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2005 YILI OLA⁄AN GENEL KURUL GÜNDEM‹
1.	 Aç›l›fl ve Baflkanl›k Divan›’n›n oluflturulmas›,

2.	 Genel Kurul tutana¤›n›n imzalanmas› hususunda Baflkanl›k Divan›’na yetki verilmesi,

3.	 Bankam›z ile Çukurova Holding A.fi., aras›nda 28.09.2005 tarihinde imzalanan Çukurova Grup Kredileri - 

FYYS Tadil Sözleflmesi kapsam›nda Bankam›z Mensuplar› Emekli ve Yard›m Sand›¤› Vakf› ile ilgili 

uygulanabilecek indirimler de dahil Bankam›z›n Çukurova Grubu’ndan olan alacaklar›na uygulanan indirimler 

hakk›nda bilgi verilmesi, müzakeresi ve tasdiki,

4.	 Bankam›z ile Çukurova Holding A.fi. aras›nda 28.09.2005 tarihinde imzalanan sözleflme çerçevesinde baz› 

gayrimenkullerin sat›fl› hakk›nda bilgi verilmesi, müzakeresi ve tasdiki,

5.	 Bankam›z ile Çukurova Holding A.fi. aras›nda 28.09.2005 tarihinde imzalanan Turkcell Opsiyon Sözleflmesi 

kapsam›nda yap›lan indirim hakk›nda bilgi verilmesi, müzakeresi ve tasdiki,

6.	 Bankam›z ile Çukurova Holding A.fi. aras›nda 28.09.2005 tarihinde imzalanan Bankam›za ait Bankac›l›k D›fl› 

Varl›klara ‹liflkin Opsiyon Anlaflmas› hakk›nda bilgi verilmesi, müzakeresi ve tasdiki,

7.	 Bankam›z ile Çukurova Holding A.fi. aras›nda 28.09.2005 tarihinde imzalanan Fintur, Süper Online ve Digitürk 

için Al›m Sat›m Sözleflmesi ve bu kapsamda gerçeklefltirilen sat›fllara iliflkin bilgi verilmesi, müzakeresi ve 

tasdiki,

8.	 Bankam›z ve Beko Ticaret A.fi. ile Çukurova Grubu Medya fiirketleri aras›nda 28.09.2005 tarihinde imzalanan 

reklam sözleflmesi hakk›nda bilgi verilmesi, müzakeresi ve tasdiki,

9.	 Bankam›z ve Süper Online aras›ndaki mevcut hizmet sözleflmesinin tadiline iliflkin bilgi verilmesi, müzakeresi 

ve tasdiki,

10.	2005 y›l›na ait Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflu Raporlar›n›n okunmas› ve 

müzakeresi,

11.	2005 y›l›na ait Bilanço ve Kâr - Zarar hesaplar›n›n okunmas›, müzakeresi ve tasdiki,

12.	Geçmifl y›l ve dönem zararlar›n›n BDDK taraf›ndan belirlenen s›raya ve teknik ayr›nt›lara uygun flekilde Di¤er 

Sermaye Yedekleri’nden (Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklar›) mahsup edilmesi konusunda Yönetim 

Kurulu’na yetki verilmesi,

13.	Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ayr› ayr› ibra edilmeleri,

14.	Denetçilerin ayr› ayr› ibra edilmeleri,

15.	Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklar›n›n tespiti,

16.	Denetçilerin ücretlerinin tespiti,

17.	Görev süreleri sona ermifl olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

18.	Görev süreleri sona ermifl olan Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

19.	‹fltirak hisseleri sat›fl kazançlar›n›n sermayeye ilave edilmesi suretiyle Banka sermayesinin 

1.144.317.800,62 YTL art›r›larak 752.344.693,18 YTL’den 1.896.662.493,80 YTL’ye ç›kar›lmas›, 

bu amaçla ana sözleflmenin 8. maddesinin tadil edilmesi ve sermaye piyasas› araçlar›n›n kaydilefltirilmesine 

iliflkin olarak da ana sözleflmeye geçici madde ilave edilmesi hususlar›n›n müzakeresi ve tasdiki,

20.	2005 y›l› içinde Banka taraf›ndan yap›lan ba¤›fllar›n ortaklar›n bilgisine sunulmas›,

21.	2006 y›l› mali tablolar›n› denetlemek üzere seçilen Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflu’nun onaylanmas›,

22.	Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ile 335. maddelerinin ve Banka Ana Sözleflmesi’nin 32. Maddesi 2. Bendi’nde 

yer alan ifllemler hakk›nda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

23.	Dilek ve temenniler.
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Bankan›n tarihsel geliflimi

1944’te Kaz›m Taflkent taraf›ndan 

Türkiye’nin ulusal çaptaki ilk özel bankas› 

olarak kurulan Yap› Kredi, 61 y›ll›k köklü 

geçmiflinde gerek sundu¤u ürün ve 

hizmetlerle, gerekse kültürel ve sosyal 

alanlardaki giriflimleriyle, ekonomik kalk›nma 

ve toplumsal yap›lanmada öncülü¤ünü 

sürdürdü.

1975’te Türkiye’de döviz pozisyonu tutma 

yetkisini ilk alan ve 1983’te Ortado¤u’nun 

ilk Türk off-shore bankas›n› kuran banka 

Yap› Kredi oldu. 1986’da uluslararas› 

sermaye piyasalar›nda bono ve sertifikalar› 

sat›lan ilk Türk bankas› olarak yine 

Yap› Kredi’nin ad› geçiyordu.

1980’de Çukurova Holding bünyesine giren 

Yap› Kredi, sektörel geliflimin ivme kazand›¤› 

bu y›llarda Türk tüketicisini bireylere yönelik 

krediler, kredi kartlar›, hesap eriflim kartlar›, 

para çekme makineleri ve çeflitli yat›r›m 

ürünleriyle tan›flt›rd›. Son dönemlerde öne 

ç›kan kurumsal bankac›l›k hizmetleri, 

1985’te Toptan Ticari Bankac›l›k ad› alt›nda 

Yap› Kredi taraf›ndan bafllat›ld›. 80’li y›llar›n 

sonlar›na do¤ru bireysel bankac›l›k, bireysel 

kredi, otomobil kredisi ve kredili kredi kart› 

gibi ilklerin alt›nda yine Yap› Kredi’nin imzas› 

vard›.

1967’de Türk bankac›l›k sektörünü 

bilgisayarla buluflturan, 1984’te ise ilk 

flubeleraras› on-line bankac›l›k uygulamas›n› 

hayata geçiren Yap› Kredi, 90’l› y›llarda 

gerçeklefltirdi¤i yat›r›mlarla hem hizmet 

altyap›s›n› gelifltirdi, hem de teknoloji ça¤›n›n 

de¤ifltirdi¤i dengeler gere¤i kurumsal 

yap›lanma, insan kaynaklar›, e¤itim sistemi 

ve piyasa stratejilerinde yeniliklere gitti. Bu 

do¤rultuda, S›n›rs›z Bankac›l›k çat›s› alt›nda 

toplanan alternatif da¤›t›m kanallar›n›n her 

biri müflteri beklentilerine göre ayr› ayr› 

yeniden tasarland› ve zaman içinde de¤iflen 

ihtiyaçlara göre gelifltirildi. ‹lk Telefon 

Bankac›l›¤› hizmeti, 1991’de Yap› Kredi 

taraf›ndan bafllat›ld›. 400’ün üzerinde hizmet 

noktas›, 1.500’e yak›n para çekme 

makinesi, telefon, wap ve internet 

üzerinden 24 saat kesintisiz hizmet veren 

dijital flubeler arac›l›¤›yla banka ve müflteri 

aras›ndaki tüm s›n›rlar kald›r›ld›. Kredi kart› 

ürünlerinde ise puan sistemi ve taksitli 

al›flverifl gibi uygulamalar, yine Yap› Kredi’nin 

ilkleri aras›nda yer ald›.

Yap› Kredi’nin bankac›l›k sektöründe hizmet 

kriterlerini yeniden tan›mlayan bu öncü 

hamleleri, 1995’te ISO 9001 Kalite Güvence 

Belgesi almaya hak kazanan ilk Türk bankas› 

olmas›yla uluslararas› bir boyut kazand›. 

Benzer flekilde, dünya standartlar›nda 

bankac›l›k anlay›fl›n›n ve ifllevsel verimlili¤in 

simgesi niteli¤inde, süregelen de¤iflim 

program›n›n çat›s›n› oluflturan Yap› Kredi 

Bankac›l›k Üssü, 1997’de faaliyetlerine 

bafllad›.

II. BANKANIN TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹ VE ANA SÖZLEfiMEDE 	
DÖNEM ‹Ç‹NDE YAPILAN DE⁄‹fi‹KL‹KLER VE NEDENLER‹

I. DÖNEME A‹T FAAL‹YET SONUÇLARINA ‹L‹fiK‹N	
ÖZET F‹NANSAL B‹LG‹LER

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.'nin BDDK standartlar›na göre düzenlenmifl 31 Aral›k 2005 tarihli konsolide 
olmayan mali tablolar›na uygun olarak bafll›ca finansal göstergeleri afla¤›da sunulmufltur.

GEL‹R TABLOSU ('000 YTL)

 	 2005	 2004	 De¤iflim (%)

Net faiz geliri	 1.064.154	 738.915	 44,02

Net ücret ve komisyon gelirleri	 506.871	 478.657	 5,89

Di¤er gelirler, net	 274.963	 340.129	 (19,16)

Toplam gelirler	 1.845.989	 1.557.701	 18,51

Di¤er faaliyet giderleri	 (3.434.083)	 (1.241.341)	 176,64

Faaliyet kâr› / zarar›	 (1.588.094)	 316.360	 (601,99)

Kredi ve di¤er alacaklar karfl›l›¤›	 (1.579.606)	 (332.398)	 375,22

Vergi öncesi net zarar	 (3.167.700)	 (16.038)	 19.651,22

Vergi karfl›l›¤›	 171.426	 (42.833)	 (500,22)

Net zarar	 (2.996.274)	 (58.871)	 4.989,56

B‹LANÇO ('000 YTL)

 	 2005	 2004	 De¤iflim (%)

Nakit de¤erler ve bankalar	 2.309.505	 1.058.864	 118,11

Krediler	 11.306.271	 10.055.975	 12,43

Menkul de¤erler	 5.814.221	 5.690.664	 2,17

Di¤er aktifler	 4.436.403	 7.818.505	 (43,26)

Toplam aktifler	 23.866.400	 24.624.008	 (3,08)

Mevduat	 16.876.096	 14.293.241	 18,07

Al›nan krediler	 2.328.541	 3.927.388	 (40,71)

Karfl›l›klar	 927.222	 106.065	 774,20

Di¤er pasifler	 2.057.240	 1.657.656	 24,11

Özkaynaklar	 1.677.301	 4.639.658	 (63,85)

Toplam pasifler ve özkaynaklar	 23.866.400	 24.624.008	 (3,08)

 	 2005	 2004

Toplam personel say›s›	 10.211	 10.579

Toplam flube say›s›	 416	 420
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Yap› Kredi, 2000’li y›llarda da sektörde genifl 

yank› uyand›ran ürün ve hizmetleri 

müflterileriyle buluflturmay› sürdürdü. 

Türkiye’nin ilk dijital televizyon bankac›l›¤› 

ürünü TeleVizyon bu yenilikler aras›nda yer 

ald›. 2002’de Worldcard sahipleri, genifl 

olanaklarla donat›lm›fl yepyeni bir dünyay› 

simgeleyen World sistemi ile tan›fl›rken 

takip eden dönemde üye iflyerlerine yönelik 

WorldCRM uygulamas› bafllat›ld›. 

Worldpuan kapsam›, bankac›l›k 

ifllemlerinden kazan›lan puanlar›n da 

sisteme dahil edilmesiyle geniflletildi. 

Kullan›c›s›na sa¤lad›¤› ek faydalar ve genifl 

üye iflyeri a¤› sayesinde Türkiye’nin en çok 

tercih edilen kredi kart› Worldcard ile 

Yap› Kredi, bu alandaki liderli¤ini bir kez 

daha pekifltirdi. 2004’te ise bireysel 

bankac›l›k müflterileri, Yap› Kredi ile çal›flt›kça 

daha çok kazanacaklar› yepyeni bir anlay›fl 

olan Benim Param sisteminin sundu¤u 

olanaklardan yararlanmaya bafllad›lar.

Yap› Kredi’nin Türk bankac›l›¤›na yön veren 

projeleri, ulusal ve uluslararas› kurulufllarca 

da çeflitli ödüllere de¤er bulundu. Yap› Kredi 

Bankac›l›k Üssü, ‹ngiliz Design Council 

taraf›ndan 2000’de Millenium Product 

Award ile ödüllendirilirken; Yap› Kredi Ça¤r› 

Merkezi, European Call Center of the Year 

Awards yar›flmas›nda Training & Coaching 

dal›nda Avrupa ikincisi olarak gümüfl 

madalya kazand›. Ayn› y›l›n bir baflka ödülü 

ise uygulamalar›n›n güvenilirli¤i ile dünyada 

ilk kez Arthur Andersen’›n eSure mührünü 

almaya hak kazanan Yap› Kredi internet 

bankac›l›¤› hizmeti Teleweb ile geldi.

2003’te Yap› Kredi Ça¤r› Merkezi, Call 

Center Focus taraf›ndan Avrupa’n›n en iyi 

ça¤r› merkezi seçilerek, mükemmellik 

sertifikas› ile onurland›r›ld›. Ayn› y›l 

Yap› Kredi, Visa Türkiye’nin En Baflar›l› Visa 

Üyeleri ödül program› kapsam›nda 

Worldcard ile kredi kart› kullan›m›nda en 

yüksek ifllem hacmi gerçeklefltiren banka 

olarak ödül ald›.

2004 y›l›, Yap› Kredi’ye iki ödül daha getirdi. 

Teleweb’in WebTrust sertifikas›n› dünyada 

befl dalda birden almaya hak kazanan ilk 

internet bankac›l›¤› hizmeti unvan›n› elde 

etme baflar›s›n›, Worldcard’›n pazardaki 

istikrarl› birincili¤i nedeniyle Visa Türkiye 

taraf›ndan de¤er bulundu¤u Sürekli Liderlik 

ödülü takip etti. 2005’te ise Yap› Kredi, 

Global Finance dergisi taraf›ndan Worldcard 

ile kredi kart› sektöründe Türkiye’nin En ‹yi 

Bankas› seçildi.

Bankac›l›k d›fl›nda finansal kiralama, yat›r›m 

ürünleri, faktoring ve sigortac›l›k gibi 

tamamlay›c› nitelikteki finans hizmetleri için 

ayr› kurumlar oluflturarak öncülü¤ünü yan 

sektörlere de tafl›yan Yap› Kredi, böylece 

kurumlar›n ve bireylerin tüm finansal 

ihtiyaçlar›n› karfl›layabilen, dinamik bir yap› 

oluflturdu.

2002 y›l› Yap› Kredi’nin sahiplik yap›s›nda 

birtak›m de¤ifliklikleri beraberinde getirdi. 

O döneme kadar Çukurova Grubu 

(Çukurova) bünyesinde kalan Yap› Kredi’nin, 

ayn› grup üyesi Pamukbank T.A.fi’nin 

(Pamukbank) %12,9 oran›nda elinde 

bulundurdu¤u hisselerinin temettü hariç
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ortakl›k haklar› ile yönetim ve denetimi, 

Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu (BDDK) taraf›ndan al›nan 18 Haziran 

2002 tarihli karar gere¤i, Tasarruf Mevduat› 

Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Bu 

de¤iflikli¤i takiben, BDDK, TMSF ve 

Çukurova temsilcileri aras›nda 31 Ocak 

2003’te imzalanan sözleflme ile birlikte, 

Çukurova’n›n elinde bulundurdu¤u 

do¤rudan ve dolayl› hisseler toplam›n›n 

Yap› Kredi’nin toplam hisselerinin %10’un 

alt›na düflürülmesi; bu amaçla da TMSF’nin 

ve Çukurova'n›n mülkiyetine sahip oldu¤u 

Yap› Kredi hisselerinden gerekli k›sm›n 

Çukurova taraf›ndan üçüncü flah›slara 

sat›lmas› karara ba¤land›.

Al›nan bu kararlar do¤rultusunda,

28 Eylül 2005 itibariyle, daha önce

TMSF ve Çukurova’n›n sahip oldu¤u

%57,4 oran›ndaki Yap› Kredi hisseleri, 

finansal ifltirakleri ile birlikte Koçbank A.fi. 

(Koçbank) mülkiyetine geçirildi. Bu sayede, 

ülkenin önde gelen finansal gruplar›ndan 

Koç Holding ve Avrupa’n›n önde gelen 

bankac›l›k gruplar›ndan UniCredit’in

%50 - 50 ortakl›¤› olan Koç Finansal 

Hizmetler’in %99,8’lik ifltiraki Koçbank 

çat›s› alt›nda, Türk finans sektörünün en 

büyük finansal gruplar›ndan birinin 

yarat›lmas› için ad›m at›lm›fl oldu. Yap› Kredi 

hisselerinin %41,6’l›k k›sm› ise halka aç›k 

olarak ifllem görmeye devam ediyor.

2005 y›l›nda Banka Ana Sözleflmesinde 

yap›lan de¤ifliklikler ve nedenleri 

2005’te Yap› Kredi’nin Ana Sözleflmesinde 

herhangi bir de¤ifliklik olmad›. Ancak,

22 Aral›k 2005 tarih ve 62/74 no.lu

Yap› Kredi Yönetim Kurulu toplant›s›nda; 

banka sermayesinin 1.144.317.800,62 YTL 

(Turkcell ‹letiflim ve Turkcell Holding 

hisselerinin sat›fl kazanc›ndan) art›r›larak 

752.344.693,18 YTL’den 

1.896.662.493,80 YTL’ye ç›kar›lmas›na, 

bu amaçla Ana Sözleflmenin 8. maddesinin 

tadil edilmesine ve sermaye piyasas› 

araçlar›n›n kaydilefltirilmesine iliflkin olarak 

da ana sözleflmeye geçici madde ilave 

edilmesine iliflkin karar al›nd›.
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Çukurova Holding A.fi., çeflitli Çukurova 

Grubu flirketleri ve Mehmet Emin 

Karamehmet ile Koç Finansal Hizmetler 

A.fi. ve Koçbank Nederland N.V. taraflar› 

aras›nda Yap› Kredi’nin %57,4 oran›ndaki 

hisselerinin sat›fl›na iliflkin 8 May›s 2005 

tarihli Hisse Sat›fl Sözleflmesi çerçevesinde, 

afla¤›da unvanlar› ve Yap› Kredi 

sermayesindeki paylar› belirtilen flirketler, 

sahibi olduklar› Yap› Kredi hisse senetlerini 

28 Eylül 2005 itibariyle Koçbank A.fi.’ye 

devretti.

Orta¤›n Unvan›	 Nominal ‹fltirak Tutar› (TL)

SINA‹ MAL‹ YATIRIMLAR HOLD‹NG A.fi.	 115.223.154.720.000

BAYTUR ‹NfiAAT TAAHHÜT A.fi.	 82.887.668.376.000

ÇUKUROVA HOLD‹NG A.fi.	 66.650.965.470.000

T. GENEL S‹GORTA A.fi.	 41.456.448.597.000

ÇUKUROVA ‹THALAT VE ‹HRACAT T.A.fi.	 8.451.141.052.000

AKfiAM DEN‹ZC‹L‹K VE T‹CARET A.fi.	 8.253.672.738.000

‹NTERDEPO ULUSLARARASI ÖZEL ANTREPO ‹fiLETMELER‹ A.fi.	 5.078.949.408.000

ENDÜSTR‹ HOLD‹NG A.fi.	 2.807.782.860.000

ÖREN DEN‹ZC‹L‹K NAKL‹YAT VE T‹CARET A.fi.	 1.743.934.956.000

ÇUKUROVA Z‹RAAT ENDÜSTR‹ VE T‹CARET A.fi.	 1.743.934.956.000

AVOR ‹NfiAAT GIDA TEKST‹L K‹MYA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.	 592.120.048.000

BARBAROS DEN‹ZC‹L‹K ‹fiLETMES‹ A.fi.	 62.695.381.000

GENEL DEN‹ZC‹L‹K NAKL‹YATI A.fi.	 62.695.290.000

TASARRUF MEVDUATI S‹GORTA FONU	 97.031.770.769.000

TOPLAM		 432.046.934.621.000

Hisse devir ifllemleri sonras›nda Yap› Kredi sermaye ve ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibi 

flekillendi:

III. BANKANIN SERMAYE YAPISI, BANKA SERMAYES‹NDE VE	
ORTAKLIK YAPISINDA DÖNEM ‹Ç‹NDE MEYDANA GELEN
DE⁄‹fi‹KL‹KLER, SERMAYEN‹N %10’UNDAN FAZLASINA
SAH‹P OLAN GERÇEK VEYA TÜZEL K‹fi‹LER‹N
UNVANLARI VE PAYLARI

De¤erli Ortaklar›m›z,

2005 y›l›, Türkiye için gerek siyasi, gerek 

makro ekonomik ortamda istikrar›n 

korundu¤u ve ülkemiz aç›s›ndan birçok 

önemli ve olumlu geliflmeleri içeren bir 

sene olmufltur. Avrupa Birli¤i (AB) ile 

Türkiye aras›nda uzun süre devam eden 

görüflmelerin ard›ndan, 3 Ekim 2005 

tarihinde Türkiye, AB ile tam üyelik 

müzakerelerine bafllam›fl bulunmaktad›r. 

Bu süreç neticesinde elde edilece¤ine 

inand›¤›m›z tam üyelik, hem Birlik için hem 

de Türkiye için birçok olumlu geliflmeyi 

beraberinde getirecektir. Ülkemiz, son üç 

y›l sürecinde yap›sal reformlar alan›nda 

kaydetti¤i geliflmeler ile tahminlerin de 

ötesinde ilerleme kaydetmifl ve üyelik 

yolunda kendisini ispat etmifltir. Birçok 

alanda tüm h›z›yla sürdürülen reformlar 

dikkate al›nd›¤›nda Türkiye’nin bu konudaki 

kararl›l›¤›n›n devam edece¤ine eminiz. 

AB’ye üyelik sürecinde kaydedilen bu 

olumlu geliflmeler ve ekonomik istikrar ile 

birlikte 2005 y›l› içerisinde Türkiye’nin 

yat›r›mc› gözündeki kredi de¤erlili¤inin ve 

ülkemize olan yabanc› yat›r›mc› ilgisinin 

artm›fl olmas›, ülkemiz ad›na bizi sevindiren 

en önemli geliflmelerden biridir. Geliflmekte 

olan tüm ekonomiler için en önemli 

kaynaklardan biri, hiç flüphe yok ki yabanc› 

sermayedir. Yabanc› yat›r›mc›lar›n artan 

ilgisi ülkeye sadece kaynak girifli 

sa¤lamamakta; beraberinde teknoloji, bilgi 

birikimi ve dünya uygulamalar›n› da 

getirmektedir. 2005 y›l›nda da Türkiye 

ekonomisine do¤rudan yat›r›m giriflleri   

8,6 milyar Amerikan dolar› düzeyine ulaflm›fl 

ve GSY‹H’n›n yaklafl›k olarak %2,4’üne 

karfl›l›k gelen bir kaynak girifli 

gerçeklefltirilmifltir. Önümüzdeki dönemde 

beklentimiz AB sürecinde yaflanacak 

geliflmelere ve ekonomik ortam›n istikrar›na 

ba¤l› olarak yabanc› sermaye girifllerinin 

artaca¤› yönündedir. 

Ekonomimiz 2005 y›l› sürecinde taviz 

verilmeden uygulanan mali disiplin ve para 

politikas› anlay›fl› ile gerek enflasyon 

gerekse faiz cephesinde istikrarl› bir yol 

izlemifl ve enflasyon belirlenen hedeflerin

V. YÖNET‹M KURULU BAfiKANI MESAJI

IV. BANKANIN, YÖNET‹M KURULU BAfiKAN VE ÜYELER‹,
DENET‹M KURULU ÜYELER‹ ‹LE GENEL MÜDÜR VE
YARDIMCILARININ VARSA BANKADA SAH‹P OLDUKLARI
PAYLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR

Banka Yönetim Kurulu Baflkan› ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve 

Yard›mc›lar›n›n Banka’da sahip oldu¤u paylar çok önemsiz seviyededir.

 YAPI KRED‹ SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Orta¤›n Unvan›	 Nominal Hisse Tutar› (YTL)	 Oran (%)

KOÇBANK A.fi.	 432.046.934,621	 57,4

HALKA AÇIK KISIM	 313.223.894,677	 41,6

D‹⁄ER	 7.073.863,881	 1,0

TOPLAM	 752.344.693,179	 100,0
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de alt›nda gerçekleflmifltir. 2005 y›l›nda 

üretici fiyatlar› %2,7, tüketici fiyatlar› ise 

%7,7 oran›na ulaflm›fl ve uzun süredir 

enflasyonla yaflamaya al›flm›fl olan Türkiye 

ekonomisi fiyat istikrar›na ulaflm›flt›r. Düflen 

enflasyon ortam›nda ekonomi büyümesini 

sürdürmüfl ve ilk dokuz ayda, 2004 y›l›n›n 

ayn› dönemine k›yasla %5,5 düzeyinde 

büyüme elde edilmifltir. 

Bu ekonomik geliflmelerin bankac›l›k 

sektörü üzerinde yaratt›¤› etki genel 

anlamda olumlu iken düflen faiz oranlar› 

sektör genelinde yaflanan rekabet düzeyini 

art›rm›fl ve artan rekabet ortam›, bankalar›n 

hizmet ve sundu¤u ürünleri gelifltirmesini 

ve bireysel bankac›l›k alan›na daha fazla 

a¤›rl›k vermesini sa¤lam›flt›r.

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. (Yap› Kredi) ise 

2005 y›l›n› istikrarl› büyümesi ve sundu¤u 

hizmetler ile müflterilerinin ihtiyaçlar›na en 

iyi flekilde cevap vererek tamamlam›fl ve 

geçen y›la oranla kredi hacminde, Çukurova 

Grubu geri ödemesinin etkileri dikkate 

al›nmad›¤› takdirde, %40 seviyesinde, 

mevduat hacminde ise %18,1 düzeyinde 

büyüme elde etmifltir. Toplam müflteri 

say›s› 11.245.417’ye, toplam flube a¤› 

416’ya, toplam ATM say›s› ise 1.469’a 

ulaflan Banka, 2005 y›l›nda da bireysel 

alanda ç›kard›¤› birçok ürünle sektörün 

önde gelen bankas› olmay› sürdürürken 

%24 oran›nda kredi kartlar› ifllem hacmi 

pazar pay›yla sektör liderli¤ini sürdürmüfltür. 

Reel sektöre verdi¤i destekle de Türk 

Bankac›l›k sektörünün en büyük finansal 

hizmet sa¤lay›c›s› olarak görevini yerine 

getirmeye devam eden Yap› Kredi, 4 y›l 

aradan sonra 21 Aral›k 2005 tarihinde 1 y›l 

vadeli 800 milyon Amerikan dolar› tutar›nda 

sendikasyon kredisi sa¤lam›flt›r. 

8 May›s 2005 tarihinde ise Çukurova 

Holding A.fi. ve çeflitli Çukurova Grubu 

flirketleri ile Yap› Kredi’nin %57,4 oran›ndaki 

hissesinin al›nmas› için Hisse Sat›m 

Anlaflmas› imzalanm›fl ve Yap› Kredi 

sermayesinin %57,4’ünü temsil eden 

hisselerin devri, söz konusu anlaflmaya 

istinaden, 28 Eylül 2005 tarihinde 

gerçekleflmifltir. Hisse devir bedeli, 

Yap› Kredi hisselerinin %100’ü için 

belirlenen 2.059.858.516 Euro üzerinden 

hesaplan›p ödenmifltir. Her iki bankan›n 

yetkili organlar›nda karar al›nmas›na ve ilgili 

mercilerden izinlerin ç›kmas›na ba¤l› olmak 

kayd›yla, Koçbank ve Yap› Kredi’nin 

birlefltirilmesi planlanmaktad›r.

Yönetim Kurulu ad›na, Bankam›z›n 

bugünlere gelmesinde, her zaman 

yan›m›zda olan müflterilerimize, özverili 

çal›flmalar›yla iyi sonuçlar al›nmas›na 

katk›lar›ndan ötürü tüm çal›flma 

arkadafllar›m›za, uzun y›llar bizlerle 

sürdürmekte olduklar› güçlü iliflkileri için 

muhabir bankalar›m›za ve bizi her zaman 

destekleyen ortaklar›m›za teflekkür eder, 

sayg›lar›m›z› sunar›z.

Dr. Rüfldü Saraço¤lu

Yönetim Kurulu Baflkan›

GENEL MÜDÜR MESAJI

De¤erli Ortaklar›m›z,

2005 y›l›, Türkiye ekonomisinin ve Türk 

Bankac›l›k sektörünün birçok baflar›ya imza 

att›¤›, yaflanan olumlu geliflmeler ile 

güçlendi¤i bir dönemdir. Edinilen 

tecrübelerin ard›ndan eksikliklerini 

saptayarak h›zla toparlanan ülkemiz, istikrarl› 

bir politika ile ekonomik anlamda çok uzun 

zamand›r ihtiyaç duyulan güven ortam›n› 

yakalarken, bu geliflmelerin sürekli olmas› 

ise umut vericidir. 

Geçirdi¤imiz dönemde büyüme 

aflamas›nda olan Türk Bankac›l›k sektörü 

ise yeni ortakl›klar ve kurulan beraberlikler 

ile geliflirken, genel olarak sektör 

büyümesini sürdürmüfltür. Hem reel 

sektörün, hem de bireysel müflterilerin 

bankac›l›k iliflkilerinin artt›¤›, bankalar›n aktif 

büyüklüklerinin yükseldi¤i, hacim taraf›nda 

ise faizlerin de düflmesi ile önemli ölçüde 

art›fl yakalanan 2005 y›l›, bu anlamda 

sektörümüz için sevindirici geliflmeler 

içermektedir.

Türkiye ekonomisinin en önemli 

güçlerinden biri olan ve bankac›l›k 

sektöründe ilkleri ve yenilikleri ile her zaman 

örnek al›nan Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. 

(Yap› Kredi) de 2005 y›l›n› birçok baflar›ya 

vesile olacak önemli de¤ifliklikler ile 

tamamlam›flt›r. Yap› Kredi’nin %57,4 

oran›ndaki hisseleri için Çukurova Grubu 

ve Koç Finansal Hizmetler A.fi. aras›nda 

2004 y›l› sonu itibariyle bafllayan ve 2005 

y›l› süresinde devam eden müzakereler 

Eylül ay› itibariyle tüm detayl› hukuksal ve 

yap›sal çal›flmalar neticesinde 

tamamlanm›flt›r. Bu çerçevede yeni bir 

ortakl›k yap›s› ile 2005 y›l›n› tamamlayan 

Bankam›z, müflterileri, insan kayna¤›, 

hissedarlar› ve sektör geneli aç›s›ndan çok 

say›da olumlu geliflmeyi beraberinde 

getirecek bir yap›ya kavuflmufltur. 

Yap› Kredi, köklü tarihinde birçok de¤ifliklik 

yaflam›flt›r. Ancak hiçbir zaman sundu¤u 

hizmet kalitesinden, reel sektöre verdi¤i 

destekten, yaratt›¤› yeniliklerle sektöre yön 

vermekten ödün vermemifltir. Yap› Kredi, 

Türkiye’nin en güçlü gruplar›ndan biri olan 

Koç Holding A.fi. ve Avrupa’n›n lider 

bankac›l›k grubu olan UniCredit’in 

ortakl›¤›ndaki Koç Finansal Hizmetler A.fi. 

çat›s› alt›na girmifltir.

Bankam›z 2005 y›l›nda hissedar de¤iflikli¤i 

sürecine ra¤men ticari aktivitelerinden ödün 

vermemifl, yeni ç›kard›¤› ve gelifltirdi¤i 

ürünleriyle bankac›l›¤›n her alan›nda hizmet 

vermeyi sürdürmüfltür. Genifl hizmet a¤› 

ile müflterilerinin ihtiyaçlar›n› karfl›layan  

Yap› Kredi, yeni ortakl›k yap›s› sonucu h›zl› 

bir yap›lanma sürecine girmifltir. Kredilerden 

maliyet yönetimine, flube yap›s›ndan 

organizasyona, ürün yelpazesinden 

uluslararas› faaliyetlere kadar her alanda 

bafllat›lan projeler ile yoluna devam eden 

Bankam›z, en iyiyi ve en yeniyi sunmay› 

hedeflemektedir.

Amac›m›z önümüzdeki dönemde, 

Türkiye’nin en güvenilir ve en sa¤lam 

finansal kurumunu yaratmak olup, insan 

kayna¤›m›z›n, müflterilerimizin ve



VI. TÜRK‹YE EKONOM‹S‹

Son y›llarda sa¤lanan politik istikrar, 

Uluslararas› Para Fonu (IMF) ile baflar›yla 

tamamlanan bir önceki stand-by 

düzenlemesinin ard›ndan üç y›ll›k yeni bir 

anlaflman›n yürürlü¤e girmesi, y›llar süren 

haz›rl›k aflamas›ndan sonra nihayet Avrupa 

Birli¤i (AB) ile tam üyelik müzakerelerinin 

bafllamas› ve yine uzun y›llar ülke 

gündeminde tutulan özellefltirme alan›ndaki 

hedeflerin birer birer hayata geçirilmesi gibi 

etkenlerin de deste¤iyle, 2005 y›l› ekonomik 

performans aç›s›ndan genelde olumlu bir 

y›l oldu. Bu çerçevede, milli gelirdeki güçlü 

büyüme performans› devam ederken, 

enflasyon bir kez daha hedeflenen düzeyin 

alt›nda kald›. Konsolide bütçe aç›¤› darald›; 

kamu kesiminin borçlulu¤u aç›s›ndan da 

olumlu bir seyir gözlendi. Faizlerdeki düflüfl 

sürerken, döviz kurlar› da belli bir istikrara 

kavufltu. 2005’in bafl›nda tedavüle giren 

Yeni Türk Liras›na (YTL) geçiflte herhangi 

bir sorun yaflanmad›. Genel olarak olumlu 

bu ekonomik tablo içinde d›fl ticaret aç›¤›n›n 

ve buna ba¤l› olarak cari ifllemler aç›¤›n›n 

rekor seviyelere yükselmesi ise tedirginlik 

yarat›c› geliflmeler olarak ön plana ç›kt›.

2001 krizinin ard›ndan her geçen y›l h›zla 

büyüyen Türkiye ekonomisi, 2005’te de 

büyümeye devam etti ve y›l›n ilk dokuz 

ayl›k döneminde hem Gayrisafi Milli Has›la, 

hem de Gayrisafi Yurtiçi Has›la %5,5 

oran›nda büyüdü. Üretim yönünden 

bak›ld›¤›nda, bu dönemde sanayi sektörü 

%5; tar›m sektörü %4,5 ve ticaret sektörü 

%5,8 büyürken, inflaat sektöründeki 

büyüme %19,7 gibi h›zl› bir oranda 

gerçekleflti. Harcamalar yönünden 

bak›ld›¤›nda ise, y›l›n ilk dokuz ay›nda özel 

tüketim ve özel yat›r›m harcamalar›, s›ras›yla 

%6,9 ve %15,9 oranlar›nda artt›. Bu 

dönemde kamu kesimi de büyümeye 

pozitif katk› yapt›; kamunun tüketim 

harcamalar› %3,9 artarken, yat›r›m 

harcamalar›nda ise %32,7 yükselme 

gözlendi.

Ekonomideki bu büyüme performans› 

iflsizlik oranlar›na kayda de¤er bir iyileflme 

olarak yans›mad›. 2004’ün üçüncü 

çeyre¤inde %9,5 olan iflsizlik oran›, 2005’in 

ayn› döneminde %10,6 olarak gerçekleflti.

D›fl ticaret hacmi 2005’te de büyümeye 

devam etti. ‹hracat bir önceki y›l›n ayn› 

dönemine göre %15,8 art›fl kaydederek 

63 milyar Amerikan dolar›, ithalat da %19 

art›flla 116 milyar Amerikan dolar› oldu. 

‹thalat›n ihracattan daha h›zl› artmas› 

sonucunda 2004 y›l›nda 30,4 milyar 

Amerikan dolar› olan d›fl ticaret aç›¤›, 2005 

y›l›nda 43 milyar Amerikan dolar›na yükseldi.

D›fl ticaret aç›¤›ndaki geniflleme cari ifllemler 

aç›¤›n›n da büyümesine yol açt›. 2004 y›l›nda 

15,6 milyar Amerikan dolar› olan cari 

ifllemler aç›¤›, 2005 y›l›nda 22,9 milyar 

Amerikan dolar›na yükseldi. Bu dönemde, 

cari ifllemler dengesinin di¤er alt 

bileflenlerinden net hizmet gelirlerinde ise 

– özellikle turizm gelirlerindeki yükselmenin 

etkisiyle – kayda de¤er bir art›fl oldu. 2005 

y›l›nda ödemeler dengesinin finans 

hesab›nda 44 milyar Amerikan dolar› 

tutar›nda bir girifl gerçekleflti. 

Gerçeklefltirilen özellefltirmelerin de 

etkisiyle, bu rekor tutardaki toplam sermaye 

giriflinin 8,6 milyar Amerikan dolar›, 

do¤rudan yat›r›mlar fleklinde oldu. Geri 

kalan sermaye girifli ise yurtd›fl› yerlefliklerin 

yurtiçi ve yurtd›fl› piyasalarda ihraç edilmifl 

kamu borçlanma senetlerine ve ‹stanbul 

Menkul K›ymetler Borsas›’nda (‹MKB) ifllem 

gören hisse senetlerine yönelik al›mlar› ile 

bankac›l›k ve flirketler kesimlerinin 

yurtd›fl›ndan sa¤lad›klar› kredilerden 

kaynakland›. Bu dönemde net hata ve 

noksan kaleminden gelen olumlu etki ile 

IMF’ye yap›lan geri ödemeler de hesaba 

kat›ld›ktan sonra, resmi rezervlerde

23,2 milyar Amerikan dolar› tutar›nda bir 

art›fl gerçekleflti ve Merkez Bankas› 

rezervleri 50 milyar Amerikan dolar› 

seviyesine ulaflt›.

2005’te konsolide bütçe reel de¤erlerinde 

de olumlu bir seyir gözlendi. 2005 y›l›nda 

bütçe gelirleri reel olarak %15 artarak   

134,8 milyar YTL olurken, bütçe harcamalar› 

reel olarak %3,2 geriledi ve 144,6 milyar 

YTL oldu. Bütçe harcamalar›ndaki bu reel 

gerileme, esas olarak faiz harcamalar›ndaki 

düflüflten kaynakland›; faiz d›fl› harcamalarda 

ise %10’luk bir reel art›fl kaydedildi. Bu 

geliflmeler sonucunda, 2005 y›l›nda 

konsolide bütçe aç›¤› %67 oran›nda reel 

düflüflle 9,7 milyar YTL olurken, faiz d›fl› 

bütçe dengesi 35,9 milyar YTL fazla verdi. 

2005 y›l›n›n tamam› için faiz d›fl› fazla 

hedefinin 27,3 milyar YTL oldu¤u göz önüne 

al›nd›¤›nda, bu dönemdeki reel bütçe 

de¤erlerinin çok olumlu oldu¤u gözlendi.

2005’e %20’li seviyelerinde bafllayan 

Devlet ‹ç Borçlanma Senetleri (D‹BS) ikincil 

piyasa faizleri, olumlu beklentilerle Mart 

ay›n›n ilk yar›s›nda %16 seviyesine kadar 

geriledi. Bu dönemden May›s sonuna kadar 

%16 - %18 aral›¤›nda dalgalanan faizler, 

Eylül ay›na kadar %16 civar›nda seyrettikten 

sonra, özellikle AB ile müzakerelerin 

bafllamas›na yönelik geliflmeler ve olumlu 

beklentilerle gerilemeye bafllad› ve y›l›n 

sonunda %14’ün alt›na kadar düfltü.

Dalgal› kur rejimi uygulamas›, 2005’te de 

sürdü. Merkez Bankas›, dalgal› kur rejimine 

geçilmesinden sonraki dönemde oldu¤u 

gibi kurlara, ihale yoluyla yapt›¤› döviz

14 15

hissedarlar›m›z›n bize duydu¤u güvenle 

baflar›lar›m›za her gün bir yenisi eklemektir.

Yap› Kredi tarihinin her döneminde sundu¤u 

güven ve destekle bizi yaln›z b›rakmayan 

müflterilerimize, hissedarlar›m›za ve 

emeklerinden ötürü çal›flanlar›m›za 

teflekkürü bir borç biliyor, sayg›lar›m› 

sunuyorum.

S. Kemal Kaya	

Genel Müdür
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al›mlar›n›n d›fl›nda, ancak afl›r› dalgalanma 

olarak de¤erlendirdi¤i durumlarda do¤rudan 

müdahalede bulundu. Ayr›ca, 

Euro / Amerikan dolar› paritesinde yaflanan 

hareketler, YTL’nin Amerikan dolar› ve Euro 

karfl›s›ndaki de¤erinin seyrinde de etkili 

oldu. Bu çerçevede, 2004’ün sonunda  

1,34 YTL seviyelerinde olan Amerikan dolar› 

kuru, 2005’in hemen bafl›nda 1,41 YTL 

seviyesine kadar yükseldikten sonra 

gerilemeye bafllad› ve Mart bafllar›nda  

1,26 YTL seviyesine kadar indi. Y›l›n geri 

kalan k›sm›nda bu iki seviye aras›nda 

dalgalanan Amerikan dolar› kuru 2005’i 

1,35 YTL seviyesinde kapatt›. 2004’ün 

sonunda 1,83 YTL seviyelerinde bulunan 

Euro kuru ise 2005 y›l›n›n ilk haftas›nda y›l 

içindeki en yüksek de¤eri olan 1,85 YTL’ye 

ulaflt›ktan sonra, paritedeki hareketin de 

etkisiyle, y›l›n geri kalan k›sm›nda genelde 

düflüfl yönünde bir e¤ilim sergiledi ve 

2005’i, 1,60 YTL seviyesinde kapatt›.

Merkez Bankas› 2005’te, önceki üç y›lda 

da oldu¤u gibi, enflasyon dinamiklerinin 

geliflimine, ileriye yönelik beklentilere ve 

alg›lanan risklere göre belirledi¤i k›sa vadeli 

faiz oranlar›n›n yard›m›yla enflasyonla 

mücadele yönündeki temel politikas›n› 

sürdürdü. Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) 

ise nihai tüketici aflamas›ndaki enflasyonun 

ölçülmesinde kullan›lan tüketici fiyatlar› 

endeksinin (TÜFE) baz›n› 2003 verilerine 

getirdi ve kapsam›n› güncellefltirdi. Ayr›ca 

daha önce toptan eflya enflasyonunun 

ölçülmesinde kullan›lan toptan eflya fiyat 

endeksinin (TEFE) yerine üretici 

fiyatlar›ndaki enflasyonu yans›tan ve 

TEFE’den en önemli fark› dolayl› vergileri 

içermemesi olan üretici fiyatlar› endeksini 

(ÜFE) yay›mlamaya bafllad›. Bu çerçevede 

2004’te %9,3 olan TÜFE endeksli y›ll›k 

enflasyon, 2005 y›l›nda %7,7’ye geriledi 

ve y›l›n bafl›nda %8 olarak belirlenen hedefin 

alt›nda kald›. Böylece üst üste dördüncü 

y›lda TÜFE enflasyonu, hedeflenen düzeyin 

alt›nda gerçekleflti. Öte yandan, ÜFE 

itibariyle y›ll›k enflasyon 2004’teki %13,8 

seviyesinden, 2005’te %2,7’ye indi.

VII. DÜNYA EKONOM‹S‹

2005 y›l›nda dünya ekonomisi, petrol 

fiyatlar›ndaki ani ç›k›fl ve dalgalanman›n yol 

açt›¤› dengesizlikler d›fl›nda genelde istikrarl› 

bir seyir izledi. Y›l boyunca üzerinde en çok 

durulan di¤er bir konu ise Amerikan Merkez 

Bankas›’n›n (FED) faiz art›r›mlar› oldu. FED, 

2005’te birçok kez faiz art›r›m›na gitti ve 

gösterge faizler bir ara %4,25 seviyesine 

kadar ulaflt›. Yine de bu müdahaleler, dünya 

ekonomisinin 2005’te bir önceki y›la göre 

biraz daha yavafl bir h›zda, %4,3 oran›nda 

büyüyece¤i yönündeki beklentileri 

de¤ifltirmedi. Baflta Çin olmak üzere Güney 

Do¤u Asya ülkeleri, yüksek büyüme 

h›zlar›yla dünyada yine öncü rol üstlenirken, 

ABD ekonomisinin performans› da Avrupa 

Birli¤i ülkelerinden daha iyi oldu. Geliflmifl 

ülke ekonomileri 2005’te %2,5 büyürken, 

geliflmekte olan ülkelerde büyüme h›z› 

%6,4’ü buldu. 

Dünyada petrol fiyatlar›n›n yaklafl›k %50 

artmas›, petrol ihracatç›s› ülkelerin 

ekonomilerini çok olumlu etkiledi. Rusya, 

Suudi Arabistan ve Venezuela gibi ülkelerin 

artan petrol gelirlerini yat›r›ma ay›rmas› 

dünya ekonomisini olumlu yönde etkiledi. 

2005’te emtia fiyatlar› Çin’in artan talebinin 

de etkisiyle rekor seviyelere yükseldi. Bak›r, 

alüminyum ve alt›n fiyatlar›nda uzun y›llard›r 

görülmeyen art›fllar oldu. Yat›r›mc›lar›n artan 

alt›n talebinin sonucunda da alt›n fiyatlar› 

2005’in son çeyre¤inde ons bafl›na 

500 Amerikan dolar› s›n›r›n› geçti. 

2005’te %3,5 dolay›nda büyüyen ABD 

ekonomisi, gerek d›fl ticaret aç›¤›, gerekse 

bütçe aç›¤› konusunda yeni rekorlar k›rd›. 

Bu durum Amerikan dolar›na olan güveni 

özellikle y›l›n ilk yar›s›nda sarsarken, Avrupa 

Birli¤i’nin yaflad›¤› siyasal krizler nedeniyle 

Euro’nun de¤er kaybetmesinin ve yükselen 

petrol fiyatlar›n›n da etkisiyle Amerikan dolar› 

y›l sonuna do¤ru yeniden de¤er kazand›.

Avrupa ekonomileri ise 2005’te yine 

durgunlukla mücadele etmek zorunda kald›, 

ancak AB üyeleri aras›nda ekonomik 

büyüme h›z› ülkeden ülkeye önemli 

farkl›l›klar gösterdi. Birlik genelinde büyüme 

h›z› %1,6 olurken, bu oran Euro bölgesinde 

%1,2 seviyesinde kald›. 

Japonya için ise 2005, oldukça olumlu bir 

y›l oldu. Japon ekonomisi canlanma yolunda 

önemli belirtiler gösterdi. Büyüme h›z› 

%2’ye ulaflt›; fiyatlarda deflasyon dönemi 

sona erdi ve y›l›n son çeyre¤inde fiyatlarda 

hafif de olsa bir yükselme görüldü.

