59 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. Y›l içerisinde bilançoya likidite kazand›rmak amac›yla gerçeklefltirilen sabit k›ymet
ve ifltirak sat›fllar› sonucu oluflan vergi etkisi sonras› yaklafl›k 28 milyon YTL tutar›nda zarar mali tablolara yans›t›lm›flt›r. Ayr›ca ihtiyatl›l›k prensibi
çerçevesinde sabit k›ymetler ve elden ç›kar›lmakta olan baz› ifltirakler için toplam vergi etkisi sonras› 243 milyon YTL de¤er düflüfl karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.
Bunlara ilave olarak 96 milyon YTL tutar›nda geçmifl y›llar ile ilgili ertelenmifl vergi aktifi giderlefltirilmifltir. Son olarak, ihtilafl› Fiskobirlik alaca¤›ndan
2004 y›l›nda da herhangi bir gelir elde edilememifl olup bu alaca¤a devlet iç borçlanma ihalelerinin ortalama basit faiz oran›na göre faiz uygulanm›fl
olsayd›, Banka'n›n net kâr› 258 milyon YTL artacakt›. Bu faktörlerin etkileri ar›nd›r›ld›¤›nda Banka’n›n net kâr›n›n 566 milyon YTL seviyesine ulaflt›¤›
anlafl›lmaktad›r.



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

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin (Banka) 2004 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 hususlar›n baz›lar› y›l içinde düzeltilmifl, bir k›sm› için de mali tablolara iliflkin dipnotlarda gerekli aç›klamalar
yap›lm›flt›r.

4. Banka ve ifltiraklerinin sahip oldu¤u Fintur Technologies B.V., Digital Platform ‹letiflim Hizmetleri A.fi. ve Superonline Uluslararas› Elektronik
Bilgilendirme ve Haberleflme Hizmetleri A.fi.’nin sat›fl süreci y›l içerisinde bafllam›flt›r. Sözkonusu flirketler Banka bilançosunda sat›lmaya haz›r menkul
de¤erler içerisinde toplam 222 trilyon TL de¤erle tafl›nmaktad›r. Ayr›ca bu flirketlere iliflkin 156 trilyon TL yeniden yap›land›r›lan kredi riski bulunmaktad›r.
31 Ocak 2005 tarihinde Çukurova Holding A.fi. ile Koç Finansal Hizmetler A.fi. aras›nda imzalanan Hisse Devir Sözleflmesinin kamuya duyurulan
bölümünde sözkonusu flirketlerin Çukurova Grubu’nca sat›n al›nmas›na iliflkin bir opsiyon anlaflmas›n›n öngörülmesi sat›fl sürecini belirsizlefltirmektedir.
Di¤er taraftan gerek sat›fl sürecinde olan ilgili flirketlere iliflkin de¤erleme çal›flmas›n›n gerekse de referans olarak al›nabilecek herhangi bir de¤erin
mevcut olmamas› nedenleriyle söz konusu varl›klar üzerinde de¤er düflüklü¤ünün bulunup bulunmad›¤›na dair herhangi bir kanaata ulafl›lamamaktad›r.

5. Banka bilançosunda konsolidasyon d›fl› di¤er yat›r›mlarda izlenen A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.fi.’nin (A-Tel) y›l sonu defter de¤eri 517.543
milyar TL ve maddi olmayan duran varl›klar aras›ndaki brüt flerefiye de¤eri de 53.156 milyar TL’dir (net 42.525 milyar TL). A-Tel’in gelecekte gelir
yaratma gücünün ve dolay›s›yla de¤erinin korunmas› A-Tel ile Turkcell ‹letiflim Hizmetleri A.fi. aras›nda k›sa süreli ve feshedilebilir nitelikteki 9 Temmuz
1999 tarihli Servis Sa¤lay›c› Sözleflmesi ile 1 Temmuz 1998 tarihli Da¤›t›c› Firma Sözleflmesinin süreklili¤ine ve görece pazar pay›n›n korunmas›na
yönelik yeni bir sözleflmeye ba¤l›d›r. Bu çerçevede A-Tel , Turkcell’in etkin orta¤› Çukurova Holding A.fi.’ye gerekli baflvuruda bulunmufltur.

6. 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.

7. Gerçeklefltirmifl oldu¤umuz denetim sonucunda, yukar›da dördüncü ve beflinci paragrafta aç›klanan görüfllerin muhtemel etkileri d›fl›nda, 31.12.2004
tarihi itibariyle düzenlenmifl Bilanço Banka’n›n an›lan tarihteki gerçek mali durumunu, 01.01.2004-31.12.2004 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

Mehmet Ersoy Lokman Gündüz

DENETÇ‹LER RAPORU
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YAPI VE KRED‹ BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2004 TAR‹H‹NDE SONA EREN DÖNEME A‹T
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Yönetim Kuruluna:

1. Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin (Banka) 31 Aral›k 2004 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 2004 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,  gerçeklefltir i len denetime dayanarak bu mali  tablolar üzerinde görüfl bi ldirmektir .

2. 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 yanl›fll›¤›n bulunup
bulunmad›¤›na dair 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.

3. 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 Finansal Yeniden Yap›land›rma Sözleflmesi (FYYS) çerçevesinde, Banka, Çukurova Grubu risklerini, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK)'n›n da görüflünü alarak iliflikte sunulan mali tablolarda yeniden yap›land›r›lan orta ve uzun vadeli krediler hesab›nda s›n›fland›rm›fl
ve bu risklerle ilgili ayr›lm›fl karfl›l›klar› iptal ederek, sözleflme gere¤i, 31 Aral›k 2002 tarihine kadar hesaplanan faiz gelir reeskontlar›n› da mali
tablolar›na yans›tm›flt›r. 20 Temmuz 2004 tarihinde imzalanan 31 Aral›k 2002 tarihli yukar›da bahsedilen FYYS’ne ek sözleflme (Ek Sözleflme)
çerçevesinde, 31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle itfa edilecek borcun, yeniden yap›land›r›lmak suretiyle 30 Haziran 2006 tarihine kadar itfa edilmesinde
mutab›k kal›nm›fl ve bu vade içerisinde 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle tespit edilen iskonto edilmifl borç tutar› için yeniden yap›land›rma ve itfa plan›
düzenlenmifltir. Ancak Çukurova Grubu 20 Temmuz 2004 tarihinde imzalanan Ek Sözleflme kapsam›nda yapmas› gereken ödemeleri yapamam›fl,
bu durumda Banka yönetimi 31 Aral›k 2002 tarihli FYYS hükümlerine dönüldü¤ünü aç›klam›flt›r.