Çin, 2004’te oldu¤u gibi 2005’te de 

ekonomik büyüme rekoru k›rd› ve büyüme 

h›z› %9 dolaylar›nda gerçekleflti. Çin, ulusal 

para biriminin de¤erini Amerikan dolar›na 

endeksleme uygulamas›na son verse de 

yuan›n de¤eri beklendi¤i kadar artmad›. 

Hindistan ekonomisi de 2005’te h›zla 

geliflmeyi sürdürdü ve %7,1 oran›nda 

büyüdü. 

Latin Amerika ülkeleri 2005’te artan ihracat 

seviyelerinden olumlu etkilendi ve ciddi bir 

ekonomik büyüme performans› gösterdi. 

Petrol fiyatlar›ndaki yükselmenin yan› s›ra 

di¤er ihraç hammaddelerinin fiyatlar›nda 

görülen önemli art›fllar, bu ülkelerin d›fl 

ticaret ve ödemeler dengelerini olumlu 

yönde etkiledi. Bunun bir göstergesi olarak, 

Brezilya ve Arjantin, 2005’in son çeyre¤inde 

IMF’ye olan borçlar›n› vadesinden önce 

ödedi.
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iliflkilerindeki etkin, profesyonel ve titiz 

yaklafl›m› sayesinde de dünyan›n önde 

gelen finans kurumlar›n›n Türkiye’ye aç›lan 

önemli kap›lar›ndan birisi olma özelli¤ini 

korudu.

Yap› Kredi bir yandan y›l›n son çeyre¤inde 

yirmi bir yabanc› bankan›n kat›l›m›yla 

oluflturdu¤u 800 milyon Amerikan dolar› 

tutar›ndaki 1 y›l vadeli sendikasyon kredisi 

ile ihracatç› yurtiçi flirketlere süregelen 

deste¤ini pekifltirirken, di¤er yandan da 

ulaflt›¤› düflük maliyet ve yüksek kredi 

hacmi yard›m› ile dünya finans 

piyasalar›ndaki gücünü bir kez daha kan›tlad›. 

Belli bafll› tüm uluslararas› kredi sigortas› 

kurumlar› ve bankalarla ba¤lant›lar› bulunan 

Yap› Kredi, d›fl ticaret hacminin yüksek 

oldu¤u ülkelerin ihracat destekleme 

kurumlar›yla yak›n iliflkilerini 2005’te de 

gelifltirerek sürdürdü. Ayn› zamanda, 

makroekonomik verilerinin iyileflmesi ile 

ba¤›nt›l› olarak müflterilerinin d›fl ticaret 

finansman› için yeni seçenekler oluflturdu. 

Ticari banka say›s›n›n otuzun üzerinde 

oldu¤u Türkiye’de gerek küçük ve orta 

ölçekli flirketlere verilen finansal destek, 

gerekse büyük kurulufllarla iliflkilerde

Yap› Kredi; d›fl ticaret ifllemlerinde faaliyet 

gösteren deneyimli kadrosu ve sürekli 

geliflen finansal kurum a¤› ile yine ad› öne 

ç›kan bankalar aras›ndayd›. Bu öncü 

yaklafl›m, Yap› Kredi’nin ithalat ve ihracat 

ifllemlerine de olumlu yans›yarak bankan›n 

bu alandaki piyasa pay›n› yükseltmesine 

katk›da bulundu.

Gelifltirdi¤i özel ürünler ve nakit yönetimi 

çözümleriyle ticari ve kurumsal 

piyasalardaki pazar pay›n› her geçen gün 

art›ran Yap› Kredi, bu flekilde reel sektöre 

en yak›n banka olma özelli¤ini 2005’te de 

sürdürdü. Bu konumu, Yap› Kredi’ye 

müflteri portföyünü ve ifllem hacmini %60 

oran›nda geniflletme olana¤› sa¤larken 

bunda, bankan›n müflteri baz›nda her türlü 

ihtiyaca uygun, h›zl› ve verim art›r›c› yeni 

çözümler oluflturma kabiliyetinin önemi 

büyüktü.

Yayg›n bayi a¤›na sahip kurulufllara yönelik 

haz›rlanan özel finansal yönetim önerileri, 

Yap› Kredi’nin garanti alt›na al›nm›fl 

tahsilatlar› baflta olmak üzere bu alanda 

ifllem hacmini katlayarak art›rmas›n› sa¤lad›. 

Karfl›l›kl› kazan›m ilkesiyle, ifl ortaklar› olarak 

gördü¤ü müflterilerinin tahsilat, güvence 

ve finansman ihtiyaçlar›n› karfl›layan      

Yap› Kredi, böylece bu kurulufllar›n 

operasyonel verimliliklerine de büyük 

oranda katk›da bulunmufl oldu. 

Ticari flirketlere haftan›n her günü 24 saat 

kesintisiz hizmet veren internet bankac›l›¤› 

ürünü Ticari Teleweb, 2005’te müflteri 

say›s›n› 70 bine yaklaflt›rma baflar›s›n› 

gösterdi. 2005’in en çok ilgi çeken Ticari 

Teleweb fonksiyonlar› aras›nda; ayn› anda 

birden çok al›c›ya para gönderme olana¤› 

sa¤layan toplu transfer, üye ifl yerlerine 

özel raporlar, gümrük vergisi, SSK primi ve 

geçen y›l uygulamaya al›nan Ba¤-Kur 

ödemeleri yer ald›.

Yap› Kredi Fon Yönetimi, konusunda 

deneyimli kadrosu ve güçlü teknolojik 

altyap›s›ndan ald›¤› destekle, geçmifl y›llarda 

oldu¤u gibi piyasalardaki öncülü¤ünü 

sürdürdü.

Geçti¤imiz y›lda da döviz piyasas›nda yerli 

ve yabanc› bankalar taraf›ndan referans 

al›nan ve izlenen bir banka olarak piyasa 

yap›c›s› konumunu koruyan Yap› Kredi’nin, 

müflteri döviz ifllemlerinde cirosu bir önceki 

y›la göre %10’luk art›flla toplamda 33 milyar 

Amerikan dolar›na ulafl›rken, bu alandaki 

pazar pay› da Merkez Bankas› verilerine 

göre %10,1 olarak kayda geçti. ‹nterbank 

ifllemleri de dikkate al›nd›¤›nda 

Yap› Kredi’nin toplam döviz cirosu 54 milyar 

Amerikan dolar› seviyesine eriflti.

Devlet tahvili, hazine bonosu ve 

Eurobond’lar›n fiyatland›r›lmas›nda belirleyici 

rolünü koruyan ve T.C. hazinesinin piyasa 

yap›c›s› olarak onaylad›¤› on iki banka 

aras›nda yer alan Yap› Kredi, 2005 ‹MKB 

verilerine bak›ld›¤›nda, 33 milyar YTL’sini 

‹MKB tahvil ve bonolar›n›n, 17 milyar YTL’sini 

ise bankalararas› piyasa ve müflteri 

ifllemlerinin oluflturdu¤u toplam 

50 milyar YTL’lik ifllem hacmine ulaflt›.

2005’te, Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi. 

taraf›ndan yönetilen yat›r›m fonlar›, 

Yap› Kredi müflterilerine yat›r›m miktar› ne 

olursa olsun en uygun getiri ve risk 

seçenekleriyle kazand›rmaya devam etti. 

Yap› Kredi’nin karma fon, hisse senedi ve 

yabanc› menkul k›ymetler seçeneklerinden 

oluflan A tipi; likit fon, tahvil / bono ve 

de¤iflken fon seçeneklerinden oluflan B tipi 

yat›r›m fonlar›, yurt çap›nda genifl flube a¤› 

ve 24 saat kesintisiz hizmet veren Teletel, 

Teleweb ve Tele24 gibi alternatif da¤›t›m 

kanallar› arac›l›¤›yla 2005 sonu kay›tlar›na 

göre 288 bin müflteriye ulaflt›. Toplam fon 

hacmi ise bir önceki y›la göre %49,7’lik 

büyümeyle 2,77 milyar YTL’ye yükseldi.

Yüksek mevduat hacmi ve müflteri say›s› 

ile mevduat pazar›n›n da önde gelen 

bankalar› aras›nda yer alan Yap› Kredi’nin 

2005 itibariyle mevduat büyüklü¤ü 

1,4 milyar YTL’si vadesiz ve 7,6 milyar YTL’si 

vadeli olmak üzere toplamda 9 milyar YTL 

olarak gerçekleflti. Bu verilere 5,6 milyar 

Amerikan dolar› tutar›ndaki DTH hacmi de 

eklendi¤inde bankan›n toplam müflteri 

mevduat› hacmi 16,6 milyar YTL’ye 

yükseldi. Böylece Yap› Kredi, vadeli TL 

mevduat›nda %6,1 ve DTH pazar›nda 

%8,4’lük pazar pay›yla müflterilerine verdi¤i 

güveni ve sundu¤u hizmetlerin kalitesini 

bir kez daha kan›tlam›fl oldu.

Yap› Kredi uluslararas› alandaki bankac›l›k 

çal›flmalar›n›, sayg›n ve güvenilir imaj›n› 

sa¤lamlaflt›rarak 2005’te bir ad›m daha 

ileriye tafl›d›. Banka, kurdu¤u muhabirlik

VIII. BANKANIN H‹ZMET TÜRÜ VE	
FAAL‹YET KONULARINA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR VE	
BU BA⁄LAMDA BANKANIN SEKTÖRDEK‹ KONUMU

FON YÖNET‹M‹

F‹NANSAL
KURUMLARLA ‹L‹fiK‹LER

KURUMSAL BANKACILIK
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2005, Yap› Kredi’de Bireysel Bankac›l›k 

alan›nda da önemli geliflmelerin yafland›¤› 

bir y›ld›. 2004’te piyasaya ç›kar›lan ve 

müflteriler taraf›ndan büyük ilgiyle karfl›lanan 

Benim Param 600 bini aflan üye say›s›yla 

bankac›l›k sektöründe Türkiye’nin en büyük 

sadakat program› haline geldi. Bunu 

do¤rular nitelikte, Benim Param 

kullan›c›lar›yla yap›lan anket çal›flmalar›nda, 

müflteri memnuniyet seviyesi oldukça 

yüksek ç›karken, bu programa dahil olan 

müflterilerin banka ifllemlerini art›rd›klar› 

gözlendi. 

Di¤er yandan, bireysel müflterilerin kredi 

ihtiyaçlar›n› flubeye gitmeden alternatif 

da¤›t›m kanallar› ile çok daha h›zl› bir flekilde 

karfl›lamay› hedefleyen Online Kredi 

Modülü, 2005’te uygulamaya sokulan 

otomatik yan›t sistemiyle yeni bir boyut 

kazand›. Bu sayede, Yap› Kredi müflterileri 

Teleweb üzerinden yapt›klar› bireysel kredi 

baflvurular›n›n sonuçlar›n› flubeye gitmeden 

çok k›sa sürede alabilme kolayl›¤›na 

kavufltular.

Üniversite Bankac›l›¤› kapsam›nda ise   

Yap› Kredi, bankac›l›k d›fl›nda düzenledi¤i 

faaliyetler sayesinde dinamik müflteri 

kitlesiyle kurdu¤u yak›n iliflkiyi daha da 

sa¤lamlaflt›rd›. 2005’te üçüncüsü 

düzenlenen ve art›k gelenekselleflen 

filmgezgini etkinlikleri kapsam›nda, sekiz 

üniversitede 13 binin üzerinde ö¤renci, 

kampüslerine Yap› Kredi’nin ulaflt›rd›¤› 

filmleri ücretsiz olarak izledi. Yap› Kredi 

Üniversite Bankac›l›¤›’n›n ana sponsoru 

oldu¤u IF ‹stanbul 2005 Ba¤›ms›z Film 

Festivali kapsam›nda University Telecard 

sahipleri festival biletlerini %50 indirimli 

alabilme ayr›cal›¤›ndan yararland›. Bu 

kampanya sonucunda festival kapsam›nda 

sat›lan ö¤renci biletlerinin %25’i University 

Telecard ile sat›n al›nd›. May›s 2005’te 

tasar›m› yenilenen üniversitelilere yönelik 

internet sitesi kampusce.com ise y›l 

boyunca gerçeklefltirilen kampanyalarla 

üye say›s›n› 30 bine yaklaflt›rd›.

2004’te kullan›lmaya bafllan›lan kampanya 

yönetim yaz›l›m› ile ulafl›lan veri kayna¤›n› 

geniflletme çal›flmalar› tamamland›. Bu 

do¤rultuda, çok ad›ml› kampanyalar›n takibi 

için, gerekli bilgilerin Yap› Kredi flubelerinden 

ve ça¤r› merkezinden ulafl›labilirli¤i sa¤land›. 

‹nternet Bankac›l›¤›, kampanya yönetim 

sistemine dahil edilerek Teleweb’den 

müflteriye özel kampanya teklifleri 

sunulmaya ve yan›tlar› ile tepkileri 

toplanmaya baflland›. Bu çal›flmalar›n 

tamamlanmas›yla Yap› Kredi, ticari 

hedeflerini desteklemek için kulland›¤› çok 

kuvvetli bir veritaban›na dayal› pazarlama 

altyap›s›na kavuflmufl oldu.

1999’dan bu yana gerekli insan kayna¤›n› 

ve maddi kaynaklar› sa¤layarak bankan›n 

birçok faaliyetini destekleyecek mükemmel 

bir analitik ve operasyonel yap›ya kavuflan 

Yap› Kredi, bu yap›n›n sa¤lad›¤› imkanlardan 

yararlanarak ifllevlerine yenilerini ekledi. 

Hem sahadaki sat›fl birimlerinin, hem de 

genel müdürlükteki destek yönetimlerinin 

kullan›m›na sunulan raporlama altyap›s›, bu

Çek, senet, teminat mektubu ve nakit 

ödemenin sa¤lad›¤› tüm hizmetleri 

bünyesinde toplayan ve esnek vadelerle 

mal al›m›n› kolaylaflt›ran TRIO; kart 

sahiplerinin k›sa süreli nakit eksi¤i sorununu 

ortadan kald›rmas› ve üye ifl yerlerine verdi¤i 

tahsilat güvencesi sayesinde kullan›c› 

say›s›n› k›sa sürede art›rd›. Yap› Kredi’nin 

ifl dünyas›na özel 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.

Ticari Esnek Kredi, Yap› Kredi müflterilerinin 

2005’te yo¤un ilgi gösterdi¤i bir baflka 

üründü. Büyük k›sm›n› küçük ve orta ölçekli 

flirketlerin oluflturdu¤u 10 binden fazla 

müflteri, ödeme planlar›n› kendileri 

belirleyerek, esnek ödeme koflullar› ile ifl 

yeri, ticari araç, makine / teçhizat al›m› ve 

di¤er finansman ihtiyaçlar›nda kullanmak 

üzere Ticari Esnek Krediden yararland›.

Yap› Kredi, geçti¤imiz y›l boyunca, ölçek 

ayr›m› yapmaks›z›n hizmet, tekstil, otomotiv, 

dayan›kl› tüketim, inflaat, turizm, ticaret, 

enerji ve tar›m gibi birçok sektörün yer 

ald›¤› genifl bir ticaret sahas›nda, müflteri 

odakl› ve yenilikçi bak›fl aç›s› ile hizmet 

vermeye devam etti. Farkl› sektörlerde 

faaliyet gösteren ticari iflletmelerin yan› 

s›ra, yan sanayi firmalar›na, büyük kurumsal 

müflterilerin tedarikçileri ve bayilerine de 

çözüm odakl› ürün ve hizmetler gelifltiren 

Yap› Kredi, genifl flube a¤› ve uygun maliyet 

koflullar›yla bu flirketlerin yine ilk tercihleri 

aras›nda yer ald›.

Yap› Kredi, üstün hizmet anlay›fl› ve köklü 

kurumsal iliflkileri sayesinde, temel 

beklentileri yak›nl›k ve yerel 

gereksinimlerine uygun hizmet almak olan 

ticari ve küçük iflletmeler pazar›nda edindi¤i 

öncü konumunun yan› s›ra bu iflletmelerle 

büyük sanayi kurulufllar› aras›nda bir köprü 

misyonu üstlenerek bayi entegrasyonunda 

bankac›l›k ürün ve hizmetlerinin 

yayg›nlaflmas›n› sa¤lad›. 

Toplu konut ve di¤er önemli inflaat 

projelerinde öncü banka olarak tan›nan  

Yap› Kredi, 2005 y›l› boyunca da do¤algaz 

dönüflüm, otoyol, baraj ve gemi inflaat› gibi 

uzmanl›k gerektiren birçok projede ana 

finansman bankas› konumundayd›. Benzer 

flekilde, Ege ve Akdeniz bölgesinde faaliyet 

gösteren turizm flirketleri de sezonluk 

kredilerin yan› s›ra, otel yenileme, kapasite 

art›r›m› ve otel inflaat› projeleri gibi finansal 

destek gerektiren konularda Yap› Kredi’ye 

baflvurdu. 

Güçlü teknolojik altyap›s› ile müflterilerinin 

ihtiyaçlar›na yönelik nakit yönetim sistemleri 

oluflturmay› sürdüren Yap› Kredi, ithalat ve 

ihracata sa¤lad›¤› finansal destekle de 

ülkenin büyüyen d›fl ticaret hacminde 

önemli paya sahip konumdad›r.

T‹CAR‹ BANKACILIK

B‹REYSEL BANKACILIK
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Worldcard kullan›m›n› art›rmak üzere 

geçmifl y›llardan farkl› bir uygulamaya 

gidilerek, kart sahiplerine yönelik 

düzenlenen birebir kampanyalarla y›l 

boyunca 2,5 milyon kart sahibine düzenli 

olarak ulafl›ld›. Nisan ay›ndan itibaren kredi 

kart› baflvurusunun durumunu ö¤renmek 

için Müflteri Hizmetleri’ni arayan müflterilere 

ça¤r› merkezinin yan›s›ra Worldonline, IVR, 

k›sa mesaj, e-posta gibi seçenekler 

sunulmaya baflland›. Say›sal veriler, ayda 

ortalama 70 bin kiflinin bu kanallardan bilgi 

ald›¤›n› ve bu say›n›n gün geçtikçe art›¤›n› 

gösteriyor.

2005 y›l›, POS makinelerinin 

gelifltirilmesinde ve kullan›lmas›nda da 

yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi. 

World Üye ‹flyerleri’ne daha iyi hizmet 

verebilmek için ADSL hat ve internet 

üzerinden ifllem yapabilen ADSL POS’lar›n 

yan› s›ra GPRS ile çal›flan POS’lar 

gelifltirildi. 2005’in son çeyre¤inden itibaren 

iki banka ile ortak üye iflyerlerinde POS 

paylafl›m›na baflland› ve POS park›n›n etkin 

kullan›m› sa¤land›. Yap› Kredi POS’lar›n›n 

%86’s› uluslararas› kart kurulufllar›n›n kabul 

etti¤i ortak güvenlik standard›na (EMV)  

uygun ifllem yapabilir hale getirildi ve bu 

ifllemlerde flifre giriflini kolaylaflt›rmak için 

dünyada ilk kez iki parçal› ayr›labilir bir POS 

ürettirildi. Sesli mesajlar› vermeye uyumlu 

bu tip POS’larda flu an için Worldpuan 

karakterlerinin Vadaaa sesi kullan›l›yor.

Yap› Kredi’nin perakende sat›fl hizmetleri 

alan›nda çal›flan personelin, müflterilerine 

do¤ru bilgi ve tatminkar hizmet verebilme 

kapasitesini art›rmak üzere 2002’de 

bafllat›lan World E¤itim Seferberli¤i, Marka 

Konferans›, Perakende Günleri gibi genifl 

kat›l›ml› organizasyonlara 2005’te de devam 

edildi. Bu kapsamda düzenlenen 

seminerlerle, bugüne dek 22 bin World 

Üye ‹flyeri sahibi ve çal›flan›na ulafl›ld›. 

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsam›nda ise 

Anneler Günü ve Babalar Günü etkinli¤i 

olarak Anne ve Çocuk E¤itim Vakf›’na, 

(AÇEV) ba¤›flta bulunuldu.

Tüm bu yeni ürün ve hizmetler ile y›l 

boyunca düzenlenen kampanyalar, 

Yap› Kredi’nin kredi kart› pazar›ndaki aç›k 

ara liderli¤ini 2005’te de sürdürmesinde 

önemli rol oynad›. Yap› Kredi kredi kart› 

cirosu 2005’te 15 milyar Amerikan dolar›na 

ulaflt›. 2005 sonu itibariyle, Yap› Kredi’nin 

kredi kart› ifllem cirosu ve kart say›s› pazar 

paylar›, s›ras›yla %24 ve %19 olarak 

gerçekleflti. Yap› Kredi, 5,7 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 %24,5’lik pazar 

pay› ile bu alanda 2000’den beri elinde 

bulundurdu¤u liderli¤ini koruyan 

Yap› Kredi, 2005’te, 140 bini aflk›n üye 

iflyerinde kurulu POS terminalleri ile 

toplamda yaklafl›k 16 milyar Amerikan 

dolar› tutar›nda bir cironun sahibi oldu. 

Türkiye’nin en büyük üye iflyeri zinciri 

World’ün üye say›s› ise 85 bini aflt›.

yeniliklerden birisiydi. Bu sayede 

kullan›c›lar›n, ürün adetleri, müflteri adetleri, 

veritaban›na dayal› kampanyalar ve

Benim Param bilgilerine internet üzerinden 

kolayca eriflmeleri sa¤land›. Benzer bir 

çal›flma ile de Yap› Kredi Genel Müdürlü¤ü 

kullan›c›lar›na özel yepyeni özellikler sunan 

Çok Boyutlu Analiz Altyap›s› hayata geçirildi.

Veri madencili¤i olanaklar› kullan›larak, 

müflterilerin Yap› Kredi ile çal›flmalar›n› 

sonland›rmalar›na neden olan etkenlerin 

belirlenerek müflteri kay›plar›n›n önlenmesi 

ve pasifleflecek müflterilerin istatistiksel 

olarak tahmini için analitik modelleme 

çal›flmas› yap›ld›. Müflteri Kayb› ve 

Pasifleflme Modelleri olarak adland›r›lan bu 

modellerin, pazarlama ve sat›fl aktivitelerine 

yans›mas› 2006’da gerçeklefltirilecektir. 

Türkiye’nin en çok tercih edilen kredi kart› 

sistemi World, 2005’te de Worldcard 

sahiplerinin yaflamlar›n› kolaylaflt›ran 

hizmetler gelifltirmeyi sürdürerek pazar 

liderli¤ini korudu. Bu do¤rultuda, 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›. 

Worldcard sahiplerine puan ve taksit gibi 

kampanya seçeneklerinin d›fl›nda Turkcell 

Haz›rkart ve fatural› hat cep telefonlar› için 

kontör / konuflma süresi verilebilen sistem 

altyap›s› gelifltirildi. Sektörde tek olan, ilk 

kez Nisan-May›s 2005 döneminde akaryak›t 

ve g›da sektörlerinde düzenlenen 

kampanyalarla tüketiciye duyurulan ve 

büyük ilgi gören bu uygulama kapsam›nda, 

1 milyonu aflk›n Worldcard müflterisi 

kontör / konuflma süresi kazand›. 

Kampanyan›n baflar›s› üzerine Haziran 

2005’te akaryak›t sektöründe tekrar› yap›ld›. 

Yap› Kredi sektörde bir ilki daha 

gerçeklefltirerek 13 Aral›k’ta H›zl›kontör 

uygulamas›n› gelifltirdi. Böylelikle Worldcard 

sahipleri, verecekleri bir talimatla kendilerine 

ya da yak›nlar›na ait Turkcell Haz›rkart hatl› 

cep telefonlar›na kontör yükleme kolayl›¤›na 

kavuflmufl oldu. Y›l sonuna kadar 20 bine 

ulaflan talimat say›s› ise büyük ilgi uyand›ran 

reklam kampanyas› ile desteklenen 

uygulaman›n baflar›s›n› kan›tlar nitelikteydi.

Sene bafl›nda Yap› Kredi Emeklilik ile 

iflbirli¤ine gidilerek bir ilk daha 

gerçeklefltirildi. Sigorta katk› paylar›n› 

Worldcard ile ödeyen Yap› Kredi Emeklilik 

kat›l›mc›lar›n›n Worldcard kredi kart› ile 

yapt›klar› al›flverifllerden kazand›klar› 

Worldpuanlar’›n›, Ak›ll› Ad›m bireysel 

emeklilik sistemine katk› pay› olarak 

aktarabilmesini sa¤layan yeni bir sistem 

gelifltirildi. Bugün emeklili¤iniz için kaç puan 

toplad›n›z? bafll›kl› kampanya kapsam›nda 

toplam 21.914 ifllem ve 498.605 YTL 

tutar›nda puan aktar›m› gerçeklefltirildi.

KRED‹ KARTLARI
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Kurumsal bankac›l›k alan›nda ise bir önceki 

y›l ödeme altyap›lar›na kazand›r›lm›fl olan 

esneklik ve fonksiyonellik sayesinde 

flirketlere ödeme ve tahsilat ifllemleri için 

ihtiyaç odakl›, h›zl› çözümlerin üretimine 

baflland›. Bunun yan› s›ra vergi, SSK ve 

Ba¤-Kur ödemeleri, ilgili kurumlarla yap›lan 

projeler ile gerçek zamanl› yap›ya 

kavuflturularak, bütün kanallardan 

müflterilerin güncel borçlar›n› görmeleri ve 

tahsilatlar›n› an›nda ilgili kuruma 

iletebilmeleri kolayl›¤› sa¤land›. Hem 

müflteri sadakati yaratan, hem de gelir 

sa¤layan bireysel ödeme sistemleri ise 

üniversiteler ve hizmet kurulufllar› ile gerçek 

zamanl› ödemeye olanak sa¤layacak flekilde 

hayata geçirildi.

1988’den bu yana otomatik para çekme 

makinelerinin (ATM) Türk halk› ile 

buluflturulmas›na öncülük eden Yap› Kredi, 

bu alandaki teknolojik üstünlü¤ünü 

sürdürmek için bafllatt›¤› ATM’lerin yaz›l›m 

ve donan›m yenileme çal›flmalar›n› 

geçti¤imiz y›l önemli ölçüde tamamlad›. 

Böylece çipkartlar›n kullan›m›na olanak 

sa¤layacak EMV uyumlulu¤u 

gerçeklefltirilmifl oldu. 2006 y›l› içinde bu 

yeni uygulaman›n da¤›t›m› planlan›yor. 

Yap› Kredi, her y›l oldu¤u gibi 2005’te de 

kredi kart› pazar pay›n›n daha da 

büyütülmesi, müflteri memnuniyetinin 

art›r›lmas› ve h›zla büyüyen pazar 

rekabetinde liderli¤in korunmas›na yönelik 

ciddi projeleri hayata geçirdi. Limit Art›r›m›, 

‹nternetten Baflvuru, Joker Vadaaa – Kifliye 

Özel ‹fllem, Bayi Ödüllendirme Sistemi, 

‹flyeri Erken Bloke Çözümü, Kanallardan 

Kartl› Ödeme, H›zl›kontör, Otomatik 

Baflvuru Takip, Müflteri ‹letiflim 

Operasyonu, Kart Hamili Portföy Yönetimi 

Projesi, Üye ‹flyeri Kârl›l›k Küpleri gibi yeni 

projeler gelifltirildi. Ayr›ca Issuer Fraud 

sisteminin etkinli¤inin eklenen yeni kurallarla 

kay›p çal›nt› kartlar› kapsamas› ve sistem 

kayna¤› kullan›m verimlili¤inin art›r›lmas› 

sa¤land›.

Yap› Kredi’nin 7 gün / 24 saat kesintisiz 

hizmet veren alternatif da¤›t›m kanallar› 

Teletel, Teleweb, Telemobil ve TeleVizyon’u 

kullanan S›n›rs›z Bankac›l›k müflterileri, 2005 

y›l›nda da hizmet kapsam› zenginlefltirilen 

bu kanallar arac›l›¤› ile; diledikleri zaman, 

diledikleri yerden, diledikleri yöntemle 

bankac›l›k ifllemlerini gerçeklefltirdiler. Y›l 

boyunca yüksek ifllem hacmi yaratan ve 

kârl›l›¤a katk› sa¤layan S›n›rs›z Bankac›l›k 

müflterilerinin say›s› 2005 sonu itibariyle 

750 bine yaklaflt›. Yap› Kredi bünyesindeki 

tüm hizmet kanallar›ndan yap›labilen 

bankac›l›k ifllemlerinin %78’i alternatif 

da¤›t›m kanallar›ndan gerçeklefltiriliyor.

2005’te Teleweb yenilikleri aras›nda, 

güvenlik seviyesini art›ran Ad›m Ad›m 

Güvenlik uygulamas›, sektörde yeni rekabet 

avantaj› yaratan online SSK, Ba¤-Kur ve 

fatura ödeme kolayl›¤› ve entegre 

kampanya sistemine Teleweb’in de dahil 

edilmesiyle, kullan›c›lara özel kampanyalar 

sunulmaya bafllanmas› yer ald›. Ayn› 

dönemde TelewebClub ve Teleweb

Temel hedefi Yap› Kredi müflterilerine 

sunulan tüm bankac›l›k ürün ve 

hizmetlerinin operasyonel verimlilik ve 

kaliteli hizmet anlay›fl›yla; h›zl›, kesintisiz, 

hatas›z ve müflteri beklentilerine uygun 

olarak sunulmas›n› sa¤lamak olan 

Yap› Kredi Operasyonlar Yönetimi, 

çal›flmalar›n› geçti¤imiz y›l da bu hedefler 

do¤rultusunda sürdürdü.

Hizmet üretiminin her aflamas›nda tüm 

kaynaklar›n etkin ve verimli kullan›larak 

maliyetlerin düflürülmesi ve hizmet 

kalitesinin art›r›lmas› amac›yla; toplam

416 olan Yap› Kredi flubelerinin krediler ve 

d›fl ifllemlerle ilgili operasyonlar›n›n merkezî 

olarak, banko ifllemlerinin ise flubelerde 

gerçeklefltirilmesine devam edildi. Böylece, 

Yap› Kredi’nin güçlü teknolojik altyap›s›ndan 

al›nan destekle tüm ifllemlerin verimli, h›zl› 

ve güvenilir bir flekilde gerçeklefltirilmesi 

sa¤land›. Bununla birlikte, nakit 

operasyonlar›, çek ve senetlerin ifllenmesi 

ile ilgili operasyonlar, bask› ve postalama 

ifllemlerinin de merkezî olarak 

gerçeklefltirilmesine devam edildi.

1980’li y›llarda h›zland›rd›¤› teknolojik altyap› 

yenileme çal›flmalar›yla bankac›l›k 

sektöründe birçok ilke imza atan Yap› Kredi; 

böylece, dünyan›n geliflmifl ülkelerindeki 

bankac›l›k uygulamalar›n›n önüne geçerek 

2005 y›l› boyunca da müflterilerini ça¤dafl 

bankac›l›k ürün ve hizmetleriyle tan›flt›rd›. 

Yap› Kredi, müflterilerine alternatif da¤›t›m 

kanallar›ndan daha güvenli hizmet 

verebilmek için pek çok yeni ad›m att›. Bu 

kapsamda, internet bankac›l›¤› hizmeti 

Teleweb’in ana sayfas›, kifliye özel finansal 

portala dönüfltürüldü. Bu sayfadan finansal 

haber ve bilgilere eriflimin yan› s›ra, 

Yap› Kredi’nin internet üzerinden sundu¤u 

bankac›l›k, bilgilendirme ve hat›rlatma 

servisleri, mobil ödeme ve al›flverifl 

hizmetlerine ayn› noktadan tek flifre ile 

ulafl›m kolayl›¤› getirildi. Banka bünyesinde 

bireysel bankac›l›k müflterilerine ait 

ifllemlerin daha yak›ndan izlenebilmesi ve 

yönetilebilmesine olanak tan›yan raporlama 

sistemi gelifltirilerek genel müdürlük ve 

flube çal›flanlar›n›n kullan›m›na sunuldu. 

Bunun yan› s›ra Yap› Kredi; müflterilerinin 

Teleweb’i, kendi tercihlerine göre 

k›s›tlamalar koyarak kullanmalar›na olanak 

tan›yan güvenlik ayarlar›n› hayata geçirdi. 

Sesli yan›t sisteminde ise hem güvenli¤i 

art›rmaya yönelik, hem de ifllem 

seçeneklerinin artmas›n› sa¤layan anahtar 

flifre uygulamas› devreye sokuldu. Bunun 

d›fl›nda ça¤r› merkezi görüflmelerinin ses 

kay›tlar›n›n tutulmas› ve bu kay›tlara 

gerekti¤inde eriflimi sa¤layan sistemlerde 

yenilemelere gidildi.

Mali aç›dan verimlili¤ini ve baflar›s›n› 

kan›tlam›fl kampanyalar›n planlanmas› ve 

yürütülmesini sa¤layan sistem, 2005’te 

çok ad›ml› kampanyalar› da destekleyecek 

flekilde gelifltirildi. Bu sayede, Teleweb de 

düflük maliyetle kampanya düzenlenebilen 

kanallar aras›na eklendi.

OPERASYONLAR

TEKNOLOJ‹

ALTERNAT‹F
DA⁄ITIM KANALLARI
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ayr›nt›l› bilgiye geçti¤imiz y›l da kesintisiz 

ulaflma olana¤› buldular. 2004’te hayata 

geçirilen Yeni ‹fle Alma Projesi ile 2005 

y›l›nda da ifle baflvuru ve kabulün her 

aflamas› kolayl›kla izlenerek dinamik 

altyap›n›n devaml›l›¤› sa¤land›.

Yap› Kredi müflteri memnuniyeti, bankan›n 

Kalite ve ‹letiflim Yönetimi taraf›ndan, 

geçti¤imiz y›l da farkl› göstergeler arac›l›¤›yla 

düzenli olarak izlendi. Müflteri flikayetleri, 

bilgi talepleri ve öneriler titizlikle incelendi, 

tek tek yan›tland› ve genel sonuçlar› üst 

yönetime ve ilgili birimlere düzenli 

raporlamalarla bildirildi. Ayr›ca tüketici haklar› 

ile ilgili di¤er organlar arac›l›¤›yla ulaflt›r›lan 

tüm baflvurular da Yap› Kredi iletiflim 

standartlar› çerçevesinde yan›tland›.

2005’te, flube çal›flanlar›n›n baflar›lar›n› 

ödüllendirmek, ifl motivasyonlar›n› art›rmak 

ve daha verimli, kaliteli hizmet sunmaya 

teflvik etmek amac›yla, Dönemlik 

Performans De¤erlendirme ve Prim Sistemi 

devreye sokuldu. Ayr›ca, kurum bünyesinde 

verimlili¤in art›r›lmas›, hizmet kalitesinin 

iyilefltirilmesi, ifllem ve bilgi ak›fllar›n›n 

gelifltirilmesi ve risklerin en alt seviyeye 

indirilmesine yönelik olarak Yap› Kredi 

çal›flanlar› taraf›ndan aktar›lan tüm öneriler 

takip edildi ve uygulamaya al›nanlar› 

ödüllendirildi. 

Ayn› dönemde, Yap› Kredi stratejilerini 

destekleme ve personelle düzenli iletiflim 

kurmay› amaçlayan kurum içi dergi, 

televizyon ve elektronik iletiflim ortam›n›n 

yönetimi, önemli toplant›lara içerik deste¤i, 

kurum içi iletiflim standartlar›n›n 

uygulanmas›n›n takibi çal›flmalar› da 

sürdürülen di¤er etkinlikler aras›nda yer 

ald›.

Bilginin kayda geçirilerek 

kurumsallaflt›r›lmas› ve do¤ru kiflilere, do¤ru 

zamanda, do¤ru bilginin ulaflmas› için 

kurulan teknoloji altyap›s› gelifltirildi. Banka 

içinde bilgi, tecrübe ve en iyi uygulamalar›n 

etkin bir flekilde paylafl›labilmesi, 

yönetilebilmesi ve kullan›labilmesi için daha 

bütünsel ve sistematik bir yaklafl›m 

benimsendi.

Mevcut çal›flanlar›n bilgi ve becerilerini 

art›rarak görevlerini en iyi flekilde yerine 

getirmelerini sa¤lamak, yeni çal›flanlar› ise 

görevlerine haz›rlamak amac›yla yap›lan 

e¤itim etkinlikleri 2005 y›l›nda da sürdürüldü. 

Düzenlenen e¤itimlerin büyük bir bölümü, 

konular›nda uzman 218 banka içi e¤itmen 

taraf›ndan verildi. Y›l boyunca düzenlenen 

998 e¤itim program› ve seminere toplam 

13 bin 482 kat›l›m oldu. E¤itim etkinliklerinin 

%83’ünü e¤itim programlar›, kalan 

bölümünü ise seminerler oluflturdu. Göreve 

yeni bafllayan çal›flanlar için farkl› e¤itim 

yaklafl›mlar›na göre haz›rlanan on alt› temel 

e¤itim program› ile toplam 581 gün e¤itim 

verildi. Tüm bu çal›flmalara paralel olarak 

sistem altyap›s› ve uygulama de¤iflikli¤ini 

içeren e-flube e¤itimleri de dahil olmak 

üzere uzaktan e¤itimlere de 20 binin 

üzerinde kat›l›m gerçekleflti.

üyelikleri birlefltirilerek internet üzerinden 

sunulan tüm hizmetlere tek bir üyelikle 

eriflim kolayl›¤› getirildi ve online üyelik 

baflvurusu olana¤› sa¤lanarak üye olma 

süreci kolaylaflt›r›ld›. Ticari kullan›c›lar için 

ise e-ajanda ve iflletme yönetimine yönelik 

yard›mc› bir yaz›l›m olan Plan Program 

hizmetleri devreye al›nd›.

1.469 adet ATM ile özel sektör bankalar› 

aras›nda en genifl üçüncü ATM a¤›na sahip 

olan Yap› Kredi’nin müflteri memnuniyetini 

sa¤lamaya yönelik giriflimleri aras›nda; Cebe 

Havale ifllemleri, Bo¤aziçi Üniversitesi 

online ödemeleri, ba¤›fl yap›labilen 

kurumlar›n say›s›n›n art›r›lmas›, talimats›z 

‹GDAfi ödemelerinin yap›labilmesi ile flifre 

tan›mlama ve müflteri kullan›m›n› 

kolaylaflt›rmaya yönelik çal›flmalar yer ald›. 

Bunlarla birlikte, 2005’te bafllat›lan ve 

2006’n›n ilk çeyre¤inde tamamlanmas› 

planlanan ATM donan›m ve yaz›l›m 

gelifltirme çal›flmalar› geçti¤imiz y›l boyunca 

devam etti. Bu çal›flman›n bitiminde, 

Yap› Kredi ATM’lerinde çeflitli animasyon 

ve görsel özelliklerin kullan›labilmesi dahil 

pek çok yenilik ve altyap› iyilefltirmesi 

devreye girmifl olacak.

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

bel kemi¤ini oluflturan Yap› Kredi Ça¤r› 

Merkezi 2005 y›l›nda da Yap› Kredi 

müflterilerine en iyi ve en h›zl› hizmeti 

vermeyi sürdürdü. Kurulan Otomatik Arama 

Sistemi ile pek çok ürün tan›t›m› ve sat›fl› 

faaliyetinde, flube ile birbirini tamamlar 

nitelikte baflar›l› kampanyalara yer verildi. 

Online Müflteri Hizmetleri uygulamas› y›l 

sonuna do¤ru telefonun yan› s›ra internet 

arac›l›¤› ile de müflteri hizmeti vermeye 

bafllad›.

Mobil platformda ise Turkcell ile iflbirli¤i 

do¤rultusunda gelifltirilen SIMPlus64 Mobil 

Bankac›l›k hizmeti kapsam›na Cebe Havale 

ifllem seçene¤i eklenerek Türkiye’de ilk 

defa güvenli olarak, istenen herhangi bir 

cep telefonu numaras›na para transferi 

ifllemi yapabilme olana¤› sunuldu.

Yap› Kredi ‹nsan Kaynaklar›, 2005’te de 

kaliteli ve nitelikli hizmetin temel unsurunun 

insan oldu¤u gerçe¤iyle yoluna devam 

ederek, kurumsal stratejisi ve hedefleriyle 

uyum içerisinde sürdürdü¤ü uygulamalar›n›; 

de¤iflen ve geliflen koflullar›n yan› s›ra   

Yap› Kredi çal›flanlar›ndan al›nan öneriler 

do¤rultusunda gelifltirmeye devam etti.

2005 sonu itibariyle, bankan›n toplam 

çal›flan say›s› 10.211’e ulaflt›. %56’s› kad›n, 

%62’si yüksekokul ve lisans üstü ö¤renim 

diplomas› sahibi olan Yap› Kredi 

çal›flanlar›n›n %11’lik bölümü ise en az bir 

yabanc› dil biliyor.

Bankac›l›k sektöründe insan kaynaklar› 

alan›nda bir ilk olarak hayata geçirilen 

TeleYan›t ve WebYan›t sistemleri sayesinde 

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›na dair her türlü

‹NSAN
KAYNAKLARI YÖNET‹M‹
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rahatl›k ve daha az ödeme avantajlar›na 

dikkat çekilerek sektörde s›kl›kla yer alm›fl 

kolay ve h›zl› iflleme odakl› genel 

söylemlerden ayr›flan bir ses tonu yakaland›.

Yap› Kredi 2005 y›l› süresince; iki ayda bir 

yay›nlanan 30 bin tirajl› Gold Style, y›lda 

dört kez 15 biner adet bas›lan Bizler dergisi 

ve ayl›k e-dergi Weburada gibi sürekli 

yay›nlar›na devam etmenin yan› s›ra  

Dolmabahçe Saray›nda düzenlenen 61. Y›l 

Kutlama Gecesi, Nice Y›llara geceleri ve 

entegrasyon toplant›lar›n› gerçeklefltirdi.

Yap› Kredi Yay›nlar› ise 2005 y›l›nda da 

piyasadaki en büyük pazar pay›na sahip 

kurum ve en çok satan yay›nevi olmay› 

sürdürdü. Bu y›l içerisinde 143 ilk ve 277 

tekrar bask› olmak üzere 420 adet kitap 

yay›mlanarak toplam kitap say›s›nda 2.284’e 

ulafl›ld›. Edip Cansever, Abdülhak fiinasi 

Hisar, Latife Tekin, Hilmi Yavuz ve Özen 

Yula, YKY’ye kat›lan isimler oldu. Booker 

ödüllü Kazuo Ishiguro ve Ian McEwan ile 

Alman felsefeci Jürgen Habermas ve 

Nobelli yazar V.S. Naipaul’un kitap haklar› 

al›nd›. 2005’te Avrupa Kültürel Yay›nlar 

Birli¤i Eurozine toplant›s›na ev sahipli¤i 

yapan YKY, y›l boyunca Yap› Kredi Kültür 

Merkezi, Dolmabahçe Saray› ve TÜYAP'ta 

17 önemli sergi, Kültür Merkezi’nde ise 

150’yi aflk›n etkinlik gerçeklefltirdi.

2005’te Yap› Kredi’nin yo¤un bankac›l›k 

faaliyetleri ile dolu y›ll›k takvimi, reklam ve 

halkla iliflkiler çal›flmalar›n›n da ayn› h›zda 

devam etmesini sa¤lad›. ‹letiflim 

çal›flmalar›nda dönemsel kampanyalar›n 

yan› s›ra, yeni hizmet ve ürünlerin tan›t›m›na 

da a¤›rl›k verildi.

Kredi kartlar›nda, g›da ve akaryak›t sektörüne 

yönelik kampanyalar aras›nda, her iki sektörü 

de kapsayan ve 2005 yaz›nda gerçeklefltirilen 

100 Worldpuan Hediye! kampanyas›, nefleli 

Worldpuanlar’la giderek dolan Worldpuan 

havuzu benzetmesi ile dinamik bir kampanya 

olarak büyük be¤eni toplad›. Bunu takiben, 

Carrefour’un World Üye ‹flyeri a¤›na 

kat›lmas›n› duyuran bir baflka reklam 

çal›flmas›nda ise Worldpuanlar bu kez de 

tüketiciyle Havadan Worldpuan slogan›nda 

bulufluyorlard›. Güzide Duran’›n ve 

Worldpuanlar’›n baflrolde oldu¤u ve bir moda 

çekimi setinin canland›r›ld›¤› Moda 

Kampanyas› ise, sektörde +4 Worldtaksit 

olana¤› sunan Worldcard’›n y›l sonuna do¤ru 

en çok ses getiren kampanyalar›ndan 

birisiydi. Worldcard’›n tombala fikri etraf›nda 

kurgulad›¤› reklam filminde kullan›c›lar›na 

Tüketicisini düflünen kredi kart›! söylemiyle 

seslendi¤i, y›lbafl› al›flverifllerine yönelik 

20 YTL de¤erinde Worldpuan hediye 

promosyonu ve Turkcell ile ortaklafla 

düzenlenen Worldpuanlar do¤umhanede 

konulu H›zl›kontör ise Yap› Kredi 

müflterilerinin memnuniyetle karfl›lad›¤› di¤er 

kampanyalar oldu.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde, Anneler 

Günü’nde AÇEV ile ortak düzenlenen 

çal›flma ise Worldpuanlar’›n ellerinin okul 

öncesi çocuk e¤itiminde en büyük rol sahibi 

olan annelere uzatt›¤› görüntüyle hat›rlarda 

kald›. Di¤er özel günler için haz›rlanan 

etkinlikler ve 2005 Marka Konferans› 

sponsorlu¤u ile de World markas›n›n farkl› 

hedef kitleler nezdindeki liderlik alg›s›n›n 

pekifltirilmesini sa¤lad›. 

2005’in iletiflim çal›flmalar›nda Yap› Kredi, 

bireysel ve kurumsal bankac›l›kta mevcut 

ürünlerinin daha etkin kullan›lmas›na 

odakland›. Benim Param sistemine yönelik 

olarak, lansmanda sunulan faydalar 

hat›rlat›ld›; üyelerin deneyimlerinden 

yararlan›larak, henüz Benim Param 

müflterisi olmayanlar›n da sisteme 

geçmeleri teflvik edildi. Yat›r›m fonlar› 

iletifliminde uzmanl›k, ifllem h›z› ve kolayl›¤›, 

yüksek getiri gibi olanaklar, basit fakat dikkat 

çekici bir tonda aktar›l›rken, tüketici 

kredilerinde ise otomobil ve son dönemde 

büyük önem kazanan konut kredisi öne 

ç›kar›ld›. Segment iletifliminde Beyaz 

Gömlekliler ve Üniversite Bankac›l›¤› 

faaliyetlerine devam edildi. Tüm bu 

kampanyalarda Yap› Kredi’nin bireysel 

bankac›l›k alan›nda, ihtiyaçlar› öngörebilen 

uzman yaklafl›m›n›n alt› bir kere daha çizildi.