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Çukurova Grubu'nun anapara risk bakiyesi yaklafl›k olarak 2,718 trilyon TL(2,026 milyon ABD Dolar›)'d›r. Söz konusu
risk bakiyesi, rayiç de¤eri 31 Aral›k 2004 tarihindeki geçerli piyasa fiyat› dikkate al›nd›¤›nda yaklafl›k olarak 2,258 trilyon TL (1,683 milyon ABD Dolar›)
(rapor tarihi itibariyle 1.8 milyar ABD Dolar›) olarak tahmin edilen Turkcell ‹letiflim Hizmetleri A.fi. (Turkcell) ve Turkcell Holding A.fi.(Turkcell Holding)
hisseleri ile teminatland›r›lm›flt›r. Çukurova Grubu 28 fiubat 2005 tarihi itibariyle 31 Aral›k 2002 tarihli FYYS’ne göre 31 Aral›k 2004 tarihinde ödemesi
gereken 142 trilyon TL (101.5 milyon ABD Dolar›) tutar›ndaki faiz ödemesini yapm›flt›r. Ayr›ca, Alt›nc› Bölüm e) no’lu dipnotta daha detayl› aç›kland›¤›
üzere, taraflar›n kamuya yapt›klar› aç›klamalara göre, Koç Finansal Hizmetler Anonim fiirketi ile Çukurova Grubu aras›nda imzalanan Hisse Devir
Sözleflmesinde “Hisse devir bedelinin büyük bölümü Çukurova Grubu’nun Banka’ya olan borcuna mahsuben Çukurova Grubu taraf›ndan Banka’ya
ödenecektir” ifadesi yer almaktad›r. Dolay›s›yla, Çukurova Grubu kredilerinin geri ödenebilirli¤i sözkonusu Hisse Devir Sözleflmesi’nin sonuçlanmas›na
ve hisse devir bedelinin yukar›da ifade edildi¤i gibi Banka’ya kredi geri ödemesinde kullan›lmas›na da ba¤l›d›r.

4. Alt›nc› bölüm d) ve k) Nolu dipnotlarda detayl› aç›kland›¤› üzere, BDDK ve TMSF ile Çukurova Grubu temsilcileri aras›nda 31 Ocak 2003 tarihi
itibariyle imzalanan sözleflmede belirtilen ço¤unluk hisseleri Banka'ya ve di¤er hisseleri Çukurova Grubu’na ait 3 flirket hisselerinin sözleflme tarihini
izleyen bir y›l içinde Banka'daki defter de¤erleri üzerinden Çukurova Grubu taraf›ndan sat›n al›nmas› opsiyonu verilmifl, ancak bu opsiyon Çukurova
Grubu taraf›ndan kullan›lmam›fl ve 20 Temmuz 2004 tarihli Ek Sözleflme’de bu flirketler için yapt›r›lacak de¤erleme çal›flmalar› sonucunda tespit
edilecek de¤er üzerinden Çukurova Grubu’na devrinin gerçekleflece¤i kararlaflt›r›lm›flt›. Ancak 31 Aral›k 2002 tarihli ilk FYYS hükümlerine dönülmesi
nedeniyle sözü edilen hisselerin Çukurova Grubu taraf›ndan geri al›m hakk› ortadan kalkm›flt›r. 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle sunulan cari dönem
mali tablolar›nda sat›lmaya haz›r menkul de¤erler içerisinde toplam 222 trilyon TL de¤erle tafl›nmakta olan bu flirketlere iliflkin ayr›ca 156 trilyon
TL tutar›nda yeniden yap›land›r›lan kredi riski bulunmaktad›r. 31 Ocak 2005 tarihinde Çukurova Holding A.fi. ile Koç Finansal Hizmetler A.fi. aras›nda
imzalanan Hisse Devir Sözleflmesinin kamuya duyurulan bölümünde söz konusu flirketlere iliflkin olarak Banka’n›n bu flirketlerde sahip oldu¤u
hisselerin devral›nmas›na iliflkin bir opsiyon anlaflmas› yap›lmas› öngörülmektedir. Buna ba¤l› olarak ilgili flirketlerin rayiç de¤erlerinin tespiti amac›yla
Banka taraf›ndan y›l içinde bafllat›lan de¤erleme çal›flmas›n›n durdurulmufl olmas› nedeniyle söz konusu varl›klar üzerinde de¤er düflüklü¤ünün
bulunmad›¤›na dair bir kanaat oluflturmak mümkün olamamaktad›r. Ayr›ca, yukar›da bahsedilen yeniden yap›land›r›lan alacaklar›n tahsili bahsi geçen



flirketlerin haz›rlad›¤› nakit ak›m projeksiyonlar›ndaki varsay›mlar›n gerçekleflmesine, sat›lmaya haz›r menkul de¤erler içerisinde s›n›fland›r›lan
yat›r›mlar›n gerçekleflebilirli¤i ise yukar›da bahsedilen opsiyon anlaflmas›n›n sonuçlanmas›na ba¤l›d›r.

5. Alt›nc› bölüm e) Nolu dipnotta daha detayl› aç›kland›¤› üzere, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Banka’n›n bir kamu kuruluflundan 625 trilyon TL
tutar›nda alaca¤› bulunmaktad›r. Banka, 2002 y›l› içinde BDDK’dan 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¤›n›n tahsili için 25 Aral›k 2003 tarihli 60/41 say›l› yönetim kurulu toplant›s›nda T.C. Hazine Müsteflarl›¤› aleyhine dava aç›lmas›
karar›n› alm›flt›r. Ayr›ca, sözü edilen kamu kuruluflu aleyhine 30 Eylül 2004 tarihinde söz konusu alacak için iflas yolu ile icra takibine bafllanm›flt›r.
Bu alaca¤›n nihai olarak ne flekilde ve hangi tutarda tahsil edilebilece¤i T.C. Hazine Müsteflarl›¤› ve sözü edilen kamu kuruluflu aleyhine bafllat›lan
yarg› sürecinin sonuçlanmas›na ba¤l›d›r.

6. Alt›nc› bölüm h) Nolu dipnotta daha detayl› aç›kland›¤› üzere, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Banka’n›n baflka bir kamu kuruluflundan 24 trilyon
TL tutar›nda faiz alaca¤› mevcuttur. Banka’n›n söz konusu faiz alaca¤›na iliflkin geçmifl y›llarda aç›lan davalar› halen devam etmektedir. Banka sözü
edilen alaca¤a iliflkin olarak, Banka hukuk departman›n›n davalar›n kazan›laca¤› yönünde görüfl bildirmesi nedeniyle, iliflikteki mali tablolar›nda
herhangi bir karfl›l›k ay›rmam›fl olup, sözü edilen faiz alaca¤›n›n nihai olarak hangi tutarda ve ne flekilde tahsil edilece¤i yukar›da bahsedilen kamu
kuruluflu aleyhine bafllat›lan yarg› sürecinin sonuçlanmas›na ba¤l›d›r.

7. Alt›nc› bölüm l) Nolu dipnotta aç›kland›¤› üzere Banka 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle hesaplad›¤› 202 trilyon TL tutar›ndaki ertelenmifl vergi alaca¤›n›
kay›tlar›na yans›tm›flt›r. Ancak Banka, önceki dönemlerde hesaplam›fl ve kay›tlar›na yans›tm›fl oldu¤u 245 trilyon TL (tarihi de¤er) tutar›ndaki ertelenmifl
vergi alaca¤›n›n 114 trilyon TL (tarihi de¤er) tutar›ndaki k›sm›n› 30 Eylül 2004 tarihinde sona eren ara hesap döneminde gelir tablosunda gider
kaydetmek suretiyle düzeltmifltir. Söz konusu düzeltmenin 96 trilyon TL tutar›ndaki k›sm› geçmifl y›llara aittir. E¤er Banka geçmifl y›llarda ertelenmifl
vergi alaca¤› tutar›n› ilgili dönemler itibariyle hesaplanm›fl flekliyle mali tablolar›na yans›tm›fl olsayd› Banka’n›n net dönem kar› 96 trilyon TL daha
fazla geçmifl y›l karlar› ise ayn› tutarda daha az olacakt›.

8. Görüflümüze göre, yukar›da yedinci paragrafta belirtilen hususun etkisi haricinde, befl ve alt›nc› paragraflarda belirtilen hususlar›n ve yukar›da
s›ras›yla, üç ve dördüncü paragraflarda aç›kland›¤› üzere, yeniden yap›land›r›lan Çukurova Grubu kredilerinin teminats›z kalan k›sm›n›n geri dönüflü
ile ilgili belirsizlik ve ço¤unluk hisseleri Banka'ya, di¤er hisseleri Çukurova Grubu’na ait üç flirkete iliflkin kredi ve yat›r›m tutarlar›n›n gerçekleflebilir
de¤erleri üzerindeki belirsizliklerin, e¤er varsa, mali tablolar üzerindeki etkileri haricinde, iliflikteki mali tablolar , bütün önemli taraflar›yla, Yap› ve
Kredi Bankas› A.fi.’nin 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle 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.

Afla¤›daki önemli hususlara dikkat çekilmesi gerekli görülmüfltür:

9. Alt›nc› bölüm a, b ve c) No'lu dipnotlarda daha detayl› aç›kland›¤› üzere, BDDK’n›n 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 TMSF’ye devredilmesi ile bafllayan süreç sonunda
BDDK, TMSF ve Çukurova Grubu temsilcileri aras›nda 31 Ocak 2003 tarihinde bir sözleflme imzalanm›flt›. Bu sözleflme ve buna ek olarak 4 ve 5
A¤ustos 2004 tarihlerinde imzalanan ek sözleflmelere istinaden Çukurova Grubu'na ait Banka hisselerinin sat›fl prosedürü h›zland›r›larak Çukurova
Holding A.fi. ile Koç Holding A.fi. ifltiraklerinden Koç Finansal Hizmetler A.fi.(KFS) aras›nda 16 Ocak 2005 tarihinde Çukurova fiirketler Grubu’nun
bankadaki hisselerinin sat›n al›nmas›na iliflkin görüflmeler yap›lmas› konusunda bir protokol imzalanm›flt›r. Bu protokol kapsam›nda yürütülen
çal›flmalar ve görüflmeler do¤rultusunda 31 Ocak 2005 tarihinde Çukurova Holding A.fi. ve Mehmet Emin Karamehmet ile Koç Finansal Hizmetler
Anonim fiirketi ve Koçbank Nederland N.V. aras›nda bir Hisse Devir Sözleflmesi imzalanm›flt›r.