Kurumsal bankac›l›k iletifliminde, ticari kredi 

kampanyas› ile flirketlerin her türlü kredi 

ihtiyaçlar›n›n Yap› Kredi’den kolayl›kla 

karfl›lanabilece¤i vurguland›. Alternatif 

da¤›t›m kanallar›nda ise 40 kat kampanyas› 

ile daha önceden üzerinde durulmayan

REKLAM ve
HALKLA ‹L‹fiK‹LER
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• Faaliyet alan› : Turkcell’in Muhabbet Hat / Muhabbet Kart ile sunulan önceden ödemeye 

dayal› sisteminin pazarlanmas›

• Sermayesi : 14.000.000 YTL

• ‹fltirak oran› : 7.000.000 YTL (%50) 

• 2005 faaliyetleri	: A¤ustos 1999’da faaliyete geçen ve ülke genelinde 25 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.

2005’te uygulamaya konulan baflar›l› pazarlama ve sat›fl stratejileri sonucunda, A-Tel’in 

dakika sat›fllar› 600 milyon dakikaya, net sat›fllar› ise 591.000.000 YTL’ye ulafl›rken abone 

say›s› da bir önceki y›la göre %13 artarak 5,3 milyona yükseldi.

A-Tel’in bu baflar›s›n›n arkas›nda, Muhabbet Hat ve Muhabbet Kart’›n kolayca eriflilebilir 

ve faturas›z olmas› özelliklerinin yan› s›ra Turkcell’in üstün teknolojik alt yap›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.

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

• Sermayesi : 50.000 YTL

• ‹fltirak oran› : 50.000 YTL (%100) 

• 2005 faaliyetleri : ‹stanbul Levent’teki 8.900 metrekarelik flirket arsas› üzerinde 1997’de 

bafllat›lan ifl yeri inflaat projesi tamamland› ve iskâna aç›ld›. Ofis katlar›n›n sat›fl ifllemleri 

tamamland›, kalan bölümlerin ise pazarlama ve sat›fl çal›flmalar›na devam ediliyor.

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

• Sermayesi : 75.000.000 ‹sviçre frang› 

• ‹fltirak oran› : 23.000.000 ‹sviçre frang› (%30,67) 

• 2005 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, Türki cumhuriyetler ile Orta Do¤u ve Kuzey Afrika ülkeleri 

oluflturuyor. Bankan›n 2005’te toplam aktifleri 1,1 milyar; net kâr› ise 7,1 milyon ‹sviçre 

frang› olarak gerçekleflti.

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

• Sermayesi : 9.416.978 YTL 

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

• 2005 faaliyetleri : Geçti¤imiz y›l, inflaat ve endüstri alanlar›nda faaliyet gösteren ifltiraklerin 

veriminin art›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 299 ba¤›ms›z bölüm ve süpermarket sat›ld›. 243’ünün 

sat›fl› yap›lm›fl 255 ba¤›ms›z bölüm ve dört bloktan oluflan A Blok inflaat› ise Haziran 2005’te 

bitirildi. Kalan on iki adet dairenin sat›fl ve pazarlama çal›flmalar› devam ediyor.

A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.fi.

Akdeniz Marmara Turizm ve Tic. A.fi.

Banque de Commerce et de Placements S.A.

Bay›nd›rl›k ‹flleri A.fi.

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

• Sermayesi : 51.402.136,22 YTL

• ‹fltirak oran› : 7.607.516,16 YTL (%14,80)  

• 2005 faaliyetleri : Yap› Kredi’nin mali olmayan ifltiraklerinin elden ç›kar›lmas› yönündeki 

genel stratejisi paralelinde; turizm sektöründe faaliyet gösteren Enternasyonal Turizm 

Yat›r›m A.fi. (Enternasyonal) ve ifltiraklerinin sat›fl› için gerekli çal›flmalar sürdürüldü. Söz 

konusu çal›flmalar sonucunda:

- 27 Ocak 2005’te, 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,

- 1 Mart 2005’te, 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

Enternasyonal Turizm Yat›r›m A.fi.
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- 13 May›s 2005’te ise Enternasyonal’in Sultanahmet Turizm A.fi.’deki 29 milyon YTL 

nominal de¤erli (%100) ve Atik Pasha Turizm A.fi.’de dolayl› olarak sahip oldu¤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 ve hisse devri 

ifllemleri tamamland›. 

- Ayr›ca, 1993’te kurulan ve Enternasyonal’in %100 ifltiraki olan Köro¤lu Turizm A.fi.’ye, 

Orman Bakanl›¤› taraf›ndan tahsis edilmifl Bolu - Köro¤lu Da¤lar› yak›nlar›ndaki arazi 

yat›r›mdan vazgeçilerek Orman Bakanl›¤›’na iade edildi. fiirketin Enternasyonal ile 

birlefltirilerek tasfiye edilmesi kararlaflt›r›ld›.

Söz konusu ifltirak sat›fl bedellerinin tümü tahsil edildi. Ayr›ca, Enternasyonal’e ait 

Club N Oteli’nin, GTI Turizm ve ‹flletmecilik Ltd. fiti.’ne 15 Nisan 2004’te 9 milyon Amerikan 

dolar› karfl›l›¤›nda sat›fl›ndan kaynaklanan 1.402.136,22 YTL tutar›ndaki gayrimenkul sat›fl 

kâr› sermayeye ilave edildi.

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

• Sermayesi : 48.000.000 Euro 

• ‹fltirak oran› : 30.200.000 Euro (%62,92) 

• 2005 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›. 

Uluslararasi ticaretin finansman›, kurumsal ve bireysel bankac›l›k alanlar›nda faaliyet 

gösteren Frankfurt merkezli bankan›n Hamburg’da da tam bankac›l›k hizmeti veren bir 

flubesi bulunuyor. Bankan›n 2005 y›l› aktif toplam› 220 milyon Euro, özkaynaklar› 

64,7 milyon Euro ve y›l sonu net faaliyet kâr› 3 milyon Euro olarak gerçekleflti.

Yap› Kredi Bank (Deutschland) A.G.

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

• Sermayesi : 58.000.000 YTL

• ‹fltirak oran› : 406 YTL (%0,0007) 

• 2005 faaliyetleri : Yap› Kredi Emeklilik, emeklilik dal›nda geçti¤imiz y›l›n sonunda 

119 bine ulaflan sözleflme say›s› ile 2003’ten bu yana devam eden sektör liderli¤ini korudu, 

2005’te 100 milyon YTL emeklilik yat›r›m fonu büyüklü¤üne ve 100 bin kat›l›mc› say›s›na 

ulaflan ilk flirket oldu. Y›l sonu itibariyle Yap› Kredi Emeklilik taraf›ndan yönetilen emeklilik 

yat›r›m fonlar›n›n tutar›n›n 190 milyon YTL'yi aflt›¤› görüldü. Hayat sigortac›l›¤› alan›nda 

ise, 2005 sonuna kadar toplam 116,5 milyon YTL tutar›nda hayat primi elde edilirken 

sigortal›lar›n birikim tutar› da 603 milyon YTL’ye ulaflt›.

Yap› Kredi Emeklilik taraf›ndan sektöre nitelikli eleman yetifltirmek amac›yla Bo¤aziçi 

Üniversitesi Yaflamboyu E¤itim Merkezi ve Watson Wyatt iflbirli¤i ile kurulan Bireysel 

Emeklilik ve Sigorta Akademisi Haziran ay›nda e¤itimlerine bafllad›.

• Faaliyet alan› : Faktoring ifllemleri  

• Sermayesi : 19.000.000 YTL

• ‹fltirak oran› : 18.997.145 YTL (%99,98) 

• 2005 faaliyetleri : Sektörde on üçüncü y›l›n› dolduran Yap› Kredi Faktoring, 2005’te 

yaklafl›k %10’luk bir pazar pay›na eriflirken; toplam cirosunu da %7 artt›rarak 1,13 milyar 

Amerikan dolar›na yükseltti. fiirketin ifllem hacminin %37’sini yurtd›fl› ifllemler oluflturdu.

Yap› Kredi Faktoring, ihracatç›lara yurtd›fl› pazarlarda, 58 ülkede 185 muhabir ile deste¤ini 

2005’te de sürdürerek yurtd›fl› ifllemler pazar pay›n› yaklafl›k %20’ye ulaflt›rd›. Uluslararas› 

faktoring zinciri (FCI) üyelerinin de¤erlendirmesi sonucu, ihracat ifllemleri hizmet kalitesinde 

çok iyi s›fat›yla derecelendirilmesi ve ciroda elde edilen dünya alt›nc›l›¤›, flirketin uluslararas› 

platformda sürdürdü¤ü baflar›lar aras›nda yer ald›.

• Faaliyet alan› : Finansal kiralama ifllemleri

• Sermayesi : 102.000.000 YTL

• ‹fltirak oran› : 79.040.013,36 YTL (%77,49)

• 2005 faaliyetleri : Yap› Kredi Finansal Kiralama’n›n 2005’te yat›r›m miktar› ve pazar pay› 

s›ras›yla 168 milyon Amerikan dolar› ve %4 olarak gerçeklefltirildi. Tüm Yap› Kredi flubeleri 

ve Ankara, ‹zmir, Bursa ve Adana’daki temsilcilikleri arac›l›¤›yla Türkiye’nin her bölgesindeki 

yat›r›mc›ya ulaflabilen flirket, ayr›ca Multilease Association’da Türkiye’yi temsil eden tek 

kurulufl olma özelli¤ini koruyor.

Yap› Kredi Emeklilik A.fi.

Yap› Kredi Faktoring A.fi.

Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O.
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• Faaliyet alan› : Finans sektöründe faaliyet gösteren flirketlere ifltirak etmek

• Sermayesi : 59.000.000 Euro 

• ‹fltirak oran› : 59.000.000 Euro (%100) 

• 2005 faaliyetleri : Kas›m 1999’da Amsterdam’da kurulan flirket, Yap› Kredi’nin finans 

sektöründe faaliyet gösteren yurtd›fl› ifltirakleriyle ilgili sermaye hareketleri, risk yönetimi, 

uluslararas› finansman çal›flmalar› ile bütçe ve planlama konular›ndaki faaliyetlerini geçti¤imiz 

y›l da sürdürdü. fiirket, Hollanda merkezli Yap› Kredi Bank Nederland N.V.’nin tamam›na, 

Almanya merkezli Yap› Kredi Bank (Deutschland) AG’nin ise %35’ine sahip bulunuyor.

Yap› Kredi Holding B.V.

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

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

• Faaliyet alan› : Gayrimenkul ve gayrimenkule dayal› sermaye piyasas› araçlar›ndan 

oluflturulan portföyün yönetimi

• Sermayesi : 40.000.000 YTL

• ‹fltirak oran› : 10.904.000 YTL (%27,26)

• 2005 faaliyetleri : Y›l sonu net aktif de¤eri 72 milyon Amerikan dolar›na yaklaflan

Yap› Kredi - Koray’›n portföyünde ‹stanbul-‹stanbul, Riva, Elit Residence, Kemer Country 

Yal›konaklar Residence / Beyazkonaklar, ‹stanbul Zen, ‹stanbul Bis ve %50 ortakl›kla 

Evidea konut projelerinin yan› s›ra Beyo¤lu Narmanl› Han ve Yap› Kredi Plaza ofis katlar› 

yer al›yor. Ayr›ca, 2005’te Yap› Kredi Koray’›n ilk ticari projesi Neo al›flverifl merkezinin 

inflaat›na da baflland›. Toplam 204 ünitelik ‹stanbul-‹stanbul projesinde, kalan son ünitenin 

de sat›fl›yla y›l sonunda toplam 60 milyon Amerikan dolar› ciro; 74 ünitelik ‹stanbul Zen 

projesinde 24 ünitenin daha sat›fl›yla toplam 72 ünitenin sat›fl›yla 18,3 milyon Amerikan 

dolar› ciro; 112 ünitelik ‹stanbul Bis projesinde 80 ünitenin sat›fl›yla 16,6 milyon Amerikan 

dolar› ciro; 473 ünitelik Evidea projesi kapsam›nda ise 347 ünitenin daha sat›fl›yla toplam 

457 ünitenin sat›fl›yla 74,3 milyon Amerikan dolar› ciro elde edildi. Bunlara ek olarak, 

Yap› Kredi Plaza’da bulunan 10 kat›n beflinin sat›fl›ndan da 9,7 milyon Amerikan dolar› ciro 

sa¤land›. 

Yap› Kredi - Koray’›n Romanya merkezli GKY Real Estate Investments S.A. flirketine

2 milyon Amerikan dolar› ve YKS Tesis Yönetim Hizmetleri A.fi.’ye 153 bin Amerikan 

dolar› tutar›ndaki ifltiraklerinde ise herhangi bir de¤ifliklik olmad›.

Yap› Kredi Moscow

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

• Sermayesi : 600.000 YTL

• ‹fltirak oran› : 599.960 YTL (%99,99)

• 2005 faaliyetleri : fiirket, y›l içindeki etkinlikleriyle, 2005’te de Türkiye’nin kültür - sanat 

gündemini yönlendiren öncü rolünü sürdürdü. Y›l içinde bas›m› gerçekleflen 143 yeni 

kitapla kuruluflundan bu yana yay›mlad›¤› kitaplar›n say›s›n› 2.284’e ç›kard›. Y›l içinde 

Yap› Kredi Kültür Merkezi’nde on dört; Dolmabahçe Saray›’nda iki sergi düzenlendi. Di¤er 

etkinlikler kapsam›nda ise müzikli dinleti, tiyatro, sinema, düflünce toplant›lar› ve yerel 

etkinlikler olmak üzere y›l boyunca 152 gösteri ve dinletiye yer verildi.

Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi.

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

• Sermayesi : 478.272.000 Ruble 

• ‹fltirak oran› : 477.520.000 Ruble (%99,84) 

• 2005 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’un 2005 sonu itibariyle aktif 

toplam› 121 milyon Amerikan dolar›na ulaflt›.

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

• Sermayesi : 1.500.000 YTL

• ‹fltirak oran› : 450.000 YTL (%30) 

• 2005 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 geçti¤imiz y›l da sürdürdü. Yönetti¤i 

portföylerin toplam büyüklü¤ü 2005 sonu itibariyle 3,2 milyar YTL seviyesine ulaflan    

Yap› Kredi Portföy Yönetimi, pazardaki toplam yat›r›m fonlar›n›n %10,1; bireysel emeklilik 

fonlar›n›n ise %16,7’lik k›sm›n›n yönetimini elinde bulunduruyor. fiirketin ileriye yönelik 

hedeflerini, h›zl› büyüyen bireysel emeklilik fonlar›nda avantajl› konumunu sürdürmek ve 

yat›r›m fonlar› alan›ndaki etkinli¤ini art›rmak oluflturuyor.
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Yap› Kredi Sigorta A.fi.

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

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

• Sermayesi : 80.000.000 YTL

• ‹fltirak oran› : 53.788.092 YTL (%67,24) 

• 2005 faaliyetleri : Yap› Kredi Sigorta için 2005’in en önemli geliflmesi, hakim orta¤› 

Yap› Kredi’nin sahiplik durumunun aç›kl›¤a kavuflmas›n›n ard›ndan yeni vizyon ve hedeflerin 

belirlenmesi oldu.

Di¤er yandan, Kasko ürünü için aktüeryal çal›flmalar yap›ld› ve yeni fiyatland›rma esaslar› 

kullan›lmaya baflland›. Sa¤l›k d›fl› elementer branfllar›n yaz›l›m güncellemesi için çal›flmalar 

bafllat›ld›. 2006 y›l›nda da analiz ve yaz›l›m süreçleri devam edecek olan projenin 2007 y›l› 

içerisinde uygulamaya al›nmas› planlan›yor. Müflteri memnuniyetini art›rmaya yönelik 

çal›flmalar 2005 y›l›nda da devam etti ve anlaflmal› sa¤l›k kurumlar› ve servislere yenileri 

eklendi.

2005 sonunu 470 milyon YTL ciro ve %7.2 pazar pay› ile tamamlayan Yap› Kredi Sigorta 

A.fi.’nin , net aktif toplam› ise ayn› dönem sonunda 470 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r.

Yap› Kredi Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi.

• Faaliyet alan› : Yurt içinde ve yurt d›fl›nda 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) 

• 2005 faaliyetleri : Yap› Kredi Yat›r›m, kuruldu¤undan bu yana sermaye piyasalar›n›n 

önde gelen arac› kurumlar›ndan birisi olarak faaliyette bulundu¤u tüm piyasalarda konumunu 

2005’te de korudu. Piyasa koflullar›nda yaflanan yo¤un rekabete karfl›n, genifl ürün 

yelpazesi, konusunda uzman personeli, güçlü teknik altyap›s› sayesinde sermaye piyasalar› 

toplam ifllem hacminde 101.691 milyon YTL ifllem hacmi ile üçüncü, hisse senedi ifllem 

hacminde ise 21.319 milyon YTL ifllem hacmi ile yedinci s›rada yer alma baflar›s›n› gösterdi. 

fiirket, sermaye piyasas› arac› kurumlar› aras›ndaki konumunu 2006’da daha da yukar› 

seviyelere tafl›may› amaçl›yor.

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

• Sermayesi : 25.140.000 YTL

• ‹fltirak oran› : 2.788.528,90 YTL (%11,09) 

• 2005 faaliyetleri : Yap› Kredi Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi., 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›¤› olarak kuruldu. Sektörde faaliyet gösteren 26 kurulufl 

aras›nda büyüklük aç›s›nda üçüncü s›rada yer alan flirket, 2005’te de h›zl› büyüme 

temposunu sürdürdü. Kay›tl› sermaye tavan› 50 milyon YTL, ödenmifl sermayesi ise 

25,1 milyon YTL olan flirketin portföy büyüklü¤ünde ise geçti¤imiz y›l sonu itibariyle 

%33,2 oran›nda bir art›fl kaydedildi. fiirket hisselerinin %89,4’ü ‹MKB’de ifllem görmeye 

devam ediyor.

Di¤er ‹fltirakler

Yap› Kredi ile Çukurova Holding A.fi. aras›nda yap›lan al›m - sat›m ve opsiyon sözleflmeleri 

çerçevesinde; Turkcell ‹letiflim Hizmetleri A.fi., Turkcell Holding A.fi., Digital Platform 

‹letiflim Hizmetleri A.fi. ve Fintur Technologies B.V.’deki Yap› Kredi hisseleri Çukurova 

Grubu flirketlerine devredildi. Turkcell ‹letiflim ve Turkcell Holding hisselerinin sat›fl›ndan 

elde edilen 1.144.317.800,62 YTL tutar›ndaki ifltirak sat›fl kazanc›n›n Yap› Kredi sermayesine 

ilave edilmesi kararlaflt›r›ld›. Ayr›ca, mali olmayan banka ifltiraklerinin elden ç›kar›lmas› ve 

elde edilen kaynaklar›n bankac›l›k faaliyetlerine aktar›lmas› kapsam›nda, Bosen Enerji 

Elektrik Üretim A.fi.’deki Yap› Kredi hissesinin sat›fl› gerçeklefltirildi.
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YÖNET‹M UYGULAMALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER



Rüfldü SARAÇO⁄LU
Görevi: Yönetim Kurulu Baflkan›

Görev Süresi: 28.09.2005’den itibaren

Doktora e¤itimini ABD’de, Minnesota 

Üniversitesi’nin Ekonomi bölümünde 

tamamlayan Rüfldü Saraço¤lu, 1975-77 

y›llar› aras›nda Amerikan Federal Reserve 

Bank bünyesindeki araflt›rma bölümünde, 

1977-79 aras›nda ise Boston College, 

Massachusetts’te ö¤retim üyesi olarak 

çal›flt›. Daha sonra Washington merkezli 

Uluslararas› Para Fonu’nun (IMF) ekonomist 

kadrosuna dahil oldu.

1984’te yurda dönerek T.C. Merkez Bankas› 

bünyesinde önce Araflt›rma Planlama ve 

E¤itim Genel Müdürü olarak çal›flt›ktan 

sonra 1986’dan itibaren bir buçuk y›l süreyle 

Baflkan Yard›mc›s› ve takip eden alt› y›l 

boyunca Baflkan s›fat›yla görev yapt›. Daha 

sonra 1995 sonuna kadar iki y›l› aflk›n 

süreyle Makro Dan›flmanl›k flirketinin 

Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›n› yapt›. 1996’da 

siyasete at›larak ‹zmir milletvekili seçilen 

Saraço¤lu, bu görevine Nisan 1999’daki 

emeklili¤ine dek devam etti.

Mart 2003’te Koç Holding’de halen 

sürdürdü¤ü Finansman Grubu Baflkanl›¤› 

pozisyonuna getirilen Rüfldü Saraço¤lu; 

28 Eylül 2005 tarihindeki Yap› Kredi 

Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›s›ndan bu 

yana Yap› Kredi Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› 

ve Hukuk Komitesi Üyeli¤i görevlerini 

sürdürüyor.

Seyit Kemal KAYA

Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi ve

Genel Müdür

Görev Süresi: 28.09.2005’den itibaren

Üniversite e¤itimini ABD’de Kansas 

Üniversitesi ‹fl ‹daresi bölümünde alan 

Seyit Kemal Kaya, mezuniyeti sonras› bir 

y›l süreyle Kaliforniya’da Better Book Inc. 

fiirketinde müflteri temsilcisi olarak çal›flt›. 

Yurda döndükten sonra ifl hayat›na Eylül 

1985’ten itibaren Yap› Kredi çat›s› alt›nda 

devam eden Kaya, uzmanl›ktan müdür 

yard›mc›l›¤›na (1990) ve daha sonra bölüm 

yönetmenli¤ine (1991) yükseldi. Nisan 

1996’da Genel Müdür Yard›mc›l›¤›na 

atand›. Dört y›l bu görevi sürdürdükten 

sonra Haziran 2000’de Koçbank’ta 

Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve 

bafllad›. Seyit Kemal Kaya, A¤ustos 

2003’te atand›¤› Koçbank Genel Müdürü 

pozisyonunun yan› s›ra 28 Eylül 2005 tarihli 

Yap› Kredi Ola¤anüstü Genel Kurul 

toplant›s›ndan sonra Yap› Kredi Genel 

Müdürü görevini üstlendi. 

Halil Sedat ERGÜR 

Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi 

Görev Süresi: 28.09.2005’den itibaren 

Sorumluluk Alan›: Kredi Komitesi, Gider 

Yönetimi ve Lojistik Hizmetler 

Lisans ve yüksek lisans diplomalar›yla 

ODTÜ Makine Mühendisli¤i bölümünden 

mezun olan Halil Sedat Ergür, akademik
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çal›flmalar›n› Ankara ‹ktisadi Ticari Bilimler 

Akademisinde ‹fl ‹daresi yüksek lisans› ve 

‹ngiltere’deki Manchester Üniversitesi Bilim 

ve Teknoloji Enstitüsü (UMIST) bünyesinde 

devam etti¤i yüksek lisans programlar›yla 

tamamlad›.

1984’te Citibank Genel Müdür Yard›mc›s› 

olarak görev alan Ergür, kariyerine daha 

sonra 1989-91 ve 1994-2000 y›llar› aras›nda 

s›ras›yla Impexbank ve Yap› Kredi Genel 

Müdür Yard›mc›s› olarak devam etti. Takip 

eden dönemde üç y›l boyunca Koçbank 

Genel Müdürü, 2003’ten bu yana da 

Koçbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 

yapan Ergür, 28 Eylül 2005 tarihinde yap›lan 

Yap› Kredi Ola¤anüstü Genel Kurul 

toplant›s›nda Yap› Kredi Bankas› Yönetim 

Kurulu Üyeli¤ine seçildi.

Fatma Füsun AKKAL BOZOK

Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 28.09.2005’den itibaren

Sorumluluk Alan›: Denetim Komitesi, 

Ba¤›ms›z Denetim Komitesi, Hukuk 

Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)  

Füsun Akkal Bozok, akademik e¤itimini 

Bo¤aziçi Üniversitesi’nden ‹fl ‹daresi yüksek 

lisans derecesi ve ‹stanbul Üniversitesi 

‹flletme Fakültesi’nden doktora derecesi 

alarak tamamlad›. Mezuniyetinden sonra 

ifl hayat›na 1980’de Arthur Andersen 

denetim flirketinin bünyesinde bafllad›. 

1983’te Koç Grubu’na kat›larak holding 

içinde önce denetim ve mali grup bölümü 

çal›flan›, daha sonra denetim uzman›, ve 

grup koordinatör yard›mc›s› pozisyonlar›nda 

çal›flt›. 1992’de atand›¤› denetim ve mali 

grup koordinatörü görevini on bir y›l boyunca 

sürdürdü. 2003’te halen bafl›nda bulundu¤u 

finansman grubu koordinatörlü¤üne getirildi. 

28 Eylül 2005 tarihli Ola¤anüstü Genel 

Kurul toplant›s›nda, Yap› Kredi Bankas› 

Yönetim Kurulu Üyeli¤ine seçildi.

Ahmet Fad›l ASHABO⁄LU

Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 28.09.2005’den itibaren

Sorumlululuk Alan›: Denetim Komitesi

ABD’de Massachusets Teknoloji 

Enstitüsü’nün (MIT) Makine Mühendisli¤i 

bölümünden yüksek lisans derecesiyle 

mezun olan ve ayn› kurumda bir y›l› aflk›n 

süre araflt›rma asistanl›¤› yapan Ahmet 

Fad›l Ashabo¤lu, 1996-99 y›llar› aras›nda 

UBS AG’de direktör, 1999-2003 aras›nda 

ise McKinsey & Company dan›flmanl›k 

flirketinde Proje Müdürü olarak çal›flt›. 

Türkiye’ye döndükten sonra 2003’te

Koç Holding bünyesinde Finansman Grubu 

Koordinatörü olarak göreve bafllad›. 28 Eylül 

2005 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul 

toplant›s›nda Yap› Kredi Bankas› Yönetim 

Kurulu Üyeli¤ine seçilen Ashabo¤lu ayn› 

zamanda fiubat 2006’dan bu yana Koç 

Holding’de finansal ifllerden sorumlu Genel 

Müdür Yard›mc›l›¤› (CFO) pozisyonunda 

görev yap›yor.
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I. YÖNET‹M KURULU BAfiKAN VE ÜYELER‹ ‹LE
GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ AD VE SOYADLARI,
GÖREV SÜRELER‹, SORUMLU OLDUKLARI ALANLAR,
Ö⁄REN‹M DURUMLARI, MESLEK‹ DENEY‹MLER‹



Andrea MONETA

Görevi: Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

Görev Süresi: 28.09.2005’den itibaren

Sorumluluk Alan›: Denetim Komitesi, Hukuk 

Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)

Napoli’deki ‹kinci Federico Üniversitesi 

mezunu Andrea Moneta, ifl hayat›na 

‹talya’da aile flirketi Pentole Moneta’da 

bafllad› ve daha sonra MEC.CA ve Maiello 

Consultancy flirketlerinde çeflitli görevlerde 

çal›flt›. 1989’da girdi¤i Andersen 

Consulting’de on y›la yak›n süre K›demli 

Taahhütler Müdürü olarak görev yapt›. Daha 

sonra bir buçuk y›l süreyle Frankfurt 

merkezli Avrupa Merkez Bankas›’nda 

Stratejik Planlama Sorumlusu olarak çal›flt›. 

Moneta, Kas›m 2000’den bu yana, Unicredit 

Milano’nun Grup ‹cra Kurulu Baflkan 

Yard›mc›s› ve Eylül 2004’ten bu yana da 

Koçbank Yönetim Kurulu Üyeli¤i görevlerini 

sürdürüyor. Moneta, 28 Eylül 2005 tarihli 

Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›s›nda 

Yap› Kredi Bankas› Yönetim Kurulu 

Üyeli¤ine seçildi. 

Federico GHIZZONI

Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 28.09.2005’den itibaren

Sorumluluk Alan›: ‹ç Denetim ve Risk 

Yönetimi, Kredi Komitesi Üyesi, Ba¤›ms›z 

Denetim Komitesi Üyesi, Aktif Pasif 

Komitesi

Federico Ghizzoni ‹talya’n›n Parma 

Üniversitesi’nden hukuk diplomas› ile 

mezun olduktan hemen sonra 1980’den 

itibaren yaklafl›k on üç y›l boyunca Credito 

Italiano’nun Piacenza flubesinde Yönetici, 

ve akabinde Trieste ve Seriate flubelerinde 

fiube Müdürü olarak hizmet verdi. A¤ustos 

1992’den itibaren üç y›l› aflk›n süreyle, ayn› 

bankan›n Unicredito Italiano ad› alt›nda 

faaliyet gösteren uluslararas› birimlerinden 

Londra fiubesinin Genel Müdür Yard›mc›l›¤›, 

Ekim 1995’ten 1999 sonuna kadar ise 

Singapur fiubesinin Genel Müdürlü¤ü 

görevlerini yerine getirdi. Sonraki dönemde 

iki y›l Polonya bankas› Bank Pekao’da 

yönetici s›fat›yla çal›flt›. Ghizzoni 2003 

bafl›nda Koç Finansal Hizmetler Yönetim 

Kurulu Üyesi, 28 Eylül 2005 tarihli 

Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›s›nda 

Yap› Kredi Bankas› Yönetim Kurulu 

Üyeli¤ine seçildi.

Ranieri de MARCHIS

Görev: Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 28.09.2005’den itibaren

Sorumluluk Alan›: Yönetim Kurulu

Fontainebleau / Fransa merkezli 

INSEAD’dan (Avrupa ‹fl ‹daresi Enstitüsü) 

yüksek lisans derecesiyle mezun olan 

Ranieri de Marchis, 1990-97 y›llar› aras›nda 

General Electric Avrupa Bölümü Bafl 

Denetçisi ve Finans ve Ticari Geliflim 

Departman Müdürü olarak çal›flt›. Bu görevi, 

1997’de dört y›l boyunca sürdürdü¤ü 

Floransa merkezli Nuove Pignone’nin Genel 

Müdürlü¤ü izledi. 2001’de General Electric 

Petrol ve Gaz Ürünlerinden Sorumlu Baflkan 

Yard›mc›s› ve Finans Müdürü; 2003’te 

Unicredito Italiano SPA’n›n Planlama ve 

Finans Departman› Müdürü ve 2005’te 

Koçbank Yönetim Kurulu Üyesi oldu.
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De Marchis, bu görevlerinin yan› s›ra 

28 Eylül 2005 tarihli Ola¤anüstü Genel 

Kurul toplant›s›nda Yap› Kredi Bankas› 

Yönetim Kurulu Üyeli¤ine seçildi.

Massimiliano Giuseppe MOI

Görev: Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 28.09.2005’den itibaren

Sorumluluk Alan›: Kredi Komitesi, Denetim 

Komitesi

Luigi Bocconi Üniversitesi’nden ‹flletme 

ve Ekonomi lisans dereceleriyle mezun 

olan Moi, çal›flma hayat›na Ekim 1991 3M 

flirketinde Ürün Müdürü olarak bafllad›. 

1993’te Boston Consulting’de yaklafl›k yedi 

y›l boyunca sürdürece¤i Grup Müdürlü¤ü 

görevine bafllad›. 1999’da bu görevinden 

ayr›larak önce Cambridge (Massachusetts) 

merkezli Sapient Corporation’da, iki y›l 

süreyle Baflkan Yard›mc›l›¤›, daha sonra 

2001-2002 y›llar› aras›nda Banka Intesa’da 

Ana Operasyon Yöneticisi olarak çal›flt›. 

Moi, 2002’de UniCredit Yeni Avrupa 

Geliflim, Planlama ve Strateji Departman› 

Müdürlü¤üne, 2003 bafl›nda Koçbank 

Yönetim Kurulu Üyeli¤ine, 28 Eylül 2005 

tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›s›nda 

da Yap› Kredi Bankas› Yönetim Kurulu 

Üyeli¤ine seçildi.

Giuseppe VOVK

Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 28.09.2005’den itibaren

Sorumluluk Alan›: Kredi Komitesi, Denetim 

Komitesi

Torino Üniversitesi Ekonomi - Finans 

bölümü mezunu Giuseppe Vovk’un, 

1965’te Banca di Bergamo’da bafllayan 

kariyeri uzun y›llar ayn› kurum içerisinde 

devam ederek Yönetim Kurulu ve ‹cra 

Kurulu Üyeli¤i pozisyonlar›na kadar yükseldi. 

1989 bafl›nda bu görevinden ayr›lan Vovk, 

1999-2002 y›llar› aras›nda ise Unicredito’da 

Yönetici olarak hizmet verdi. Giuseppe 

Vovk, 28 Eylül 2005 tarihli Ola¤anüstü 

Genel Kurul toplant›s›nda Yap› Kredi Bankas› 

Yönetim Kurulu Üyeli¤ine seçildi. 

Carlo VIVALDI

Görevi: Genel Müdür Yard›mc›s›

Görev Süresi: 30.11.2005’den itibaren

Sorumluluk Alan›: Mali Kontrol / Planlama

Carlo Vivaldi, yüksek e¤itimini Universita 

Ca’Foscari’de tamamlad›. 1991-1993 y›llar› 

aras›nda Cassamarca SpA bünyesinde 

fiube Veznedar› olarak bafllad›¤› bankac›l›k 

kariyeri, ayn› bankan›n Treviso fiubesinde 

Planlama ve Kontrol Departman›nda devam 

etti. 1999’da Unicredit Milan’›n ayn› 

bölümünde ifle bafllad›. Bir y›l sonra k›sa 

bir dönem ‹nternet Tak›m› Üyesi olarak 

görev ald›ktan sonra 2000-2002 y›llar› 

aras›nda Yeni Avrupa Planlama ve Kontrol 

Sorumlulu¤una getirildi. 2002’de halen 

sürdürmekte oldu¤u UniCredit 

Romanya’n›n Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve
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2003’te Koç Finansal Hizmetler’in Finansal 

‹fllerden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› 

(CFO) görevlerine getirildi. Vivaldi, 30 Kas›m 

2005 tarihinden itibaren Mali Kontrol ve 

Planlamadan Sorumlu Genel Müdür 

Yard›mc›s› olarak Yap› Kredi bünyesindeki 

görevine bafllad›.

Yeflim AKDEN‹Z

Görev: Genel Müdür Yard›mc›s›

Görev süresi: 03.05.2004’ten itibaren

Sorumluluk Alan›: ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi

‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’nden 

yüksek lisans derecesiyle mezun olan 

Yeflim Akdeniz, meslek hayat›na 1986’da 

Yap› Kredi bünyesinde Stajyer Memur 

olarak bafllad›. Daha sonraki dönemde elde 

etti¤i terfilerle Stajyer Müfettifl, Yard›mc› 

Müfettifl ve Müfettifl olarak hizmet verdi. 

1994’te Teftifl Kurulu Baflkan Yard›mc›l›¤›na 

atand›. 1998-2001 y›llar› aras›nda ise 

Bankac›l›k Operasyonlar› Koordinasyonu 

Gelifltirme Yönetimi ve 2001-2004 y›llar› 

aras›nda fiube Operasyonlar› ve Nakit 

Yönetimi Bölümlerinin Yönetmeni 

Pozisyonlar›nda görev ald›. Yeflim Akdeniz, 

May›s 2004’ten bu yana ‹nsan Kaynaklar› 

Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür 

Yard›mc›s› olarak görevine devam ediyor.

Ali Bahad›r M‹N‹BAfi
Görevi: Genel Müdür Yard›mc›s›

Görev süresi: 27.05.2004’ten itibaren

Sorumlu Oldu¤u Alanlar: Operasyonlar 

Yönetimi

Üniversite e¤itimini Türkiye ve Ortado¤u 

Amme ‹daresi Sevk ve ‹dare 

Yüksekokulunda tamamlad›ktan sonra 

‹stanbul Üniversitesi’nin Reklam ve Halka 

‹liflkiler Bölümü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü 

bünyesindeki Para ve Bankac›l›k 

bölümünden yüksek lisans derecesi alan 

Ali Bahad›r Minibafl, ifl hayat›na ‹mbat 

Makine Sanayi fiirketinin Muhasebe 

Bölümünde bafllad›. 1976’dan itibaren dört 

y›l boyunca Hidropar Hidrolik Aksam ve 

Donan›m flirketinde ithalat yetkilisi olarak 

çal›flmas›n›n ard›ndan sektör de¤ifltirerek 

meslek hayat›na 1980-83 y›llar› aras›nda 

‹stanbul Üniversitesi Halka ‹liflkiler ve 

Dokümantasyon Yönetiminde devam etti. 

Bu görevini, 1983-85 ve 1985-88 

dönemlerinde s›ras›yla Uluslararas› ve 

Endüstri Ticaret Bankas›nda Finansal ‹fller 

ve D›fl ‹liflkiler Muhasebesinin Denetim 

Görevi ile ‹ktisat Bankas›’n›n Otomasyon 

ve Sistem Gelifltirme Bölümünde 

Yönetmen ve Analist pozisyonlar› izledi.

1989’da organizasyon birim yönetmeni 

olarak kat›ld›¤› Yap› Kredi’de daha sonraki 

y›llarda Organizasyon, fiube ve Da¤›t›m 

Destek, Merkezi Operasyonlar ve Verimlilik 

Bölümlerinde Bölüm Yönetmeni olarak 

çal›flan Minibafl; May›s 2004’ten bu yana 

Yap› Kredi’nin Operasyonlar Yönetiminden 

Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak 

görevini sürdürüyor.
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Haflim F›rat ÇEL‹KKAN

Görev: Genel Müdür Yard›mc›s›

Görev Süresi: 09.10.2000’den itibaren

Sorumluluk Alan›: Ticari Bankac›l›k Yönetimi 

Yüksek ö¤renimini Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹flletme bölümünde 

tamamlayan Haflim F›rat Çelikkan, 1986’da 

Yap› Kredi’de Stajyer Müfettifl olarak 

bafllad›¤› ifl hayat›n›, ald›¤› terfilerle Yard›mc› 

Müfettifl ve Müfettifl olarak sürdürdü. Daha 

sonra, Ekim 1992’den itibaren bir y›l 

boyunca K›z›lay fiubesinin Yönetmen 

Yard›mc›l›¤›n› üstlendi; 1993’te Balgat, 

1995’te Samsun fiube Yönetmenli¤i 

görevlerine atand›. 1997 sonunda 

Perakende Bankac›l›k Koordinatörlü¤üne 

getirilen Çelikkan, Ekim 2000’den bu yana 

Yap› Kredi Ticari Bankac›l›k Yönetimi Genel 

Müdür Yard›mc›l›¤› görevini yürütüyor.

Hüseyin ‹MECE

Görev: Genel Müdür Yard›mc›s›

Görev Süresi: 04.03.1999’dan itibaren

Sorumluluk Alan›: Hazine - Fon Yönetimi 

ve Finansal Kurumlar

Bo¤aziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü 

mezunu Hüseyin ‹mece, ifl hayat›na 

Ekim 1990’da Yap› Kredi’de bafllad›. Önce 

Hazine Yönetiminde Stajyer Uzman ve 

Yard›mc› Uzman olarak hizmet verdikten 

sonra Ekim 1992’den itibaren TL ifllemleri 

masas›nda Temsilcilik ve Servis 

Yönetmenli¤i görevlerini yürüttü. 1997-98 

ve 1998-99 y›llar› aras›nda Hazinede 

Piyasalar Yönetiminde s›ras›yla Birim 

Yönetmeni ve Bölüm Yönetmeni olarak 

görev alan ‹mece, Mart 1999’da atand›¤› 

Hazine - Fon Yönetimi ve Finansal 

Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür 

Yard›mc›l›¤› görevini halen sürdürüyor.

Erhan ÖZÇEL‹K

Görevi: Genel Müdür Yard›mc›s›

Görev Süresi: 01.01.2001’den itibaren

Sorumluluk Alan›: Kurumsal Bankac›l›k 

Yönetimi

ABD’de Evansville Üniversitesi (Indiana) 

‹flletme bölümü pazarlama dal›nda ö¤renim 

gören Erhan Özçelik, 1988’de Yap› Kredi 

bünyesinde Uzman Yard›mc›s› olarak 

bafllad›¤› ifl hayat›na D›fl Temsilci 

(1991-2001) olarak devam etti. Bu görev 

kapsam›nda 1993’de atand›¤› Yap› Toko 

Bank’›n Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini 

dört y›l sürdürdükten sonra 1997-2000 y›llar› 

aras›nda Yap› Kredi Moskova’da Murahhas 

Aza olarak hizmet veren Özçelik, 2001 

bafl›ndan bu yana Yap› Kredi Kurumsal 

Bankac›l›k Yönetiminden Sorumlu Genel 

Müdür Yard›mc›l›¤›n› yürütüyor.

Ahmet ‹LER‹GELEN

Görevi: Genel Müdür Yard›mc›s›

Görev Süresi: 01.04.1996’dan itibaren

Sorumluluk Alan›: Krediler Yönetimi

Ahmet ‹lerigelen, ‹stanbul Üniversitesi 

Ekonomi bölümünden yüksek lisans 

diplomas›yla mezun olduktan sonra 1983’te 

Stajyer Müfettifl olarak göreve bafllayarak 

1988’de Müfettiflli¤e yükseldi. 1991-96 

y›llar› aras›nda Risk Yönetimi Bölümünde 

Müdür Yard›mc›l›¤›, Birim Yönetmenli¤i ve
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Bölüm Yönetmenli¤i görevlerinde bulundu. 

Daha sonra s›ras›yla Finansal Analiz ve Risk 

Yönetimi ve Kurumsal Krediler 

Yönetiminden, Kas›m 1997’den itibaren 

ise her iki Yönetimden de Sorumlu Genel 

Müdür Yard›mc›s› olarak hizmet verdi. 2000-

2003 döneminde Perakende Ticari 

Bankac›l›k Sat›fl Yönetiminin 1. Grup Genel 

Müdür Yard›mc›l›¤›n› yürüten ‹lerigelen, 

A¤ustos 2003’ten bu yana Krediler 

Yönetimi Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini 

yürütüyor.

Zeynep Nazan SOMER

Görev: Genel Müdür Yard›mc›s›

Görev Süresi: 04.09.2000’den itibaren

Sorumluluk Alan›: Kredi Kartlar› Bireysel ve 

‹flletme Bankac›l›¤› Pazarlama Yönetimi

Bo¤aziçi Üniversitesi ‹flletme bölümü 

mezunu Nazan Somer, 1985-88 aras› 

Pamer Ltd. fiirketinde Genel Müdür 

Yard›mc›s› olarak çal›flt›. 1988’de denetim 

kuruluflu Arthur Andersen’da s›ras›yla Tak›m 

Lideri ve K›demli Yönetici olarak hizmet 

verdikten sonra 1999-2000 y›llar› aras›nda 

flirket ortakl›¤›nda yer ald›. Eylül 2000’de 

kat›ld›¤› Yap› Kredi bünyesinde, önce 

Bireysel Bankac›l›k Yönetiminden, daha 

sonra ise Kredi Kartlar› Yönetiminden 

Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak 

görev yapt›. Nazan Somer, Yap› Kredi’deki 

görevine Haziran 2004’ten bu yana Kredi 

Kartlar› Bireysel ve ‹flletme Bankac›l›¤›ndan 

Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak 

devam ediyor.

Kemal SEMERC‹LER

Görevi: Teftifl Kurulu Baflkan›

Görev Süresi: 03.05.2004’ten itibaren

Sorumluluk Alan›: Teftifl Kurulu 

Uluda¤ Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler 

Fakültesi mezunu Kemal Semerciler, ifl 

hayat›na 1981’de Yap› Kredi bünyesinde 

Stajyer Müfettifl olarak bafllad›. 1985’de 

Müfettiflli¤e yükselerek dört y›l› aflk›n süre 

bu görevini sürdürdü. fiubat 1989’da Mali 

‹fller Yönetimi Bölümünde Müdür 

Yard›mc›l›¤›na, daha sonra da Birim 

Yönetmenli¤i (1990-96) ve Bölüm 

Yönetmenli¤ine (1996-2004) getirilen 

Semerciler, May›s 2004’te bafllad›¤›      

Yap› Kredi Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›n› halen 

sürdürüyor.

Tülay GÜNGEN

Görevi: Genel Müdür Yard›mc›s›

Görev süresi: 02.01.1999’dan itibaren

Sorumluluk Alan›: ADK ve Teknoloji 

Yönetimi

Bo¤aziçi Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisli¤i bölümünden Yüksek Lisans 

derecesiyle mezun olan Tülay Güngen, 

1979’da TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma 

Merkezinde, Elektronik Araflt›rma 

Bölümünde göreve bafllad›. Hollanda’da 

Philips Araflt›rma Laboratuvar›nda bir y›l 

çal›flt› ve yurda döndükten sonra yine 

TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merkezinde 

Araflt›rma Mühendisi olarak hizmet verdi. 

1983-85 y›llar› aras›nda Data ‹fllem 

Sistemleri’nde çal›flt›. 1985’te girdi¤i 

bankac›l›k sektöründe önce ‹nterbank çat›s›
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alt›nda Sistem Programc›s› olarak görev 

ald›. 1988’de ayn› bankan›n Biliflim 

Teknolojisi ve Operasyonlardan Sorumlu 

Yöneticili¤ine getirildi. 1991’den itibaren 

Intertech flirketinin Genel Müdür 

Yard›mc›l›¤›n› yürüten Güngen, 1994’te 

Yap› Kredi’de Proje Uygulama Yönetimi 

Bölüm Yönetmenli¤i görevine bafllad›. Bu 

görevini, 1997-98’de Ça¤r› Merkezi Bölüm 

Yönetmenli¤i izledi. 1999’da Yap› Kredi 

ADK Yönetimi Genel Müdür Yard›mc›l›¤›na 

terfi eden Güngen, A¤ustos 2003’te ise 

Bireysel Bankac›l›k ve ‹flletme Bankac›l›¤› 

Pazarlama Yönetiminden Sorumlu Genel 

Müdür Yard›mc›l›¤› görevine getirildi. Tülay 

Güngen, Haziran 2004’ten itibaren ADK ve 

Teknoloji Yönetiminden Sorumlu Genel 

Müdür Yard›mc›s› olarak görevine devam 

ediyor.

Muzaffer ÖZTÜRK

Görevi: Genel Müdür Yard›mc›s›

Görev Süresi: 09.10.2000’den itibaren

Sorumluluk Alan›: Bireysel ve ‹flletme 

Bankac›l›¤› Sat›fl Yönetimi

Uluda¤ Üniversitesi ‹flletme bölümünden 

mezun olan Muzaffer Öztürk, ifl hayat›na 

1984’te Yap› Kredi çat›s› alt›nda Stajyer 

Müfettifl olarak bafllad›. 1988’de uzmanl›¤›n› 

ald›ktan sonra üç y›la yak›n süre bu 

pozisyonda çal›flt›. 1991’de Teftifl Kurulu 

Baflkan Yard›mc›l›¤›na getirilen Öztürk, 

1995-97 ve 1997-99 y›llar› aras›nda s›ras›yla 

Beyaz›t ve Plaza fiubelerinin Yönetmenli¤ini 

yürüttü. 1997-99 aras›nda Kurumsal 

Bankac›l›k, 1999-2000 döneminde ise 

Esentepe fiubesinin Kurumsal Bankac›l›k 

Koordinatörlü¤ünü üstlendi. Ekim 2000’de 

Yap› Kredi Perakende Ticari Bankac›l›k 

Yönetiminin 2. Grup Genel Müdür 

Yard›mc›l›¤›na atanan Muzaffer Öztürk, 

görevine A¤ustos 2003’ten itibaren Bireysel 

Bankac›l›k ve ‹flletme Bankac›l›¤› Sat›fl 

Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür 

Yard›mc›l›¤› pozisyonunda devam ediyor.
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28 Eylül 2005 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›nda, Yap› Kredi’nin 2005 y›l› 

hesaplar›n› incelemek amac›yla toplanacak Genel Kurul Toplant›s›na kadar söz konusu 

görevi gerçeklefltirmek üzere Sn. Erkan Özdemir ve Sn. Adil G. Öztoprak seçildi.*

Erkan Özdemir

1989 O.D.T.Ü. Ekonomi bölümü mezunu Erkan Özdemir, Nisan 1994 - A¤ustos 2001 

döneminde Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) - Bankalar Yeminli 

Murak›b› olarak görev yapt›. A¤ustos 2001’de Koç Holding’de göreve bafllayan Özdemir, 

Denetim Koordinatörü olarak bu kurulufltaki görevini sürdürüyor.