10. Banka Yönetim Kurulu’nun 26 fiubat 2004 tarih ve 61/10 say›l› toplant›s›nda, yukar›da üçüncü paragrafta bahsedilen FYYS gere¤ince 98,937,601
ABD Dolar› tutar›ndaki 31 Aral›k 2003 tarihli faiz taksiti alaca¤›n›n ifllemifl faizi ile birlikte, Çukurova Grubu’na ait Turkcell ‹MKB’de dolafl›mda bulunmayan
(31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle piyasadaki de¤eri yaklafl›k 188 milyon ABD Dolar›) hisse senetlerinin ‹MKB nezdinde oluflan son 30 ifllem gününe ait
a¤›rl›kl› ortalama fiyat› üzerinden 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 ABD 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 belirlenen tarihe kadar geçerli olmas›na karar verilmiflti. Ayr›ca, 31 Aral›k 2002
tarihli FYYS ve 31 Ocak 2003 tarihli sözleflmede bahis olunan Turkcell ve Turkcell Holding hisselerinin sat›fl› konusunda Çukurova Grubu’na, 31 Ocak
2005 tarihine kadar bedeli nakden, defaten ve peflinen getirilmesi kayd›yla sat›n alma opsiyonunu verilmiflti. Söz konusu süre 31 Ocak 2005 tarihinde
sona ermifl ve bu tarih itibariyle yukar›da bahsedilen hisselerin geri al›m›na iliflkin opsiyon kullan›lmam›flt›r.
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Ancak 31 Ocak 2005 tarihinde KFS ile imzalanan Hisse Devir Sözleflmesinde kamuya aç›kland›¤› kadar›yla, Banka’n›n mülkiyetinde bulunan tüm
Turkcell Holding A.fi. ile Turkcell ‹letiflim Hizmetleri A.fi. hisselerini sat›n alma hakk›na iliflkin, hisse devrenin tamamlanmas›ndan itibaren 12 ayl›k
opsiyon kullan›m süresini içeren bir anlaflma imzalanmas› öngörülmektedir.

11. Beflinci Bölüm 2-12-c) no’lu dipnotta aç›kland›¤› üzere, Banka çal›flanlar›n›n üyesi bulunduklar› Yap› ve Kredi Bankas› Anonim fiirketi Mensuplar›
Yard›m ve Emekli Sand›¤› Vakf›’n›n (Vak›f) 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Çal›flma Bakanl›¤›’n›n ilgili tebli¤ine göre haz›rlanan 17 Ocak 2005 tarihli
aktüer raporuna göre; %15 teknik faize göre hesaplanm›fl bulunan aktüeryal bilançosu 56 trilyon TL tutar›nda teknik fazlal›k yans›tmaktad›r. Vakf›n
ayn› tarih itibariyle %10 teknik faize göre hesaplanm›fl bulunan aktüeryal bilançosu ise 116 trilyon TL tutar›nda teknik aç›k vermektedir (2003-%15
teknik faiz ile 141 trilyon TL teknik fazlal›k, %10 teknik faiz ile 7 trilyon TL teknik fazlal›k). Bankalar Kanunu’nun 13. maddesi gere¤ince yürürlükte
bulunan düzenlemeler do¤rultusunda Banka, sözkonusu aktüeryal bilançolar›n de¤erlendirilmesi sonucunda yükümlülük belirlendi¤i takdirde, ilgili
yükümlülü¤ü 2005 y›l›ndan itibaren karfl›l›k ay›rmak suretiyle kay›tlara yans›tacakt›r.

12. 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Banka’n›n sermaye yeterlilik rasyosu %18.32 olup, BDDK, TMSF ve Çukurova Grubu aras›nda imzalanan 31 Ocak
2003 tarihli sözleflme gere¤i, Banka’n›n sermaye yeterlilik rasyosunun %10’un alt›na düflmemesi için her türlü önlem al›nacak, rasyonun %10’un
alt›na düflmesi ve Çukurova Grubu’nun sermaye artt›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

4 Mart 2005
‹stanbul, Türkiye
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MAL‹ TABLOLAR
Bankam›z mali tablolar›, Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i ve ‹lgili Tebli¤ler ile Bankam›z kay›tlar›na uygun olarak milyar Türk Liras› (bin YTL) cinsinden,
paran›n 31 Aral›k 2004 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 2004 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 bunlar Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Genel Müdürlük’ten de talep
edilebilir.



AKT‹F KALEMLER 31.12.2004 31.12.2003

I. NAK‹T DE⁄ERLER VE MERKEZ BANKASI 402.097 296.987
1.1 Kasa 95.497 94.454
1.2 Efektif Deposu 69.899 109.206
1.3 T.C. Merkez Bankas› 228.491 69.511
1.4 Di¤er 8.210 23.816

II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DE⁄ERLER (Net) 3.358.326 2.833.262
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3.044.646 2.522.172

 2.1.1 Devlet Tahvili 2.805.519 2.360.337
 2.1.2 Hazine Bonosu 239.127 161.835
 2.1.3 Di¤er Kamu Borçlanma Senetleri - -

2.2 Hisse Senetleri 182.634 178.615
2.3 Di¤er Menkul De¤erler 131.046 132.475

III. BANKALAR VE D‹⁄ER MAL‹ KURULUfiLAR 656.767 589.238
3.1 Bankalar 656.767 589.238

 3.1.1 Yurt ‹çi Bankalar 3.068 134.678
 3.1.2 Yurt D›fl› Bankalar 653.699 454.560

3.1.3 Yurt D›fl› Merkez ve fiubeler - -
3.2 Di¤er Mali Kurulufllar - -

IV. PARA P‹YASALARI - 89.192
4.1 Bankalararas› Para Piyasas›ndan Alacaklar - 42.106
4.2 ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Alacaklar - -
4.3 Ters Repo ‹fllemlerinden Alacaklar - 47.086

V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DE⁄ERLER (Net) 2.172.759 2.208.026
5.1 Hisse Senetleri 604.223 372.915
5.2 Di¤er Menkul De¤erler 1.568.536 1.835.111

VI. KRED‹LER 10.055.975 9.093,373
6.1 K›sa Vadeli 4.994.975 4.276.926
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 4.883.282 4.605.346
6.3 Takipteki Krediler 699.089 819.917
6.4 Özel Karfl›l›klar (-) (521.371) (608.816)