Adil G. Öztoprak

1966’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye ve Ekonomi bölümünden 

mezun olan Adil Öztoprak, 1966-1975 y›llar› aras›nda Maliye Bakanl›¤› Teftifl Kurulunda 

görev ald›; 1975 y›l› içerisinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yard›mc›s› olarak 

görevini sürdürdü. 1976’dan itibaren çeflitli flirketlerde Mali ‹fller Koordinatörü ve Genel 

Müdür olarak görev yapan Öztoprak, 1997-2000 döneminde Baflaran Nas Yeminli Mali 

Müfl. A.fi. (PricewaterhouseCoopers) flirketinde Yeminli Mali Müflavir olarak hizmet verdi. 

Öztoprak 2000’den bu yana Serbest Yeminli Mali Müflavir olarak meslek hayat›na devam 

ediyor. 

*	 28 Eylül 2005 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s› ile hissedarl›k yap›s› de¤iflen Yap› Kredi’nin bu tarih		
öncesinde görev yapan denetçileri afla¤›daki gibiydi:

Denetçi	 Mehmet Ersoy

Denetçi 	 Lokman Gündüz (30 Nisan 2005’te görevinden ayr›ld›.)

Denetçi	 Kamil Duman

Yap› Kredi Yönetim Kurulu üye ve denetçilerinin görev süreleri bir y›l olup her y›l Mart  

ay›nda yap›lan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›nda bu üye ve denetçilerin seçimi ve görev 

da¤›l›m› gerçeklefltirilir.

Kredi Komitesi: Kendisine verilen yetki s›n›rlar› içerisinde kredi önerilerinin de¤erlendirilmesi 

ve onaylanmas› konusunda görev yapmaktad›r. Genel müdür ve dört yönetim kurulu üyesi 

olmak üzere befl asil ve iki yedek üyeden oluflur.*

*	 Yukar›da ad› geçen üyeler, 28 Eylül 2005 tarihli Yap› Kredi Yönetim Kurulu Toplant›s›nda al›nan karar ile göreve bafllad›lar. 
2005’in bu tarihten önceki döneminde görev yapan komite üyeleri, iki asil ve iki yedek yönetim kurulu üyesi ile genel 
müdür olmak üzere afla¤›daki gibiydi:

Asil Üyeler  

Yönetim Kurulu Üyesi	 Federico Ghizzoni

Yönetim Kurulu Üyesi	 Halil Sedat Ergür

Yönetim Kurulu Üyesi	 Giuseppe Vovk

Yönetim Kurulu Üyesi	 Massimiliano G. Moi 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	 Seyit Kemal Kaya

Yedek Üyeler

Yönetim Kurulu Üyesi 	 Füsun Akkal Bozok

Yönetim Kurulu Üyesi 	 Andrea Moneta

Asil Üyeler

Yönetim Kurulu Baflkan› 	 Mehmet Çekinmez

Yönetim Kurulu Baflkan Vekili	 M. Selçuk Tamer

Yedek Üyeler

Yönetim Kurulu Baflkan Vekili	 Ö. Kemal Gürer

Yönetim Kurulu Üyesi	 Semih Ça¤lar

Genel Müdür	 O. Reha Yolalan

II. DENETÇ‹LER‹N GÖREV SÜRELER‹ VE ‹fi DENEY‹MLER‹;	
KRED‹ KOM‹TES‹, R‹SK YÖNET‹M‹ KAPSAMINDA	
OLUfiTURULAN KOM‹TELER‹N FAAL‹YETLER‹;	
BU KOM‹TELERDE GÖREV ALAN BAfiKAN VE ÜYELER ‹LE	
‹Ç DENET‹M VE KONTROLDEN SORUMLU	
YÖNET‹M KURULU ÜYES‹N‹N AD VE SOYADLARI

Denetçiler

Yönetim Komiteleri

Aktif Pasif Komitesi: Bankan›n gelece¤iyle ilgili beklentiler, faiz oranlar›ndaki de¤iflikliklerin 

olas› sonuçlar›, likidite k›s›tlamalar›, kur riski ve sermaye yeterlili¤i gibi konularda, yap›lan 

tahminler do¤rultusunda aktif ve pasiflerin da¤›l›m› ile ilgili en uygun stratejiyi belirlemek 

amac›yla kurulmufl olan komitede afla¤›daki üyeler bulunmaktad›r:*
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*	 Yukar›da ad› geçen üyeler, 28 Eylül 2005 tarihli Yap› Kredi Yönetim Kurulu Toplant›s›nda al›nan karar ile göreve bafllad›lar.
2005’in bu tarihten önceki döneminde Aktif - Pasif Komitesi Toplant›lar›na kat›lanlar›n listesi afla¤›daki gibiydi:

Baflkan	 (Yönetim Kurulu Üyesi)	 Federico Ghizzoni 

Üye	 (Yön. Kr. Üyesi ve Genel Müdür)	 Seyit Kemal Kaya 

Üye 	 (Genel Müdür Yard›mc›s›)	 H. F›rat Çelikkan

Üye 	 (Genel Müdür Yard›mc›s›)	 Ahmet ‹lerigelen

Üye	 (Genel Müdür Yard›mc›s›)	 Hüseyin ‹mece

Üye 	 (Genel Müdür Yard›mc›s›)	 Erhan Özçelik

Üye 	 (Genel Müdür Yard›mc›s›)	 Muzaffer Öztürk

Genel Müdür	 Osman Reha Yolalan

Genel Müdür Yard›mc›s›	 Ahmet ‹lerigelen

Genel Müdür Yard›mc›s› 	 Hüseyin ‹mece

Genel Müdür Yard›mc›s› 	 Zeynep Nazan Somer

Genel Müdür Yard›mc›s› 	 Erhan Özçelik

Genel Müdür Yard›mc›s› 	 Muzaffer Öztürk

Genel Müdür Yard›mc›s› 	 Haflim F›rat Çelikkan

Teftifl Kurulu Baflkan›	 Kemal Semerciler

Denetim Komitesi: Yönetim Kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine 

getirilmesine yard›mc› olmak, risk izleme yöntemleri hakk›nda ortaklar›n bilgilendirilmesini 

sa¤lamak, flirket denetimi fonksiyonunu yerine getirirken yasalara ve banka içi kurallara 

uygunlu¤un sa¤lanmas› konusunda Yönetim Kuruluna destek olmak, raporlama yapmak 

ve iç denetim fonksiyonunun performans›n› izlemek amac›yla kurulan komite, Yönetim 

Kurulu üyeleri aras›ndan seçilen befl üyeden oluflur.*

Baflkan 	 (Yönetim Kurulu Baflkan Vekili)	 Andrea Moneta

Üye	 (Yönetim Kurulu Üyesi)	 Massimiliano G. Moi 

Üye 	 (Yönetim Kurulu Üyesi)	 Giuseppe Vovk

Üye	 (Yönetim Kurulu Üyesi)	 F. Füsun Akkal Bozok

Üye	 (Yönetim Kurulu Üyesi)	 Ahmet Fad›l Ashabo¤lu

* Denetim Komitesi, 28 Eylül 2005 tarihli Yap› Kredi Yönetim Kurulu Toplant›s›nda al›nan karar ile kuruldu.

Ba¤›ms›z Denetim Komitesi: SPK mevzuat›na göre halka aç›k flirketlerde zorunlu olarak 

bulunmas› gereken ve bu çerçevede Yap› Kredi’nin mali tablolar›n›n haz›rlanmas›ndan, 

bildirilmesinden ve raporlar›n›n Yönetim Kuruluna sunulmas›ndan sorumlu olan komitenin 

üyeleri afla¤›daki gibidir:*

*	 Yukar›da ad› geçen üyeler, 28 Eylül 2005 tarihli Yap› Kredi Yönetim Kurulu Toplant›s›nda al›nan karar ile göreve bafllad›lar. 
2005’in bu tarihten önceki döneminde görev yapan komite üyeleri afla¤›daki gibiydi:

Ba¤›ms›z Denetim Komitesi Üyesi	 (Yönetim Kurulu Üyesi)	 F. Füsun Akkal Bozok 

Ba¤›ms›z Denetim Komitesi Üyesi	 (Yönetim Kurulu Üyesi)	 Federico Ghizzoni

Üst Düzey Risk Komitesi Baflkan›	 Semih Ça¤lar

Kredi Komitesi Baflkan›		 Mehmet Çekinmez

Aktif Pasif Komitesi Baflkan›		 Osman Reha Yolalan

Banka Risk Komitesi Baflkan›		 ‹smail Reha Uz

Konsolide Kurulufllar›n Üst Düzey Risk Komitesi Baflkan›	 Ahmet Mesut Gürayl›

Üst Düzey Risk Komitesi: Yap› Kredi’nin ve konsolidasyona tabi ifltiraklerinin risklerinin 

belirlenmesine, ölçümüne, yönetimine ve raporlanmas›na yönelik faaliyetlerin 

gerçeklefltirilmesinde koordinasyonu sa¤lamak amac›yla kurulmufl olan komite, 28 Eylül 

2005’e kadar afla¤›daki üyelerle çal›flmalar›n› sürdürdü:

‹ç Denetim ve Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: 	 Federico Ghizzoni*

*	 Federico Ghizzoni, 28 Eylül 2005 tarihli Yap› Kredi Yönetim Kurulu Toplant›s›nda al›nan karar ile göreve bafllad›. 	
2005’in bu tarihten önceki döneminde bu pozisyonda Semih Ça¤lar yer al›yordu.

28 Eylül 2005 tarihinde Yap› Kredi yönetiminde yaflanan de¤ifliklik sonras› komite halen 

yeniden yap›lanma sürecindedir.

Ba¤›ms›z Denetim Komitesi Üyesi	 (Yönetim Kurulu Üyesi)	 Semih Ça¤lar

Ba¤›ms›z Denetim Komitesi Üyesi	 (Yönetim Kurulu Üyesi)	 Mustafa Ünal
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III. YÖNET‹M KURULU VE KOM‹TE ÜYELER‹N‹N	
‹LG‹L‹ TOPLANTILARA KATILIMLARI HAKKINDA B‹LG‹LER

Yönetim Kurulu toplant›lar›, 28 Eylül 2005 

tarihine kadar flirketin ana sözleflmesinin 

ilgili hükmüne uygun olarak, Yap› Kredi’nin 

ihtiyaçlar› do¤rultusunda toplan›yordu.    

28 Eylül 2005 tarihli Ola¤anüstü Genel 

Kurul Toplant›s› ile de¤iflen hissedarl›k yap›s› 

neticesinde yeni fleklini alan Yönetim 

Kurulu, y›l›n bundan sonraki döneminde 

ayda bir kez topland›. Ana sözleflme, kanun 

ve düzenlemeler ile kendisine verilmifl olan 

yetkiler kapsam›nda flirket ile ilgili konular› 

de¤erlendiren ve karara ba¤layan Yönetim 

Kurulu ihtiyaç duyulmas› halinde Yönetim 

Kurulu Baflkan›n›n daveti ile de toplanmakta 

olup 2005 y›l› boyunca gerekli toplant› 

ço¤unlu¤u ve karar yeter say›s› aç›s›ndan 

üyelerin toplant›lara kat›l›m› düzenli olarak 

gerçekleflti.

Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu’nca belirlenen oluflum, çal›flma ve 

karar alma esaslar›na göre kurulan Kredi 

Komitesi, 2005 y›l› boyunca haftada bir 

kere olmak üzere gerekli toplant›lar›n› 

gerçeklefltirmifl olup gerekli toplant› 

ço¤unlu¤u ve karar yeter say›s› aç›s›ndan 

üyelerin toplant›lara kat›l›m› düzenli olarak 

gerçekleflti.

Aktif Pasif Komitesi, haftada bir toplanmakta 

olup, 2005 y›l› sürecinde gerçeklefltirilen 

toplant›larda aktif - pasif yönetimi ve risk 

yönetim stratejileri aç›s›ndan gelecekle ilgili 

beklentiler de dikkate al›narak gerekli 

toplant› ço¤unlu¤u ve karar yeter say›s› 

aç›s›ndan üyelerin düzenli kat›l›m› ile      

Yap› Kredi’nin operasyonel stratejisini 

belirlemek hususunda komite görevini 

yerine getirdi.

Üç ayda bir toplanan Denetim Komitesi, 

28 Eylül 2005 tarihinde kurulmas›n›n 

ard›ndan Aral›k ay›nda bir toplant› 

gerçeklefltirdi. Komite, yetkisi dahilindeki 

konular› ele ald› ve sonuca ba¤lad›. 

Toplant›ya gerekli toplant› ço¤unlu¤u ve 

karar yeter say›s› aç›s›ndan üyelerin kat›l›m› 

düzenli olarak gerçekleflti. 

Ba¤›ms›z Denetim Komitesi, en az 3 ayda 

bir toplanmakta olup y›l dönemleri itibariyle 

Yap› Kredi’nin mali tablolar›, mevcut üyeler 

taraf›ndan incelenir ve onaylan›r.

Üst Düzey Risk Komitesi, 28 Eylül 2005 

tarihine kadar periyodik olarak ayda bir 

topland› ve risk yönetim raporlar›n›, yasal 

otoriteye gönderilen raporlar›, risk 

yönetimiyle ilgili her türlü belgeleri, 

uygulanacak projeleri gündemine alarak 

yeterli say›da üyenin kat›l›m› ile toplant›lar›n› 

gerçeklefltirdi. Mevcut durumda komite 

yeniden yap›lanma sürecindedir.

IV. GENEL KURULA SUNULAN	
ÖZET YÖNET‹M KURULU RAPORU

Say›n Ortaklar›m›z,

AB ile Türkiye aras›nda uzun süre devam 

eden görüflmelerin ard›ndan, 3 Ekim 2005 

tarihinde Türkiye, AB ile tam üyelik 

müzakerelerine bafllad›. Müzakerelere 

bafllanmas›, 1963 y›l›nda Ankara Anlaflmas› 

ile bafllayan Türkiye - AB iliflkilerinde yeni 

bir dönüm noktas› oldu. Müzakere süreci 

Türkiye aç›s›ndan yeni bir reform sürecinin 

bafllang›c› olarak kabul edilebilir. Son üç 

y›lda yap›sal reformlar alan›nda kaydedilen 

geliflmeler zaten kimsenin tahmin 

edemedi¤i bir boyut ve h›zda devam 

ediyordu. Türk taraf›n›n reform konusundaki 

kararl›l›¤›nda bir de¤iflim beklemiyoruz. Bu 

nedenle AB içindeki kimi çevrelerde görülen 

ve Türkiye’ye flüpheyle bakan yaklafl›m›n 

da zamanla azalmas› mümkün olacakt›r. 

10 y›l içinde Türkiye’nin AB’ye tam üye 

olabilece¤ini düflünüyoruz. 

AB sürecinin h›zlanmas› ile birlikte 

Türkiye’ye olan yabanc› yat›r›mc› ilgisi de 

artmaya bafllad›. 2005 y›l›nda do¤rudan 

yat›r›m giriflleri 8,6 milyar Amerikan dolar› 

oldu. Bu rakam GSY‹H’n›n yaklafl›k olarak 

%2,4’üne karfl›l›k geliyor. Portföy yat›r›mlar› 

da %71’lik art›flla 13,7 milyar Amerikan 

dolar› seviyesine geldi. Üstelik bu 

yat›r›mlar›n da kalitesi artm›fl durumda. AB 

sürecinin h›zlanmas› Türkiye’nin yat›r›mc› 

gözündeki kredi de¤erlili¤ini art›rd›. Bu 

durumu resmi olmayan bir kredi notu art›fl› 

olarak alg›lamak mümkün. AB sürecinin 

ilerlemesiyle, do¤rudan yat›r›mlar ve portföy 

yat›r›mlar›ndaki art›fl devam edecek. 

Enflasyon cephesine bak›ld›¤›nda 2005 

y›l›nda üretici fiyatlar› ve tüketici fiyatlar›n›n 

s›ras›yla %2,7 ve %7,7 oran›nda artt›¤› 

görülüyor. Her iki rakam da resmi hedeflerin 

alt›nda kald›. 2005 y›l› içinde petrol fiyatlar› 

uluslararas› piyasalarda yaklafl›k %40 artm›fl 

olmas›na ra¤men, enflasyonun bu derece 

düflük seviyelere gerilemesi olumlu 

alg›lanmal›. Düflük enflasyon ortam› karar 

alma mekanizmas›n› kolaylaflt›ran ve uzun 

vadeli bir bak›fl aç›s›n› mümkün k›lan bir 

f›rsat olarak önem kazan›yor. 

Türkiye ekonomisi 2005 y›l› ilk dokuz ay›nda 

2004 y›l› ayn› dönemine oranla %5,5 

büyüdü. 2005 y›l› genelinde de yaklafl›k 

ayn› oranda bir büyüme sergilenmesini 

bekliyoruz. Böylece Türk ekonomisi 2001 

krizinden sonra üst üste dördüncü y›lda 

yüksek büyüme kaydetmifl olacak. Bu 

durum önümüzdeki sürdürülebilir büyüme 

aç›s›ndan umut veriyor. 

Türkiye’nin 2005 y›l›nda IMF’ye yapt›¤› net 

geri ödeme miktar› yaklafl›k 5,5 milyar 

Amerikan dolar› seviyesinde gerçekleflti. 

Bununla birlikte resmi rezervlerde de 

17,8 milyar Amerikan dolarl›k art›fl izlendi. 

2006 ve 2007 y›llar›nda da IMF’ye 

ödemelerin sorun yaratmas›n› 

beklemiyoruz. 

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. de 2005 y›l›n› 

istikrarl› büyümesi ve sundu¤u hizmetler 

ile müflterilerinin ihtiyaçlar›na en iyi flekilde 

cevap vererek tamamlam›fl ve geçen y›la



Teftifl Kurulu

Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, seksen sekiz kiflilik 

deneyimli kadrosu ile Yap› Kredi Genel 

Müdürlük ve flube yönetimleri ile ifltiraklerin 

teknolojik, yasal ve iç mevzuata uygunluk 

denetimlerini uluslararas› standartlarda 

gerçeklefltiriyor.

Kurul, 2005 y›l›nda tüm flubelerle birlikte 

on alt› genel müdürlük yönetiminin ve sekiz 

banka ifltirakinin denetimini risk odakl› bak›fl 

aç›s›n› esas alarak tamamlad›. Banka ‹ç 

Denetim ve Risk Sistemleri Hakk›nda 

Yönetmelik Hükümleri do¤rultusunda 2002 

sonunda uygulamaya koyulan 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 tespit etme 

çal›flmalar›na devam edildi.

Denetim ve Erken Uyar› Sistemine iliflkin 

ek projeler gelifltirildi ve gerek Teknoloji 

Yönetiminin gerekse teknoloji ile alakal› 

e¤itim alt yap›s›na sahip kurul üyelerinin 

katk›lar› ile söz konusu projeler hayata 

geçirildi. Teftifl Kurulu; tüm bulgular›n 

sistematik olarak konsolide edilmesi, 

inceleme sürelerinin optimuma çekilmesi 

ve banka çal›flanlar›n›n da iç kontrol 

sisteminin iyileflmesine katk›da bulunaca¤› 

projeler üzerinde çal›flmaya devam ediyor.

‹ç Kontrol Merkezi

Yap› Kredi’nin iç kontrol faaliyetlerini 

tasarlamak, yönetmek ve eflgüdümü 

sa¤lamak amac›yla kurulan ‹ç Kontrol 

Merkezi, 2005’te, Hazine, Krediler, 

Kredi Kartlar›, ‹dari / Mali ‹fller ve 

fiubeler / Operasyon temel kontrol 

alanlar›ndaki uygulamalar›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. Bu temel kontrol 

alanlar›ndaki faaliyetler gerçekleflme 

aflamas›nda ya da gerçeklefltikten k›sa bir 

süre sonra, yerinde ya da uzaktan eriflilerek 

kontrol edildi. Yap›lan kontrollerde, yo¤un 

ve özel kontrol gerektiren, risk seviyesi 

yüksek alanlara a¤›rl›k verildi. 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. Söz konusu dönem içerisinde, 

gelen önerilerden baz›lar› ilgili yönetimler 

taraf›ndan hayata geçirildi.
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oranla kredi hacminde Çukurova Grubu 

geri ödemesinin etkileri dikkate al›nmad›¤› 

takdirde %40 seviyesinde; mevduat 

hacminde ise %18,1 düzeyinde büyüme 

elde etmifltir. Toplam müflteri say›s› 

11.245.417’ye, toplam flube a¤› 416’ya, 

toplam ATM say›s› ise 1.469’e ulaflan 

Banka, 2005 y›l›nda da bireysel alanda 

ç›kard›¤› birçok ürünle sektörün önde gelen 

bankas› olmay› sürdürürken, %24 oran›nda 

kredi kartlar› ifllem hacmi pazar pay›yla 

sektör liderli¤ini sürdürmüfltür. Reel sektöre 

verdi¤i destekle de Türk Bankac›l›k 

sektörünün en büyük finansal hizmet 

sa¤lay›c›s› olarak görevini yerine getirmeye 

devam eden Banka, 4 y›l aradan sonra 

21 Aral›k 2005 tarihinde 1 y›l vadeli 

800 milyon Amerikan dolar› tutar›nda 

sendikasyon kredisi sa¤lam›flt›r. Yap› Kredi 

Bankas› A.fi. uluslararas› piyasalarda da 

önümüzdeki dönemde etkinli¤i art›rmaya 

devam edecektir.

2005 y›l› içerisinde Yap› Kredi Bankas› 

hissedarl›k yap›s›nda de¤ifliklik 

gerçekleflmifltir. 8 May›s 2005 tarihinde 

Çukurova Holding A.fi. ve çeflitli Çukurova 

Grubu flirketleri ile Yap› ve Kredi Bankas› 

A.fi.’nin %57,4 oran›ndaki hissesinin Koç 

Finansal Hizmetler A.fi. grubunun ifltiraki 

olan Koçbank A.fi. taraf›ndan al›nmas› için 

Hisse Sat›m Anlaflmas› imzalanm›flt›r. 

Yap› Kredi Bankas› A.fi.’nin sermayesinin 

%57,4’ünü temsil eden hisselerin Koçbank 

A.fi.’ye devri, söz konusu anlaflmaya 

istinaden, 28 Eylül 2005 tarihinde 

gerçekleflmifltir. Hisse devir bedeli, 

Yap› Kredi hisselerinin %100’ü için 

belirlenen 2.059.858.516 Euro üzerinden 

hesaplan›p ödenmifltir. Her iki bankan›n 

yetkili organlar›nda karar al›nmas›na ve ilgili 

mercilerden izinlerin ç›kmas›na ba¤l› olmak 

kayd›yla Koçbank ve Yap› Kredi’nin 

birlefltirilmesi planlanmaktad›r.

Yönetim Kurulu ad›na, Bankam›z›n 

bugünlere gelmesinde, her zaman 

yan›m›zda olan müflterilerimize, özverili 

çal›flmalar›yla iyi sonuçlar al›nmas›na 

katk›lar›ndan ötürü tüm çal›flma 

arkadafllar›ma, uzun y›llar bizlerle 

sürdürmekte olduklar› güçlü iliflkileri için 

muhabir bankalar›m›za ve bizi her zaman 

destekleyen ortaklar›m›za teflekkür eder, 

sayg›lar›m› sunar›m.

Dr. Rüfldü Saraço¤lu		

Yönetim Kurulu Baflkan›

V. ‹Ç KONTROL, ‹Ç DENET‹M VE R‹SK YÖNET‹M 					
S‹STEMLER‹N‹N ‹fiLEY‹fi‹NE ‹L‹fiK‹N SORUMLU 	
YÖNET‹M KURULU ÜYES‹NCE YAPILAN DE⁄ERLEND‹RME



VI. ‹fiE ALMA VE TERF‹ UYGULAMALARI HAKKINDA B‹LG‹LER

Yap› Kredi’de ‹fle Al›m Süreci

‹htiyaçlar›n belirlenmesi sonras›nda, banka 

içi duyuru, internet / bas›n ilan› ve 

üniversitelerde mezun adaylar›na yönelik 

tan›t›m toplant›lar› arac›l›¤›yla aday 

araflt›rmas› yap›l›r.

Yap› Kredi’nin kendi yöneticisini kendisi 

yetifltirme ilkesi do¤rultusunda yeni mezun 

ya da az deneyimli adaylar›n ifle al›m› 

gerçeklefltirilir ve bu kifliler sürekli e¤itim 

deste¤iyle üst görev ve sorumluluklara 

haz›r hale getirilirler.

Baflvurular, eleman al›m› yap›lacak görev 

kapsam›nda belirlenmifl yafl, e¤itim, yabanc› 

dil ve ifl deneyimi gibi kriterler dikkate 

al›narak de¤erlendirilir. Aranan özellikleri 

tafl›yan tüm baflvuru sahipleri ifle al›m 

sürecine davet edilirler.

‹fle al›m süreci; Test (yeti testleri ve kiflilik 

testi), grup dinami¤i ve yap›land›r›lm›fl 

mülakattan oluflur. Görevlere göre 

uygulanan testler ile adaylar›n aday olduklar› 

görevin gerektirdi¤i yetileri (ifli ö¤renme 

becerisi, uyum sa¤lama, problem çözme, 

sözcük ve say›lardaki detaylar› alg›lama, 

h›zl› say›sal hesaplar yapma, görsel, say›sal
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2005’te banka genelinde raporlamalara 

olanak tan›yan merkezi denetim muhasebe 

projesi tamamlanarak, bütün flubelerin 

muhasebe denetimleri, daha k›sa sürede 

toplu olarak yap›labilir hale getirildi. Ayn› 

zamanda ‹ç Kontrol Merkezinin 

raporlamalar›n› standartlaflt›rmak için 

Teknoloji Yönetimi ile temasa geçilerek 

‹ç Kontrol Raporlama Veritaban› oluflturuldu. 

Bu flekilde, raporlar›n tespit kodlar›na ve ilgili 

yönetimlere göre gruplanmas›na baflland›.

Mali ifltiraklerin iç denetim birimleriyle 

temasa geçilerek iç kontrol çal›flmalar›na 

destek verilmesi ve deneyimlerin 

paylafl›lmas› yoluyla yarat›lan sinerji, 

geçti¤imiz y›l da sürdürüldü. Bu ba¤lamda, 

kurumsal risk hizmetlerinde uzmanlaflm›fl 

uluslararas› bir flirketin dan›flmanl›¤›nda 

bafllanan ve daha sonra ‹ç Kontrol Merkezi 

personeli taraf›ndan yürütülen ‹ç Kontrol 

Fonksiyonunun Gelifltirilmesi Projesinin, 

mali ifltiraklerde de uygulanmas› için 

çal›flmalar yap›ld›.

Risk Yönetimi

Banka Risk Komitesi; Yap› Kredi’nin ve 

kontrolünü elinde bulundurdu¤u ifltiraklerinin 

mevcut ve olas› risklerine yönelik stratejileri 

gelifltirmek; bu risklerin ölçümü, takibi ve 

analizini yapmak; risk politika ve uygulama 

yöntemlerini oluflturmak ve uygulamak; 

ayr›ca, söz konusu risklere karfl› ayr›lmas› 

gereken sermayenin ve sermaye 

yeterlili¤inin belirlenmesi çal›flmalar›n› 

yürütmekle yükümlüdür.

Piyasa Risk Yönetimi, uluslararas› kabul 

görmüfl en iyi uygulamalar ve güçlü bir risk 

yönetimi anlay›fl› ile piyasa riski ve 

aktif - pasif yönetimini kapsayan ölçüm ve 

analiz çal›flmalar›n› sürdürür. Piyasa riski 

riske maruz de¤er, %99 güven aral›¤›nda 

üç alternatif metodla hesaplan›r ve günlük 

olarak idari amaçl› üst düzey yönetime 

gönderilir. Back-test ad› verilen yöntemle, 

gerçekleflen zarar›n, tahmin edilen riske 

maruz de¤erden büyük oldu¤u günlerin 

say›lmas› ile kendi riske maruz de¤er 

yaklafl›m›n›n etkinli¤i de¤erlendirilir. Ayr›ca 

stres testleri ile, piyasa dalgalanmalar›n›n 

artt›¤› durumlarda riske maruz de¤erin ne 

kadar de¤iflebilece¤i ölçülür. Bunun 

yan›nda, aktif - pasif yönetimi amac› ile 

banka bilançosunun tamam› için duyarl›l›k 

analizi, gap analizi, durasyon, nakit ak›fl› ve 

özkaynaklar›n piyasa de¤eri gibi analizlerle 

yönetimin karar alma aflamas›na katk› 

sa¤lan›r.  

Kredi portföyü; kredi türleri, sektörler, co¤rafi 

bölgeler, skorlama vb. çeflitli kriterler alt›nda 

s›n›fland›r›larak analiz edilir ve makro 

düzeyde izlenerek, uluslararas› standartlara 

uyum ve Basel II içsel derecelendirme bazl› 

yöntemlere göre sermaye yükümlülü¤ü 

hesaplamas› için çal›flmalar sürdürülür ve 

Yap› Kredi’nin kredi risk profili ç›kar›larak 

geliflmeler düzenli olarak raporlan›r.

Operasyonel risk yönetimi konusunda 

Basel II kriterlerine iliflkin ad›mlar›n at›lmas› 

amac›yla yürütülen Operasyonel Risk ve 

Basel II’ye Uyum Projesi fiubat 2005 

itibariyle tamamland›. Mevcut ve potansiyel

operasyonel riskler, faaliyet kollar› baz›nda 

tan›mland› ve bir risk haritas› oluflturuldu. 

Operasyonel risk yönetimi politika ve 

süreçleri oluflturuldu ve kayba yol açan 

veriler bankan›n ifl birimleri ve ifltiraklerinden 

bir sistem arac›l›¤›yla elde edilmeye 

baflland›. Bankada kendi kendini 

de¤erlendirme yaklafl›m› ile potansiyel 

risklerin belirlenmesi ve say›sallaflt›r›lmas› 

çal›flmas› bafllat›ld› ve operasyonel riskin 

say›sallaflt›r›lmas› ve sermaye yükümlülü¤ü 

hesaplamas›nda kullan›lan kay›p da¤›l›m› 

ve kendi kendini de¤erlendirme yaklafl›mlar›, 

operasyonel risk yönetimince uygulamaya 

geçirildi.

Di¤er yandan, bankan›n sermaye yeterlili¤i 

ve risk yönetimi 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 

sürdürülmeye devam ediyor. 

‹ç Kontrol Merkezi, Teftifl Kurulu ve Risk 

Yönetimi sistemlerinin genel performanslar› 

göz önüne al›nd›¤›nda, çal›flmalar tatminkâr 

bulundu.

Federico Ghizzoni

Yönetim Kurulu Üyesi



(i) DÖNEME ‹L‹fiK‹N GEL‹R VE G‹DERLER;	

 31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004	

Toplam	 Toplam içindeki	 Toplam	 Toplam içindeki	
('000 YTL)	 oran› (%)	 ('000 YTL)	 oran› (%)

Al›nan faiz gelirleri	 19.283	 1,0	 149.567	 8,3

Al›nan komisyon gelirleri	 1.727	 2,0	 5.844	 6,4

Ödenen faiz giderleri	 3.336	 0,2	 7.358	 0,5

Al›m sat›m amaçl› ifllemlerden giderler	 3.959	 11,5	 1.997	 20,0

(i) DÖNEM SONU ‹T‹BAR‹YLE ‹fiLEM TUTARLARI;	

 31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004	

Toplam	 Toplam içindeki	 Toplam	 Toplam içindeki	
('000 YTL)	 oran› (%)	 ('000 YTL)	 oran› (%)

Krediler	 382.395	 3,4	 3.083.077	 30,7

Gayrinakdi Krediler	 491.534	 5,2	 1.064.748	 11,3

Mevduat	 287.137	 1,7	 298.492	 2,1

Türev Finansal Araçlar	 10.641	 5,8	 291.451	 16,2

VII. BANKANIN DAH‹L OLDU⁄U R‹SK GRUBU ‹LE	
YAPTI⁄I ‹fiLEMLERE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.'nin Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤inin 

20. maddesinin iki numaral› f›kras›nda tan›mlanan risk grubuyla yapt›¤› ifllemlerin türü, tutar› ve 

toplam ifllem hacmine olan oranlar› afla¤›daki tabloda sunulmufltur.

ve sözel haf›za vb.) tafl›y›p tafl›mad›¤›n›n 

saptanmas› amaçlan›r. 

Grup dinami¤i aflamas›, adaylar›n 

üstlenecekleri görevin gerektirdi¤i baz› 

yetileri (say›sal ifllem yapma, iletiflim kurma, 

tak›m çal›flmas› vb.) saptamaya yönelik, rol 

oynama ve süreç içerisinde 

gözlemlenmeleri fleklinde gerçeklefltirilir.

Yap›land›r›lm›fl mülakat aflamas›nda ise 

davran›fl odakl› sorular sorularak görevin 

gerektirdi¤i niteliklerle aday›n nitelik ve 

beklentilerinin uyuflup uyuflmad›¤› ölçülür. 

Uygun bulunan adaylara ifl teklifi yap›l›r; 

olumlu yan›t veren adaylar ifl teklifi 

toplant›s›na davet edilirler. 

‹fl teklifi toplant›s› s›ras›nda, adaylara     

Yap› Kredi’nin ilkeleri, görev tan›mlar›, özlük 

haklar›, imzalayacaklar› sözleflme maddeleri 

ve bunun gibi konular hakk›nda gerekli 

bilgiler aktar›larak sorular› yan›tlan›r. Toplant› 

sonras›nda ifl teklifini kabul eden adaylarla 

sözleflme imzalan›r.

Oluflturulan yeni yönetimler ya da uzmanl›k 

ve teknik bilgi gerektiren görevler için ise 

ilgili alan›nda yeterli ifl deneyimi bulunan 

adaylar tercih edilirler. Deneyimli eleman 

ifle al›m süreci bireysel görüflme ve ifl teklifi 

olmak üzere iki aflamadan oluflur.  

Yap› Kredi’de Terfi Süreci

Yap› Kredi’de iki tür terfi yöntemi uygulan›r: 

Unvana göre terfi; görev ve sorumluluklarda 

köklü de¤ifliklik yap›lmadan, baflar›n›n unvan 

ve ücret art›r›m›yla ödüllendirilmesiyle 

gerçekleflir. ‹nsan kaynaklar› planlama ve 

bütçesi do¤rultusunda, her y›l bir kez 

performans de¤erlendirme ve kariyer 

e¤itimlerini baflar›yla tamamlam›fl olan, 

ceza ve çal›flma süresi gibi kriterleri 

karfl›layan çal›flanlar›n bir üst unvana terfileri 

gerçeklefltirilir.

Göreve göre terfi; çal›flan›n görev ve 

sorumluluklar›n›n de¤iflti¤i, ihtiyaçlar 

do¤rultusunda y›l›n her döneminde 

yap›labilen yükselmelerdir. Performans 

de¤erlendirme, yükselme s›nav›, yükselme 

mülakat› ve e¤itim sonuçlar› ile ceza ve 

çal›flma süresi gibi kriterler dikkate al›narak 

gerçeklefltirilir.
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1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›

Yap› Kredi Yönetim Kurulunun 9 Aral›k 2004 tarihli ve 61/51 no.lu toplant›s›nda Sermaye 

Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin prensipte kabul 

edilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

 2. Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi

Yap› Kredi halka aç›k ilk özel banka olarak 

1944’te kurulmufltur. Kuruluflundan bu 

yana, pay sahipleri ile iliflkileri düzenleyen 

Hissedarlar Yönetimi ad› alt›nda bir birim 

mevcuttur. Bu birimin yap›s› ve 

organizasyonu 2005’te SPK’n›n Kurumsal 

Yönetim ‹lkeleri paralelinde de¤ifltirilmifl 

olup, Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Yönetimi ad› 

alt›nda görev yapmaktad›r.

VIII. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU

Ahmet ERTÜZ	 Bölüm Yönetmeni	 aertuz@ykb.com	 (212) 339 73 77

Mehmet ÇAKICI	 Birim Yönetmeni	 mcakici@ykb.com	 (212) 339 73 78

Muharrem BULUT	 Servis Yönetmeni	 mbulut@ykb.com	 (212) 339 73 79

Hasan SAD‹	 Uzman	 hsadi@ykb.com	 (212) 339 73 80

Canan KARAKAYA	 Yetkili	 ckarakay@ykb.com	 (212) 339 63 40

fiensin ÖCAL	 Yetkili	 senocal@ykb.com	 (212) 339 63 43

Pay sahipleri ile iliflkiler yönetimi özet olarak:

• 	Pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›m› için 

faaliyet göstermek ve Yap› Kredi 

Yönetim Kurulu ile pay sahipleri 

aras›ndaki iletiflimi sa¤lamak,

• 	Pay sahiplerine iliflkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, 

güvenli ve güncel olarak tutulmas›n› 

sa¤lamak,

•	 Yap› Kredi ile ilgili kamuya aç›klanmam›fl, 

ticari s›r niteli¤indeki bilgiler hariç, pay 

sahiplerinin yaz›l› bilgi taleplerini 

yan›tlamak,

•	 Sermaye art›r›m ifllemlerini yapmak, 

•	 Eski tertip hisse senetlerinin de¤iflim 

ifllemleri ve karfl›l›¤› olan yeni hisse 

senetlerinin teslim ifllemlerini 

gerçeklefltirmek,

•	 Genel Kurul toplant›s›n›n yürürlükteki 

mevzuata ve esas sözleflmeye uygun 

olarak yap›lmas›n› sa¤lamak,  

•	 Genel Kurula ifltirak edecek hissedarlara 

girifl kart› vermek,

•	 Ortaklar ve Haz›r Bulunanlar listelerini 

haz›rlamak,

•	 Girifl kart› alan hissedarlar ad›na oy 

pusulalar› haz›rlamak,

•	 Genel Kurul Toplant› Tutana¤›n› haz›rlay›p 

tescil ve ilan ifllemlerini yapmak, 

dokümanlar› ilgili makamlara 

göndermek.

•	 Yap› Kredi’nin bilgilendirme politikas› ve 

mevzuat› dahil, kamuyu ayd›nlatma ile 

ilgili her türlü hususu gözetmek ve 

izlemek gibi ifllemleri yerine getirir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme 

Haklar›n›n Kullan›m›
Yap› Kredi’nin periyodik mali tablolar› ve 

faaliyet raporlar›, özel durum aç›klamalar›, 

genel kurul tutanaklar› www.ykb.com 

internet sitesinde tüm pay sahiplerinin 

kullan›m›na sunulmaktad›r. Ayr›ca SPK’n›n 

VIII/39 say›l› tebli¤i gere¤ince kamuya 

yap›lan duyurular ‹MKB arac›l›¤› ile medya 

kurulufllar›na gönderilmekte ve pay 

sahiplerinin bilgilendirilmesi sa¤lanmaktad›r. 

Yap› Kredi internet sitesinde ayr›ca:

•	 Ticaret sicil bilgileri,

•	 Ortakl›k yap›s›,

•	 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 

Üyeleri ve Komiteler, 

•	 Esas sözleflme,

•	 Son iki y›la ait faaliyet raporlar›,

•	 Özel durum aç›klamalar›,

•	 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu,

•	 Son iki y›l içinde yap›lan Genel Kurul 

Toplant›lar›na iliflkin kat›lanlar cetveli ve 

toplant› tutanaklar›,

•	 Periyodik mali tablo ve ba¤›ms›z denetim 

raporlar›,

•	 Genel Kurul Toplant› gündemi,

•	 Vekaleten oy kullanma formu,

•	 S›kça sorulan sorular bölümü yer 

almaktad›r.

Yap› Kredi Ana Sözleflmesinde özel denetçi 

atanmas› bireysel bir hak olarak 

düzenlenmemifltir; Türk Ticaret Kanunu’nun 

348. maddesi ve Sermaye Piyasas› 

Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde 

pay sahipleri bu haklar›n› 

kullanabilmektedirler. Dönem içerisinde 

pay sahipleri özel denetçi tayini talebinde 

bulunmam›fllard›r.

4. Genel Kurul Bilgileri
Yap› Kredi’nin 31 Mart 2005 tarihinde 

yap›lan Ola¤an Genel Kurul toplant›s›na 

pay sahipleri %60,1 ço¤unlukla kat›lm›fl, 

menfaat sahipleri ve medya bu toplant›ya 

kat›lmam›fllard›r. Toplant›ya davet, ilgili 

kanunlar ve Ana Sözleflmede öngörüldü¤ü 

gibi 15 Mart 2005 tarihli Türkiye Ticaret 

Sicili gazetesi ile Hürriyet, Akflam ve Vatan 

gazetelerinde toplant› gün ve gündeminin 

bildirilmesi suretiyle ilan edilmifltir. 

Yap› Kredi’nin 28 Eylül 2005 tarihinde 

yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›s›na 

pay sahipleri %60 ço¤unlukla kat›lm›fl, 

menfaat sahipleri ve medya bu toplant›ya 

kat›lmam›fllard›r. Toplant›ya davet, ilgili 

kanunlar ve Ana Sözleflmede öngörüldü¤ü 

gibi 12 Eylül 2005 tarihli Türkiye Ticaret 

Sicili gazetesi ile Hürriyet, Akflam ve Vatan 

gazetelerinde toplant› gün ve gündeminin 

bildirilmesi suretiyle ilan edilmifltir.

Pay defterine kay›tl› olmayan pay 

sahiplerinin toplant›ya kat›labilmeleri için 

toplant› tarihinden bir hafta önce            

Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Yönetimine 

baflvurararak girifl kart› almalar› 

gerekmektedir. Pay sahipleri, Genel Kurulda 

gündem maddeleri ile ilgili olarak soru 

sorma haklar›n› kullanm›fllar ve bu sorular 

yan›tlanm›flt›r. Kayda de¤er tutarda mal 

varl›¤› sat›m›, al›m› ve kiralanmas› gibi önemli 

nitelikte kararlar›n Genel Kurul taraf›ndan 

al›nmas› konusunda Ana Sözleflmede bir 

hüküm bulunmamaktad›r; ancak pay 

sahipleri faaliyet raporu ve mali tablolarla 

bu hususlar hakk›nda bilgilendirilmektedirler.

Pay sahiplerinin Genel Kurula kat›lmalar›n›
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kolaylaflt›rmak amac›yla gerek ‹MKB 

gerekse medya arac›l›¤› ile pay sahipleri 

bilgilendirilmekte; Yap› Kredi flubeleri 

kanal›yla da Genel Kurul gün ve gündemini 

de içeren Faaliyet Raporu, Bilanço,         

Kâr / Zarar ve Denetçi Raporlar› toplant› 

tarihinden on befl gün önce pay sahiplerinin 

incelemesine sunulmaktad›r. 

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›

Yap› Kredi hisse senetlerinde imtiyazl› pay 

bulunmamaktad›r. Az›nl›k paylar yönetimde 

temsil edilmemektedir. Ana Sözleflmede 

birikimli oy kullanma yöntemine yer 

verilmemektedir.

6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve

Kâr Da¤›t›m Zaman›

Yap› Kredi hisse senetleri üzerinde herhangi 

bir imtiyaz bulunmamaktad›r. Yap› Kredi’nin 

kuruluflundan bu yana halka aç›k bir banka 

olmas› nedeniyle, pay sahipli¤inin ayr›lmaz 

bir parças› olan kâr pay› hakk›n›n kullan›m›na 

gerekli özen her zaman gösterilmifltir.

Yap› Kredi’nin kâr da¤›t›m›na iliflkin esaslar, 

Ana Sözleflmenin 78. maddesinde 

düzenlenmifl, bunun d›fl›nda bir politika 

oluflturulmam›flt›r.  

7. Paylar›n Devri

Yap› Kredi Ana Sözleflmesinde pay 

devirlerini k›s›tlay›c› herhangi bir hüküm 

bulunmamaktad›r.

8. fiirket Bilgilendirme Politikas›

Yap› Kredi taraf›ndan kamuya aç›klanacak 

bilgiler, aç›klamadan yararlanacak kifli ve 

kurulufllar›n karar alma aflamalar›nda 

yard›mc› olacak flekilde, zaman›nda, do¤ru 

ve eksiksiz, anlafl›labilir, yorumlanabilir, 

düflük maliyetle kolay eriflilebilir halde ve 

eflitlik ilkesi gözetilerek kamunun 

kullan›m›na sunulur.

Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Yönetiminden 

Ahmet Ertüz ve Mehmet Çak›c› münhas›ran 

kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü hususu 

gözetmek ve izlemek üzere 

görevlendirilmifllerdir. Yat›r›mc›lar ve benzeri 

kesimlerin her türlü soru ve talepleri de bu 

görevliler taraf›ndan yerine getirilmektedir.

9. Özel Durum Aç›klamalar›

Y›l içinde SPK düzenlemeleri uyar›nca

k›rk sekiz adet özel durum aç›klamas› 

yap›lm›flt›r. Bu aç›klamalardan bir adedi için 

‹MKB taraf›ndan ek aç›klama istenmifltir. 

10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i

Yap› Kredi internet sitesi www.ykb.com 

adresinde, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri 

II/1.11.5 bölümünde say›lan bilgilere yer 

verilmektedir.

11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay 

Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas› 

Çukurova Holding A.fi., çeflitli Çukurova 

Grubu flirketleri ve Mehmet Emin 

Karamehmet ile Koç Finansal Hizmetler 

A.fi. ve Koçbank Nederland N.V. aras›nda 

Yap› Kredi’nin %57,4 oran›ndaki hisselerinin 

sat›fl›na iliflkin olarak 8 May›s 2005 tarihinde 

Hisse Sat›fl Sözleflmesi imzalanm›fl ve ilgili 

taraflarca kamuya duyurulmufltu. Bu 

çerçevede; Yap› Kredi’nin, Çukurova Grubu 

flirketleri ile Tasarruf Mevduat› Sigorta 

Fonunun mülkiyetinde bulunan %57,4 

oran›ndaki hisseleri, 28 Eylül 2005 tarihinde 

Koçbank A.fi.’ye devredilmifl ve sözkonusu 

hisse devirleri ayn› tarih itibariyle Yap› Kredi 

pay defterine kaydedilmifltir. Söz konusu 

yeni ortakl›k yap›s›na internet sitesinde yer 

verilmektedir.

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda 

Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›

Yap› Kredi’nin faaliyetlerini Genel Müdürlük 

bünyesinde çok say›da ve farkl› 

departmanlar arac›l›¤› ile yerine getirmesi 

nedeniyle içeriden ö¤renebilecekler olarak 

de¤erlendirilebilecek kiflilerin tesbiti 

mümkün de¤ildir. Bununla birlikte, 

Yap› Kredi’nin üst kademelerinde yer alan 

görevlilerle ilgili bilgilere internet sitesinde 

yer verilmifltir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK

KOÇ GRUBU
%50

UNICREDITO ITALIANO S.P.A.
%50

KOÇ F‹NANSAL H‹ZMETLER A.fi.
%99,8

KOÇBANK A.fi.
%57,4*

YAPI ve KRED‹ BANKASI A.fi.