VII. FAKTOR‹NG ALACAKLARI - -
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DE⁄ERLER (Net) 159.579 712.581

8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 117.442 663.232
 8.1.1 Devlet Tahvili 117.442 542.035
 8.1.2 Hazine Bonosu - 121.197
 8.1.3 Di¤er Kamu Borçlanma Senetleri - -

8.2 Di¤er Menkul De¤erler 42.137 49.349
IX. ‹fiT‹RAKLER (Net) 1.458.643 905.671

9.1 Mali ‹fltirakler 34.604 36.934
9.2 Mali Olmayan ‹fltirakler 1.424.039 868.737

X. BA⁄LI ORTAKLIKLAR (Net) 657.158 650.953
10.1 Mali Ortakl›klar 563.790 561.397
10.2 Mali Olmayan Ortakl›klar 93.368 89.556

XI. D‹⁄ER YATIRIMLAR (Net) 517.543 517.543
XII. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI (Net) - -

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

XIII. ZORUNLU KARfiILIKLAR 1.121.163 1.081.053
XIV. MUHTEL‹F ALACAKLAR 88.007 55.219
XV. FA‹Z VE GEL‹R TAHAKKUK VE REESKONTLARI 1.231.259 1.558.479

15.1 Kredilerin 861.252 1.002.089
15.2 Menkul De¤erlerin 337.822 517.323
15.3 Di¤er 32.185 39.067

XVI. MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.401.729 2.750.436
16.1 Defter De¤eri 4.587.164 4.983.058
16.2 Birikmifl Amortismanlar (-) (2.185.435) (2.232.622)

XVII. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 99.488 107.060
17.1 fierefiye 53.156 53.157
17.2 Di¤er    82.432 163.461
17.3 Birikmifl Amortismanlar (-) (36.100) (109.558)

XVIII. D‹⁄ER AKT‹FLER 243.515 370.506

AKT‹F TOPLAMI 24.624.008 23.819.579

YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi.
31 ARALIK 2004 VE 2003 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi B‹LANÇOLAR
(Birim - 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifl Milyar TL = Bin YTL)



YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi.
31 ARALIK 2004 VE 2003 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi B‹LANÇOLAR
(Birim - 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifl Milyar TL = Bin YTL)

PAS‹F KALEMLER 31.12.2004 31.12.2003

I. MEVDUAT 14.293.241 15.277.967
1.1 Bankalararas› Mevduat 267.267 206.081
1.2 Tasarruf Mevduat› 3.658.475 3.558.386
1.3 Resmi Kurulufllar Mevduat› 7.166 9.030
1.4 Ticari Kurulufllar Mevduat› 1.493.547 2.193.576

 1.5 Di¤er Kurulufllar Mevduat› 993.985 810.595
1.6 Döviz Tevdiat Hesab› 7.872.801 8.500.299

 1.7 K›ymetli Madenler Depo Hesab› - -
II. PARA P‹YASALARI 3.056.190 2.433.219

 2.1 Bankalararas› Para Piyasas›ndan Al›nan Borçlar 200.000 19.016
 2.2 ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Al›nan Borçlar - -
 2.3 Repo ‹fllemlerinden Sa¤lanan Fonlar 2.856.190 2.414.203

III. ALINAN KRED‹LER 871.198 820.743
 3.1 T.C. Merkez Bankas› Kredileri - -
 3.2 Al›nan Di¤er Krediler 871.198 820.743
 3.2.1 Yurt ‹çi Banka ve Kurulufllardan 294.134 271.567

3.2.2 Yurt D›fl› Banka, Kurulufl ve Fonlardan 577.064 549.176
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 1.275.788 747.052

VII. D‹⁄ER YABANCI KAYNAKLAR 143.151 145.846
VIII. ÖDENECEK VERG‹, RES‹M, HARÇ VE PR‹MLER 48.315 62.896

IX. FAKTOR‹NG BORÇLARI - -
X. F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLARI (Net) 10.848 10.325

10.1 Finansal Kiralama Borçlar› 11.457 10.999
10.2 Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri (-) (609) (674)

XI. FA‹Z VE G‹DER REESKONTLARI 179.554 221.755
11.1 Mevduat›n 134.867 173.300
11.2 Al›nan Kredilerin 7.765 6.958
11.3 Repo ‹fllemlerinin 10.479 5.048
11.4 Di¤er 26.443 36.449

XII. KARfiILIKLAR 106.065 93.266
12.1 Genel Karfl›l›klar 74.413 65.650
12.2 K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 9.002 7.990
12.3 Vergi Karfl›l›¤› - -
12.4 Sigorta Teknik Karfl›l›klar› (Net) - -
12.5 Di¤er Karfl›l›klar 22.650 19.626

XIII. SERMAYE BENZER‹ KRED‹LER - -
XIV. ÖZKAYNAKLAR 4.639.658 4,006.510

14.1 Ödenmifl Sermaye 752.345 752.345
14.2 Sermaye Yedekleri 3.946.184 4.118.686

14.2.1 Hisse Senedi ‹hraç Primleri 10.781 10.781
14.2.2 Hisse Senedi ‹ptal Kârlar› - -
14.2.3 Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu 1.262.517 570.498
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 Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark› 2.672.886 3.537.407

14.3 Kâr Yedekleri - 371.811
14.3.1 Yasal Yedekler - 371.811
14.3.2 Statü Yedekleri - -
14.3.3 Ola¤anüstü Yedekler - -
14.3.4 Di¤er Kâr Yedekleri - -

14.4 Kâr veya Zarar (58.871) (1.236.332)
14.4.1 Geçmifl Y›llar Kâr ve Zararlar› - (1.421.006)
14.4.2 Dönem Net Kâr ve Zarar› (58.871) 184.674

PAS‹F TOPLAMI 24.624.008 23.819.579
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YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi.
31 ARALIK 2004 VE 2003 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi GEL‹R TABLOLARI
(Birim - 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifl Milyar TL = Bin YTL)

GEL‹R VE G‹DER KALEMLER‹ 31.12.2004 31.12.2003

I. FA‹Z GEL‹RLER‹ 2.873.266 2.832.710
1.1 Kredilerden Al›nan Faizler 1.810.511 1.729.852

1.1.1 TP Kredilerden Al›nan Faizler 1.496.538 1.376.339
1.1.1.1 K›sa Vadeli Kredilerden 1.269.659 1.249.100
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 226.879 127.239

1.1.2 YP Kredilerden Al›nan Faizler 271.465 291.858
1.1.2.1 K›sa Vadeli Kredilerden 53.003 66.162
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 218.462 225.696

1.1.3 Takipteki Alacaklardan Al›nan Faizler 42.508 61.655
1.1.4 Kaynak Kullan›m Destekleme Fonundan  Al›nan Primler - -

1.2 Zorunlu Karfl›l›klardan Al›nan Faizler 64.001 91.140
1.3 Bankalardan Al›nan Faizler 12.558 38.834

1.3.1 T.C. Merkez Bankas›ndan 1.559 5.081
1.3.2 Yurt ‹çi Bankalardan 1.554 6.826
1.3.3 Yurt D›fl› Bankalardan 9.445 26.927

1.4 Para Piyasas› ‹fllemlerinden Al›nan Faizler 1.149 2.262
1.5 Menkul De¤erlerden Al›nan Faizler 984.662 970.260

1.5.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden 740.207 532.938
1.5.2 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 180.611 56.189
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erlerden 63.844 381.133

1.6 Di¤er Faiz Gelirleri 385 362
II. FA‹Z G‹DERLER‹ (2.134.351) (2.907.654)

2.1 Mevduata Verilen Faizler (1.516.364) (2.285.616)
2.1.1 Bankalararas› Mevduata (30.708) (15.493)
2.1.2 Tasarruf Mevduat›na (761.366) (1.210.917)
2.1.3 Resmi Kurulufllar Mevduat›na (4.602) (17.714)
2.1.4 Ticari Kurulufllar Mevduat›na (190.433) (237.840)
2.1.5 Di¤er Kurulufllar Mevduat›na (299.988) (544.509)
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplar›na (229.267) (259.143)
2.1.7 K›ymetli Maden Depo Hesaplar›na - -

2.2 Para Piyasas› ‹fllemlerine Verilen Faizler (524.854) (512.033)
2.3 Kullan›lan Kredilere Verilen Faizler (91.840) (109.445)

2.3.1 T.C. Merkez Bankas›na - -
2.3.2 Yurt ‹çi Bankalara (20.453) (27.460)
2.3.3 Yurt D›fl› Bankalara (70.910) (81.985)
2.3.4 Yurt D›fl› Merkez ve fiubeler (477) -
2.3.5 Di¤er Kurulufllara - -

2.4 Ç›kar›lan Menkul K›ymetlere Verilen Faizler - -
2.5 Di¤er Faiz Giderleri (1,293) (560)

III. NET FA‹Z GEL‹R‹ (I - II) 738.915 (74.944)
IV. NET ÜCRET VE KOM‹SYON GEL‹RLER‹ 478.657 486.486

4.1 Al›nan Ücret ve Komisyonlar 670.529 706.581
4.1.1 Nakdi Kredilerden 78.771 77.525
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 91.736 95.369
4.1.3 Di¤er 500.022 533.687

4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (191.872) (220.095)
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen (199) -
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen (134) (216)
4.2.3 Di¤er (191.539) (219.879)

V. TEMETTÜ GEL‹RLER‹ 8.851 10.879
5.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden 977 10.836
5.2 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 7.874 43

VI. NET T‹CAR‹ KÂR / ZARAR 131.373 543.311
6.1 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr / (Zarar›) (Net) 80.540 511.268

6.1.1 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr› 180.330 621.366
6.1.1.1 Türev Finansal Araçlardan Kârlar 44.713 17.032
6.1.1.2 Di¤er 135.617 604.334

6.1.2 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Zarar› (-) (99.790) (110.098)
6.1.2.1 Türev Finansal Araçlardan Zararlar (54.706) (18.886)
6.1.2.2 Di¤er (45.084) (91.212)

6.2 Kambiyo Kâr / (Zarar›) (Net) 50.833 32.043
6.2.1 Kambiyo Kâr› 318.391 398.547
6.2.2 Kambiyo Zarar› (-) (267.558) (366.504)

VII. D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹RLER‹ 63.487 192.926
VIII. FAAL‹YET GEL‹RLER‹ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 1.421.283 1.158.658

IX. KRED‹ VE D‹⁄ER ALACAKLAR KARfiILI⁄I (-) (485.052) (130.937)
X. D‹⁄ER FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-) (1.088.687) (1.097.810)

XI. FAAL‹YET KÂRI (VIII-IX-X) (152.456) (70.089)
XII. BA⁄LI ORTAKLIKLAR VE ‹fiT‹RAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 24.607 57.346

XIII. NET PARASAL POZ‹SYON KÂRI / (ZARARI) 111.811 197.417
XIV. VERG‹ ÖNCES‹ KÂR (XI+XII+XIII) (16.038) 184.674
XV. VERG‹ KARfiILI⁄I (42.833) -

XVI. VERG‹ SONRASI OLA⁄AN FAAL‹YET KÂR / ZARARI (XIV+XV) (58.871) 184.674
XVII. VERG‹ SONRASI OLA⁄ANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) - -

17.1 Vergi Öncesi Ola¤anüstü Net Kâr / (Zarar) - -
17.1.1 Ola¤anüstü Gelirler - -
17.1.2 Ola¤anüstü Giderler (-) - -

17.2 Ola¤anüstü Kâra ‹liflkin Vergi Karfl›l›¤› - -
XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (58.871) 184.674