*	 31 Aral›k 2005 itibariyle bu oran %57,9 oldu.
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BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹

13. Menfaat Sahiplerinin 

Bilgilendirilmesi

Yap› Kredi çal›flanlar›n›n Yap› Kredi’nin 

faaliyetlerine iliflkin bilgilendirilmeleri banka 

iletiflim sistemleri içerisinde Genel Müdür 

ve ilgili Genel Müdür Yard›mc›lar› taraf›ndan 

gerekti¤inde yap›lmaktad›r. 2005’te         

Yap› Kredi Genel Müdürlük ve fiubelerinde 

görevli yaklafl›k 2.500 kadar yönetmen ve 

sat›fl temsilcisi, düzenlenen toplant›lar 

arac›l›¤›yla bilgilendirildi. Bu toplant›lar, 

2005’in Ekim, Kas›m ve Aral›k aylar›nda 

‹stanbul, ‹zmir, Ankara, Adana, Bursa ve 

Antalya’da gerçeklefltirildi.  

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime 

Kat›l›m›

Yap› Kredi bir anonim flirket olup, organlar› 

taraf›ndan yönetilmektedir. Bu organlar›n 

karar almalar›n› gerektirecek hususlar 

öncelikle ilgili yönetimler taraf›ndan 

de¤erlendirilmekte, incelenmekte ve ilgili 

karar organ›n›n onay›na sunulmaktad›r. 

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›

Yap› Kredi’ye yeni kat›lanlar dahil olmak 

üzere tüm çal›flanlar›n Yap› Kredi’nin insan 

kaynaklar› politika ve uygulamalar›n›n 

tamam›n›n tüm ayr›nt›lar›yla yer ald›¤› ‹nsan 

Kaynaklar› Uygulamalar› El Kitab›na hem 

bas›l› kopyas›ndan hem de online olarak 

kurum içi elektronik iletiflim sistemi 

üzerinden kolayl›kla ulaflabilmeleri 

sa¤lanm›flt›r. 

Aç›kl›k - Kat›l›m - Paylaflma yönetim 

politikalar› do¤rultusunda, Yap›  Kredi’nin 

faaliyetlerinin en iyi flekilde 

gerçeklefltirilebilmesi ve geliflimi için en 

önemli unsurun insan kayna¤› oldu¤u 

bilincinden hareketle, insan kaynaklar› 

politika ve uygulamalar› afla¤›da özetlenen 

ilkelere dayand›r›lm›flt›r:

a)	‹flin özelli¤ine uygun nitelikte insan 

seçimi ve görevlendirilmesini 

gerçeklefltirmek,

b)	Tüm Yap› Kredi çal›flanlar›na 

yeteneklerini ve becerilerini 

kullanabilecekleri ve gelifltirebilecekleri 

çal›flma ortam›n› sa¤lamak,

c)	Yap› Kredi çal›flanlar›na mesleki 

geliflimlerini sa¤layacak, baflar›lar›n› 

art›racak ve daha üst görevlere 

haz›rlayacak kurum içi ve d›fl› e¤itim 

olanaklar›n› kariyer yönetimi 

çerçevesinde yaratmak,

d)	Karfl›l›kl› sayg›, güven, anlay›fl ve etkin 

bir iletiflim ortam›nda yeni fikirlerin 

oluflmas›na ve önerilmesine zemin 

haz›rlamak ve sorunlara çözüm 

getirmek,

e)	Baflar›y› teflvik eden ve ödüllendiren 

sistemler gelifltirmek ve uygulamak,

f)	Yukar›daki tüm uygulamalarda, f›rsat 

eflitli¤inin istisnas›z uygulanmas›n› 

sa¤lamak.

Yap› Kredi kendi yöneticisini kendi 

yetifltirme anlay›fl›n› benimsemifltir. 

Performans, motivasyon ve kararl›l›k,    

Yap› Kredi'de yükselmek için gerekli ana

unsurlard›r. Aç›k, objektif ve paylafl›mc› 

performans de¤erlendirme sistemi ile 

e¤itimin bir gider de¤il, yat›r›m olarak 

düflünüldü¤ü bir e¤itim sistemi 

bulunmaktad›r.

Yap› Kredi’nin kurulufluyla birlikte temelleri 

at›lan ve büyümesiyle geliflen kurumsal 

ilke ve de¤erleri, bugün de tüm çal›flmalarda 

yol göstermeye devam etmektedir. 

Kurumlar›n belirlenen yönde tutarl› bir 

flekilde ilerleyebilmesi, tüm çal›flanlar›n ayn› 

ilkeler ve de¤erler do¤rultusunda hareket 

etmeleriyle mümkündür. Ortak inanç ve 

de¤erler de tüm Yap› Kredi çal›flanlar›na 

yol göstermektedir.

‹nsan Kaynaklar› Uygulamalar› El Kitab› 

d›fl›nda Yap› Kredi çal›flanlar› özlük bilgileri, 

sosyal haklar, emeklilik, atamalar, 

oryantasyon, kariyer planlama ve özel 

konularda da iç müflteri odakl› oluflturulmufl 

‹nsan Kaynaklar› tak›mlar›na her zaman 

mesaj, telefon veya yüzyüze görüflme 

olana¤› ile ulaflabilmektedirler. Sendikal› 

Yap› Kredi çal›flanlar› ayr›ca flubelerinde 

veya yönetimlerinde kendilerine temsilci 

seçebilmektedirler. Banka - Sigorta ‹flçileri 

Sendikas› Temsilci El Kitab›nda da belirtildi¤i 

gibi, sendika temsilcilerinin görevleri; 

iflyerindeki iflçilerin sorunlar›n› dinlemek, 

flikayetleri çözümlemek, iflçi ve iflveren 

aras›ndaki iflbirli¤i ve çal›flma uyumu ile 

çal›flma bar›fl›n› devam ettirmek, iflçilerin 

hak ve menfaatlerini gözetmek ve ifl 

kanunlar› ve toplu ifl sözleflmelerinde 

öngörülen çal›flma flartlar›n›n 

uygulanmas›na yard›mc› olmakt›r.

16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler 

Hakk›nda Bilgiler

Müflteri memnuniyetini sa¤lamak,        

Yap› Kredi’nin kuruluflundan bugüne 

hizmette s›n›r yoktur söylemiyle 

desteklenen temel hizmet anlay›fl›n› 

oluflturur. Hizmet kalitesinin müflteri 

beklentileri do¤rultusunda sürekli 

gelifltirilmesi hedeflenir ve bu do¤rultudaki 

çal›flmalar Yap› Kredi’nin tüm ekiplerinin 

katk›s›yla yürütülür. Müflteri memnuniyeti 

ve beklentileri, verilen hizmet ile 

karfl›laflt›r›larak ölçülür. Hizmet zincirinde 

tüm ekiplerin birbirlerine verdikleri deste¤in 

etkin ve sa¤l›kl› hale getirilmesi ve müflteri 

memnuniyeti odakl› anlay›fl›n çal›flma 

al›flkanl›klar›na dönüfltürülmesi için e¤itimler 

düzenlenir, performans sürekli takip edilir. 

1999’dan bu yana Yap› Kredi flubelerinde, 

2001’den itibaren ise Ça¤r› Merkezinde 

verilen hizmet gizli müflteri araflt›rmalar›yla 

denetlenmektedir. Ayr›ca dönemsel olarak, 

farkl› müflteri gruplar›na yönelik beklenti 

ve memnuniyet araflt›rmalar› yap›lmaktad›r.

Müflterilerden gelen Yap› Kredi ve 

flubeleriyle ilgili genel flikayet, teflekkür, 

öneri ve bilgi istekleri D›fl Müflteri ‹liflkileri 

Yönetimi taraf›ndan karfl›lan›r ve konular›n 

müflterilerle iletiflimin olumlu yönde 

sürdürülebilece¤i flekilde sonuçland›r›lmas› 

hedeflenir. Sorunlar›n tekrarlanmamas› ve 

müflteri hizmetindeki aksakl›klar›n 

giderilmesi için gerekli tedbirler al›n›r; 

müflteri flikayetleri iyilefltirme çal›flmalar›na 

veri oluflturmak amac›yla raporlan›r.



66 67

Dr. Rüfldü Saraço¤lu	 Yönetim Kurulu Baflkan›

Andrea Moneta	 Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

Federico Ghizzoni	 Yönetim Kurulu Üyesi

Halil Sedat Ergür	 Yönetim Kurulu Üyesi

Massimiliano Moi	 Yönetim Kurulu Üyesi

F. Füsun Akkal Bozok	 Yönetim Kurulu Üyesi

Giuseppe Vovk	 Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Fad›l Ashabo¤lu	 Yönetim Kurulu Üyesi

Raineri de Marchis	 Yönetim Kurulu Üyesi

S. Kemal Kaya	 Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

17. Sosyal Sorumluluk

Yap› Kredi, kuruldu¤u günden beri, kendi 

faaliyet alan› olan bankac›l›¤›n yan› s›ra, 

sosyal sorumlulu¤un bilincinde bir kurulufl 

olarak kültür ve sanat etkinlikleri 

gerçeklefltirmeyi ve topluma bu do¤rultuda 

katk› sa¤lamay› ve de¤er yaratmay› kendine 

görev edinmifl bir bankad›r. Yap› Kredi, 

daha önceki y›llarda oldu¤u gibi, 2005’te 

de pek çok sanatsal ve kültürel etkinli¤e 

imzas›n› atm›flt›r.

Bu misyonu hayata geçirmek üzere 

kurulmufl olan Yap› Kredi Kültür Sanat 

Yay›nc›l›k Ticaret ve Sanayi A.fi., yay›mc›l›k 

piyasas›ndaki en büyük pazar pay›na sahip 

kurum olarak, en çok satan yay›nevi olma 

baflar›s›n› sürdürmüfltür. 2005’te 143’ü ilk 

bas›m ve 277’si tekrar bas›m olmak üzere 

toplam 420 adet kitap yay›mlanarak, flirketin 

kuruluflundan bu yana yay›mlanan toplam 

kitap say›s›nda 2.284 rakam›na ulafl›lm›flt›r. 

Pek çok yeni yazar› bünyesine katan      

Yap› Kredi Yay›nlar›, baz› ödüllü yabanc› 

yazarlar›n kitaplar›n›n da haklar›n› sat›n alarak 

bu eserlerin Türk okuyucularla buluflmalar›n› 

sa¤lam›flt›r. Avrupa Kültürel Yay›nlar Birli¤i 

(Eurozine) toplant›s›na ev sahipli¤i yapan 

Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nlar›, y›l içinde 

Yap› Kredi Kültür Merkezi’nde 14, 

Dolmabahçe Saray›’nda 2 ve TÜYAP’ta 1 

olmak üzere toplam 17 önemli sergi 

gerçeklefltirmifltir. Bunun yan› s›ra, Yap› 

Kredi Kültür Merkezi’nde müzikli dinleti, 

tiyatro, sinema, düflünce toplant›lar› ve 

yerel etkinlikler olmak üzere y›l boyunca 

152 etkinlik gerçeklefltirilmifl, Avrupa’ya 

Do¤ru bafll›kl› Sal› Toplant›lar›, Sanat 

Dünyam›z dergisinin etkinli¤i olarak 

gerçeklefltirilen Ça¤dafl Sanat Konuflmalar›, 

Pera’da Yaz bafll›kl› tafl plak dinletileri ve 

Tango Atölyesi isimli etkinlikler büyük ilgi 

görmüfltür.

BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler

Yönetim Kurulu üyeleri, Yap› Kredi’nin    

28 Eylül 2005 tarihli Ola¤anüstü Genel 

Kurul Toplant›s›nda Koçbank A.fi. taraf›ndan 

aday gösterildi ve Genel Kurulca seçildi. 

Yap› Kredi Yönetim Kurulu üyeleri, ayn› 

zamanda Yap› Kredi ifltiraklerinin de 

Yönetim Kurulu üyesi olabilirler. Bu 

ifllemlerin tümü Yönetim Kurulunun iradesi 

ile belirlenir. Yönetim Kurulu, do¤as› gere¤i 

dönemsel ve Genel Kurul iradesi ile oluflan 

bir organ oldu¤undan, üyelerinin Yap› Kredi 

d›fl›nda baflka görev veya görevler almas› 

yaz›l› belirli kurallara ba¤lanmam›fl ve 

s›n›rland›r›lmam›flt›r.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 

Yap› Kredi Yönetim Kurulu üye seçiminde 

aranan asgari nitelikler, gerek Ana 

Sözleflmenin 22. maddesinde ve gerekse 

Bankalar Kanununda belirtilmifltir. Bu 

nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri 

IV. bölümünün 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.5. 

maddelerinde yer alan niteliklerle 

örtüflmektedir. 

20. fiirketin Misyonu ve

Stratejik Hedefleri

Misyon: Pazarda büyüme ve de¤er yaratma 

alanlar›nda lider konuma gelmek.

Stratejik Hedefler:

• 	Yüksek sermaye getirisi ve büyüme 

potansiyeli ile piyasa / segment liderli¤i,

•	 Piyasadaki en sa¤lam yap›ya sahip 

oyuncu olmak:	

- En iyi maliyet / gelir rasyosu,	

- En etkin sat›fl ekibi,	

- En baflar›l› risk yönetimi.

21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol 

Mekanizmas›

R‹SK YÖNET‹M‹

Organizasyon Yap›s›: Yap› Kredi’de risklerin 

tan›mlanmas›, de¤erlendirilmesi ve risk 

yönetimine yönelik faaliyetler Yap› Kredi 

Risk Komitesine ba¤l› münferit Risk 

Komiteleri (Piyasa Riski, Operasyonel Risk, 

Kredi Riski) ve Üst Düzey Risk Komitesi 

taraf›ndan yürütülmektedir. Bu komiteler, 

üst düzey yönetim ve tüm personel risk 

yönetiminin benimsenmesinden ve 

uygulanmas›ndan sorumludur.

Yap› Kredi Risk Komitesinin misyonu; 

bankan›n tüm faaliyetlerini risklerinin 

fark›nda olarak yürütmesini sa¤lamak, risk 

yönetiminde lider bir rol üstlenerek bankan›n 

gerekli finansal güce her türlü piyasa ve 

kriz durumunda sahip olmas›n› sa¤lamakt›r.

Yap› Kredi Risk Komitesinin görevi;       

Yap› Kredi Genel Müdürlük bölümleri, 

flubeleri ve bankan›n kontrol gücünü elinde 

bulundurdu¤u konsolidasyon kapsam›ndaki 

ifltiraklerinin maruz oldu¤u/olabilece¤i 

risklerin, yasal ve iç mevzuat düzenlemeleri 

ile genel kabul görmüfl risk standartlar› 

çerçevesinde ve bankan›n gelece¤e dönük 

hedef/beklentileri do¤rultusunda;

•	 Tespit edilmesi,

•	 Analizi,

•	 Ölçümü,

•	 Yönetim ve kontrolüne katk› sa¤lanmas›, 

•	 Raporlanmas›,

•	 Riskler karfl›l›¤›nda bulundurulmas› 

gereken sermaye hesaplamalar›n›n 

yap›lmas›,
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•	 Toplam maruz olunan risklerle ba¤lant›l› 

olarak, banka özkaynaklar›n›n verimli 

kullan›lmas›n› sa¤lamakt›r.

Bu amaçlar do¤rultusunda Banka Risk 

Komitesi Basel II’ye uyum çal›flmalar›n› da 

sürdürmektedir. Basel II’nin uygulanmas›yla 

beraber sermaye ihtiyaçlar›n›n ne flekilde 

de¤iflece¤i ve yarataca¤› etkiler üzerindeki 

çal›flmalar›n› devam ettirmektedir.

Münferit Risk Komiteleri:

Piyasa Riski ve Aktif-Pasif Yönetimi 

kapsam›nda; Teknoloji Bölümü deste¤i ile 

detayl› bir proje gerçeklefltirilerek:

•	 Basel I’in getirdi¤i ve BDDK Yönetmeli¤i 

ile önerilen sermaye yeterlilik 

rasyosunun paydas›nda bulunan piyasa 

riskine maruz de¤erin içsel metodlarla 

ölçülmesi amac› ile Piyasa Riski yaz›l›m 

modülü,

•	 Bankan›n kârl›l›k hedefleri çerçevesinde 

aktif-pasif yap›s›n› biçimlendirirken 

muhtemel riskleri ölçmek amac› ile 	

Aktif-Pasif yaz›l›m modülü Yap› Kredi 

için uyarlanm›flt›r.

Piyasa riskine maruz de¤er -“VaR” (Value 

at Risk) günlük olarak 3 alternatif yöntem 

ile hesaplanmaktad›r. Hazine ürünleri için 

ayr›ca piyasa riski modülü ç›kt›lar›ndan 

volatilite analizleri, nakit ak›mlar›, verim 

e¤rileri modelleri, stres testleri, backtest, 

what - if analizleri gibi çeflitli analizler, haftal›k 

ve ayl›k olarak raporlanmaktad›r.

Aktif - Pasif konusunda; haftal›k bazda çeflitli 

Yap› Kredi uzman bilgi sistemlerinden elde 

edilen veriler yard›m› ile bilançoyu etkileyen 

bütün kalemler göz önüne al›narak yap›lan 

statik analizler (Konvansiyonel Araçlar, Vade 

Uyumsuzlu¤u Analizi, Durasyon 

Uyumsuzlu¤u Analizi, Market Value of 

Equity (MVE), Duyarl›l›k Analizleri) ve 

dinamik analizler (Net Faiz Geliri 

Simülasyonlar›, Earnings at Risk (EaR) 

Yönetim Kurulu, APKO ve ÜDRK’ya 

raporlanmaktad›r.

Operasyonel risk kapsam›nda; 

•	 Uluslararas› bir flirket ile beraber 

yürütülen Operasyonel Risk ve Basel 

II’ye Uyum Projesi fiubat 2005 itibariyle 

tamamlanm›fl, Yap› Kredi’nin 

karfl›laflabilece¤i muhtemel operasyonel 

riskler tespit edilerek kurum genelinde 

Operasyonel Risk Çerçevesi 

oluflturulmufl ve risk haritas› ç›kar›lm›flt›r.

•	 Bankan›n operasyonel risk yönetim ve 

ölçüm uygulamalar›n›n mevcut durumu 

Basel II gereklilikleri aç›s›ndan analiz 

edilerek farkl›l›klar belirlenmifltir.

•	 Bankan›n uygulamaya yönelik 

operasyonel risk politikalar› haz›rlanm›flt›r.

•	 Operasyonel risk ölçümüne yönelik veri 

gereksinimleri ve veri toplama 

prosedürleri tan›mlanarak kayba yol açan 

veriler ifl birimlerinden toplanmaya 

bafllanm›flt›r. 

•	 Operasyonel risk ölçümü için yaklafl›mlar 

(top - down) belirlenmifl ve uygulama 

için yol haritas› oluflturulmufltur.

•	 Basel II’nin öngördü¤ü Geliflmifl Ölçüm 

Yaklafl›mlar› kapsam›nda kantitatif ve 

kalitatif operasyonel risk yönetimi 

araçlar›n›n uyarlanmas› ve uygulanmas› 

süreci tamamlanm›flt›r. Bu do¤rultuda; 

kendi kendini de¤erlendirme ve senaryo 

analizleri teknikleri ile kayba yol açan 

verilerin toplanmas› tekni¤i kullan›larak 

operasyonel riskin yönetimi ve 

say›sallaflt›r›lmas› çal›flmalar› devam 

etmektedir.

Kredi riski kapsam›nda; 

a)	 Yap› Kredi’deki kredi süreçleri

b)	 Mevcut risk ölçüm metodlar›, skoring 

araçlar›

c)	 Say›sallaflt›r›lm›fl kredi riskinin mevcut 

uygulama alanlar›

d)	Data, politika, prosedür olarak Basel 

II’ye uyum durumu incelenmifl ve Gap 

(Farkl›l›k) Analizi yap›lm›flt›r.

•	 Gerçeklefltirilen Gap analizinin ard›ndan 

En ‹yi Uygulamalar ve Basel II’ye uyum 

için gereksinimler belirlenerek üst düzey 

bir yol haritas› haz›rlanm›flt›r. 

•	 Yap› Kredi’nin maruz kald›¤› kredi 

risklerini makro bir bak›fl ile izlemeye 

yarayan ve kredi risk haritas›n› ortaya 

koyan genifl bir rapor paketi 

haz›rlanm›flt›r. 

Sektörün önde gelen bankalar›yla 

k›yaslamal› y›ll›k ve dönemsel krediler analiz 

raporlar› haz›rlanmaktad›r. Bu raporlarda 

kredi portföyünün yap›s›, kredi vadeleri, 

takipteki krediler, kredi gelirleri vb. 

unsurlardaki de¤iflimler incelenerek geliflim 

yönleri k›yaslanmakta ve bankalar›n kredi 

politikalar› özet bir flekilde yorumlanmaya 

çal›fl›lmaktad›r.

‹Ç KONTROL MERKEZ‹

‹ç Kontrol Merkezi, Yap› Kredi bünyesinde 

do¤rudan Yönetim Kuruluna ba¤l› olarak 

görev yapmaktad›r. Kurum iç kontrol 

faaliyetlerini tasarlamak, idare etmek ve 

eflgüdümü sa¤lamak üzere kurulmufl 

bulunan ‹ç Kontrol Merkezinin Bankalar 

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

tesis edilmifl yasal yükümlülüklere, 

s›n›rlamalara, bankada tesis edilmifl 

politikalara ve uygulama usullerine uyulup 

uyulmad›¤›n› kontrol etme görevi 

bulunmaktad›r. ‹ç kontrol sisteminde ortaya 

ç›kan zay›fl›klar›n giderilmesi, hata ve 

eksikliklerin düzeltilmesi için iç kontrol 

sürecinin etkinli¤inin gözden geçirilmesi 

de ‹ç Kontrol Merkezinin kurulufl amaçlar› 

aras›ndad›r. Ayn› zamanda Yap› Kredi mali 

ifltiraklerinin iç denetim birimleriyle iletiflime 

geçilerek iç kontrol çal›flmalar›na destek 

verilmesine ve deneyimlerin paylafl›lmas› 

yoluyla sinerji yarat›lmas›na çal›fl›lmaktad›r.

‹ç Kontrol Merkezi baflkan dahil 17 kifliden 

oluflmaktad›r. Yap› Kredi’de Krediler, Hazine, 

Kredi Kartlar›, Mali/‹dari ‹fller ve 

Operasyonlar/fiubeler olmak üzere 5 temel 

kontrol alan› saptanm›flt›r. ‹ç Kontrol Merkezi 

bu temel kontrol alanlar›nda, ifl programlar› 

çerçevesinde yerinde ve merkezi olarak 

günlük, haftal›k, ayl›k ve devresel denetimler 

yapmaktad›r. ‹ç Kontrol Merkezine ait 

birimlerin görevleri afla¤›da özet olarak 

belirtilmifltir:
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‹ç Kontrol Krediler Yönetimi, Genel 

Müdürlük Krediler ve Bireysel Krediler 

Yönetimleri taraf›ndan tahsis edilen 

kredilerin yasal mevzuat ve Yap› Kredi 

plasman ilkeleri do¤rultusunda uygunluk 

kontrolünü yapmaktad›r.

‹ç Kontrol Mali ve ‹dari ‹fller Yönetimi, 

‹nflaat, ‹dari ‹fller, Ücret, E¤itim, Genel 

Muhasebe, Finansal Muhasebe, Reklam 

ve Halkla ‹liflkiler ve Sat›n Alma birimlerinin 

kontrolünü yapmaktad›r. Bu çerçevede 

mali tablolar›n ve giderler/ödemelerin yasal 

mevzuata ve Yap› Kredi politika ve 

prensiplerine uygunlu¤unu kontrol 

etmektedir.

‹ç Kontrol Kredi Kartlar› Yönetimi, Kredi 

Kartlar› sürecinde yer alan De¤erlendirme 

ve Kart Gönderim, Müflteri Hizmetleri ve 

Operasyonlar›, Müflteri ‹tirazlar› ve Güvenlik 

‹fllemleri, Üye ‹flyeri Operasyonlar› ve Risk 

‹zleme ve Yasal Takip ‹fllemlerini kontrol 

etmektedir.

‹ç Kontrol Operasyonlar / fiubeler Yönetimi, 

D›fl ‹fllemler ve Krediler fiube Operasyonlar› 

Yönetiminin gerçeklefltirdi¤i ifllem ve 

çal›flmalar› kontrol etmektedir. Bu 

çerçevede ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir 

Operasyon Merkezine ba¤l› flubeler 

taraf›ndan kulland›r›lan kredilerin, yasal takip 

ifllemlerinin ve gerçeklefltirdi¤i ithalat, 

ihracat ifllemlerinin yasal mevzuata ve     

Yap› Kredi politika ve prensiplerine 

uygunlu¤unu kontrol etmektedir. Ayn› 

zamanda merkezi muhasebe projesi 

tamamlanarak, flube muhasebe 

denetimlerine bütün flubeler için bafllam›flt›r.

‹ç Kontrol Hazine Yönetimi, Hazine ve 

TL–YP Hazine Operasyonlar› sürecinde yer 

alan Para ve Döviz Piyasalar›, Sabit Getirili 

Menkul K›ymetler, Mevduat, Yat›r›m Fonlar› 

ve Yat›r›m Ürünleri Koordinasyon, Hazine 

Pazarlama, fiubeler Pazarlama ve Destek, 

Hazine ve Bankac›l›k Projeleri, Hisse 

Senetleri Operasyonlar› faaliyetlerini, gerek 

gerçekleflme aflamas›nda gerekse 

gerçeklefltikten çok k›sa bir süre sonra 

yerinde veya uzaktan eriflerek kontrol 

etmektedir.

Kontroller sonucunda tespit edilen tüm 

bulgular ilgili yöneticilere ve personele 

zaman›nda iletilerek takibi yap›lmakta ve 

eksikliklerin giderilmesi sa¤lanmaktad›r.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
Yap› Kredi Yönetim Kurulu üyeleri ve 

yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar›na 

esas sözleflmede ayr›nt›l› bir flekilde yer 

verilmifltir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›

Yap› Kredi Ana Sözleflmesinin 35. maddesi 

hükmü gere¤ince; Yap› Kredi Yönetim 

Kurulu, kurum iflleri gerektirdi¤i sürece 

Yönetim Kurulu Baflkan›n›n daveti üzerine 

toplan›r. 2005 içerisinde 78 adet yönetim 

kurulu toplant›s› yap›lm›flt›r. Toplant›ya 

kat›l›m ve toplant›ya ça¤r› yöntemlerini ve 

süreçlerini yürütmek, ayr›ca kurul üyelerinin 

bilgilendirilmesini ve iletiflimini sa¤lamak 

üzere Yönetim Kurulu Sekreterli¤i 

bulunmaktad›r. Yönetim Kurulu 

toplant›lar›nda farkl› görüfl aç›klanan konulara

iliflkin makul ve ayr›nt›l› karfl› oy gerekçeleri 

karar zapt›na geçirilmektedir. Toplant›ya 

Yap› Kredi Denetim Kurulu üyeleri de ço¤u 

zaman kat›lmakta ve toplant›larda al›nan 

kararlar da yaz›l› olarak flirket denetçilerine 

iletilmektedir. SPK Kurumsal Yönetim 

‹lkelerinin IV/2.17.4. maddesinde yer alan 

konular da dahil olmak üzere, yönetim 

kurulu toplant›lar› fiilen ve genifl kat›l›ml› 

yap›lmakta, toplant› esnas›nda kurul üyesi 

taraf›ndan yöneltilen sorular karar zapt›na 

geçirilmektedir. Yap› Kredi Ana 

Sözleflmesinde Yönetim Kurulu üyelerine 

a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya olumsuz veto hakk› 

tan›nmam›flt›r.

24. fiirketle Muamele Yapma ve

Rekabet Yasa¤›

28 Eylül 2005 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü 

Genel Kurul toplant›s›nda; Türk Ticaret 

Kanununun 334 ve 335. maddelerinde 

ifllem yapma yetkisi Yönetim Kurulu 

üyelerine verilmifltir.

25. Etik Kurallar

1.	 Genel ‹lkeler

Yap› Kredi çal›flanlar›;

1.1.	Görevlerini yerine getirirken, temel 

ahlaki ve insani de¤erler çerçevesinde 

ve Yap› Kredi stratejileri do¤rultusunda 

hareket ederler. 

1.2.	Tüm faaliyetlerinde Yap› Kredi’nin 

kârl›l›¤›n› gözetmenin yan› s›ra, 

toplumsal yarar›n korunmas› ve 

çevreye sayg› ilkeleri do¤rultusunda 

çal›flmaya özen gösterirler. 

1.3.	Kurum genelinde duyurulmufl olan 

Ortak ‹nanç ve De¤erler çerçevesinde 

uygun davran›fl ve ifl ahlak› sergiler, 

sorumluluklar›n› Çal›flma ‹lkeleri 

do¤rultusunda yerine getirirler. 

1.4.	Faaliyetlerini, Bankalar Kanunu, di¤er 

mevzuat ve kamu otoritelerinin 

düzenlemeleri do¤rultusunda 

sürdürürler.

1.5.	Kamuya aç›klanan bilgilerde fleffafl›k 

ilkesini gözetir, denetim amac›yla 

istenen bilgi, belge ve kay›tlar› do¤ru, 

eksiksiz flekilde ve zaman›nda 

iletmeye özen gösterirler.

1.6.	Uluslararas› normlar ve ulusal mevzuat 

hükümleri çerçevesinde, karaparan›n 

aklanmas›, yolsuzluk ve benzeri 

suçlarla mücadele konusunda yetkili 

mercilerle iflbirli¤i yaparlar.

2.	 Müflterilerle ‹liflkiler

Bankam›z çal›flanlar›;

2.1.	Yap› Kredi müflterilerinin ihtiyaçlar›n› 

anlamak ve en iyi hizmeti sunmak için 

çaba gösterir, müflterilerle iliflkilerinde 

her zaman olumlu ve tutarl› bir tav›r 

sergiler, kifliler aras› iliflkilerde ve ifl 

iliflkilerinde önyarg›s›z, tarafs›z, nazik 

ve sayg›l› davran›rlar. 

2.2.	Müflterileri, ürün ve hizmetler hakk›nda 

aç›k ve net biçimde bilgilendirir, tüketici 

haklar›n›n korunmas›na özen 

gösterirler.

2.3.	Müflterilere ve tedarikçilere ait özel 

bilgileri korur ve yaln›zca yasalar 

çerçevesinde yetkili k›l›nan mercilerle 

paylafl›rlar.
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2.4.	Müflteri yak›nmalar›n› makul bir süre 

içinde titizlikle inceler, sonuçland›r›r 

ve tekrarlanmamas› için gereken 

önlemleri al›rlar. 

3.	 Kamuoyu ‹le ‹liflkiler

Yap› Kredi çal›flanlar›;

3.1.	Bas›nla iliflkilerinde kurumla ilgili, 

herhangi bir spekülasyona, olumsuz 

de¤erlendirmeye yol açabilecek 

durumlardan ve Yap› Kredi’nin veya 

sektörün güven, itibar ve istikrar›na 

zarar verebilecek ya da haks›z rekabet 

oluflturabilecek uygulama ve 

davran›fllardan kaç›n›rlar.

3.2.	Ürün ve hizmetlerinin tan›t›m ve 

pazarlamas›nda adil rekabet koflullar› 

do¤rultusunda dürüst ve gerçekçi  

davran›rlar.

4.	 Ç›kar Çat›flmalar›

Yap› Kredi çal›flanlar›;

4.1.	Kendileri veya yak›nlar› lehine ç›kar 

çat›flmas› ya da izlenimi yaratacak 

durumlara sebebiyet vermekten 

kaç›n›r, kendilerinin veya yak›nlar›n›n 

menfaatlerini ilgilendiren konularda 

karar sürecinde yer almazlar.

4.2.	Müflteriler ve tedarikçilerle kiflisel hiç 

bir finansal iliflkiye girmez, ifl iliflkilerini 

kullanarak kiflisel ç›kar sa¤lamazlar.

4.3.	Kendi karar ve r›zalar›n› etkileyecek 

veya ç›kar çat›flmas› yaratabilecek 

hediye veya ç›kar tekliflerine izin 

vermezler. 

4.4.	Yap› Kredi’nin varl›k ve kaynaklar›n› 

verimli bir flekilde yaln›zca kurumun 

ç›kar ve faydas› için kullan›rlar. 

4.5.	Zaman ve eme¤ini kurum için kullan›r, 

ç›kar çat›flmas› yaratacak baflka bir 

sorumluluk üstlenmez, kâr amaçl› 

faaliyetlerde bulunmaz ve Yap› Kredi 

d›fl›nda bir baflka gerçek veya tüzel 

kifli nezdinde çal›flmazlar.

4.6.	Kamu kurum ve kurulufllar› ile 

iliflkilerinde, dürüstlük ve saydaml›k 

ilkeleri do¤rultusunda hareket eder, 

mesafeyi ve tarafs›z iliflkiyi korurlar.

4.7.	Bankac›l›k s›rlar›n› korur, rekabet 

avantaj› sa¤layan ve kuruma özel 

bilgileri kurum d›fl›na ç›karmazlar. 

4.8.	Görevleri gere¤i elde etmifl olduklar› 

bilgileri haks›z kazanca yol açacak 

flekilde kullanmaz, Yap› Kredi ve di¤er 

kurulufllar›n menkul k›ymetlerinin al›m 

sat›m›nda mevzuata ve kamu 

otoritelerinin düzenlemelerine uygun 

davran›rlar.

26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan 

Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›

Yap› Kredi Yönetim Kurulu taraf›ndan, Kredi 

Komitesi, Denetim Komitesi, Ba¤›ms›z 

Denetim Komitesi ve Hukuk Komitesi 

kurulmufltur. Bu komiteler kanun, Ana 

Sözleflme ve ilgili Yönetim Kurulu karar›nda 

belirtildi¤i esaslar dahilinde ifl ve ifllemlerin 

gerektirdi¤i zamanlarda toplan›r. Komite 

üyeleri icrada görevli olmayan üyelerden 

oluflmakta olup, bir yönetim kurulu üyesinin 

birden fazla komitede yer almamas›na özen 

gösterilmektedir.

Kredi Komitesi

Federico Ghizzoni

Massimiliano Moi 

Giuseppe Vovk

Halil Sedat Ergür

S. Kemal Kaya (Genel Müdür)

Denetim Komitesi

Andrea Moneta (Baflkan)

Massimiliano Moi

Ahmet F. Ashabo¤lu

F. Füsun Akkal Bozok

Giuseppe Vovk

Ba¤›ms›z Denetim Komitesi 

Federico Ghizzoni

F. Füsun Akkal Bozok

Hukuk Komitesi

Dr. Rüfldü Saraço¤lu

Andrea Moneta

F. Füsun Akkal Bozok

S. Kemal Kaya (Genel Müdür)

27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan

Mali Haklar

Yap› Kredi Yönetim Kurulu üyelerine Ana 

Sözleflmenin 78. maddesi gere¤ince 

ayr›lacak kâr pay›ndan baflka, miktar› Genel 

Kurul taraf›ndan tayin ve tespit edilecek 

ücret ödenmektedir. Yap› Kredi taraf›ndan 

herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve 

yöneticilerine verilecek borç, kredi vb. 

unsurlara iliflkin hususlar Bankalar 

Kanununda düzenlenmifltir.
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I. KANUN‹ DENETÇ‹ GÖRÜfiÜ

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.	
14 Mart 2006

Genel Kurulu'na,

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin 2005 hesap dönemi hesap ve ifllemlerinin Türk Ticaret 

Kanunu, Bankac›l›k Kanunu, Banka Ana Sözleflmesi ve di¤er ilgili mevzuat çerçevesinde 

denetlenmesi sonuçlar› afla¤›da sunulmufltur.

1. 	 Banka’n›n 2005 hesap dönemi faaliyetlerini denetleyen denetçilerin adlar› ile görev 

süreleri afla¤›daki gibidir.  

Mehmet Ersoy		 01.01.2005 - 28.09.2005

Lokman Gündüz		 01.01.2005 - 31.03.2005

Kamil Duman		 31.03.2005 - 28.09.2005

M. Erkan Özdemir		 28.09.2005 - 31.12.2005

Adil G. Öztoprak		 28.09.2005 - 31.12.2005	

Banka’n›n 01.01.2005 – 31.07.2005 dönemine ait 7 ayl›k faaliyet sonuçlar› ile bu 

faaliyetlere iliflkin Denetçi Raporu, 28.09.2005 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel 

Kurul Toplant›s›nda görüflülüp onaylanm›flt›r. Bu Denetim Raporunda 28.09.2005 

tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›nda seçilerek göreve gelen 

denetçiler M. Erkan Özdemir ile Adil G. Öztoprak taraf›ndan bu tarihten sonra yap›lan 

denetim sonuçlar› sunulmaktad›r. 

2. 	 Denetim çal›flmalar› esas itibariyle Banka’n›n BDDK mevzuat›na uygun olarak tutulan 

kay›tlar› üzerinde yap›lm›fl; Banka’n›n ba¤›ms›z denetimini yapan Baflaran Nas Serbest 

Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. (PricewaterhouseCoopers)’den denetim çal›flmalar›na 

iliflkin bilgiler al›nm›fl; 28.09.2005 tarihinden sonra yap›lan bütün Yönetim Kurulu ve 

Denetim Komitesi toplant›lar›na ifltirak edilmifl; Banka Ana Sözleflmesinin 50 inci 

maddesinin 5/a f›kras› uyar›nca 3 er ayl›k dönemler itibariyle düzenlenen denetim 

raporlar› Yönetim Kuruluna sunulmufltur. 

3. 	 Yap›lan incelemeler sonucunda tespit olunan hususlar afla¤›da görüfllerinize sunulmufltur. 	

Banka’n›n %57,4 oran›ndaki hisselerinin Çukurova Grubu ve TMSF taraf›ndan Koçbank’a 

sat›lmas›n› takiben 28.09.2005 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›nda 

Banka’n›n Yönetim Kurulu yeniden oluflturulmufltur. Banka’n›n ço¤unluk hisselerinin 

Koçbank taraf›ndan sat›n al›nmas› sürecinde kamuya aç›klanm›fl olan hususlar ile

önceki dönemlere ait Ba¤›ms›z Denetim Raporlar›n›n görüfl sayfalar›nda yer alan 

hususlardan gerçekleflenlerin etkileri, Banka’n›n 2005 y›l sonu mali tablolar›na 

yans›m›flt›r. Bu çerçevede 2005 y›l›n›n son 3 ayl›k döneminde Banka’n›n y›l sonu 

finansal sonuçlar›n› etkileyen önemli hususlara iliflkin bilgiler afla¤›da sunulmufltur.

a)	 Çukurova Holding A.fi, çeflitli Çukurova Grubu fiirketleri ve Mehmet Emin 

Karamehmet ile Koç Finansal Hizmetler A.fi. ve Koçbank N.V. aras›nda 08.05.2005 

tarihinde Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin %57,4, oran›ndaki hisselerinin devrine 

iliflkin olarak imzalanm›fl olan Hisse Sat›fl/Sat›nalma Sözleflmesinin kapan›fl› 

28.09.2005 tarihinde gerçekleflmifltir. Kapan›fl›n gerçekleflti¤i 28.09.2005 tarihinde 

Koç Finansal Hizmetler A.fi., Koçbank Nederland N.V. ve Koçbank A.fi. ile Mehmet 

Emin Karamehmet, Çukurova Holding A.fi. ve di¤er Çukurova Grubu fiirketleri 

aras›nda bir “Novation and Amendment Agreement” imzalanm›flt›r. Çukurova 

Grubu ile imzalanm›fl olan söz konusu anlaflmalar, Yap› ve Kredi Bankas›n› 

ilgilendiren ve Yap› ve Kredi Bankas›nca yerine getirilmesi gereken yükümlülükler 

içermektedir. Nitekim kapan›fl› takiben sat›c› Çukurova Grubu ile Yap› ve Kredi 

Bankas› aras›nda bir dizi anlaflma imzalanmak suretiyle bu anlaflmalarda öngörülen 

hususlar yerine getirilmifltir. Çukurova Grubu ile Yap› ve Kredi Bankas› aras›nda 

imzalanm›fl olan söz konusu anlaflmalarda yap›lan düzenlemelerin Bankaya 2005 

y›l›ndaki etkileri özetle afla¤›daki gibidir.  

i)	 Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. ile Çukurova Holding A.fi., di¤er borçlular, kefiller 

ve müteselsil kefiller aras›nda imzalanm›fl olan 28.09.2005 tarihli “Çukurova 

Grup Kredileri FYYS Tadil Sözleflmesi” ile Yap› ve Kredi Bankas› hisselerinin 

sat›fl›ndan elde edilecek tutar›n, Çukurova Grubunca kapan›fl› takiben Grubun 

tahakkuk etmifl borçlar›na mahsuben Bankaya ödenmesi karfl›l›¤›nda Çukurova 

Grubu kredilerine, $305.000.000’› aflmamak üzere %15 oran›nda indirim 

uygulanmas› öngörülmüfltür. Bu anlaflma do¤rultusunda Çukurova Grubunca 

YKB hisselerinin Koçbank’a sat›fl›ndan elde edilen tutardan 957,8 milyon $ 

ana para ve 80,7 milyon $ faiz ödemesi olmak üzere Çukurova Grup kredilerine 

mahsuben toplam 1.038,5 milyon $ ödeme yap›lm›fl ve karfl›l›¤›nda Bankaca 

Çukurova Grup kredilerinden 303.831.442 $ indirim yap›lm›flt›r. 

ii)	 Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. ile Çukurova Holding A.fi. aras›nda imzalanm›fl 

olan 28.09.2005 tarihli “Turkcell Opsiyon Sözleflmesi” ile daha önce BDDK, 

TMSF, Mehmet Emin Karamehmet, Çukurova Holding ve Çukurova Holding’in 

çeflitli ba¤l› ortakl›klar› ile imzalanm›fl olan Turkcell Opsiyon Sözleflmesinde 

çeflitli de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Söz konusu sözleflme ile ayr›ca, Çukurova 

Holding’in Turkcell opsiyonunu kapan›fltan itibaren 6 ay içerisinde tek defada
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tamamen kullanmas› halinde Çukurova Holding taraf›ndan ödenecek opsiyon 

bedelinde ¤55.000.000 indirim yap›lmas› öngörülmüfltür. Çukurova Grubunca 

sözkonusu opsiyon 25 Kas›m 2005 tarihinde kullan›lm›fl ve opsiyona konu 

Turkcell Holding A.fi. ve Turkcell ‹letiflim A.fi. hisseleri, ¤55.000.000 indirim 

yap›larak toplam 1.638.001 milyon YTL bedelle Çukurova Grubu’na sat›lm›fl 

ve elde edilen 1.144 milyon YTL kâr›n sermayeye ilavesine karar verilmifltir. 

Sermaye artt›r›m süreci halen devam etmektedir. Bahse konu sermaye art›r›m› 

Banka’n›n sermaye yeterlili¤ini olumlu yönde etkileyecektir. 

iii)	 Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. ile Çukurova Holding A.fi. aras›nda imzalanm›fl 

olan 28.09.2005 tarihli “Yap› Kredi Plaza A Blok 12, 15, 16, 17 ve 18 inci 

katlardaki Gayrimenkuller ile Yap› Kredi Plaza E Bloktaki Gayrimenkulün 

Sat›fl›na ‹liflkin Yap› Kredi Plaza Sözleflmesi” ile Yap› Kredi Plaza A Blok 12, 

15, 16, 17 ve 18 inci katlar›n herbirinin $3.274.192; E Blok’un $5.669.528 

bedelle Çukurova Holding A.fi.’ye, Yap› ve Kredi Bankas› hisselerinin sat›fl›ndan 

elde edilecek tutardan mahsup edilmek suretiyle, sat›lmas› öngörülmüfltür. 

Çukurova Grubuna sat›lm›fl olan Yap› Kredi Plaza’daki gayrimenkullerden

A Blok 15,16,17 ve 18 inci katlar için Elit Gayrimenkul De¤erleme A.fi. ile 

Ekol Gayrimenkul De¤erleme ve Dan›flmanl›k A.fi.’ne , A Blok 12 inci kat ile 

E Blok için ise sadece Ekol Gayrimenkul De¤erleme ve Dan›flmanl›k A.fi.’ne 

ekspertiz yapt›r›lm›fl olup sat›lan gayrimenkullerin toplam sat›fl bedelinin 

toplam ekspertiz de¤erinin üzerinde oldu¤u görülmüfltür.

iv)	 Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. ile Çukurova Holding A.fi. aras›nda imzalanm›fl olan 

28.09.2005 tarihli “YKB’ye Ait Bankac›l›k D›fl› Varl›klara ‹liflkin Opsiyon Anlaflmas›” 

ile Çukurova Grubuna YKB’nin ve / veya YKB ifltiraklerinin sahip oldu¤u ve 

bankac›l›k d›fl› varl›k olarak vas›fland›r›lan gayrimenkullerden her birinin Çukurova 

Holding’e veya Çukurova Holding taraf›ndan belirlenecek al›c›lara baz de¤erden 

yüksek olmak kayd›yla kapan›fltan (28.09.2005) itibaren 6 y›l süre ile sat›fl›n› 

talep etme opsiyonu tan›nm›flt›r. Söz konusu sözleflmede baz de¤er ile sat›fl 

fiyat› aras›ndaki farktan, kapan›fl tarihinden sat›fl tarihine kadar geçecek günler 

için üç ayl›k Tryibor+1 oran› üzerinden hesaplanacak tafl›ma masraflar›n›n

% 57,4’ü düflüldükten sonra kalan›n %57,4’ünün geri ödeme olarak Çukurova 

Grup Kredileri FYYS Tadil Sözleflmesi konusu Çukurova grup kredileri borçlular›n›n 

borçlar›ndan mahsup edilmesi öngörülmüfltür. Öte yandan, opsiyon konusu 

bankac›l›k d›fl› varl›klar için kapan›fl tarihinden sat›fl tarihine kadar geçecek süre 

için üç ayl›k Tryibor+1 oran› üzerinden hesaplanacak tafl›ma masraflar›n›n 

¤20.000.000’u aflmas› durumunda hesaplamaya dahil edilecektir.

 	 2005 sonu itibariyle bahsekonu anlaflma kapsam›nda ortaya ç›kan fark

243.444 YTL’dir. Bununla ilgili olarak Çukurova Grubu risklerinden henüz 

herhangi bir indirim yap›lmam›flt›r. 	

Di¤er taraftan, ayn› anlaflma ile 30.09.2004 ile kapan›fl tarihi (28.09.2005) 

aras›nda YKB taraf›ndan sat›lm›fl olan bankac›l›k d›fl› varl›klar için de baz de¤er 

ile sat›fl fiyat› aras›ndaki farktan, kapan›fl tarihinden sat›fl tarihine kadar geçecek 

günler için üç ayl›k Tryibor+1 oran› üzerinden hesaplanacak tafl›ma masraflar›n›n 

% 57,4’ü düflüldükten sonra kalan›n %57,4’ünün geri ödeme olarak Çukurova 

Grup Kredileri FYYS Tadil Sözleflmesi konusu Çukurova Grup kredileri 

borçlular›n›n borçlar›ndan mahsup edilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda 

bahse konu dönem için ortaya ç›kan fark 3,4 milyon YTL seviyesinde olup, 

dönem içerisinde Çukurova Grubu risklerinden henüz herhangi bir indirim 

yap›lmam›flt›r. 	