H‹SSE BAfiINA KÂR / (ZARAR)  (TAM RAKAM) (78) 245



YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi.
31 ARALIK 2004 VE 2003 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi B‹LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
(Birim - 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifl Milyar TL = Bin YTL)

B‹LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU 31.12.2004 31.12.2003

A. B‹LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 43.070.352 28.058.270
I. GARANT‹ VE KEFALETLER 9.393.097 9.000.602

1.1 Teminat Mektuplar› 7.751.276 7.552.950
1.1.1 Devlet ‹hale Kanunu Kapsam›na Girenler 703.072 1.298.202
1.1.2 D›fl Ticaret ‹fllemeleri Dolay›s›yla Verilenler 5.324.705 4.570.256
1.1.3 Di¤er Teminat Mektuplar› 1.723.499 1.684.492

1.2 Banka Kredileri 149.361 193.958
1.2.1 ‹thalat Kabul Kredileri 23.151 -
1.2.2 Di¤er Banka Kabulleri 126.210 193.958

1.3 Akreditifler 1.323.885 1.148.093
1.3.1 Belgeli Akreditifler 185.091 17.774
1.3.2 Di¤er Akreditifler 1.138.794 1.130.319

1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar - -
1.5 Cirolar - -

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

1.6 Menkul K›ymet ‹hrac›nda Sat›n Alma Garantilerimizden - -
1.7 Factoring Garantilerinden - -
1.8 Di¤er Garantilerimizden 58.150 33.233
1.9 Di¤er Kefaletlerimizden 110.425 72.368

II. TAAHHÜTLER 31.874.032 17.429.657
2.1 Cay›lamaz Taahhütler 6.711.776 4.510.993

2.1.1 Vadeli Aktif De¤er Al›m Taahhütleri 111.646 -
2.1.2 Vadeli Mevduat Al›m Sat›m Taahhütleri - -
2.1.3 ‹fltirak ve Ba¤. Ort. Sermayesine ‹fltirak Taahhütleri - -
2.1.4 Kulland›rma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri - -
2.1.5 Menkul K›ymet ‹hrac›na Arac›l›k Taahhütleri - -
2.1.6 Zorunlu Karfl›l›k Ödeme Taahhütleri - -
2.1.7 Çekler ‹çin Ödeme Taahütlerimiz 809.132 845.262
2.1.8 ‹hracat Taahütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 1.686 -
2.1.9 Kredi Kart› Harcama Limit Taahhütleri 5.789.312 3.665.731
2.1.10 Aç›¤a Menkul K›ymet Sat›fl Taahütlerinden Alacaklar - -
2.1.11 Aç›¤a Menkul K›ymet Sat›fl Taahütlerinden Borçlar - -
2.1.12 Di¤er Cay›lamaz Taahhütler - -

2.2 Cay›labilir Taahhütler 25.162.256 12.918.664
2.2.1 Cay›labilir Kredi Tahsis Taahhütleri 25.162.256 12.918.664
2.2.2 Di¤er Cay›labilir Taahhütler - -

III. TÜREV F‹NANSAL ARAÇLAR 1.803.223 1.628.011
3.1 Vadeli Döviz Al›m-Sat›m ‹fllemleri 86.523 182.250

3.1.1 Vadeli Döviz Al›m ‹fllemleri 43.405 89.395
3.1.2 Vadeli Döviz Sat›m ‹fllemleri 43.118 92.855

3.2 Para ve Faiz Swap ‹fllemleri 1.297.988 1.445.761
3.2.1 Swap Para Al›m ‹fllemleri 648.895 728.408
3.2.2 Swap Para Sat›m ‹fllemleri 642.756 717.353
3.2.3 Swap Faiz Al›m ‹fllemleri 3.236 -
3.2.4 Swap Faiz Sat›m ‹fllemleri 3.101 -

3.3 Para, Faiz ve Menkul De¤er Opsiyonlar› 418.712 -
3.3.1 Para Al›m Opsiyonlar› 64.604 -
3.3.2 Para Sat›m Opsiyonlar› 64.573 -
3.3.3 Faiz Al›m Opsiyonlar› - -
3.3.4 Faiz Sat›m Opsiyonlar› - -
3.3.5 Menkul De¤erler Al›m Opsiyonlar› 139.549 -
3.3.6 Menkul De¤erler Sat›m Opsiyonlar› 149.986 -

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+VI) 16.235.246 15.981.286

IV. EMANET KIYMETLER 8.735.908 8.615.789
4.1 Müflteri Fon ve Portföy Mevcutlar› 5.780 12.351
4.2 Emanete Al›nan Menkul De¤erler 5.184.956 5.082.611
4.3 Tahsile Al›nan Çekler 1.686.501 1.498.948
4.4 Tahsile Al›nan Ticari Senetler 853.251 822.931
4.5 Tahsile Al›nan Di¤er K›ymetler 46.593 40.831
4.6 ‹hrac›na Arac› Olunan K›ymetler - -
4.7 Di¤er Emanet K›ymetler 199.108 176.226
4.8 Emanet K›ymet Alanlar 759.719 981.891

V. REH‹NL‹ KIYMETLER 7.499.338 7.365.497
5.1 Menkul K›ymetler 114.615 201.500
5.2 Teminat Senetleri 1.219.179 1.345.723
5.3 Emtia 20.018 15.104
5.4 Varant 979 2.780
5.5 Gayrimenkul 4.258.750 4.186.789
5.6 Di¤er Rehinli K›ymetler 1.826.402 1.560.069
5.7 Rehinli K›ymet Alanlar 59.395 53.532

VI. KABUL ED‹LEN AVALLER VE KEFALETLER - -

 B‹LANÇO DIfiI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 59.305.598 44.039.556
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DANIfiMANLAR

Mehmet Turgut A¤len
Mali ‹fller Bafldan›flman›

Halil Tafldelen
Mali Dan›flman

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

*6 Aral›k 2004 tarihinden itibaren Mali ‹fller ve ‹fltirakler Yönetimi’ne de vekalet etmektedir.