Yukar›da sözü edilen anlaflma ile Ataflehir alacaklar›na iliflkin davan›n Çukurova 

Holding’in belirleyece¤i kiflilerce takip edilmesi ve dava sonucunda YKB lehine 

alaca¤a hükmedilmesi durumunda, hükmedilecek alacak miktar›n›n sat›fl fiyat› 

olarak de¤erlendirilmesi ve baz de¤er ile sat›fl fiyat› aras›ndaki farktan, kapan›fl 

tarihinden sat›fl tarihine kadar geçecek günler için üç ayl›k Tryibor+1 oran› 

üzerinden hesaplanacak tafl›ma masraflar›n›n % 57,4’ü düflüldükten sonra 

kalan›n %57,4’ünün geri ödeme olarak Çukurova Grup Kredileri FYYS Tadil 

Sözleflmesi konusu Çukurova Grup kredileri borçlular›n›n borçlar›ndan mahsup 

edilmesi öngörülmüfltür. 

v)	 Çukurova Holding A.fi., çeflitli Çukurova Grubu fiirketleri ve Mehmet Emin 

Karamehmet ile Koç Finansal Hizmetler A.fi. ve Koçbank N.V. aras›nda 

imzalanm›fl olan 08.05.2005 tarihli Hisse Sat›fl/Sat›nalma Sözleflmesi ve 

28.09.2005 tarihli Novation and Amendment Agreement’da, Yap› ve Kredi 

Bankas› Emekli Sand›¤›n›n Sosyal Sigortalar Kurumuna devrinin 3 y›l içerisinde 

gerçekleflmesi ve YKB’nin Emekli Sand›¤› yükümlülüklerinden ibra olmas› 

için sand›k aç›¤› olarak Hazine’ye ödemesi gerekecek mebla¤›n 	

350 milyon ¤’dan az olmas› halinde, sand›k aç›¤› olarak ödenen mebla¤ ile 

350 milyon ¤ aras›ndaki fark›n %50’sinin Çukurova Grubunun Çukurova Grup 

kredileri kapsam›ndaki borcundan indirilmesi öngörülmüfltür.	

Bankaca YKB Emekli Sand›¤› Vakf›n›n 31.12.2005 tarihli bilançosu üzerinde 

yapt›r›lan aktüaryal inceleme sonucunda düzenlenen 14 fiubat 2006 tarihli 

aktüer raporuna göre Vakf›n bilançosu 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 551.236 

bin YTL tutar›nda teknik aç›k vermektedir. Bu rakam da yaklafl›k olarak
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Banka’n›n Digital Platform ‹letiflim Hizmetleri A.fi. ile Fintur Technologies 

B.V.'de sahip oldu¤u hisseler yukar›da sözü edilen anlaflma do¤rultusunda 

05.01.2006 tarihinde Çukurova Grubuna sat›larak devredilmifl ve sat›fl bedelleri 

nakden tahsil edilmifl; Super On-line Uluslararas› Elektronik Bilgilendirme ve 

Haberleflme Hizmetleri A.fi. hisselerinin sat›fl› ise henüz gerçekleflmemifltir. 

Digitürk ve Fintur hisseleri defter de¤eri üzerinden devredildi¤inden sat›fl 

sonucu herhangi bir kâr veya zarar oluflmam›flt›r.

vii)	 Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. ile Çukurova Holding A.fi. aras›nda imzalanm›fl 

olan 28.09.2005 tarihli A-Tel Opsiyon Sözleflmesi ile Banka’n›n sahip oldu¤u 

A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.fi.’nin toplam sermayesinin %50’sini 

temsil eden hisseler için Çukurova Holding’e $150.000.000 sat›fl bedeli 

üzerinden 2 y›l süreli al›fl opsiyonu tan›nm›fl; buna karfl›l›k Çukurova Holding’in 

al›fl opsiyonunu kullanmamas› halinde YKB al›fl opsiyonunun sona ermesinden 

itibaren 3 ay içerisinde ayn› bedelle sat›n almas›n› isteme hakk› edinmifltir. 

Buna ba¤l› olarak, Banka kay›tlar›nda “Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler” 

hesab› içerisinde izlenen A-Tel’in de¤erinin, 31.12.2005 tarihli mali tablolarda 

“A-Tel Opsiyon Sözleflmesi” dikkate al›narak $150.000.000 karfl›l›¤› 201.270 

bin YTL olarak düzeltilmifl oldu¤u ve oluflan 354.578 bin YTL de¤er 

düflüklü¤ünün cari dönem gelir tablosuyla iliflkilendirilmifl oldu¤u tespit 

edilmifltir.

viii)	Banka’n›n Çukurova Havac›l›k’tan olan 526.504 YTL avans alaca¤› için, 

Çukurova Grubu ile var›lan mutabakat sonucunda toplam 702.356 $ olarak 

28.09.2005 tarihinde hisse sat›fl bedelinden tahsil edilmifltir. Anlaflmaya 

istinaden, yap›lan tahsilat neticesinde flirket aleyhine aç›lan davalardan 

vazgeçilmesi öngörülmüfl olup, iflbu tarihe kadar herhangi bir ifllem yap›lmam›flt›r. 

b) 	 Banka’n›n 2005 y›l› mali tablolar›n› etkileyen di¤er önemli hususlar afla¤›daki gibidir. 

i) 	 Banka’n›n borsaya kote olan ba¤l› ortakl›klar› 31.12.2004 tarihli mali tablolarda 

borsa de¤erleriyle; di¤er ba¤l› ortakl›k ve ifltirakler ise elde etme maliyetleriyle 

de¤erlenmifl iken söz konusu ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerin de¤erleme yöntemi 

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle de¤ifltirilerek öz sermaye yöntemi benimsenmifl 

ve bu de¤iflikli¤in yol açt›¤› de¤er düflüklü¤ünün tamam› cari y›l gelir tablosuyla 

iliflkilendirilmifltir. Bu de¤ifliklik, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle toplam öz 

kaynaklarda 243.387 bin YTL tutar›nda azalma; net dönem zarar›nda ise 

292.721 bin YTL tutar›nda art›fla yol açm›flt›r.

anlaflmaya konu olan 350 milyon ¤ rakam›na tekabül etmekte olup Yönetim 

taraf›ndan bu kapsamda bir fark ç›kmas› beklenmemektedir.	

Sand›¤›n SSK’ya devri henüz gerçekleflmedi¤inden Çukurova Grup kredilerinden 

her hangi bir indirim yap›lmam›flt›r.     	

Banka’n›n %57,4 hissesine dolayl› olarak sahip bulunan Koç Finansal Hizmetler 

A.fi., Bankaya vermifl oldu¤u iki ayr› gayrikabili rücu taahhütname ile yukar›da 

(iv)’de belirtilen bankac›l›k d›fl› varl›klar›n sat›fl›nda baz fiyat ile sat›fl fiyat› 

aras›nda oluflabilecek fark›n %57,4’ünün; ve (v)’de belirtilen Banka Emekli 

Sand›¤›n›n SSK’ya devri halinde ödenmesi gerekecek sand›k aç›¤›n›n 350 

milyon ¤’dan az olmas› halinde aradaki fark›n Çukurova Grubu kredi borçlar›ndan 

indirilmesinin gerçekleflmesi halinde YKB taraf›ndan katlan›lacak yükümlülükleri 

Bankaya ödeyece¤ini taahhüt etmifl bulunmaktad›r.

vi)	 Banka ile Çukurova Grubu aras›nda 28.09.2005 tarihinde imzalanm›fl olan 

“Fintur, Superonline ve Digiturk için Al›m Sat›m Sözleflmesi” ile Banka, hisse 

senedi portföyünde yer alan Fintur Technologies B.V. flirketinin %72,36’s›n› 

teflkil eden ¤42.232.085 nominal de¤erli 42.232.085 adet hisseyi ¤42.220.925 

bedelle; Digital Platform ‹letiflim Hizmetleri A.fi.’nin %25,21’sini teflkil eden 

80.650.780 YTL nominal de¤erli 80.650.780 adet hisseyi 106.040.666 YTL 

bedelle ve Superonline Uluslararas› Elektronik Bilgilendirme ve Haberleflme 

Hizmetleri A.fi.’nin %36,08 oran›ndaki hissesini teflkil eden 37.550.001,20 

YTL nominal de¤erli 3.755.000,120 adet hisseyi ¤7.500.000 bedelle Çukurova 

Grubuna satmay› taahhüt etmifltir. Buna ba¤l› olarak, 31.12.2004 tarihli mali 

tablolarda 222.499 YTL olarak yer alan bu hisse senetlerinin toplam de¤erleri, 

31.12.2005 tarihli mali tablolarda, Al›m Sat›m Sözleflmesi’nde mutab›k kal›nan 

sat›fl de¤erleri toplam› olan 184.972 bin YTL olarak belirlenmifl aradaki fark 

tutar karfl›l›k ayr›larak gider kaydedilmifltir.  	

Ayn› anlaflma ile Superonline Uluslararas› Elektronik Bilgilendirme ve 

Haberleflme Hizmetleri A.fi.’nin YKB’ye olan 31.03.2005 tarihi itibariyle faizi 

dahil toplam $35.936.418 tutar›ndaki nakdi kredi borcu ve faizi ile toplam 

182.419 YTL ve $728.922 tutar›ndaki gayrinakdi kredi borcunun nakde 

çevrildikten sonra silinmesi kabul edilmifltir. Söz konusu krediler için, bankac›l›k 

düzenlemelerine uygun olarak 30.06.2005 tarihli mali tablolarda “Takipteki 

Krediler” hesab›nda s›n›fland›r›lm›fl ve %50 oran›nda karfl›l›k ayr›lm›fl iken 

30.09.2005 tarihli mali tablolarda, sözkonusu karfl›l›k oran› mevzuata uygun 

olarak %100’e ç›kar›lm›flt›r.



II. BA⁄IMSIZ DENETÇ‹ GÖRÜfiÜ

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.

Yönetim Kurulu’na,

1.	Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin (“Banka”) 

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle haz›rlanan 

konsolide olmayan bilançosu ile ayn› 

tarihte sona eren döneme ait konsolide 

olmayan gelir tablosu, nakit ak›m tablosu 

ve özkaynak de¤iflim tablosunu 

denetlemekle görevlendirilmifl 

bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar 

Banka yönetiminin sorumlulu¤undad›r. 

Ba¤›ms›z denetimi yapan kurulufl olarak 

üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen 

mali tablolar üzerine görüfl bildirmektir.

2.	Denetim, 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu 

uyar›nca yürürlükte bulunan hesap ve 

kay›t düzeni ile muhasebe ve ba¤›ms›z 

denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere 

uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu 

düzenlemeler, ba¤›ms›z denetimin, mali 

tablolarda önemli bir hatan›n olup 

olmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi 

sa¤lamak üzere planlanmas›n› ve 

yürütülmesini gerektirmektedir.
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4. 	 Dönem içerisinde Denetim Kurulumuza herhangi bir ihbar veya flikayet intikal 

etmemifltir.     

         	

Yukar›da görüfllerinize sunulan hususlar çerçevesinde ekli 31.12.2005 tarihi itibariyle 

düzenlenmifl bilânço, görüflümüze göre, Banka’n›n an›lan tarihteki mali durumunu; 

01.01.2005 - 31.12.2005 dönemine ait gelir tablosu da an›lan döneme ait faaliyet 

sonuçlar›n› gerçe¤e uygun ve do¤ru olarak yans›tmaktad›r.	

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmas›n› ve 

Yönetim Kurulu'nun aklanmas›n› oylar›n›za arz ederiz. 	

Sayg›lar›m›zla,				

Denetçi	 Denetçi		
M. Erkan Özdemir	 Adil G. Öztoprak	  

ii) 	 Bankaca, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca gayrimenkul de¤erleme hizmeti 

verecek kurulufllar listesinde yer alan iki ayr› kurulufla, gayrimenkul portföyünün 

yaklafl›k %70’ini kapsayacak flekilde ekspertiz yapt›r›lm›fl ve ekspertizi yap›lan 

gayrimenkuller 31.12.2005 tarihi itibariyle söz konusu ekspertiz raporlar› esas 

al›narak de¤erlenmifltir. Bu de¤erleme sonucunda 700.352 bin YTL tutar›nda 

de¤er düflüklü¤ü oluflmufl ve bu mebla¤›n tamam› cari dönem gelir tablosuyla 

iliflkilendirilmifltir.

iii)	 Banka’n›n maddi ve gayrimaddi duran varl›klar›n›n (gayrimenkuller hariç) 

ekonomik ömürlerinin 5 y›l olarak belirlenmesi yönünde de¤iflikli¤e gidilmesi 

neticesinde ortaya ç›kan 148.381 bin YTL tutar›ndaki fark dönem zarar› ile 

iliflkilendirilmifltir. 

 iv) 	5387 say›l› Bankac›l›k Kanununun geçici 23 üncü maddesi uyar›nca, kanunun 

yürürlü¤e girmesini takip eden 3 y›l içinde SSK’ya devri öngörülen Banka 

çal›flanlar›n›n üyesi bulunduklar› Vakf›n aktüeryel bilançosu, %10,24 oran›nda 

teknik faiz ve CSO 1980 yaflam tablosu dikkate al›narak düzenlenmifl bulunan 

14 fiubat 2006 tarihli aktüer raporuna göre 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 

551.236 bin YTL tutar›nda teknik aç›k vermektedir. Buna dayanarak Bankaca 

2005 y›l›nda bu teknik aç›kla ilgili olarak 330.741 bin YTL tutar›nda karfl›l›k 

ayr›larak mali tablolara yans›t›lm›flt›r. 

c) 	 Yukar›da etrafl›ca aç›klanan hususlar ve düzeltmelerin de etkisi ile Banka’n›n 

2005 y›l› zarar› 2.996 milyon YTL; 31.12.2005 tarihi itibariyle özkaynaklar› da 

1.677 milyon YTL; bunun sonucu olarak Banka’n›n 31.12.2005 tarihi itibariyle 

sermaye yeterlili¤i standart oran› %7,24 olarak gerçekleflmifltir. “Bankalar›n 

Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin son f›kras› 

hükmü uyar›nca, sermaye yeterlili¤i standart oran›n›n 30 Eylül 2005 tarihini takip 

eden 6 ayl›k sürede asgari oran seviyesine getirilmesi gerekmektedir. Banka 

yönetimi bu konuda gerekli çal›flmalar› bafllatm›fl olup sermaye yeterlik oran›n›n 

mevzuatta öngörülen sürede yasal ölçüye ulaflmas› beklenmektedir. 	

Öte yandan, Banka öz kaynaklar›nda meydana gelen düflüfle ba¤l› olarak öz 

kaynaklar›n belli oran› ile s›n›rland›r›lm›fl olan ifllemlerde de afl›mlar meydana 

geldi¤i tespit edilmifltir. Söz konusu afl›mlar›n da “Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri 

Hakk›nda Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin son f›kras› hükmü uyar›nca 30 Eylül 

2005 tarihini takip eden 6 ayl›k sürede giderilmesi gerekmektedir. Banka yönetimi 

bu konuda gerekli çal›flmalar› bafllatm›flt›r.
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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.	31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren hesap 

dönemine ait mali tablolar›n ba¤›ms›z 

denetimi baflka bir ba¤›ms›z denetim 

firmas› taraf›ndan yap›lm›fl ve 4 Mart 

2005 tarihli ba¤›ms›z denetim raporunda 

Çukurova Grubu riski, Çukurova 

Grubuna ait üç flirketin tafl›nan de¤erleri, 

iki kamu kuruluflundan olan alacak ve 

ertelenmifl vergi konular›yla ilgili flartl› 

görüfl bildirilmifltir.

4.	Görüflümüze göre, iliflikteki konsolide 

olmayan mali tablolar, bütün önemli 

taraflar›yla, Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin 

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle mali 

durumunu ve ayn› tarihte sona eren 

döneme ait faaliyet sonuçlar› ile nakit 

ak›mlar›n› 5411 say›l› Bankac›l›k 

Kanunu’nun 37 nci maddesi ve bu 

kanunun Geçici 1 inci maddesi 

gere¤ince yürürlükte bulunan 

düzenlemelerde belirlenen muhasebe 

ilke ve standartlar›na uygun olarak do¤ru 

bir biçimde yans›tmaktad›r.

Görüflümüzü etkilememekle birlikte 

afla¤›daki önemli hususlara ayr›ca

dikkat çekmek isteriz:

5.	6 no’lu “F. Di¤er aç›klama ve dipnotlar” 

bölümünün “I. Banka’n›n faaliyetlerine 

iliflkin di¤er aç›klamalar” bendinin 1 no’lu 

f›kras›nda detayl› olarak aç›kland›¤› üzere, 

28 Eylül 2005 tarihinde Çukurova 

Holding A.fi., çeflitli Çukurova Grubu 

fiirketleri ve Mehmet Emin Karamehmet 

ile Koç Finansal Hizmetler A.fi., Koçbank 

N.V. ve Koçbank A.fi. aras›nda Banka’n›n 

%57,4 oran›ndaki hisselerinin sat›fl›na 

iliflkin Hisse Al›m Sözleflmesi son haline 

getirilerek imzalanm›flt›r. Hisse Al›m 

Sözleflmesi’ne ilave olarak Banka ile 

Banka’n›n eski hakim orta¤› olan 

Çukurova Grubu flirketleri aras›nda 	

28 Eylül 2005 tarihinde Banka ile olan 

kredi ve di¤er iliflkilerini yeniden 

düzenleyen bir k›s›m sözleflmeler 

imzalanm›flt›r. Bu sözleflmelerdeki 

hükümlerin bir k›sm› bu rapor tarihi 

itibariyle gerçekleflmifl olup bir k›sm› ise 

Banka’n›n dolayl› olarak ço¤unluk 

hisselerine sahip hakim orta¤› Koç 

Finansal Hizmetler A.fi. taraf›ndan 

garanti alt›na al›nm›flt›r. Bu sözleflmelerin 

devam eden k›sm›yla ilgili olarak 	

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle mali 

tablolara etki edebilecek düzeltme 

kay›tlar›, bu sözleflmelerdeki hükümlere 

ve Banka yönetiminin en iyi tahminlerine 

dayan›larak iliflikteki mali tablolara cari 

y›l kâr zarar›yla iliflkilendirilmek suretiyle 

yans›t›lm›flt›r. Düflüncemize göre, 	

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle iliflikteki

mali tablolarda bu sözleflmelerin 

halihaz›rda devam eden k›s›mlar›yla ilgili 

olarak oluflan tafl›nan de¤erlerin 

gerçekleflebilirli¤i bu sözleflmelerde 

belirtilen flartlar›n yerine getirilmesiyle 

yak›ndan iliflkilidir.

6.	4 no’lu “D. Banka’n›n mali bünyesine 

iliflkin bilgiler” bölümünün “II. Sermaye 

Yeterlili¤i Standart Oran›na ‹liflkin 

Aç›klamalar” bendinin a. no’lu f›kras›nda 

detayl› olarak aç›kland›¤› üzere, 31 Aral›k 

2005 tarihi itibariyle Banka’n›n sermaye 

yeterlili¤i standart oran› ilgili mevzuatta 

belirlenen asgari oran olan %8’in alt›nda 

kalmaktad›r ve 31 Aral›k 2005 tarihi 

itibariyle özkayna¤›n belli oran› ile 

s›n›rland›r›lm›fl ifllemlerinde Banka’n›n 

özkaynaklar›nda oluflan düflüfller 

sebebiyle baz› afl›mlar oluflmufltur. 

Banka’n›n “Bankalar›n Kurulufl ve 

Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmelik”in

4 üncü maddesinin son f›kras› hükmü 

uyar›nca sermaye yeterlili¤i standart 

oran›n› 30 Eylül 2005 tarihini takip eden 

6 ayl›k sürede asgari oran seviyesine 

getirmesi; özkayna¤›n belli oran› ile 

s›n›rland›r›lm›fl ifllemlerdeki afl›mlar› ise 

30 Eylül 2005 tarihini takip eden 6 ayl›k 

sürede gidermesi gerekmektedir. 

Banka, sermaye yeterlilik standart oran›n› 

yasal alt limit olan %8 seviyesine 

getirebilmek ve oluflan afl›mlar› 

giderebilmek için ifl planlar› 

do¤rultusunda çeflitli önlemler 

almaktad›r.

7.	3 no’lu “C. Muhasebe Politikalar›na 

‹liflkin Aç›klamalar” bölümünün 	

“II. ‹fltirakler, Ba¤l› Ortakl›klar ve 

Sat›lmaya Haz›r Portföyde Yer Alan 

Hisse Senetlerinin Mali Tablolarda 

Gösterimi” bendinde detayl› olarak 

aç›kland›¤› üzere, Banka, 31 Aral›k 2004 

tarihi itibariyle “Finansal varl›klar›n 

muhasebelefltirilmesi standard›”na göre 

rayiç de¤eriyle ve Türk paras› ve yabanc› 

para elde etme maliyetleriyle de¤erlemifl 

oldu¤u ifltirak ve ba¤l› ortakl›klar›n›	 

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle özsermaye 

yöntemine göre yeniden de¤erlemifl ve 

muhasebe politikas›nda yap›lan bu 

de¤iflikli¤in etkisinin tamam›n› cari y›l 

gelir tablosuyla iliflkilendirmifltir.

Baflaran Nas Serbest Muhasebeci

Mali Müflavirlik Anonim fiirketi

a member of 

PricewaterhouseCoopers

Zeynep Uras, SMMM

Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

‹stanbul, 14 Mart 2006



86 87

III.	YIL SONU MAL‹ TABLOLAR VE D‹PNOTLARI

YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi. 31 ARALIK 2005 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE HAZIRLANAN 
KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLAR,
BUNLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR ‹LE BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi.’N‹N 31 ARALIK 2005 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE HAZIRLANAN 
YILSONU KONSOL‹DE OLMAYAN F‹NANSAL RAPORU

Adres	 :	Yap› Kredi Plaza D Blok 34330 Levent/‹stanbul

Telefon	 :	(0212) 339 70 00

Faks	 :	(0212) 339 60 00

E-Site	 :	www.ykb.com.tr
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Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf›ndan düzenlenen “Kamuya Aç›klanacak 

Mali Tablolar ile Bunlara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar Hakk›nda 17 Say›l› Tebli¤”e göre 

haz›rlanan y›lsonu konsolide olmayan finansal raporu afla¤›da yer alan bölümlerden 

oluflmaktad›r.

•	 Birinci Bölüm	 -	 BANKA HAKKINDA GENEL B‹LG‹LER

•	 ‹kinci Bölüm	 -	 BANKA’NIN KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARI

•	 Üçüncü Bölüm	 -	 MUHASEBE POL‹T‹KALARINA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR

•	 Dördüncü Bölüm	 -	 BANKA’NIN MAL‹ BÜNYES‹NE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

•	 Beflinci Bölüm	 -	 KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N 					

AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR

•	 Alt›nc› Bölüm	 -	 D‹⁄ER AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR

•	 Yedinci Bölüm	 -	 BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORUNA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR

Bu raporda yer alan konsolide olmayan mali tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlar 

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

aksi belirtilmedi¤i müddetçe bin Yeni Türk Liras› cinsinden haz›rlanm›fl olup, ba¤›ms›z 

denetime tabi tutulmufl ve iliflikte sunulmufltur.

Dr. Rüfldü Saraço¤lu	 Federico Ghizzoni	 S. Kemal Kaya	 Carlo Vivaldi	 Hakan Kurto¤lu
Yönetim Kurulu	 ‹ç Denetim ve Risk	 Genel Müdür 	 Genel Müdür 	 Muhasebe
Baflkan›	 Yönetiminden Sorumlu 		 Yard›mc›s›	 Yönetmeni	

Yönetim Kurulu Üyesi		

Bu finansal rapor ile ilgili olarak sorular›n iletilebilece¤i yetkili personele iliflkin bilgiler:

Ad-Soyad / Ünvan	 :	 Özden Serpek / Finansal Muhasebe Birim Yönetmeni
Tel No	 :	 (0212) 339 73 70
Fax No	 :	 (0212) 339 61 05
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I.	 Banka’n›n kurulufl tarihi, bafllang›ç statüsü, an›lan statüde meydana gelen 
de¤ifliklikleri ihtiva eden Banka’n›n tarihçesi: 	

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. (“Banka”), Bakanlar Kurulu’nun 3/6710 say›l› karar›yla 

verilen izin çerçevesinde, her türlü banka ifllemlerini yapmak ve T.C. Kanunlar›n›n 

menetmedi¤i her çeflit iktisadi, mali ve ticari konularda teflebbüs ve faaliyette bulunmak 

üzere kurulmufl ve 9 Eylül 1944 tarihinde faaliyete geçmifl özel sermayeli bir ticaret 

bankas›d›r. Banka’n›n statüsünde kuruldu¤undan bu yana herhangi bir de¤ifliklik 

olmam›flt›r.

II.	 Banka’n›n sermaye yap›s›, yönetim ve denetimini do¤rudan veya dolayl› olarak 
tek bafl›na veya birlikte elinde bulunduran ortaklar›, varsa bu hususlarda 
de¤ifliklikler ile dahil oldu¤u gruba iliflkin aç›klama: 		

Banka’n›n hisse senetleri 1987 y›l›ndan bu yana ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda 

(“‹MKB”) ifllem görmektedir. Banka’n›n 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle toplam halka 

aç›kl›k oran› yaklafl›k %41,63’tür (31 Aral›k 2004: %41,63). 28 Eylül 2005 tarihi itibariyle 

daha önce Çukurova Grubu fiirketleri ve Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu’nun (“TMSF”) 

sahip oldu¤u %57,4 oran›ndaki Banka hisseleri Koçbank A.fi.’nin (“Koçbank”) 

mülkiyetine geçmifltir. Dolay›s›yla bu tarihten itibaren Banka’n›n do¤rudan ve dolayl› 

hakimiyeti Koç Finansal Hizmetler A.fi.’dedir (“KFS”).

III.	 Banka’n›n, yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel 
müdür ve yard›mc›lar›n›n nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen de¤ifliklikler 
ile Banka’da sahip olduklar› paylara iliflkin aç›klama: 	

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle Banka’n›n yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri 

ile genel müdür ve yard›mc›lar› afla¤›da belirtilmifltir:

B‹R‹NC‹ BÖLÜM - A. BANKA HAKKINDA GENEL B‹LG‹LER

IV.	Banka’n›n hizmet türü ve faaliyet alanlar›na iliflkin aç›klama:	

Banka’n›n temel faaliyet alan› perakende bankac›l›k, kurumsal bankac›l›k, özel bankac›l›k, 

döviz, para piyasalar› ve menkul k›ymet ifllemleri (Hazine ifllemleri) ile uluslararas› 

bankac›l›k hizmetlerini içeren bankac›l›k faaliyetlerini kapsamaktad›r. 31 Aral›k 2005 

tarihi itibariyle Banka’n›n yurt çap›nda 415 flubesi, yurtd›fl›nda 1 flubesi ve yurtd›fl›nda 

3 adet temsilcili¤i bulunmaktad›r (31 Aral›k 2004: 419 yurtiçi flube, 1 yurtd›fl› flube, 

4 yurtd›fl› temsilcilik). 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle Banka’n›n personel say›s› 10.211 

(31 Aral›k 2004: 10.579) kiflidir.
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Yukar›da belirtilen kiflilerin Banka’da sahip oldu¤u paylar çok önemsiz seviyededir.

Ünvan›	 ‹smi	 Görevi

Yönetim Kurulu Baflkan›	 Dr. Rüfldü SARAÇO⁄LU	 Baflkan

Yönetim Kurulu Üyeleri	 Andrea MONETA	 Baflkan Vekili	

Federico GHIZZONI		 ‹ç Denetim ve Risk Yönetiminden Sorumlu Üye	

Ranieri De MARCHIS	 Üye	

Ahmet Fad›l ASHABO⁄LU	 Üye	

Füsun Akkal BOZOK	 Üye	

Guiseppe VOVK	 Üye	

Halil Sedat ERGÜR	 Üye	

Seyit Kemal KAYA	 Üye	

Massimiliano MOI	 Üye

Genel Müdür	 Seyit Kemal KAYA	  Üye ve Genel Müdür

Genel Müdür Yard›mc›lar›	 Muzaffer ÖZTÜRK	 Bireysel ve ‹flletme Bankac›l›¤› Sat›fl Yönetimi	

Ali Bahad›r M‹N‹BAfi	 Operasyonlar Yönetimi	

Tülay GÜNGEN 	 ADK ve Teknoloji Yönetimi	

Cengiz YAMANER	 Hukuk Baflmüflavir Vekili		

Zeynep Nazan SOMER 	 Kredi Kartlar› Yönetimi, Bireysel ve ‹flletme		

Bankac›l›¤› Pazarlama Yönetimi	

Haflim F›rat ÇEL‹KKAN	 Ticari Bankac›l›k Sat›fl Yönetimi	

Yeflim AKDEN‹Z	 ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi	

Kemal SEMERC‹LER	 Teftifl Kurulu Baflkan›	

Ahmet ‹LER‹GELEN	 Krediler Yönetimi	

Hüseyin ‹MECE	 Fon Yönetimi ve Finansal Kurumlar Yönetimi	

Erhan ÖZÇEL‹K	 Kurumsal Bankac›l›k Yönetimi	

Carlo VIVALDI	 Mali ‹fller Yönetimi

Kanuni Denetçiler	 M. Erkan ÖZDEM‹R	 Denetçi	

Adil G. ÖZTOPRAK	 Denetçi



B. BANKA’NIN KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARI (Devam›)

YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi.
31 ARALIK 2005 VE 2004 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

								

I. B‹LANÇO					
Dipnot	 (31/12/2005)	 (31/12/2004)			

PAS‹F KALEMLER	  (Beflinci Bölüm)	 TP	 YP	 Toplam	 TP	 YP	 Toplam	
I.	 MEVDUAT  	 II.a.	 9.272.015	 7.604.081	 16.876.096	 6.242.730	 8.050.511	 14.293.241
1.1	 Bankalararas› Mevduat		 255.914	 72.109	 328.023	 89.557	 177.710	 267.267
1.2	 Tasarruf Mevduat›		 5.367.584	 -	 5.367.584	 3.658.475	 -	 3.658.475
1.3	 Resmi Kurulufllar Mevduat›		 30.310	 -	 30.310	 7.166	 -	 7.166
1.4	 Ticari Kurulufllar Mevduat›		 2.444.012	 -	 2.444.012	 1.493.547	 -	 1.493.547
1.5	 Di¤er Kurulufllar Mevduat›		 1.174.195	 -	 1.174.195	 993.985	 -	 993.985
1.6	 Döviz Tevdiat Hesab›		 -	 7.531.972	 7.531.972	 -	 7.872.801	 7.872.801
1.7	 K›ymetli Madenler Depo Hesaplar›		 -	 -	 -	 -	 -	 -
II.	 PARA P‹YASALARI		 13.983	 424.695	 438.678	 2.342.627	 713.563	 3.056.190
2.1	 Bankalararas› Para Piyasalar›ndan Al›nan Borçlar		 -	 -	 -	 200.000	 -	 200.000
2.2	 ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Al›nan Borçlar		 -	 -	 -	 -	 -	 -
2.3	 Repo ‹fllemlerinden Sa¤lanan Fonlar	 II.b. 	 13.983	 424.695	 438.678	 2.142.627	 713.563	 2.856.190
III.	 ALINAN KRED‹LER	 II.c.	 61.645	 1.828.218	 1.889.863	 64.290	 806.908	 871.198
3.1	 T.C. Merkez Bankas› Kredileri		 -	 -	 -	 -	 -	 -
3.2	 Al›nan Di¤er Krediler		 61.645	 1.828.218	 1.889.863	 64.290	 806.908	 871.198
3.2.1	 Yurtiçi Banka ve Kurulufllardan		 61.645	 165.976	 227.621	 58.969	 235.165	 294.134
3.2.2	 Yurtd›fl› Banka, Kurulufl ve Fonlardan		 -	 1.662.242	 1.662.242	 5.321	 571.743	 577.064
IV.	 ‹HRAÇ ED‹LEN MENKUL KIYMETLER (Net)  	 II.d.	 -	 -	 -	 -	 -	 -
4.1	 Bonolar		 -	 -	 -	 -	 -	 -
4.2	 Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetler		 -	 -	 -	 -	 -	 -
4.3	 Tahviller		 -	 -	 -	 -	 -	 -
V.	 FONLAR	 II.e.	 -	 -	 -	 -	 -	 -
VI.	 MUHTEL‹F BORÇLAR  	 II.f.	 1.507.335	 66.661	 1.573.996	 1.205.313	 70.475	 1.275.788
VII.	 D‹⁄ER YABANCI KAYNAKLAR	 II.g.	 118.278	 39.816	 158.094	 129.134	 14.017	 143.151
VIII.	 ÖDENECEK VERG‹, RES‹M, HARÇ VE PR‹MLER	 II.h.	 41.506	 -	 41.506	 48.315	 -	 48.315
IX.	 FAKTOR‹NG BORÇLARI	 II.i.	 -	 -	 -	 -	 -	 -
X.	 F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLARI (Net)	 II.j.	 -	 15.741	 15.741	 -	 10.848	 10.848
10.1	 Finansal Kiralama Borçlar›		 -	 16.604	 16.604	 -	 11.457	 11.457
10.2	 Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri ( - )		 -	 (863)	 (863)	 -	 (609)	 (609)
XI. 	 FA‹Z VE G‹DER REESKONTLARI	 II.k.	 209.470	 58.433	 267.903	 137.169	 42.385	 179.554
11.1	 Mevduat›n		 160.214	 42.876	 203.090	 118.095	 16.772	 134.867
11.2	 Al›nan Kredilerin		 3.807	 5.301	 9.108	 3.147	 4.618	 7.765
11.3	 Repo ‹fllemlerinin		 16	 5.859	 5.875	 1.335	 9.144	 10.479
11.4	 Di¤er		 45.433	 4.397	 49.830	 14.592	 11.851	 26.443
XII. 	 KARfiILIKLAR	 II.l.	 772.816	 154.406	 927.222	 106.065	 -	 106.065
12.1	 Genel Karfl›l›klar		 222.078	 154.406	 376.484	 74.413	 -	 74.413
12.2	 K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›		 9.284	 -	 9.284	 9.002	 -	 9.002
12.3	 Vergi Karfl›l›¤›		 -	 -	 -	 -	 -	 -
12.4	 Sigorta Teknik Karfl›l›klar› (Net)		 -	 -	 -	 -	 -	 -
12.5	 Di¤er Karfl›l›klar		 541.454	 -	 541.454	 22.650	 -	 22.650
XIII. 	 SERMAYE BENZER‹ KRED‹LER	 II.l.	 -	 -	 -	 -	 -	 -
XIV.	 ERTELENM‹fi VERG‹ PAS‹F‹		 -	 -	 -	 -	 -	 -
XV.	 ÖZKAYNAKLAR	 II.m.	 1.543.296	 134.005	 1.677.301	 4.559.720	 79.938	 4.639.658
15.1	 Ödenmifl Sermaye		 752.345	 -	 752.345	 752.345	 -	 752.345
15.2	 Sermaye Yedekleri		 3.846.096	 134.005	 3.980.101	 3.866.246	 79.938	 3.946.184
15.2.1	 Hisse Senedi ‹hraç Primleri	 II.n.	 10.781	 -	 10.781	 10.781	 -	 10.781
15.2.2	 Hisse Senedi ‹ptal Kârlar›		 -	 -	 -	 -	 -	 -
15.2.3	 Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu	 II.o.	 18.111	 134.005	 152.116	 1.182.579	 79.938	 1.262.517
15.2.4	 Yeniden De¤erleme Fonu	 II.p.	 1.144.318	 -	 1.144.318	 -	 -	 -
15.2.5	 Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl›	 II.r.	 -	 -	 -	 -	 -	 -
15.2.6	 Di¤er Sermaye Yedekleri		 2.672.886	 -	 2.672.886	 2.672.886	 -	 2.672.886
15.2.7	 Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark›		 -	 -	 -	 -	 -	 -
15.3	 Kâr Yedekleri		 -	 -	 -	 -	 -	 -
15.3.1	 Yasal Yedekler	 II.s.	 -	 -	 -	 -	 -	 -
15.3.2	 Statü Yedekleri		 -	 -	 -	 -	 -	 -
15.3.3	 Ola¤anüstü Yedekler	 II.t.	 -	 -	 -	 -	 -	 -
15.3.4	 Di¤er Kâr Yedekleri		 -	 -	 -	 -	 -	 -
15.4	 Kâr veya Zarar		 (3.055.145)	 -	 (3.055.145)	 (58.871)	 -	 (58.871)
15.4.1	 Geçmifl Y›llar Kâr ve Zararlar›		 (58.871)	 -	 (58.871)	 -	 -	 -
15.4.2	 Dönem Net Kâr ve Zarar›		 (2.996.274)	 -	 (2.996.274)	 (58.871)	 -	 (58.871)									

PAS‹F TOPLAMI		 13.540.344	 10.326.056	 23.866.400	 14.835.363	 9.788.645	 24.624.008

YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi.
31 ARALIK 2005 VE 2004 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

‹K‹NC‹ BÖLÜM - B. BANKA’NIN KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARI

								

I. B‹LANÇO					
Dipnot	 (31/12/2005)	 (31/12/2004)			

AKT‹F KALEMLER	  (Beflinci Bölüm)	 TP	 YP	 Toplam	 TP	 YP	 Toplam	
I.	 NAK‹T DE⁄ERLER VE MERKEZ BANKASI 		 161.562	 319.638	 481.200	 96.424	 305.673	 402.097	
1.1	 Kasa		 160.606	 -	 160.606	 95.497	 -	 95.497	
1.2	 Efektif Deposu		 -	 76.365	 76.365	 -	 69.899	 69.899	
1.3	 T.C. Merkez Bankas› 	 I.a.	 107	 224.628	 224.735	 550	 227.941	 228.491	
1.4	 Di¤er		 849	 18.645	 19.494	 377	 7.833	 8.210	
II.	 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DE⁄ERLER (Net)	 I.b.	 358.234	 733.191	 1.091.425	 2.198.650	 1.159.676	 3.358.326	
2.1	 Devlet Borçlanma Senetleri		 286.748	 733.191	 1.019.939	 2.011.804	 1.032.842	 3.044.646	
2.1.1	 Devlet Tahvili		 244.300	 733.191	 977.491	 1.772.677	 1.032.842	 2.805.519	
2.1.2	 Hazine Bonosu		 42.448	 -	 42.448	 239.127	 -	 239.127	
2.1.3	 Di¤er Kamu Borçlanma Senetleri		 -	 -	 -	 -	 -	 -	
2.2	 Hisse Senetleri		 37.858	 -	 37.858	 182.634	 -	 182.634	
2.3	 Di¤er Menkul De¤erler		 33.628	 -	 33.628	 4.212	 126.834	 131.046	
III.	 BANKALAR VE D‹⁄ER MAL‹ KURULUfiLAR		 6.632	 1.821.673	 1.828.305	 3.103	 653.664	 656.767	
3.1	 Bankalar		 6.632	 1.821.673	 1.828.305	 3.103	 653.664	 656.767	
3.1.1	 Yurtiçi Bankalar		 5.096	 55.685	 60.781	 3.068	 -	 3.068	
3.1.2	 Yurtd›fl› Bankalar 	 I.c.	 1.536	 1.765.988	 1.767.524	 35	 653.664	 653.699	
3.1.3	 Yurtd›fl› Merkez ve fiubeler		 -	 -	 -	 -	 -	 -	
3.2	 Di¤er Mali Kurulufllar		 -	 -	 -	 -	 -	 -	
IV.	 PARA P‹YASALARI		 640.000	 -	 640.000	 -	 -	 -	
4.1	 Bankalararas› Para Piyasas›ndan Alacaklar		 640.000	 -	 640.000	 -	 -	 -	
4.2	 ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Alacaklar		 -	 -	 -	 -	 -	 -	
4.3	 Ters Repo ‹fllemlerinden Alacaklar	 I.d.	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
V.	 SATILMAYA HAZIR MENKUL DE⁄ERLER (Net)  	 I.e.	 377.784	 260.251	 638.035	 1.355.405	 817.354	 2.172.759	
5.1	 Hisse Senetleri		 324.139	 67.028	 391.167	 527.095	 77.128	 604.223	
5.2	 Di¤er Menkul De¤erler 		 53.645	 193.223	 246.868	 828.310	 740.226	 1.568.536	
VI.	 KRED‹LER  	 I.f.	 7.535.338	 3.770.933	 11.306.271	 5.338.009	 4.717.966	 10.055.975	
6.1	 K›sa Vadeli		 5.454.433	 831.235	 6.285.668	 4.252.554	 742.421	 4.994.975	
6.2	 Orta ve Uzun Vadeli		 1.899.319	 2.918.080	 4.817.399	 949.132	 3.934.150	 4.883.282	
6.3	 Takipteki Krediler		 884.326	 142.303	 1.026.629	 623.822	 75.267	 699.089	
6.4	 Özel Karfl›l›klar ( - )		 (702.740)	 (120.685)	 (823.425)	 (487.499)	 (33.872)	 (521.371)	
VII.	 FAKTOR‹NG ALACAKLARI	 I.g.	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
VIII.	 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)	 I.h.	 2.047.228	 2.037.533	 4.084.761	 -	 159.579	 159.579	
8.1	 Devlet Borçlanma Senetleri		 2.047.228	 2.037.533	 4.084.761	 -	 117.442	 117.442	
8.1.1	 Devlet Tahvili		 1.882.340	 2.037.533	 3.919.873	 -	 117.442	 117.442	
8.1.2	 Hazine Bonosu		 164.888	 -	 164.888	 -	 -	 -	
8.1.3	 Di¤er Kamu Borçlanma Senetleri		 -	 -	 -	 -	 -	 -	
8.2	 Di¤er Menkul De¤erler		 -	 -	 -	 -	 42.137	 42.137	
IX.	 ‹fiT‹RAKLER (Net)  	 I.i.	 14.276	 36.352	 50.628	 1.424.852	 33.791	 1.458.643	
9.1	 Mali ‹fltirakler 		 1.996	 36.352	 38.348	 813	 33.791	 34.604	
9.2	 Mali Olmayan ‹fltirakler 		 12.280	 -	 12.280	 1.424.039	 -	 1.424.039	
X.	 BA⁄LI ORTAKLIKLAR (Net) 	 I.j.	 453.782	 203.826	 657.608	 455.416	 201.742	 657.158	
10.1	 Mali Ortakl›klar		 402.610	 203.826	 606.436	 362.048	 201.742	 563.790	
10.2	 Mali Olmayan Ortakl›klar		 51.172	 -	 51.172	 93.368	 -	 93.368	
XI.	 D‹⁄ER YATIRIMLAR (Net)  	 I.k.	 -	 -	 -	 517.543	 -	 517.543	
XII.	 F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI (Net)	 I.l.	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
12.1	 Finansal Kiralama Alacaklar›		 -	 -	 -	 -	 -	 -	
12.2	 Kazan›lmam›fl Gelirler ( - )		 -	 -	 -	 -	 -	 -	
XIII.	 ZORUNLU KARfiILIKLAR		 264.050	 599.061	 863.111	 487.768	 633.395	 1.121.163	
XIV.	 MUHTEL‹F ALACAKLAR 	 I.m.	 48.685	 30.995	 79.680	 53.683	 34.324	 88.007	
XV.	 FA‹Z VE GEL‹R TAHAKKUK VE REESKONTLARI	 I.n.	 180.641	 129.048	 309.689	 922.698	 308.561	 1.231.259	
15.1	 Kredilerin		 64.354	 50.227	 114.581	 690.526	 170.726	 861.252	
15.2	 Menkul De¤erlerin		 84.501	 75.560	 160.061	 203.587	 134.235	 337.822	
15.3	 Di¤er		 31.786	 3.261	 35.047	 28.585	 3.600	 32.185	
XVI.	 MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Net) 	 I.o.	 1.328.277	 17	 1.328.294	 2.401.729	 -	 2.401.729	
16.1	 Defter De¤eri		 3.266.953	 26	 3.266.979	 4.587.164	 -	 4.587.164	
16.2	 Birikmifl Amortismanlar ( - )		 (1.938.676)	 (9)	 (1.938.685)	 (2.185.435)	 -	 (2.185.435)	
XVII.	 MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	 I.p.	 27.171	 -	 27.171	 99.488	 -	 99.488	
17.1	 fierefiye		 30.122	 -	 30.122	 53.156	 -	 53.156	
17.2	 Di¤er		 53.530	 -	 53.530	 82.432	 -	 82.432	
17.3	 Birikmifl Amortismanlar ( - )		 (56.481)	 -	 (56.481)	 (36.100)	 -	 (36.100)	
XVIII.	 ERTELENM‹fi VERG‹ AKT‹F‹	 I.r.	 368.287	 -	 368.287	 202.356	 -	 202.356	
XIX.	 D‹⁄ER AKT‹FLER  	 I.s.	 109.292	 2.643	 111.935	 39.049	 2.110	 41.159											

AKT‹F TOPLAMI		 13.921.239	 9.945.161	 23.866.400	 15.596.173	 9.027.835	 24.624.008
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B. BANKA’NIN KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARI (Devam›)

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi.
31 ARALIK 2005 VE 2004 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)
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YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi.
31 ARALIK 2005 VE 2004 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

B. BANKA’NIN KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARI (Devam›)						

II. GEL‹R TABLOLARI				
Dipnot	 (01/01-31/12/2005)	 (01/01-31/12/2004)	

GEL‹R VE G‹DER KALEMLER‹	  (Beflinci Bölüm)	