(Ayakta, soldan sa¤a)

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

Ali Bahad›r Minibafl
Operasyonlar Yönetimi

Tülay Güngen
ADK ve Teknoloji Yönetimi

Cengiz Yamaner
Hukuk Baflmüflaviri Vekili

Zeynep Nazan Somer
Kredi Kartlar› Yönetimi, Bireysel ve
‹flletme Bankac›l›¤› Pazarlama Yönetimi*

Haflim F›rat Çelikkan
Ticari Bankac›l›k Sat›fl Yönetimi

(Oturan, soldan sa¤a)

Yeflim Akdeniz
‹nsan Kaynaklar› Yönetimi

Kemal Semerciler
Teftifl Kurulu Baflkan›

Ahmet ‹lerigelen
Krediler Yönetimi

Hüseyin ‹mece
Fon Yönetimi ve Finansal Kurumlar Yönetimi

Erhan Özçelik
Kurumsal Bankac›l›k Yönetimi
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GENEL MÜDÜRLÜK YÖNETMENLER‹

Nefle Akar
‹nsan Kaynaklar› Yönetmeni

Kas›m Akdeniz
Uygulama Mevzuat Yönetmeni

Mutlu Akpara
Hazine Yönetmeni

Sema Aksoy
‹fl Analistleri Direktörü

Ümit Alt›nay
Yaz›l›m Gelifltirme - B Direktörü

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

Abdullah Bilgin
Teknoloji Gelifltirme Yönetimi Direktörü

Murad Büyükkürkçü
‹flletme Kredileri Yönetmeni

P›nar Çak›lkaya
Yat›r›mc› Bankac›l›¤› Yönetmeni

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

Ahmet Çimeno¤lu
Kurumsal ve Ekonomik  Araflt›rmalar Yönetmeni

Çi¤dem Dayan
Krediler Hukuk Yönetmeni

Mehtap Do¤an
Teftifl Kurulu / Denetim Yönetmeni

Ahmet Hakan Eken
Kredi ve Risk Yönetmeni

Selçuk Ergen
Kredi Kartlar› Müflteri Hizmetleri ve Operasyon Yönetmeni

Nevin Ertan
D›fl ‹fllemler ve Krediler fiube Operasyonlar› Yönetmeni

Ahmet Ertüz
‹fltirakler  ve Hissedarlar Yönetmeni

Mevlüt Geyiko¤lu
Teftifl Kurulu / ‹nceleme Soruflturma Yönetmeni

Cengiz Gündefl
fiube Operasyonlar› ve Verimlilik Uygulamalar› Yönetmeni

Semir Güreyip
TL & YP Hazine Operasyonlar› Yönetmeni



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

Hakan Kaplan
Üye ‹flyeri ‹liflkileri Yönetmeni

Enver Selçuk Karaata
Genel Müdür Ofisi Yönetmeni

Üzeyir Mehmet K›rca
Bireysel ve iflletme Bankac›l›¤› Pazarlama Yönetmeni

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

Ayfle ‹dil Kural
Finansal Muhasebe Yönetmeni

Hakan Kurto¤lu
Genel Muhasebe Yönetmeni

fiule Lermi
Kurumsal Sat›fl / Pazarlama Yönetmeni

Sabri Mumcu
Yaz›l›m Gelifltirme - A Direktörü

Mustafa Özata
‹nflaat , ‹dari ‹fller & Gayrimenkuller Yönetmeni

‹brahim Özakat
Uygulama Gelifltirme Direktörü

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

Gül P›nar Salc›
Finansal Kurumlar Yönetmeni

Asuman Gülsün Sop
Kredi Kartlar› Hukuk Yönetmeni

Feza Tan
Kurumsal Krediler Yönetmeni

Ayfle Taner
E¤itim Yönetmeni

Hamza T›¤lay
Operasyon Yönetimi Direktörü

Selim Hakk› Tezel
Kredi Kartlar› Finansal Planlama ve Risk Yönetmeni

Ayfle Leyla Tu¤lu
Taahhüt Hizmetleri ve Proje De¤erlendirme Yönetmeni

Bülent Y›lmaz
Sat›n Alma Yönetmeni
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YAPI KRED‹ fiUBELER‹

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
Çankaya
Çayyolu
Demetkent*
Dikmen
Emek
Etlik
Gaziosmanpafla
Gazi Üniv. Gazi Hastanesi*
Gimat
Gölbafl›
Güvenevler
Hacettepe
Hacettepe Üniv. Beytepe*
‹kincisite
Karum
Kavakl›dere
Keçiören
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
Baramyeri
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*
fiehitkamil

G‹RESUN
Giresun

HATAY
Antakya
‹skenderun

ISPARTA
Isparta

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

‹STANBUL
Abide
Akaretler
Akmerkez
Aksaray
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*
Büyükçükmece
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
Kemerburgaz/Göktürk
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
Gazibulvar›
Gaziemir
Güzelyal›
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›

KÜTAHYA
Kütahya

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

YALOVA
Yalova

ZONGULDAK
Zonguldak
Çaycuma
Devrek
Karadeniz Ere¤li

*Ba¤l› fiubeler
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YURTDIfiINDA YAPI KRED‹

fiube:
Yap› Kredi Bankas› A.fi.
BAHREYN

Bahrain Development Bank Building
2nd floor, Diplomatic Area
PO Box: 10615
Manama / BAHREYN
Tel: +973 17530 313
Faks: +973 17530  311
Teleks: 9931 yapibah bn
9935 yapibah bn

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 12
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
Goncharnaya Naberezhnaya
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



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