I.	 FA‹Z GEL‹RLER‹  	 III.a.	 2.782.012	 2.873.266
1.1	 Kredilerden Al›nan Faizler		 1.926.466	 1.810.511
1.1.1	 TP Kredilerden Al›nan Faizler		 1.631.118	 1.496.538
1.1.1.1	 K›sa Vadeli Kredilerden		 1.374.213	 1.269.659
1.1.1.2	 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		 256.905	 226.879
1.1.2	 YP Kredilerden Al›nan Faizler		 249.418	 271.465
1.1.2.1	 K›sa Vadeli Kredilerden		 38.009	 53.003
1.1.2.2	 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden		 211.409	 218.462
1.1.3	 Takipteki Alacaklardan Al›nan Faizler		 45.930	 42.508
1.1.4	 Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Al›nan Primler		 -	 -
1.2	 Zorunlu Karfl›l›klardan Al›nan Faizler		 60.677	 64.001
1.3	 Bankalardan Al›nan Faizler		 22.174	 12.558
1.3.1	 T.C. Merkez Bankas›ndan		 2.198	 1.559
1.3.2	 Yurtiçi Bankalardan		 2.540	 1.554
1.3.3	 Yurtd›fl› Bankalardan		 17.436	 9.445
1.4	 Para Piyasas› ‹fllemlerinden Al›nan Faizler		 4.077	 1.149
1.5	 Menkul De¤erlerden Al›nan Faizler		 747.938	 984.662
1.5.1	 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden 		 453.580	 740.207
1.5.2	 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 		 169.783	 180.611
1.5.3	 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erlerden 		 124.575	 63.844
1.6	 Di¤er Faiz Gelirleri  		 20.680	 385
II.	 FA‹Z G‹DERLER‹  	 III.b.	 (1.717.858)	 (2.134.351)
2.1	 Mevduata Verilen Faizler		 (1.382.190)	 (1.516.364)
2.1.1	 Bankalar Mevduat›na		 (50.345)	 (30.708)
2.1.2	 Tasarruf Mevduat›na		 (667.989)	 (761.366)
2.1.3	 Resmi Kurulufllar Mevduat›na		 (3.287)	 (4.602)
2.1.4	 Ticari Kurulufllar Mevduat›na		 (159.520)	 (190.433)
2.1.5	 Di¤er Kurulufllar Mevduat›na		 (291.536)	 (299.988)
2.1.6	 Döviz Tevdiat Hesaplar›na		 (209.513)	 (229.267)
2.1.7	 K›ymetli Maden Depo Hesaplar›na		 -	 -
2.2	 Para Piyasas› ‹fllemlerine Verilen Faizler		 (282.570)	 (524.854)
2.3	 Kullan›lan Kredilere Verilen Faizler 		 (51.506)	 (91.840)
2.3.1	 T.C. Merkez Bankas›na		 -	 -
2.3.2	 Yurtiçi Bankalara		 (19.529)	 (20.453)
2.3.3	 Yurtd›fl› Bankalara		 (31.552)	 (70.910)
2.3.4	 Yurtd›fl› Merkez ve fiubeler		 (399)	 (477)
2.3.5	 Di¤er Kurulufllara		 (26)	 -
2.4	 ‹hraç Edilen Menkul K›ymetlere Verilen Faizler		 -	 -
2.5	 Di¤er Faiz Giderleri  		 (1.592)	 (1.293)
III.	 NET FA‹Z GEL‹R‹ (I - II)		 1.064.154	 738.915
IV.	 NET ÜCRET VE KOM‹SYON GEL‹RLER‹		 506.871	 478.657
4.1	 Al›nan Ücret ve Komisyonlar		 710.816	 670.529
4.1.1	 Nakdi Kredilerden		 87.551	 78.771
4.1.2	 Gayri Nakdi Kredilerden		 85.107	 91.736
4.1.3	 Di¤er		 538.158	 500.022
4.2	 Verilen Ücret ve Komisyonlar		 (203.945)	 (191.872)
4.2.1	 Nakdi Kredilere Verilen		 (105)	 (199)
4.2.2	 Gayri Nakdi Kredilere Verilen		 (95)	 (134)
4.2.3	 Di¤er		 (203.745)	 (191.539)
V.	 TEMETTÜ GEL‹RLER‹		 16.730	 8.851
5.1	 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden		 2.435	 977
5.2	 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden		 14.295	 7.874
VI.	 NET T‹CAR‹ KÂR / ZARAR		 71.490	 131.373
6.1	 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr/Zarar› (Net)		 6.939	 80.540
6.1.1	 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr›		 277.116	 180.330
6.1.1.1	 Türev Finansal Araçlardan Kârlar		 223.994	 44.713
6.1.1.2	 Di¤er Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr›		 53.122	 135.617
6.1.2	 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Zarar› ( - )		 (270.177)	 (99.790)
6.1.2.1	 Türev Finansal Araçlardan Zararlar		 (258.538)	 (54.706)
6.1.2.2	 Di¤er Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Zarar›		 (11.639)	 (45.084)
6.2	 Kambiyo ‹fllemleri Kâr/Zarar› (Net)		 64.551	 50.833
6.2.1	 Kambiyo Kâr›		 322.893	 318.391
6.2.2	 Kambiyo Zarar› ( - )		 (258.342)	 (267.558)
VII.	 D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹RLER‹	 III.c.	 184.575	 63.487
VIII.	 FAAL‹YET GEL‹RLER‹ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 		 1.843.820	 1.421.283
IX.	 KRED‹ VE D‹⁄ER ALACAKLAR KARfiILI⁄I ( - )	 III.d.	 (1.579.606)	 (332.398)
X.	 D‹⁄ER FAAL‹YET G‹DERLER‹ ( - )	 III.e.	 (3.434.083)	 (1.241.341)
XI.	 FAAL‹YET KÂRI (VIII-IX-X)		 (3.169.869)	 (152.456)
XII.	 BA⁄LI ORTAKLIKLAR VE ‹fiT‹RAKLERDEN KÂR/ZARAR	 III.f.	 2.168	 24.607
XIII.	 NET PARASAL POZ‹SYON KÂRI / ZARARI		 -	 111.811
XIV.	 VERG‹ ÖNCES‹ KÂR (XI+XII+XIII)		 (3.167.701)	 (16.038)
XV.	 VERG‹ KARfiILI⁄I ( - )	 III.g.	 171.426	 (42.833)
15.1	 Cari Vergi Karfl›l›¤›		 -	 -
15.2	 Ertelenmifl Vergi Karfl›l›¤›		 171.426	 (42.833)
XVI.	 VERG‹ SONRASI OLA⁄AN FAAL‹YET KÂR/ZARARI (XIV-XV)		 (2.996.275)	 (58.871)
XVII.	 VERG‹ SONRASI OLA⁄ANÜSTÜ KÂR/ZARAR		 1	 -
17.1	 Vergi Öncesi Ola¤anüstü Net Kâr/Zarar		 1	 -
17.1.1	 Ola¤anüstü Gelirler		 5	 -
17.1.2	 Ola¤anüstü Giderler ( - )		 (4)	 -
17.2	 Ola¤anüstü Kâra ‹liflkin Vergi Karfl›l›¤› ( - )		 -	 -
XVIII.	 NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII)	 III.h.	 (2.996.274)	 (58.871)
Hisse Bafl›na Kâr / Zarar (YTL olarak)		 (0,003983)	 (0,000078)
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III. B‹LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU		
Dipnot	 (31/12/2005)	 (31/12/2004)		

 (Beflinci Bölüm)	 TP	 YP	 Toplam	 TP	 YP	 Toplam	

A              B‹LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		 12.868.717	 5.725.364	 18.594.081	 10.793.199	 7.114.897	 17.908.096
I.	 GARANT‹ ve KEFALETLER	 IV.e.	 4.057.248	 5.399.714	 9.456.962	 3.860.773	 5.532.324	 9.393.097
1.1	 Teminat Mektuplar›	 IV.c.	 3.901.097	 3.968.795	 7.869.892	 3.763.769	 3.987.507	 7.751.276
1.1.1	 Devlet ‹hale Kanunu Kapsam›na Girenler		 284.166	 359.074	 643.240	 297.189	 405.883	 703.072
1.1.2	 D›fl Ticaret ‹fllemleri Dolay›s›yla Verilenler		 2.856.859	 2.760.843	 5.617.702	 2.778.402	 2.546.303	 5.324.705
1.1.3	 Di¤er Teminat Mektuplar›		 760.072	 848.878	 1.608.950	 688.178	 1.035.321	 1.723.499
1.2	 Banka Kredileri	 IV.c.	 -	 164.109	 164.109	 -	 149.361	 149.361
1.2.1	 ‹thalat Kabul Kredileri		 -	 -	 -	 -	 23.151	 23.151
1.2.2	 Di¤er Banka Kabulleri	 IV.c.	 -	 164.109	 164.109	 -	 126.210	 126.210
1.3	 Akreditifler	 IV.c.	 -	 1.178.128	 1.178.128	 -	 1.323.885	 1.323.885
1.3.1	 Belgeli Akreditifler		 -	 -	 -	 -	 185.091	 185.091
1.3.2	 Di¤er Akreditifler		 -	 1.178.128	 1.178.128	 -	 1.138.794	 1.138.794
1.4	 Garanti Verilen Prefinansmanlar		 -	 -	 -	 -	 -	 -
1.5	 Cirolar		 -	 -	 -	 -	 -	 -
1.5.1	 T.C. Merkez Bankas›na Cirolar		 -	 -	 -	 -	 -	 -
1.5.2	 Di¤er Cirolar		 -	 -	 -	 -	 -	 -
1.6	 Menkul K›y. ‹h. Sat›n Alma Garantilerimizden 		 -	 -	 -	 -	 -	 -
1.7	 Faktoring Garantilerimizden		 -	 -	 -	 -	 -	 -
1.8	 Di¤er Garantilerimizden	 IV.c.	 -	 74.387	 74.387	 -	 58.150	 58.150
1.9	 Di¤er Kefaletlerimizden	 IV.c.	 156.151	 14.295	 170.446	 97.004	 13.421	 110.425
II.	 TAAHHÜTLER		 8.797.564	 157.322	 8.954.886	 6.601.616	 110.160	 6.711.776
2.1	 Cay›lamaz Taahhütler		 8.797.564	 157.322	 8.954.886	 6.601.616	 110.160	 6.711.776
2.1.1	 Vadeli, Aktif De¤er Al›m Taahhütleri		 36.426	 157.322	 193.748	 1.486	 110.160	 111.646
2.1.2	 Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri		 -	 -	 -	 -	 -	 -
2.1.3	 ‹fltir. ve Ba¤. Ort. Ser. ‹flt. Taahhütleri 		 -	 -	 -	 -	 -	 -
2.1.4	 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		 -	 -	 -	 -	 -	 -
2.1.5	 Men. K›y. ‹hr. Arac›l›k Taahhütleri		 -	 -	 -	 -	 -	 -
2.1.6	 Zorunlu Karfl›l›k Ödeme Taahhüdü		 -	 -	 -	 -	 -	 -
2.1.7	 Çekler ‹çin Ödeme Taahütleri	 IV.c.	 903.218	 -	 903.218	 809.132	 -	 809.132
2.1.8	 ‹hracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri	 29.753	 -	 29.753	 1.686	 -	 1.686
2.1.9	 Kredi Kart› Harcama Limit Taahhütleri	 IV.c.	 7.752.665	 -	 7.752.665	 5.789.312	 -	 5.789.312
2.1.10	 Aç›¤a Menkul K›ymet Sat›fl Taahhütlerinden Alacaklar		 -	 -	 -	 -	 -	 -
2.1.11	 Aç›¤a Menkul K›ymet Sat›fl Taahhütlerinden Borçlar		 -	 -	 -	 -	 -	 -
2.1.12	 Di¤er Cay›lamaz Taahhütler		 75.502	 -	 75.502	 -	 -	 -
2.2	 Cay›labilir Taahhütler		 -	 -	 -	 -	 -	 -
2.2.1	 Cay›labilir Kredi Tahsis Taahhütleri		 -	 -	 -	 -	 -	 -
2.2.2	 Di¤er Cay›labilir Taahhütler		 -	 -	 -	 -	 -	 -
III.	 TÜREV F‹NANSAL ARAÇLAR	 IV.b.	 13.905	 168.328	 182.233	 330.810	 1.472.413	 1.803.223
3.1	 Vadeli Döviz Al›m-Sat›m ‹fllemleri		 4.869	 103.262	 108.131	 18.678	 67.845	 86.523
3.1.1	 Vadeli Döviz Al›m ‹fllemleri		 1.381	 52.753	 54.134	 13.968	 29.437	 43.405
3.1.2	 Vadeli Döviz Sat›m ‹fllemleri		 3.488	 50.509	 53.997	 4.710	 38.408	 43.118
3.2	 Para ve Faiz Swap ‹fllemleri		 6.960	 63.098	 70.058	 94.310	 1.203.678	 1.297.988
3.2.1	 Swap Para Al›m ‹fllemleri		 5.060	 27.469	 32.529	 -	 648.895	 648.895
3.2.2	 Swap Para Sat›m ‹fllemleri		 1.900	 31.014	 32.914	 94.310	 548.446	 642.756
3.2.3	 Swap Faiz Al›m ‹fllemleri		 -	 1.941	 1.941	 -	 3.236	 3.236
3.2.4	 Swap Faiz Sat›m ‹fllemleri		 -	 2.674	 2.674	 -	 3.101	 3.101
3.3	 Para,Faiz ve Menkul De¤erler Opsiyonlar›		 2.076	 1.968	 4.044	 217.822	 200.890	 418.712
3.3.1	 Para Al›m Opsiyonlar›		 1.005	 1.015	 2.020	 33.997	 30.607	 64.604
3.3.2	 Para Sat›m Opsiyonlar›		 1.071	 953	 2.024	 33.839	 30.734	 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	 139.549
3.3.6	 Menkul De¤erler Sat›m Opsiyonlar›		 -	 -	 -	 149.986	 -	 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)		 15.423.623	 3.136.498	 18.560.121	 12.741.164	 3.494.082	 16.235.246
IV.	 EMANET KIYMETLER		 7.333.372	 1.792.945	 9.126.317	 6.795.987	 1.939.921	 8.735.908
4.1	 Müflteri Fon ve Portföy Mevcutlar›		 -	 7.394	 7.394	 -	 5.780	 5.780
4.2	 Emanete Al›nan Menkul De¤erler		 4.550.479	 263.029	 4.813.508	 4.779.370	 405.586	 5.184.956
4.3	 Tahsile Al›nan Çekler		 2.179.829	 11.708	 2.191.537	 1.666.015	 20.486	 1.686.501
4.4	 Tahsile Al›nan Ticari Senetler		 588.630	 433.171	 1.021.801	 350.011	 503.240	 853.251
4.5	 Tahsile Al›nan Di¤er K›ymetler		 -	 53.692	 53.692	 -	 46.593	 46.593
4.6	 ‹hrac›na Arac› Olunan K›ymetler		 -	 -	 -	 -	 -	 -
4.7	 Di¤er Emanet K›ymetler		 14.241	 347.094	 361.335	 398	 198.710	 199.108
4.8	 Emanet K›ymet Alanlar		 193	 676.857	 677.050	 193	 759.526	 759.719
V.	 REH‹NL‹ KIYMETLER		 8.090.251	 1.343.553	 9.433.804	 5.945.177	 1.554.161	 7.499.338
5.1	 Menkul K›ymetler		 215.276	 346	 215.622	 114.615	 -	 114.615
5.2	 Teminat Senetleri		 253.788	 738.607	 992.395	 229.939	 989.240	 1.219.179
5.3	 Emtia		 20.617	 -	 20.617	 20.018	 -	 20.018
5.4	 Varant		 -	 968	 968	 -	 979	 979
5.5	 Gayrimenkul		 5.305.388	 474.088	 5.779.476	 3.764.062	 494.688	 4.258.750
5.6	 Di¤er Rehinli K›ymetler		 2.286.689	 47.552	 2.334.241	 1.813.098	 13.304	 1.826.402
5.7	 Rehinli K›ymet Alanlar		 8.493	 81.992	 90.485	 3.445	 55.950	 59.395
VI.	 KABUL ED‹LEN AVALLER VE KEFALETLER		 -	 -	 -	 -	 -	 -									

B‹LANÇO DIfiI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		 28.292.340	 8.861.862	 37.154.202	 23.534.363	 10.608.979	 34.143.342
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YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi.
31 ARALIK 2005 VE 2004 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

B. BANKA’NIN KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARI (Devam›)																		

IV. ÖZKAYNAK DE⁄‹fi‹M TABLOSU								
Dipnot	 Ödenmifl	 Öd. Sermaye	 Hisse Senedi	 Hisse Senedi	 Yasal	 Statü	 Ola¤anüstü	 Di¤er	 Dönem	 Geçmifl	 Yeniden	 Yeniden	 Menkul	 Toplam			
(Beflinci	 Sermaye	 Enflasyon	 ‹hraç Primleri	 ‹ptal Kârlar›	 Yedek	 Yedekleri	 Yedek	 Yedekler	 Net Kâr›/	 Dönem Kâr›/	 De¤erleme	 De¤erleme	 De¤erler De¤er	 Özkaynak		
Bölüm)		 Düzeltme Fark›			 Akçeler		 Akçe		 (Zarar›)	 (Zarar›)	 Fonu	 De¤er Art›fl›	 Art›fl Fonu	

31 Aral›k 2004															
I.	 Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 		 752.345	 3.537.407	 10.781	 -	 371.811	 -	 -	 -	 184.674	 (1.421.006)	 -	 -	 570.498	 4.006.510
II.	 Muhasebe Politikas›nda Yap›lan De¤ifliklikler 		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
III.	 Yeni Bakiye (I+II) 		 752.345	 3.537.407	 10.781	 -	 371.811	 -	 -	 -	 184.674	 (1.421.006)	 -	 -	 570.498	 4.006.510
IV.	 Dönem Net Kâr› veya Zarar›		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 (58.871)	 -	 -	 -	 -	 (58.871)
V.	 Kâr Da¤›t›m›		 -	 (864.521)	 -	 -	 (371.811)	 -	 -	 -	 (184.674)	 1.421.006	 -	 -	 -	 -
5.1	 Da¤›t›lan Temettü	 V.c.	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
5.2	 Yedeklere Aktar›lan Tutarlar		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
5.3	 Di¤er		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
5.4	 Zarar Mahsuplaflmas›		 -	 (864.521)	 -	 -	 (371.811)	 -	 -	 -	 (184.674)	 1.421.006	 -	 -	 -	 -
VI.	 Sermaye Art›r›m›		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 692.019	 692.019
6.1	 Nakden		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
6.2	 Yeniden De¤erleme Fonu		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
6.3	 Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl›		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
6.4	 Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 692.019	 692.019
6.5	 Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark›		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
6.6	 Hisse Senedi ‹hrac›		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
6.7	 Kur Farklar›		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
6.8	 Di¤er		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
VII.	 Hisse Senetlerine Dönüfltürebilir Tahviller 		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+VI+VII)		 752.345	 2.672.886	 10.781	 -	 -	 -	 -	 -	 (58.871)	 -	 -	 -	 1.262.517	 4.639.658																

31 Aral›k 2005															
I.	 Önceki Dönem Sonu Bakiyesi		 752.345	 2.672.886	 10.781	 -	 -	 -	 -	 -	 (58.871)	 -	 -	 -	 1.262.517	 4.639.658	

Dönem ‹çindeki Art›fllar															
II.	 Sat›lmaya Haz›r  Menkul K›ymetlerden		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 33.917	 33.917
2.1	 Net Rayiç De¤er Kâr›/ Zarar›		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 33.917	 33.917
III.	 Nakit Ak›fl Riskinden Korunmadan		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
3.1	 Net Rayiç De¤er Kâr›/ Zarar›		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Aktar›lan Tutarlar															
IV.	 Sat›lmaya Haz›r Menkul K›ymetlerden 		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
4.1	 Net Kâra Aktar›lan Tutarlar		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
V.	 Nakit Ak›fl Riskinden Korunmadan		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
5.1	 Net Kâra Aktar›lan Tutarlar		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
5.2	 Varl›klara Aktar›lan Tutarlar		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
VI.	 Dönem Net Kâr›		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 (2.996.274)	 -	 -	 -	 -	 (2.996.274)
VII.	 Kâr Da¤›t›m›		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 58.871	 (58.871)	 -	 -	 -	 -
7.1	 Da¤›t›lan Temettü	 V.c.	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
7.2	 Yedeklere Aktar›lan Tutarlar		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
7.3	 Di¤er		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 58.871	 (58.871)	 -	 -	 -	 -
VIII.	 Sermaye Art›r›m›		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1.144.318	 -	 (1.144.318)	 -
8.1	 Nakden		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
8.2	 Yeniden De¤erleme Fonu		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1.144.318	 -	 (1.144.318)	 -
8.3	 Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl›		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
8.4	 Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu	 IV.p.	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
8.5	 Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark›		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
8.6	 Hisse Senedi ‹hrac›		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
8.7	 Kur Farklar›		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
8.8	 Di¤er		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
IX.	 Hisse Senetlerine Dönüfltürebilir Tahviller		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -																	

Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		 752.345	 2.672.886	 10.781	 -	 -	 -	 -	 -	 (2.996.274)	 (58.871)	 1.144.318	 -	 152.116	 1.677.301
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YAPI VE KRED‹ BANKASI A.fi.
31 ARALIK 2005 VE 2004 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

B. BANKA’NIN KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARI (Devam›)						

V. NAK‹T AKIM TABLOSU						
Dipnot	 (31/12/2005)	 (31/12/2004)			

 (Beflinci Bölüm)
A. 	 BANKACILIK FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N NAK‹T AKIMLARI				
1.1	 Bankac›l›k Faaliyet Konusu Aktif ve		

Pasiflerdeki De¤iflim Öncesi Faaliyet Kâr›		 898.549	 875.099	
1.1.1	 Al›nan Faizler		 3.229.530	 3.158.834	
1.1.2	 Ödenen Faizler		 (1.652.896)	 (2.166.546)	
1.1.3	 Al›nan Temettüler		 18.690	 27.434	
1.1.4	 Al›nan Ücret ve Komisyonlar		 710.816	 670.529	
1.1.5	 Elde Edilen Di¤er Kazançlar		 436.094	 216.406	
1.1.6	 Zarar Olarak Muhasebelefltirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar		 -	 21.357	
1.1.7	 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap›lan Nakit Ödemeler		 (413.847)	 (397.095)	
1.1.8	 Ödenen Vergiler		 (28.454)	 (57.518)	
1.1.9	 Ola¤and›fl› Kalemler		 1	 -	
1.1.10	 Di¤er 	      VI.a.	 (1.401.385)	 (598.302)						

1.2	 Bankac›l›k Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De¤iflim		 1.573.711	 (1.312.683)						

1.2.1	 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerdeki Net Azal›fl / (Art›fl) 		 1.648.353	 (484.121)	
1.2.2	 Bankalar Hesab›ndaki Net Azal›fl		 999	 47.949	
1.2.3	 Kredilerdeki Net (Art›fl)		 (1.568.403)	 (1.068.675)	
1.2.4	 Di¤er Aktiflerdeki Net Azal›fl / (Art›fl) 		 195.603	 (22.576)	
1.2.5	 Bankalar›n Mevduatlar›ndaki Net (Azal›fl) / Art›fl		 (2.556.756)	 684.157	
1.2.6	 Di¤er Mevduatlardaki Net Art›fl / (Azal›fl)		 2.522.099	 (1.045.912)	
1.2.7	 Al›nan Kredilerdeki Net Art›fl		 1.018.665	 50.455	
1.2.8	 Vadesi Gelmifl Borçlardaki Net Art›fl / (Azal›fl)		 -	 -	
1.2.9	 Di¤er Borçlardaki Net Art›fl 	       VI.a.	 313.151	 526.040						

I.	 Bankac›l›k Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak›m›		 2.472.260	 (437.584)						

B.	 YATIRIM FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N NAK‹T AKIMLARI									

II.	 Yat›r›m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak›m›		 (585.513)	 568.458						

2.1	 ‹ktisap Edilen Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltirakler ve Di¤er Yat›r›mlar 	      VI.b.	 -	 (8.060)	
2.2	 Elden Ç›kar›lan Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltirakler ve Di¤er Yat›r›mlar 	      VI.c.	 -	 19.115	
2.3	 Sat›n Al›nan Menkuller ve Gayrimenkuller 		 (57.745)	 (76.091)	
2.4	 Elden Ç›kar›lan Menkul ve Gayrimenkuller		 21.763	 46.992	
2.5	 Elde Edilen Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler		 (97.680)	 (173.763)	
2.6	 Elden Ç›kar›lan Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler		 1.899.113	 302.308	
2.7	 Sat›n Al›nan Yat›r›m Amaçl› Menkul De¤erler		 (2.393.706)	 -	
2.8	 Sat›lan Yat›r›m Amaçl› Menkul De¤erler 		 42.742	 457.957	
2.9	 Ola¤and›fl› Kalemler		 -	 -	
2.10	 Di¤er 		 -	 -						

C.	 F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N NAK‹T AKIMLARI									

III.	 Finansman Faaliyetlerinden Sa¤lanan Net Nakit 		 4.894	 523						

3.1	 Krediler ve ‹hraç Edilen Menkul De¤erlerden Sa¤lanan Nakit		 -	 -	
3.2	 Krediler ve ‹hraç Edilen Menkul De¤erlerden Kaynaklanan Nakit Ç›k›fl›		 -	 -	
3.3	 ‹hraç Edilen Sermaye Araçlar›   		 -	 -	
3.4	 Temettü Ödemeleri 		 -	 -	
3.5	 Finansal Kiralamaya ‹liflkin Ödemeler		 4.894	 523	
3.6	 Ola¤and›fl› Kalemler		 -	 -	
3.7	 Di¤er 		 -	 -						

IV.	 Döviz Kurundaki De¤iflimin Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar 		 -	 -		
Üzerindeki Etkisi									

V.	 Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klardaki Net Art›fl		 1.891.641	 131.397						

VI.	 Dönem Bafl›ndaki Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar 	 VI.d.	 1.057.864	 926.467						

VII.	 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar (V+VI)	 VI.d.	 2.949.505	 1.057.864

B. BANKA’NIN KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARI (Devam›)						

VI. KÂR DA⁄ITIM TABLOSU						
(31/12/2005)	 (31/12/2004)	

I. 	 DÖNEM KÂRININ DA⁄ITIMI							

1.1	 Dönem Kâr›	 (3.167.700)	 (16.038)	
1.2	 Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler 	 171.426	 (42.833)	
1.2.1	 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	 -	 -	
1.2.2	 Gelir Vergisi Kesintisi	 -	 -	
1.2.3	 Di¤er Vergi ve Yasal Yükümlülükler	 171.426	 (42.833)					

A.	 NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	 (2.996.274)	 (58.871)					

1.3	 Geçmifl Dönemler Zarar› ( - )	 -	 -	
1.4	 Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ( - )	 -	 -	
1.5	 Bankada B›rak›lmas› Ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar ( - )	 -	 -					

B.	 DA⁄ITILAB‹L‹R NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]	 -	 -					

1.6	 Ortaklara Birinci Temettü ( - )	 -	 -	
1.6.1	 Hisse Senedi Sahiplerine	 -	 -	
1.6.2	 ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine	 -	 -	
1.6.3	 Kat›lma ‹ntifa Senetlerine	 -	 -	
1.6.4	 Kâra ‹fltirakli Tahvillere	 -	 -	
1.6.5	 Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine	 -	 -	
1.7	 Personele Temettü ( - )	 -	 -	
1.8	 Yönetim Kuruluna Temettü ( - )	 -	 -	
1.9	 Ortaklara ‹kinci Temettü ( - )	 -	 -	
1.9.1	 Hisse Senedi Sahiplerine	 -	 -	
1.9.2	 ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine	 -	 -	
1.9.3	 Kat›lma ‹ntifa Senetlerine	 -	 -	
1.9.4	 Kâra ‹fltirakli Tahvillere	 -	 -	
1.9.5	 Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine	 -	 -	
1.10	 ‹kinci Tertip Yasal Yedek Akçe ( - )	 -	 -	
1.11	 Statü Yedekleri ( - ) 	 -	 -	
1.12	 Ola¤anüstü Yedekler 	 -	 -	
1.13	 Di¤er Yedekler 	 -	 -	
1.14	 Özel Fonlar	 -	 -					

II.	 YEDEKLERDEN DA⁄ITIM							

2.1	 Da¤›t›lan Yedekler	 -	 -	
2.2	 ‹kinci Tertip Yasal Yedekler ( - ) 	 -	 -	
2.3	 Ortaklara Pay ( - )	 -	 -	
2.3.1	 Hisse Senedi Sahiplerine	 -	 -	
2.3.2	 ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine	 -	 -	
2.3.3	 Kat›lma ‹ntifa Senetlerine	 -	 -	
2.3.4	 Kâra ‹fltirakli Tahvillere	 -	 -	
2.3.5	 Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine	 -	 -	
2.4	 Personele Pay ( - )	 -	 -	
2.5	 Yönetim Kuruluna Pay ( - )	 -	 -					

III. 	 H‹SSE BAfiINA KÂR							

3.1	 Hisse Senedi Sahiplerine 	 (0,003983)	 (0,000078)	
3.2	 Hisse Senedi Sahiplerine ( % )	 (0,398)	 (0,0078)	
3.3	 ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine 	 -	 -	
3.4	 ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine ( % )	 -	 -					

IV. 	 H‹SSE BAfiINA TEMETTÜ							

4.1	 Hisse Senedi Sahiplerine 	 -	 -	
4.2	 Hisse Senedi Sahiplerine ( % )	 -	 -	
4.3	 ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine 	 -	 -	
4.4	 ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine ( % )	 -	 -
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I.	 Sunum esaslar›na iliflkin aç›klama ve dipnotlar:

a.	 Mali tablolar›n ve bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlar›n Muhasebe 

Uygulama Yönetmeli¤i ve muhasebe standartlar› hakk›nda tebli¤lere 

uygun olarak haz›rlanmas›:	

Banka, muhasebe kay›tlar›n› ve kanuni mali tablolar›n› Türk paras› olarak, Bankalar 

Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuat›na uygun olarak tutmakta 

ve tanzim etmektedir. Konsolide olmayan mali tablolar, 5411 say›l› Bankac›l›k 

Kanunu’nun Geçici 1 inci maddesi gere¤ince yürürlükte bulunan ve 1 Temmuz 

2002 tarihinden geçerli olmak üzere, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu (“BDDK”) taraf›ndan 22 Haziran 2002 tarih ve 24793 (Mükerrer) say›l› 

Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e konulan “Muhasebe Uygulama 

Yönetmeli¤i” (“MUY”) ve bu Yönetmelik’e iliflkin olarak yay›mlanm›fl muhasebe 

standartlar› tebli¤leri kapsam›nda belirlenen esaslara uygun olarak haz›rlanm›flt›r. 

b.	 Mali tablolar›n paran›n cari sat›n alma gücü esas›na göre düzenlenmesi:	

MUY’a iliflkin 14 Say›l› Tebli¤ olan “Mali Tablolar›n Yüksek Enflasyon Dönemlerinde 

Düzenlenmesine ‹liflkin Muhasebe Standard›” (“MUY 14”) 1 Temmuz 2002 

tarihi itibariyle yürürlü¤e girmifltir. 	

MUY 14, yüksek enflasyonlu ekonomideki para birimi baz al›narak haz›rlanan 

mali tablolar›n paran›n bilanço tarihindeki cari sat›n alma gücüne göre yeniden 

düzenlenmesini gerektirir. Önceki dönemlere ait tutarlar da ayn› flekilde düzeltilir. 

Bir ekonomiyi yüksek enflasyonlu olarak tan›mlayabilmek için yukar›da sözü 

edilen Tebli¤’in belli göstergeleri vard›r ve bunlardan bir tanesi de Devlet ‹statistik 

Enstitüsü verilerine göre son üç y›ll›k enflasyon oran›n›n yüzde yüz veya üzerinde 

ve cari y›l enflasyon oran›n›n yüzde on veya üzerinde gerçekleflmesidir.	

MUY 14’e göre ekonomide belli göstergelerin ortadan kalkmas› durumunda mali 

tablolar›n enflasyon muhasebesine göre haz›rlanmas› zorunlulu¤u ortadan kalkar; 

yüksek enflasyon döneminin sona ermesi nedeniyle enflasyon muhasebesi 

uygulamas›n›n sona erdirilece¤i dönem BDDK taraf›ndan duyurulur. Buna göre, 

BDDK 28 Nisan 2005 tarihinde bir Genelge yay›mlayarak, BDDK’n›n 21 Nisan 

2005 tarih ve 1623 say›l› karar› ile, bankac›l›k sisteminde uygulanmakta olan 

enflasyon muhasebesi uygulamas›na son verilmesine karar verildi¤ini duyurmufltur. 

Söz konusu Genelge’de enflasyon oran› da dahil olmak üzere enflasyon 

muhasebesi uygulamas›n› gerektiren göstergelerin ortadan kalkt›¤› belirtilmekte 

ve 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle enflasyon muhasebesi uygulamas›na son 

verilmektedir. MUY 14’e göre enflasyon muhasebesi uygulamas›na son verilmesi 

durumunda dönem sonunda geçerli olan düzeltilmifl tutarlar, bir sonraki mali

tablolar›n bafllang›ç de¤erlerini oluflturmaktad›r. Buna göre Banka’n›n mali 

tablolar›n›n haz›rlanmas›nda 31 Aral›k 2004’e kadar enflasyon muhasebesi 

uygulanm›fl 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamas›na 

son verilmifltir. Bu mali tablolarda önceki döneme iliflkin tutarlar Türk Paras›’n›n 

31 Aral›k 2004 tarihindeki cari sat›n alma gücüne göre düzeltilmifl de¤erleriyle 

ifade edilmektedir.	

31 Aral›k 2004’e kadar yap›lan enflasyon düzeltmesi ifllemleri, MUY 14’te yer 

alan esaslara göre ve MUY 14’ün eki olarak yay›mlanan Toptan Eflya Fiyat 

Endeksleri ve Devlet ‹statistik Enstitüsü’nün ayn› bazda aç›klad›¤› Toptan Eflya 

Fiyatlar› Genel Endeksi kullan›larak yap›lm›flt›r. 5 no’lu “E. Konsolide olmayan 

mali tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar” bölümünün “IX. Enflasyon 

muhasebesine iliflkin aç›klama ve dipnotlar” bendinde enflasyon muhasebesi 

uygulamas› ile ilgili detay bilgiler sunulmufltur.

c.	 Mali tablolar›n haz›rlanmas›nda izlenen muhasebe ilkeleri ve uygulanan 
de¤erleme esaslar›:	
Mali tablolar›n haz›rlanmas›na iliflkin izlenen muhasebe politikalar› ve kullan›lan 

de¤erleme esaslar› MUY kapsam›nda belirlenen esaslara göre belirlenmifl ve 

uygulanm›flt›r. Söz konusu muhasebe politikalar› ve de¤erleme esaslar› ayn› 

bölümde yer alan II ila XXIII no’lu bendlerde aç›klanmaktad›r.

II.	 ‹fltirakler, ba¤l› ortakl›klar ve sat›lmaya haz›r portföyde yer alan hisse 			
senetlerinin mali tablolarda gösterimi:	

Türk paras› cinsinden ifltirakler, ba¤l› ortakl›klar ve sat›lmaya haz›r portföyde yer alan 

hisse senetleri, bunlara iliflkin kay›tl› tutarlar›ndan, bu kurulufllar›n oluflturmalar›na 

izin verilen “yeniden de¤erleme de¤er art›fl fonu” gibi fonlar›n sermayelerine 

eklenmesi nedeniyle elde edilen tutarlar ve kur farklar› dahil finansman giderleri 

indirildikten sonra kalan bakiyeleri dikkate al›narak enflasyona göre düzeltme ifllemine 

tabi tutulmufltur.	

Yabanc› para cinsinden ifltirak, ba¤l› ortakl›k ve sat›lmaya haz›r portföyde yer alan 

hisse senetlerinin düzeltilmifl tutarlar›, bu yat›r›mlar›n döviz cinsinden elde etme 

maliyetlerinin bilanço tarihindeki döviz kurlar› kullan›larak Türk paras›na çevrilmesi 

suretiyle hesaplanm›flt›r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - C. MUHASEBE POL‹T‹KALARINA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR



100 101

	

“Konsolide mali tablolar›n düzenlenmesi, ba¤l› ortakl›k, birlikte kontrol edilen ortakl›k 

ve ifltiraklerin muhasebelefltirilmesi standard›” (“MUY 15”) say›l› tebli¤de aç›kland›¤› 

üzere konsolide mali tablolara dahil edilen ve edilmeyen ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerdeki 

yat›r›mlar Ana Ortakl›k Banka’n›n konsolide olmayan mali tablolar›nda elde etme 

maliyeti ile veya özsermaye yöntemi kullan›larak veya Finansal Araçlar›n 

Muhasebelefltirilmesi Standard› uyar›nca muhasebelefltirilebilirler.	

Banka, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle “Finansal araçlar›n muhasebelefltirilmesi 

standard›”na (“MUY 1”) göre borsaya kote olan ba¤l› ortakl›klar›n› borsa de¤erleriyle 

ve di¤er ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerini ise Türk paras› ve yabanc› para elde etme 

maliyetleriyle mali tablolar›na yans›tm›flt›r. Banka bu ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerinin 

de¤erleme yöntemini 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle gözden geçirmifl ve bahsi geçen 

yönetmeli¤e uygun olarak özsermaye yöntemini seçmifltir. Banka, MUY 12’ye uygun 

olarak muhasebe politikas›nda yap›lan bu de¤iflikli¤in etkisinin tamam›n› cari y›l gelir 

tablosuyla iliflkilendirmifltir. Muhasebe politikas›nda yap›lan bu de¤iflikli¤in 31 Aral›k 

2005 tarihi itibariyle toplam özkaynaklar› 243.387 bin YTL tutar›nda azalt›c› ve net 

dönem zarar›n› 292.711 bin YTL tutar›nda artt›r›c› etkisi bulunmaktad›r.	

Sat›lmaya haz›r portföyde yer alan hisse senetleri ise maliyet bedelinin net 

gerçekleflebilir de¤erin üzerinde olmas› durumunda, de¤er düflüklü¤ünün kal›c› veya 

geçici olmas›, de¤er düflüklü¤ünün oran› gibi kriterler de dikkate al›narak net 

gerçekleflebilir de¤ere veya varsa rayiç de¤ere indirilmifltir. 

III.	 Yabanc› para cinsi üzerinden ifllemler ile ilgili uygulanan ilkeler:	

Yabanc› para cinsinden parasal aktif ve pasif kalemler bilanço tarihindeki döviz kurlar› 

ile de¤erlenmifllerdir. Parasal olan kalemlerin de¤erlemesinden kaynaklanan kur 

farklar› gelir tablosunda “Kambiyo ifllemleri kâr / zarar›” olarak muhasebelefltirilmifltir.

a. 	Yabanc› para ifllemlerin dönüfltürülmesinde ve bunlar›n mali tablolara 

yans›t›lmas›nda kullan›lan kur de¤erleri:	

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle yabanc› para ifllemlerin Türk paras›na 

dönüfltürülmesinde ve bunlar›n mali tablolara yans›t›lmas›nda kullan›lan ABD 

Dolar› kur de¤eri 1,34180 YTL, Euro kur de¤eri 1,58748 YTL ve Yen kur de¤eri 

0,01144 YTL’dir (31 Aral›k 2004: ABD Dolar›: 1,34210 YTL, Euro: 1,82673 YTL, 

Yen: 0,01309 YTL).

b. 	Döneme iliflkin net kâra dahil edilen toplam kur farklar›:	

Banka’n›n bu mali tablolarda döneme iliflkin net kâra dahil edilen toplam kur fark› 

(kambiyo) kâr› tutar›, net 64.551 bin YTL’dir (31 Aral›k 2004: 50.833 bin YTL).

c. 	Kur farklar›ndan do¤an de¤erleme fonu hesab›n›n toplam tutar› ve dönem 

içinde meydana gelen de¤ifliklikler:	

Kur farklar›ndan do¤an de¤erleme fonu hesab›n›n bakiyesi bulunmamaktad›r.

d. 	Bilanço tarihinden sonra kurlarda önemli de¤ifliklikler olmas› halinde 

bunun yabanc› para ifllemler ile ilgili kalemlere ve mali tablolara olan etkisi:	

Bilanço tarihinden sonra kurlarda önemli bir de¤ifliklik meydana gelmemifltir.

e.	 Aktiflefltirilmifl kur fark› tutar›: 	

Aktiflefltirilmifl kur farklar› bulunmamaktad›r.

f.	 Kur riski yönetim politikas›n›n temel esaslar›:	

Kur riski yönetim politikas›n›n temel esaslar› ile ilgili bilgiler 4 no’lu “D. Banka’n›n 

mali bünyesine iliflkin bilgiler” bölümünün “V. Kur riskine iliflkin aç›klamalar” 

bendinde verilmektedir.

g.	 Yurtd›fl›nda kurulu ortakl›klardaki net yat›r›mlar›n, ifltiraklerin, ödünçlerin 

ve riskten korunma amaçl› di¤er araçlar›n Türk paras›na dönüfltürülmesi 

sonucunda ortaya ç›kan kur farklar›n›n hangi hesaplarda izlendi¤i:	

Banka’n›n yurtd›fl›nda kurulu ortakl›klardaki yabanc› para cinsinden net yat›r›mlar›n›n 

döviz cinsinden tutarlar› bilanço tarihindeki döviz kurlar› ile de¤erlenmifltir. 

De¤erleme sonucu oluflan kur farklar› gelir tablosunda “Kambiyo ifllemleri 	

kâr / zarar›” olarak muhasebelefltirilmifltir. 

h.	 Yurtd›fl›nda kurulu bir ortakl›¤›n edinilmesinden do¤an flerefiye ile bu 
ortakl›¤›n aktif ve pasif kalemlerinin rayiç de¤ere uyarlanmas› sonucu 
oluflan tutarlar›n Türk paras›na dönüfltürülmesinde uygulanan yöntem:	
Banka’n›n yurtd›fl›nda kurulu herhangi bir ortakl›¤› ile ilgili flerefiye tutar› 

bulunmamaktad›r. Yurtd›fl›ndaki ortakl›klar›n aktif ve pasif kalemlerinin rayiç 

de¤ere uyarlanmas› sonucunda herhangi bir fark tutar› oluflmam›flt›r.
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i.	 Yurtd›fl› ortakl›¤›n›n elden ç›kar›lmas› halinde sonuçlar›n hangi hesaplara 
yans›t›ld›¤›: 	
Cari ve önceki dönemde elden ç›kar›lan yurtd›fl›nda kurulu bir ortakl›k 

bulunmamaktad›r. 

j.	 Borçlanmay› temsil eden menkul de¤erler ile parasal nitelikli finansal 
aktiflerin Türk paras›na dönüfltürülmesinden kaynaklanan farklar›n gelir 
tablosuna dahil edilip edilmedi¤i:	
Banka’n›n ihraç etti¤i borçlanmay› temsil eden menkul de¤erler bulunmamaktad›r. 

Parasal nitelikli finansal aktiflerin Türk paras›na dönüfltürülmesinden kaynaklanan 

kur farklar› gelir tablosunda “Kambiyo ifllemleri kâr / zarar›” içerisinde 

muhasebelefltirilmifltir.

IV.	 Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile türev ürünlere iliflkin aç›klamalar:	

Banka’n›n türev ifllemlerini a¤›rl›kl› olarak swap ifllemleri ile vadeli döviz al›m-sat›m 

sözleflmeleri oluflturmaktad›r. Banka’n›n ana sözleflmeden ayr›flt›r›lmak suretiyle 

oluflturulan türev ürünleri bulunmamaktad›r. 	

Banka’n›n türev ürünleri MUY 1 gere¤ince “Al›m - sat›m amaçl›” olarak 

s›n›fland›r›lmaktad›r. Buna göre, baz› türev ifllemler ekonomik olarak Banka için 

risklere karfl› etkin bir koruma sa¤lamakla birlikte, muhasebesel olarak MUY 1 

kapsam›nda “Al›m - sat›m amaçl›” olarak muhasebelefltirilmektedir. 	

Türev ifllemlerin ilk olarak kayda al›nmas›nda elde etme maliyeti kullan›lmakta ve 

bunlara iliflkin ifllem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Ayr›ca, türev 

ifllemlerden do¤an yükümlülük ve alacaklar sözleflme tutarlar› üzerinden naz›m 

hesaplara kaydedilmektedir.	

Türev ifllemler kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde rayiç de¤er ile de¤erlenmekte 

ve rayiç de¤erin pozitif veya negatif olmas›na göre bilançoda s›ras›yla, “Faiz ve gelir 

tahakkuk ve reeskontlar›” veya “Faiz ve gider reeskontlar›” içerisinde gösterilmektedir. 

Yap›lan de¤erleme sonucu rayiç de¤erde meydana gelen farklar al›m sat›m amaçl› 

türev ifllemlerde gelir tablosunda yans›t›lmaktad›r.	

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle Banka’n›n türev ürünlerinin rayiç de¤erleri (318) bin 

YTL’dir (31 Aral›k 2004: (10.733) bin YTL).

V.	 Finansal araçlar›n netlefltirilmesine iliflkin aç›klamalar:	

Finansal varl›klar ve borçlar, Banka’n›n netlefltirmeye yönelik yasal bir hakka ve 

yapt›r›m gücüne sahip olmas› ve ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarlar› üzerinden 

tahsil etme / ödeme niyetinde olmas›; veya, ilgili finansal varl›¤› ve borcu eflzamanl› 

olarak sonuçland›rma hakk›na sahip olmas› durumlar›nda bilançoda net tutarlar› 

üzerinden gösterilir. 

VI.	 Faiz gelir ve giderine iliflkin aç›klamalar:		

Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilmektedir. Banka, donuk 

alacaklarla ilgili faiz gelirleri ve, varsa, tahsili flüpheli görülen di¤er faiz gelirleriyle ilgili 

reeskont uygulamas›n› durdurmakta ve o tarihe kadar kaydedilmifl olan reeskont 

tutarlar›n› iptal ederek tahsilat gerçekleflene kadar gelir olarak kaydetmemektedir. 

VII.	 Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliflkin aç›klamalar:	

Tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilen baz› bankac›l›k ifllemleriyle ilgili ücret 

gelirleri haricindeki ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri tahakkuk esas›na göre 

muhasebelefltirilmektedir. Di¤er kredi kurum ve kurulufllar›na ödenen veya al›nan 

kredi ücret ve komisyon giderleri / gelirleri ifllem maliyeti olarak dikkate al›nmakta 

ve “Etkin faiz (iç verim) yöntemi”ne göre muhasebelefltirilmektedir. Sözleflmeler 

yoluyla sa¤lanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kifli için varl›k al›m› veya sat›m› 

gibi ifllemlere iliflkin hizmetler yoluyla sa¤lanan gelirler tahsil edildi¤i tarihlerde gelir 

olarak kaydedilmektedir.

VIII. 	Al›m sat›m amaçl› menkul de¤erlere iliflkin aç›klamalar:	

Al›m - sat›m amaçl› menkul de¤erler piyasada k›sa dönemde oluflan fiyat ve benzeri 

unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sa¤lama amac›yla elde edilen, veya elde edilme 

nedeninden ba¤›ms›z olarak, k›sa dönemde kâr sa¤lamaya yönelik bir portföyün 

parças› olan menkul de¤erlerdir. 	

Al›m-sat›m amaçl› menkul de¤erlerin al›m ve sat›m ifllemleri “teslim tarihi”ne göre 

kay›tlara al›nmakta ve kay›tlardan ç›kar›lmaktad›r. Al›m sat›m amaçl› menkul de¤erler, 

bilançoya, ilk olarak ifllem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet de¤erleri ile
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yans›t›lmakta ve kayda al›nmalar›n› müteakiben rayiç de¤erleri ile de¤erlemeye tabi 

tutulmaktad›r. Rayiç de¤ere esas teflkil eden fiyat oluflumlar›n›n aktif piyasa koflullar› 

içerisinde gerçekleflmemesi durumunda rayiç de¤erin güvenilir bir flekilde 

belirlenmedi¤i kabul edilmekte ve “Etkin faiz (iç verim) yöntemi”ne göre hesaplanan 

“‹skonto edilmifl de¤er” rayiç de¤er olarak dikkate al›nmaktad›r. Yap›lan de¤erleme 

sonucu oluflan kazanç ve kay›plar kâr / zarar hesaplar›na dahil edilmektedir. Al›m 

sat›m amaçl› menkul de¤erlerden kazan›lan faizler faiz gelirleri içerisinde ve elde 

edilen kâr paylar› temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir.

IX.	 Sat›fl ve geri al›fl anlaflmalar› ve menkul de¤erlerin ödünç verilmesi ifllemlerine 

iliflkin aç›klamalar:	

Tekrar geri al›mlar›n› öngören anlaflmalar çerçevesinde sat›lm›fl olan menkul k›ymetler 

(“Repo”) Banka portföyünde tutulufl amaçlar›na göre “Al›m - sat›m amaçl›”, “Sat›lmaya 

haz›r” veya “Vadeye kadar elde tutulacak” portföylerde s›n›fland›r›lmakta ve ait 

oldu¤u portföyün esaslar›na göre de¤erlemeye tabi tutulmaktad›r. Repo sözleflmesi 

karfl›l›¤› elde edilen fonlar pasifte “Repo ifllemlerinden sa¤lanan fonlar” hesab›nda 

muhasebelefltirilmekte ve ilgili repo anlaflmalar› ile belirlenen sat›m ve geri al›m 

fiyatlar› aras›ndaki fark›n döneme isabet eden k›sm› için “Etkin faiz (iç verim) oran› 

yöntemi”ne göre hesaplanan gider reeskontlar› bilançoda di¤er faiz ve gider 

reeskontlar› hesab›nda, gelir tablosunda ise para piyasas› ifllemlerine verilen faizler 

hesab›nda gösterilmektedir. 	

Geri sat›m taahhüdü ile al›nm›fl menkul k›ymet (“Ters repo”) ifllemleri bilançoda 

“Ters repo ifllemlerinden alacaklar” kalemi alt›nda muhasebelefltirilmektedir. Ters 

repo anlaflmalar› ile belirlenen al›m ve geri sat›m fiyatlar› aras›ndaki fark›n döneme 

isabet eden k›sm› için “Etkin faiz (iç verim) oran› yöntemi”ne göre faiz gelir reeskontu 

hesaplanmaktad›r. 	

Banka’n›n herhangi bir flekilde ödünce konu edilmifl menkul de¤eri bulunmamaktad›r. 

X.	 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler ve sat›lmaya haz›r menkul 

de¤erlere iliflkin aç›klamalar:	

Banka, finansal varl›klar›n› “Al›m - sat›m amaçl›”, “Sat›lmaya haz›r”, “Banka kaynakl› 

krediler ve alacaklar” veya “Vadeye kadar elde tutulacaklar” olarak s›n›fland›rmakta 

ve muhasebelefltirmektedir. Söz konusu finansal varl›klar›n al›m ve sat›m ifllemleri 

“Teslim tarihi”ne göre kay›tlara al›nmakta ve kay›tlardan ç›kar›lmaktad›r. Finansal

varl›klar›n s›n›fland›r›lmas› ilgili varl›klar›n Banka yönetimi taraf›ndan sat›n alma amaçlar› 

dikkate al›narak, elde edildikleri tarihlerde kararlaflt›r›lmaktad›r. 	

Finansal varl›klar›n gelecekte beklenen nakit ak›fllar›n›n “Etkin faiz (iç verim) oran› 

yöntemi” ile iskonto edilmek suretiyle hesaplanan tahmini tahsil edilebilir tutar›n›n 

defter de¤erinden düflük olmas› durumunda söz konusu finansal varl›¤›n zaafiyete 

u¤rad›¤› kabul edilir. Finansal varl›klar›n zaafiyete u¤ramas› sonucu oluflan de¤er 

düflüklü¤ü için karfl›l›k ayr›l›r ve ayr›lan karfl›l›k gider hesaplar› ile iliflkilendirilir. 	

a.	 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler:		

Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler, vadesine kadar saklama niyetiyle 

elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde 

tutulabilmesi için gerekli koflullar›n sa¤lanm›fl oldu¤u, sabit veya belirlenebilir 

ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynakl› krediler ve alacaklar d›fl›nda 

kalan menkul de¤erlerdir. Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler ilk olarak 

elde etme maliyeti üzerinden kayda al›nmaktad›r. Bu de¤er, rayiç de¤er olarak 

kabul edilir. Edinilen vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin rayiç de¤eri, 

bunlar›n edinilmesine esas ifllem fiyat› veya benzeri finansal araçlar›n piyasa 

fiyatlar› esas al›narak belirlenir. Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler, 

kayda al›nmay› müteakiben “Etkin faiz (iç verim) oran› yöntemi” kullan›larak 

“‹skonto edilmifl bedeli” ile de¤erlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak 

menkul de¤erlerle ilgili faiz gelirleri gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.		

Banka’n›n önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler aras›nda 

s›n›fland›rd›¤› ancak s›n›fland›rma esaslar›na uyulmad›¤›ndan iki y›l boyunca bu 

s›n›fland›rmaya tabi tutulamayacak finansal varl›klar› bulunmamaktad›r. Vadeye 

kadar elde tutulacak menkul de¤erlerle ilgili herhangi bir de¤er azal›fl› yoktur. 	

b.	 Sat›lmaya haz›r menkul de¤erler:		

Sat›lmaya haz›r menkul de¤erler “Banka kaynakl› krediler ve alacaklar” ile “Vadeye 

kadar elde tutulacaklar” ve “Al›m - sat›m amaçl›lar” d›fl›nda kalan menkul 

de¤erlerden oluflmaktad›r.  		

Sat›lmaya haz›r menkul de¤erler kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde rayiç 

de¤erle de¤erlenmektedir. Rayiç de¤ere esas teflkil eden fiyat oluflumlar›n›n 

aktif piyasa koflullar› içerisinde gerçekleflmemesi durumunda rayiç de¤erin 

güvenilir bir flekilde belirlenmedi¤i kabul edilmekte ve “Etkin faiz (iç verim) 

yöntemi”ne göre hesaplanan iskonto edilmifl de¤er rayiç de¤er olarak dikkate
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al›nmaktad›r. Sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerin rayiç de¤erlerindeki de¤iflikliklerden 

kaynaklanan “Gerçekleflmemifl kâr ve zararlar” ilgili finansal varl›¤a karfl›l›k gelen 

de¤erin tahsili, varl›¤›n sat›lmas›, elden ç›kar›lmas› veya zaafiyete u¤ramas› 

durumlar›ndan birinin gerçekleflmesine kadar dönemin gelir tablosuna 

yans›t›lmamakta ve özkaynaklar içindeki “Menkul de¤erler de¤er art›fl fonu” 

hesab›nda izlenmektedir. Söz konusu menkul de¤erlerin tahsil edildi¤inde veya 

elden ç›kar›ld›¤›nda özkaynak içinde yans›t›lan birikmifl rayiç de¤er farklar› gelir 

tablosuna yans›t›lmaktad›r.

XI.	 Banka kaynakl› krediler ve alacaklar ile ayr›lan özel ve genel karfl›l›klara iliflkin 

aç›klamalar:	

Banka kaynakl› krediler ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sa¤lama yoluyla 

yarat›lan finansal varl›klard›r. Söz konusu banka kaynakl› krediler ve alacaklar ilk olarak 

elde etme maliyeti üzerinden kayda al›nmakta ve kayda al›nmay› müteakiben “Etkin 

faiz (iç verim) oran› yöntemi” kullan›larak iskonto edilmifl bedelleri ile de¤erlenmektedir. 

Bunlar›n teminat› olarak al›nan varl›klarla ilgili olarak ödenen harçlar ve benzeri di¤er 

masraflar ifllem maliyetinin bir parças› olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplar›na 

yans›t›lmaktad›r. 	

Banka, yönetiminin de¤erlendirmeleri ve tahminleri do¤rultusunda herhangi bir 

kredinin veya alaca¤›n tahsil imkan›n›n s›n›rl› veya flüpheli hale gelmesi durumunda 

ve / veya zarar niteli¤indeki krediler ve di¤er alacaklar ve standart nitelikli krediler 

ile yak›n izlemedeki krediler için 30 Haziran 2001 tarih ve 24448 say›l› Resmi Gazete’de 

yay›mlanan “Bankalarca Karfl›l›k Ayr›lacak Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin 

Belirlenmesi ve Ayr›lacak Karfl›l›klara ‹liflkin Esas ve Usuller Hakk›nda Yönetmelik” 

5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu’nun 53. maddesini de dikkate alarak, özel ve genel 

karfl›l›k ay›rmaktad›r. Banka tahminlerini belirlerken kredi risk politikalar› ve ihtiyatl›l›k 

prensibi do¤rultusunda, mevcut kredi portföyünün genel yap›s›, müflterilerin mali 

bünyeleri, mali olmayan verileri ve ekonomik konjonktürü dikkate almaktad›r. Bu 

yolla ayr›lan genel karfl›l›k tutar›, Banka’n›n yürürlükteki mevzuata göre ay›rmakla 

yükümlü oldu¤u minimum tutar›n üzerindedir.

 		

Ayr›lan karfl›l›klar o y›l›n gelirinden düflülmektedir. Daha önce karfl›l›k ayr›lan alacaklar 

tahsil edildi¤inde ayr›lan özel karfl›l›k hesab›ndan düflülerek “Di¤er faaliyet gelirleri” 

hesab›na yans›t›lmaktad›r. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal ifllemler 

tamamland›ktan sonra kay›tlardan silinmektedir.

XII.	 fierefiye ve di¤er maddi olmayan duran varl›klara iliflkin aç›klamalar:	

Di¤er maddi olmayan duran varl›klar›n ilk kay›tlar› elde etme tutarlar› ve varl›¤›n 

kullan›labilir hale getirilebilmesi için gerekli di¤er do¤rudan giderlerin ilavesi suretiyle 

bulunmufl maliyet bedeli üzerinden yap›lm›flt›r. Maddi olmayan duran varl›klar, kayda 

al›nmalar›n› izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmifl amortismanlar›n ve varsa 

birikmifl de¤er azal›fllar›n›n düflülmesinden sonra kalan tutarlar› üzerinden de¤erlenmifltir. 	

Maddi olmayan duran varl›klar tahmini faydal› ömürleri boyunca do¤rusal amortisman 

yöntemi kullan›larak itfa edilmektedir. Varl›¤›n faydal› ömrünün tespiti, varl›¤›n 

beklenen kullan›m süresi, teknik, teknolojik veya di¤er türdeki eskime ve varl›ktan 

beklenen ekonomik fayday› elde etmek için gerekli olan bak›m masraflar› gibi 

hususlar›n de¤erlendirilmesi suretiyle yap›lm›flt›r.	

Devam eden bilgisayar yaz›l›mlar› ile ilgili maliyetler ve bilgisayar yaz›l›mlar›n› gelifltirici 

harcamalar ilgili bilgisayar yaz›l›mlar›n›n orijinal içeri¤ini ve yararl› ömürlerini art›rmaya 

yönelik ise söz konusu yaz›l›m›n maliyetine eklenerek aktiflefltirilir. Bu flekilde 

aktiflefltirilen harcamalar ilgili varl›¤›n kalan yararl› ömrü boyunca “Do¤rusal itfa 

yöntemi” ile itfa edilirler.	

Banka, 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle tüm maddi olmayan duran varl›klar› için 10 y›l 

olan itfa süresini 5 y›l olarak de¤ifltirmifl ve 11.207 bin YTL tutar›ndaki fark›, gelir 

tablosu ile iliflkilendirmifltir.

XIII.	Maddi duran varl›klara iliflkin aç›klamalar:	

Maddi duran varl›klar›n ilk kay›tlar› elde etme tutarlar› ve varl›¤›n kullan›labilir hale 

getirilebilmesi için gerekli di¤er do¤rudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmufl maliyet 

bedeli üzerinden yap›lm›flt›r. Maddi duran varl›klar, kayda al›nmalar›n› izleyen dönemde 

maliyet bedelinden birikmifl amortismanlar›n ve varsa birikmifl de¤er azal›fllar›n›n 

düflülmesinden sonra kalan tutarlar› üzerinden de¤erlenmifltir. 	

Amortisman, maddi duran varl›klar›n maliyetleri üzerinden tahmin edilen faydal›  

ömürler esas al›narak do¤rusal yöntem kullan›larak ayr›lmaktad›r. Kullan›lan oranlar 

afla¤›daki gibidir:	

Binalar 	 %2	

Menkuller, Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Menkuller 	 %20	

Özel Maliyetler 	 Kira süresince itfa edilmektedir.
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Bilanço tarihi itibariyle aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varl›klara 

iliflkin olarak, bir tam y›l için öngörülen amortisman tutar›n›n, varl›¤›n aktifte kal›fl 

süresiyle orant›lanmas› suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayr›lm›flt›r. 	

Banka, menkuller ve özel maliyetler kalemleri içinde yer alan maddi duran varl›klar›n›n 

amortisman ömürlerini 5 y›l olarak de¤ifltirmifl ve 137.174 bin YTL tutar›ndaki fark› 

gelir tablosu ile iliflkilendirmifltir.	

Enflasyona göre düzeltilmifl  maliyet bedelinin ilgili maddi duran varl›¤›n “Net 

gerçekleflebilir de¤eri”nin üzerinde olmas› durumunda söz konusu varl›¤›n de¤eri 

“Net gerçekleflebilir de¤eri”ne indirilir ve ayr›lan de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› gider 

hesaplar› ile iliflkilendirilir.	

Maddi duran varl›klar, mali tablolarda rayiç de¤erleri ile yans›tmaya yönelik olarak, 

yeniden de¤erlemeye tabi tutulmamaktad›r.	

Maddi duran varl›klar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazanç ve kay›plar sat›fl 

has›lat›ndan ilgili maddi duran varl›¤›n net defter de¤erinin düflülmesi suretiyle tespit 

edilmektedir. 	

Maddi bir duran varl›¤a yap›lan normal bak›m ve onar›m harcamalar›, gider olarak 

muhasebelefltirilmektedir. Maddi duran varl›¤›n kapasitesini geniflleterek kendisinden 

gelecekte elde edilecek fayday› art›ran nitelikteki yat›r›m harcamalar›, maddi duran 

varl›¤›n maliyetine eklenmektedir. Yat›r›m harcamalar›, varl›¤›n faydal› ömrünü uzatan, 

varl›¤›n hizmet kapasitesini art›ran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini art›ran veya 

maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlar›ndan oluflmaktad›r.  	

5 no’lu “E. Konsolide olmayan mali tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar” bölümünün 

“XI. Bilanço sonras› hususlara iliflkin aç›klama ve dipnotlar” bendinin 1.b. no’lu 

f›kras›nda aç›klanan ve Banka ile Çukurova Grubu fiirketleri aras›nda imzalanan 

“Bankac›l›k D›fl› Varl›klara ‹liflkin Opsiyon Sözleflmesi” d›fl›nda kalan maddi duran 

varl›klar›n üzerinde rehin, ipotek veya di¤er k›s›tlamalar yoktur. Maddi duran varl›k 

al›m› için verilen taahhütler yoktur.

XIV.	Kiralama ifllemlerine iliflkin aç›klamalar:	

Banka, finansal kiralama yoluyla elde etti¤i sabit k›ymetlerini “Rayiç de¤eri ile kira 

ödemelerinin bugünkü de¤erinden düflük olan›”n› esas almak suretiyle kaydetmektedir. 

Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit k›ymetler maddi duran varl›klar içinde 

s›n›fland›r›lmakta ve bu sabit k›ymetler faydal› ömürleri esas al›nmak suretiyle 

amortismana tabi tutulmaktad›r. Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit k›ymetlerin 

de¤erinde bir azalma tespit edildi¤inde “De¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›” ayr›lmaktad›r. 

Finansal kiralama sözleflmelerinden kaynaklanan borçlar pasifte “Finansal kiralama 

borçlar›” hesab›nda gösterilmektedir. Finansal kiralama ile ilgili faiz ve kur fark› 

giderleri gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r. Banka “Kiralayan” olma s›fat›yla finansal 

kiralama ifllemleri gerçeklefltirmemektedir.	

Faaliyet kiralamas› ile ilgili ifllemler ilgili sözleflme hükümleri do¤rultusunda ve 

tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilmektedir.

XV.	 Karfl›l›klar ve flarta ba¤l› yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar:	

Krediler ve di¤er alacaklar için ayr›lan özel ve genel karfl›l›klar d›fl›nda kalan karfl›l›klar 

ve flarta ba¤l› yükümlülükler “Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i’ne ‹liflkin 8 Say›l› 

Tebli¤ - Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve Varl›klar›n Muhasebelefltirilmesi 

Standard›”na uygun olarak muhasebelefltirilmektedir.	

Karfl›l›klar bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmiflten kaynaklanan yasal 

veya yap›sal bir yükümlülü¤ün bulunmas›, yükümlülü¤ü yerine getirmek için ekonomik 

fayda sa¤layan kaynaklar›n ç›k›fl›n›n gerçekleflme olas›l›¤›n›n olmas› ve yükümlülük 

tutar› konusunda güvenilir bir tahminin yap›labildi¤i durumlarda 

muhasebelefltirilmektedir. Geçmifl dönemlerdeki olaylar›n bir sonucu olarak ortaya 

ç›kan yükümlülükler için “Dönemsellik ilkesi” uyar›nca bu yükümlülüklerin ortaya 

ç›kt›¤› dönemde karfl›l›k ayr›lmaktad›r. Yükümlülük, tutar›n›n tahmin edilemedi¤i 

durumlarda “fiarta ba¤l›” olarak kabul edilmektedir. fiarta ba¤l› yükümlülükler için 

flart›n gerçekleflme olas›l›¤› yüksek ise ve güvenilir olarak ölçülebiliyorsa karfl›l›k 

ayr›lmaktad›r. 

XVI.	Çal›flanlar›n haklar›na iliflkin yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar:	

Çal›flan haklar›na iliflkin yükümlülükler “Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i’ne ‹liflkin 

10 Say›l› Tebli¤ - Banka Çal›flanlar›n›n Haklar›n›n Muhasebelefltirilmesi Standard› 

(“MUY 10”)” hükümlerine göre muhasebelefltirilmektedir.
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K›dem ve ihbar tazminatlar›ndan do¤an yükümlülükler için, MUY 10’a uygun olarak, 

bilançonun haz›rland›¤› dönemden önceki son befl y›l için yap›lan ödemelerin toplam 

yükümlülük tutarlar›na oranlar› olarak hesaplanan fiili ödeme oranlar›n›n ortalamas› 

dikkate al›nmak suretiyle cari y›la iliflkin toplam yükümlülük üzerinden karfl›l›k 

ayr›lmaktad›r. K›dem ve ihbar tazminatlar›ndan do¤an yükümlülükler için ayr›lan 

karfl›l›k tutar›na esas fiili ödeme oranlar›n›n son befl y›ll›k basit aritmetik ortalamas› 

k›dem tazminat› için %5,54 (31 Aral›k 2004: %6,67), ihbar tazminat› için %3,17’dir 

(31 Aral›k 2004: %2,99). 	

Banka’n›n 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle bilanço tarihinden itibaren 12 aydan daha 

uzun sürede sözleflme süresi dolacak belirli süreli sözleflme ile istihdam edilen 

çal›flanlar› bulunmamaktad›r.	

Ayr›ca Banka, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle oluflmufl olan 15.716 bin YTL tutar›ndaki 

izin yükümlülü¤ünü karfl›l›k ay›rarak mali tablolara yans›tm›flt›r.	

5 no’lu “E. Konsolide olmayan mali tablolara iliflkin aç›klamalar” bölümünün 

“II. Pasif kalemlere iliflkin aç›klama ve dipnotlar” bendinin l.4. no’lu f›kras›nda detayl› 

bir flekilde aç›kland›¤› üzere Banka, çal›flanlar›n›n üyesi bulunduklar› ve 506 say›l› 

Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Geçici 20. maddesine göre kurulmufl olan Yap› ve 

Kredi Bankas› Anonim fiirketi Mensuplar› Yard›m ve Emekli Sand›¤› (“Vak›f”) için 

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle aktüerler siciline kay›tl› bir aktüere rapor haz›rlatm›flt›r. 

Vak›f’›n Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› koordinasyonunda yap›lan çal›flmalarda 

belirlenen oran olan %10,24 teknik faiz ve CSO 1980 yaflam tablosu dikkate al›narak 

hesaplanan aktüeryal bilançosu 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 551.236 bin YTL teknik 

aç›k vermifltir. Banka, bu aç›kla ilgili olarak 2007 y›l› sonuna kadar tamam›na karfl›l›k 

ay›rmak suretiyle 330.741 bin YTL tutar›ndaki karfl›l›¤› mali tablolar›na yans›tm›flt›r.

XVII. 	Vergi uygulamalar›na iliflkin aç›klamalar:	

Türkiye’de, kurumlar vergisi oran› %30’dur (2004 y›l› için %33). Bu oran, kurumlar›n 

ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave 

edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna (ifltirak kazançlar› istisnas› gibi) ve 

indirimlerin (yat›r›m indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na 

uygulan›r. Kâr da¤›t›lmad›¤› takdirde baflka bir vergi ödenmemektedir.

	Türkiye’deki bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden kurumlar 

ile Türkiye’de yerleflik kurumlara ödenen kâr paylar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz. 

Bunlar›n d›fl›nda yap›lan temettü ödemeleri %10 oran›nda stopaja tabidir. Kâr›n 

sermayeye ilavesi, kâr da¤›t›m› say›lmaz ve stopaj uygulanmaz.	

Kurumlar üçer ayl›k mali kârlar› üzerinden %30 (2004 y›l› için %33) oran›nda geçici 

vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 10 uncu gününe kadar beyan edip 

17 nci günün akflam›na kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup 

izleyen y›l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar 

vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karfl› olan di¤er mali borçlara da 

mahsup edilebilir.	

‹fltirak hisseleri ile gayrimenkullerin sat›fl›ndan do¤an kârlar, sat›fl tarihini izleyen 

ikinci takvim y›l› sonuna kadar sermayeye eklenmeleri flart› ile vergiden istisnad›r. 	

Kurumlar›n 24 Nisan 2003 tarihinden sonra sabit k›ymetlere iliflkin 10 bin YTL’nin 

(2004 y›l› için 6 bin YTL) üzerindeki yat›r›m harcamalar›n›n %40’› -baz› istisnalar 

hariç- yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanarak kurumlar vergisinden istisna edilir. 

‹stisna edilen bu tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum 

kazanc›n›n yeterli olmamas› halinde hesaplanan yat›r›m indirimi hakk› sonraki y›llara 

devrolunur. Yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanmak için “Yat›r›m Teflvik Belgesi” 

alma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. 24 Nisan 2003 tarihinden önce geçerli olan 

hükümlere göre kazan›lm›fl yat›r›m indirimi hakk›n›n kullan›lmas› halinde yararlan›lan 

yat›r›m indirimi istisnas› tutar› üzerinden, kâr›n da¤›t›l›p da¤›t›lmad›¤›na bak›lmaks›z›n 

%19,8 oran›nda stopaj hesaplan›r.	

Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› 

aflmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, 

geçmifl y›l kârlar›ndan mahsup edilemez.	

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak 

gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin 

kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 15 inci günü akflam›na kadar ba¤l› bulunulan 

vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar befl 

y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit edilirse ödenecek 

vergi miktarlar› de¤iflebilir.
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Banka, bir varl›¤›n veya yükümlülü¤ün defter de¤eri ile vergi mevzuat› uyar›nca 

belirlenen vergiye esas de¤eri aras›nda ortaya ç›kan vergilendirilebilir geçici farklar 

için Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤ine iliflkin 18 Say›l› Tebli¤ Olan “Vergilerin 

Muhasebelefltirilmesi Standard›”na ve bu standarda iliflkin BDDK aç›klamalar›na 

göre ertelenmifl vergi hesaplamakta ve muhasebelefltirmektedir.

XVIII.	Borçlanmalara iliflkin ilave aç›klamalar:	

Al›m sat›m amaçl› finansal yükümlülükler ve türev finansal araçlara iliflkin yükümlülükler 

rayiç de¤er üzerinden; di¤er tüm finansal yükümlülükler ise kayda al›nmalar›n› 

izleyen dönemlerde “Etkin faiz (iç verim) yöntemi” ile “‹skonto edilmifl bedel”leri 

üzerinden de¤erlenmektedir. 	

Borçlanmay› temsil eden yükümlülükler için likidite riski, faiz oran› riski ve yabanc› 

para kur riskine karfl› çeflitli riskten korunma teknikleri uygulanmaktad›r. Hisse 

senedine dönüfltürülebilir tahvil ihraç edilmemifltir. 

XIX.	 Ödenmifl sermaye ve hisse senetleri sto¤una iliflkin aç›klamalar:	

Hisse senedi ihrac› ile ilgili ifllem maliyetleri gider olarak muhasebelefltirilmektedir. 	

Banka’n›n bilanço tarihinden sonra ilan edilen kâr pay› da¤›t›m karar› bulunmamaktad›r.

XX.	 Aval ve kabullere iliflkin aç›klamalar:	

Aval ve kabuller Banka’n›n olas› borç taahhütleri olarak “Bilanço d›fl› yükümlülükler” 

aras›nda gösterilmektedir. 

XXI.	 Devlet teflviklerine iliflkin aç›klamalar:	

31 Aral›k 2005 tarih itibariyle Banka’n›n aktifinde kay›tl› sabit k›ymetleri ile ilgili 

31.715 bin YTL (31 Aral›k 2004: 31.715 bin YTL) tutar›nda yat›r›m teflvik belgesi 

bulunmaktad›r.

XXII.	 S›n›fland›rmalar:	

31 Aral›k 2005 tarihli mali tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lanmas› için 31 Aral›k 

2004 tarihli mali tablolar üzerinde baz› s›n›fland›rma ifllemleri yap›lm›flt›r.

XXIII.	Yeni Türk Liras›:	

31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 

Para Birimi Hakk›ndaki 5083 say›l› kanun uyar›nca, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere Yeni Türk Liras› (“YTL”) ve Yeni Kurufl (“YKr”), Türkiye 

Cumhuriyeti’nin yeni para birimi olmufltur. Yeni Türk Liras›’n›n alt birimi Yeni 

Kurufl’tur (1YTL = 100YKr). Bir önceki para birimi olan Türk Liras› de¤erleri YTL’ye 

dönüfltürülürken 1 milyon Türk Liras›, 1 YTL’ye eflit tutulmaktad›r. Buna göre, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin para birimi Türk Liras›’ndan alt› s›f›r at›larak sadelefltirilmifltir.	

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren YTL, mali tablo ve kay›tlar›n tutulmas› ve gösterimi 

aç›s›ndan Türk Liras›’n›n yerini alm›fl bulunmaktad›r. BDDK’n›n 1 Ocak 2005 tarihli 

ve BDDK.DZM.2/13/1-a-1 say›l› Genelgesi ile 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki 

dönemlere iliflkin kamuya aç›klanacak mali tablo ve dipnotlar›n›n, karfl›laflt›rma 

amac›yla kullan›lacak olan önceki döneme ait tutarlar da dahil olmak üzere 

“bin YTL” üzerinden haz›rlanaca¤› duyurulmufltur. Bu kapsamda, karfl›laflt›rma 

amac›yla, daha önce Türk Liras› üzerinden haz›rlanan ve “milyar TL” esas›na göre 

sunulan 31 Aral›k 2004 tarihi ile ilgili tutarlar da “bin YTL” olarak sunulmaktad›r.
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I.	 Finansal araçlar›n kullan›m stratejisi ve yabanc› para cinsinden ifllemlere iliflkin 
aç›klamalar:	

Banka’n›n bafll›ca fonlama kayna¤› mevduat olup, verilen kaliteli bankac›l›k hizmetleri 

ve bireysel piyasalardaki yüksek pazar pay› paralelinde vadesiz mevduattan yarat›lan 

maliyetsiz kayna¤›n toplam mevduata oran› %22’dir. Mevduat ile sa¤lanan likidite 

gerçek anlamda kurumsal, perakende ve bireysel piyasalarda bankac›l›k hizmeti 

vermek hedefiyle öncelikle kredilerde de¤erlendirilmektedir. Kredi riski dipnotunda 

da detayl› olarak ele al›nd›¤› gibi kredi tahsis ve takibi limitler dahilinde, güçlü teminatlar 

tesis etmek suretiyle ve geliflmifl bir müflteri derecelendirme sistemi ve mali tahlil 

sonucunda gerçeklefltirilmektedir. Özellikle bireysel ve perakende piyasalardaki yüksek 

pazar pay› do¤al olarak risk yo¤unlaflmas›n› önleyen önemli faktörlerdendir. Ayr›ca 

daha likit olan menkul k›ymet ve bankalararas› para piyasas›nda de¤erlendirilen 

kaynaklar banka yönetim kurulunun belirledi¤i limitler dahilinde faiz ve kur riski gibi 

genel piyasa riski faktörlerinin güncel olarak ölçümlenmesi ile takip edilmektedir.

II.	 Sermaye yeterlili¤i standart oran›na iliflkin aç›klamalar:

a.	 Banka’n›n sermaye yeterlili¤i standart oran› %7,24’tür (31 Aral›k 2004: %18,32). 

Bu oran ilgili mevzuatta belirlenen asgari oran olan %8’in alt›nda kalmaktad›r. 

Bununla birlikte 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle özkayna¤›n belli oran› ile s›n›rland›r›lm›fl 

ifllemlerinde de Banka’n›n özkaynaklar›nda oluflan düflüfller sebebiyle baz› afl›mlar 

olmufltur. Banka’n›n “Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmelik”in

4 üncü maddesinin son f›kras› hükmü uyar›nca sermaye yeterlili¤i standart oran›n› 

ve özkayna¤›n belli oran› ile s›n›rland›r›lm›fl ifllemlerdeki afl›mlar› 

30 Eylül 2005 tarihini takip eden 6 ayl›k sürede asgari oran seviyesine getirmesi 

gerekmektedir. 	

5 no’lu “E. Konsolide olmayan mali tablolara iliflkin aç›klamalar” bölümünün

“II. Pasif kalemlere iliflkin aç›klama ve dipnotlar” bendinin p. no’lu f›kras›nda 

aç›klanan Turkcell Holding A.fi. (“Turkcell Holding”) ve Turkcell ‹letiflim Hizmetleri 

A.fi. (“Turkcell”) hisselerinin sat›fl›ndan elde edilen 1.144.318 bin YTL tutar›ndaki 

ifltirak sat›fl kâr›; 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle BDDK’n›n 13 Mart 2006 tarihli 

yaz›s›na istinaden Ana Sermaye alt›nda s›n›fland›r›lm›flt›r.	

Banka, sermaye yeterlilik standart oran›n› yasal alt limit olan %8 seviyesine 

getirebilmek için ifl planlar› do¤rultusunda çeflitli önlemler almaktad›r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - D. BANKA’NIN MAL‹ BÜNYES‹NE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
b.	 Sermaye yeterlili¤i standart oran›n›n tespitinde kullan›lan risk ölçüm yöntemleri, 

risk a¤›rl›kl› varl›klar›n ve gayrinakdi kredilerin ilgili mevzuattaki risk a¤›rl›k oranlar›na 

göre belirlenmesi ve; yine ilgili mevzuat gere¤i menkul de¤erler üzerindeki piyasa 

riski ile Banka’n›n kur riskinin toplam›n› ifade eden “Riske maruz de¤er”in 

hesaplanmas›d›r. Afla¤›daki tablolarda Banka’n›n sermaye yeterlili¤i standart oran› 

hesaplamas›na esas teflkil eden “Risk a¤›rl›kl› varl›klar”›n›n ayr›nt›lar› ve “Özkaynak” 

hesaplamas› yer almaktad›r.

c.	 Sermaye yeterlili¤i standart oran›na iliflkin bilgiler:

	Risk A¤›rl›klar›		
%0	 %20	 %50	 %100

Risk A¤›rl›kl› Varl›klar ve Gayrinakdi Krediler				
Bilanço Kalemleri (Net)	 5.979.371	 1.818.771	 773.838	 12.247.734	

Nakit De¤erler	 256.442	 23	 -	 -	

Bankalar	 224.735	 1.818.748	 -	 9.557	

Bankalararas› Para Piyasas›	 640.000	 -	 -	 -	

Ters Repo ‹fllemlerinden Alacaklar	 -	 -	 -	 -	

Zorunlu Karfl›l›klar	 863.111	 -	 -	 -	

Özel Finans Kurumlar›	 -	 -	 -	 -	

Krediler	 232.228	 -	 773.838	 10.097.001	

Takipteki Alacaklar (Net)	 -	 -	 -	 203.204	

‹fltirak, Ba¤l› Ortakl›k ve Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler	 -	 -	 -	 525.422	

Muhtelif Alacaklar	 -	 -	 -	 79.680	

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler (Net)	 3.334.437	 -	 -	 -	

Finansal Kiralama Amaçl› Varl›klar için Verilen Avanslar	 -	 -	 -	 -	

Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Alacaklar	 -	 -	 -	 -	

Finansal Kiralama Konusu Varl›klar (Net)	 -	 -	 -	 -	

Sabit K›ymetler (Net)	 -	 -	 -	 1.314.611	

Di¤er Aktifler	 428.418	 -	 -	 18.259

Bilanço D›fl› Kalemler	 123.750	 3.485.146	 9.473.283	 342.996	

Garanti ve Kefaletler	 27.144	 3.484.010	 1.441.638	 235.031	

Taahhütler	 -	 -	 8.023.659	 -	

Di¤er Naz›m Hesaplar	 -	 -	 -	 -	

Türev Finansal Araçlar ile ‹lgili ‹fllemler	 -	 -	 -	 1.668	

Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar›	 96.606	 1.136	 7.986	 106.297	

Risk A¤›rl›¤› Verilmemifl Hesaplar	 -	 -	 -	 -

Toplam Risk A¤›rl›kl› Varl›klar	 6.103.121	 5.303.917	 10.247.121	 12.590.730

d.	 Sermaye yeterlili¤i standart oran›na (“SYR”) iliflkin özet bilgi:

	31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Toplam Risk A¤›rl›kl› Varl›klar (“RAV”)	 18.775.074	 19.620.596

Piyasa Riskine Esas Tutar (“PRET”)	 765.475	 2.121.050

Özkaynak	 1.414.590	 3.982.161

Özkaynak/(RAV+PRET)*100 	 7,24	 18,32
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e. 	 Özkaynak kalemlerine iliflkin bilgiler:

	31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

ANA SERMAYE		

Ödenmifl Sermaye	 752.345	 752.345	

Nominal Sermaye	 752.345	 752.345	

Sermaye Taahhütleri ( - )	 -	 -

Ödenmifl Sermayenin Enflasyon Düzeltme Fark›	 -	 -

Hisse Senedi ‹hraç Primleri ve ‹ptal Kârlar›	 10.781	 10.781

Yasal Yedekler	 2.672.886	 2.672.886	

I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1)	 -	 -	

II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2)	 -	 -	

Özel Kanunlar Gere¤i Ayr›lan Yedek Akçe (*)	 2.672.886	 2.672.886

Statü Yedekleri	 -	 -

Ola¤anüstü Yedekler	 1.144.318	 -	

Genel Kurul Karar› Uyar›nca Ayr›lan Yedek Akçe	 -	 -	

Da¤›t›lmam›fl Kârlar (**)	 1.144.318	 -	

Birikmifl Zararlar	 -	 -	

Yabanc› Para Sermaye Kur Fark›	 -	 -

Kâr		 -	

Dönem Kâr›	 -	 -	

Geçmifl Y›llar Kâr›	 -	 -

Zarar ( - )	 (3.055.145)	 (58.871)	

Dönem Zarar›	 (2.996.274)	 (58.871)	

Geçmifl Y›llar Zarar›	 (58.871)	 -

Ana Sermaye Toplam›	 1.525.185	 3.377.141

KATKI SERMAYE		

Yeniden De¤erleme Fonu	 -	 -	

Menkuller	 -	 -	

Gayrimenkuller	 -	 -	

Sermayeye Eklenecek ‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›k Hisseleri ile	

Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar›	 -	 -	

Özel Maliyet Bedelleri Yeniden De¤erleme Fonu	 -	 -

Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl›	 -	 -

Kur Farklar›	 -	 -

Genel Karfl›l›klar	 376.484	 74.413

Muhtemel Riskler ‹çin Ayr›lan Serbest Karfl›l›klar	 119.241	 -

Al›nan Sermaye Benzeri Krediler	 -	 -

Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu	 152.116	 1.262.517	

‹fltirakler ve Ba¤l› Ortakl›klardan	 52.021	 994.592	

Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden	 100.095	 267.925	

Yap›sal Pozisyona Konu Edilen Menkul De¤erler De¤er Art›fl›	 -	 -

Katk› Sermaye Toplam›	 647.841	 1.336.930

(*) 	 2.672.886 bin YTL’lik tutar ödenmifl sermayenin enflasyon düzeltme fark› olup di¤er sermaye yedekleri alt›nda 
gösterilmesi BDDK’n›n 28 Nisan 2005 tarihli BDDK. DZM. 2/13/-d-5 genelgesinde aç›klanm›fl olup yukar›daki 
tabloda, özel kanunlar gere¤i ayr›lan yedek akçenin alt›nda gösterilmifltir.

(**)	‹lgili tutar bu bölümün II.a. no’lu bendinde aç›klanan Turkcell ve Turkcell Holding sat›fl›ndan elde edilen ifltirak 
kâr›n› göstermektedir.

III.	 Kredi riskine iliflkin aç›klamalar:

a.	 Banka, yasal mevzuat› da göz önünde bulundurarak her bir müflteri için ayr› ayr› 

kredi limiti belirlemekte, limit tahsislerinde Banka’n›n dahili derecelendirme 

sistemi, mali tahlil raporlar›, co¤rafi ve sektörel yo¤unlaflma göz önünde 

bulundurulmaktad›r. Muhabir bankalar ve yurtiçi bankalarla yap›lan plasman veya 

vadeli döviz al›m sat›m gibi hazine ifllemlerinde, Yönetim Kurulu’nun her yurtd›fl› 

banka için tahsis etti¤i limitler günlük olarak Hazine Yönetimi taraf›ndan takip 

edilmekte, ayr›ca piyasada ifllem yapma yetkisi olan Hazine ve Fon Yönetimi 

çal›flanlar›n›n günlük olarak ald›klar› pozisyonlar›n kendilerine tan›nan limitler 

dahilinde olup olmad›¤› sistemsel olarak kontrol edilmektedir. Kredi tahsislerinde 

sektör imkanlar› çerçevesinde mümkün oldu¤unca likit teminatlara öncelik 

verilmektedir. Uzun vadeli kredi tahsislerinde ve proje finansman› için kulland›r›lan 

kredilerde flirketlerin uzun vadeli projeksiyonlar› hem mali tahlil uzmanlar›nca 

hem de merkezi olarak analiz edilmekte, uzun vadeli taahhütlerin k›sa vadeli 

taahhütlere oranla daha fazla kredi ve faiz riskine maruz kald›¤›ndan hareketle 

fiyatlamas›nda hazine yönetimi ile koordineli çal›fl›lmaktad›r.

	31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004	

SERMAYE	 2.173.026	 4.714.071

SERMAYEDEN ‹ND‹R‹LEN DE⁄ERLER	 758.436	 731.910

Ana Faaliyet Konular› Para ve Sermaye Piyasalar› ile Sigortac›l›k Olan ve
Bu Konudaki Özel Kanunlara Göre ‹zin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren
Mali Kurumlara Yap›lan Tüm Sermaye Kat›l›mlar›na ‹liflkin Tutarlar ile
Özsermaye Yöntemi Uygulanm›fl Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemifl
Bu Tür Mali Ortakl›klara ‹liflkin Sermaye Paylar›	 684.037	 598.394

Özel Maliyet Bedelleri	 13.683	 16.624

‹lk Tesis Bedelleri	 27.171	 56.963

Peflin Ödenmifl Giderler	 33.545	 17.404

‹fltirakler, Ba¤l› Ortakl›klar›n, Sermayesine Kat›l›nan Di¤er Ortakl›klar›n,
Özsermaye Yöntemi Uygulanm›fl Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemifl
Bu Tür Mali Ortakl›klar›n ve Sabit K›ymetlerin Rayiç De¤erleri Bilançoda
Kay›tl› De¤erlerinin Alt›nda ise Aradaki Fark	 -	 -

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Di¤er Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler	 -	 -

fierefiye (Net)	 -	 42.525

Aktiflefltirilmifl Giderler	 -	 -

Toplam Özkaynak	 1.414.590	 3.982.161
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Banka bünyesinde oluflturulan kredi derecelendirme sisteminin bir parças› olarak 

flubelerden gelen kredi teklifleri, flirketlerle ilgili detayl› mali bilgileri içermedikçe 

sistemsel olarak kabul edilmemekte ve tüm kredi müflterileri Banka sisteminde 

ilgili derecelendirme notlar›yla takip edilerek, derecelendirmeleri göreceli olarak 

daha riskli olanlar krediler Risk Yönetimi Bölümünce yak›ndan izlenmektedir.	

Aç›lan krediler için önemlilik ilkesine göre denetlenmifl hesap durumu belgeleri 

al›nmaktad›r. 

b. 	 Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ve benzeri di¤er sözleflmeler cinsinden 

tutulan pozisyonlar üzerinde Banka’n›n kontrol limitleri bulunmaktad›r.

c.	 Özellikle döviz ve faiz oranlar›ndaki dalgalanmalardan kaynaklanabilecek kredi 

risklerini karfl›lamak ve kontrol etmek amac›yla gerekti¤inde vadeli ifllemler de 

gerçeklefltirilmektedir.

d. 	 Nakit riski donuk hale düflen müflterilerle iliflkili gayri nakdi riskler Karfl›l›klar 

Kararnamesi uyar›nca karfl›l›¤a tabi tutulmakta, ilgili riskler tazmin olduklar›nda 

da donuk alacaklara s›n›flanan nakit kredi ile ayn› risk grubunda takip edilmektedir.	

Yenilenen ve yeniden itfa plan›na ba¤lanan krediler Banka taraf›ndan kredi risk 

politikalar› çerçevesinde izlenmektedir. Bu kapsamda ilgili müflterinin finansal 

durumu ve ticari faaliyetleri analiz edilmekte ve yenilenen plana göre anapara ve 

faiz ödemelerinin yap›l›p yap›lmad›¤› takip edilmektedir.

e. 	 Banka’n›n yurtd›fl›nda yürütmekte oldu¤u bankac›l›k faaliyetleri ve kredilendirme 

ifllemleri ilgili ülkelerin ekonomik koflullar›, müflteri ve kurulufllar›n faaliyetleri 

çerçevesinde önemli bir risk oluflturmamaktad›r. 

f.	 1.	Banka’n›n ilk büyük 100 nakdi kredi müflterisinden olan alaca¤›n›n		

toplam nakdi krediler portföyü içindeki pay› %27’dir (31 Aral›k 2004: %44). 	

2.	Banka’n›n ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müflterisinden olan alaca¤›n›n toplam 		

gayrinakdi krediler portföyü içindeki pay› %47’dir (31 Aral›k 2004: %54). 	

3.	Banka’n›n ilk büyük 100 kredi müflterisinden olan nakdi ve gayrinakdi 		

alacak tutar›n›n toplam bilanço içi varl›klar ve gayrinakdi krediler toplam›		

içindeki pay› %23’tür (31 Aral›k 2004: %43).

g.	 Bankaca üstlenilen kredi riski için ayr›lan genel karfl›l›k tutar› 376.484 bin YTL’dir 

(31 Aral›k 2004: 74.413 bin YTL).

i.	 Sektörlere göre nakdi kredi da¤›l›m›:

h.	 Co¤rafi bölgeler itibariyle bilgiler:

(*)	 AB ülkeleri, ABD ve Kanada d›fl›ndaki OECD ülkeleri
(**)	 Tutarl› bir esasa göre bölümlere da¤›t›lamayan varl›k ve yükümlülükler
(***)	 Özkaynaklar dahil de¤ildir
(****)	 Co¤rafi bölgelere göre ayr›flt›r›lamam›flt›r

	Varl›klar	 Yükümlülükler	 Gayrinakdi	 Sermaye	 Net Kâr		
(***)	 Krediler	  Yat›r›mlar›	  (****)

31 Aral›k 2005						

Yurtiçi	 20.126.730	 19.115.558	 8.776.329	 468.058	 (2.996.274)	

Avrupa Birli¤i Ülkeleri	 1.655.088	 1.263.671	 345.473	 151.002	 -	

OECD Ülkeleri (*)	 251.699	 613	 164.538	 36.353	 -	

K›y› Bankac›l›¤› Bölgeleri	 1.950	 356.649	 -	 -	 -	

ABD, Kanada	 323.806	 1.281.867	 5.936	 -	 -	

Di¤er Ülkeler	 798.891	 170.741	 164.686	 52.823	 -	

Da¤›t›lmam›fl Varl›klar/Yükümlülükler (**)	 -	 -	 -	 -	 -

Toplam 	 23.158.164	 22.189.099	 9.456.962	 708.236	 (2.996.274)

31 Aral›k 2004						

Yurtiçi	 19.582.361	 17.898.767	 8.688.401	 2.397.811	 (58.871)	

Avrupa Birli¤i Ülkeleri	 1.018.840	 1.339.444	 391.312	 169.886	 -	

OECD Ülkeleri (*)	 141.575	 11.193	 237.194	 33.791	 -	

K›y› Bankac›l›¤› Bölgeleri	 421.481	 277.050	 70	 -	 -	

ABD, Kanada	 (7.059)	 357.575	 5.804	 -	 -	

Di¤er Ülkeler	 833.466	 100.321	 70.316	 31.856	 -	

Da¤›t›lmam›fl Varl›klar/Yükümlülükler (**)	 -	 -	 -	 -	 -

Toplam 	 21.990.664	 19.984.350	 9.393.097	 2.633.344	 (58.871)

	31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004		

TP	 (%)	 YP	 (%)	 TP	 (%)	 YP	 (%)	

Tar›m	 40.546	 0,55	 31.047	 0,83	 17.030	 0,34	 14.014	 0,30

    Çiftçilik ve Hayvanc›l›k 	 25.436	 0,35	 20.932	 0,56	 11.206	 0,22	 6.231	 0,14

    Ormanc›l›k	 10.644	 0,14	 2.046	 0,05	 3.413	 0,07	 1.578	 0,03

    Bal›kç›l›k	 4.466	 0,06	 8.069	 0,22	 2.411	 0,05	 6.205	 0,13

Sanayi	 1.010.208	 13,74	 1.685.726	 44,96	 752.116	 14,45	 1.633.856	 34,94

    Madencilik ve Taflocakç›l›¤› 	 34.374	 0,47	 50.272	 1,34	 12.736	 0,24	 8.206	 0,18

    ‹malat Sanayi	 961.304	 13,07	 1.534.563	 40,93	 724.299	 13,92	 1.587.842	 33,95

    Elektrik, Gaz, Su	 14.530	 0,20	 100.891	 2,69	 15.081	 0,29	 37.808	 0,81

‹nflaat	 188.067	 2,55	 293.390	 7,83	 117.537	 2,26	 217.939	 4,66

Hizmetler	 474.710	 6,46	 1.595.790	 42,56	 271.348	 5,22	 1.914.350	 40,93

    Toptan ve Perakende Ticaret	 296.843	 4,04	 288.590	 7,70	 155.418	 2,99	 77.713	 1,66

    Otel ve Lokanta Hizmetleri	 23.038	 0,31	 176.179	 4,70	 9.116	 0,18	 175.700	 3,76

    Ulaflt›rma ve Haberleflme	 65.100	 0,89	 31.834	 0,85	 43.550	 0,84	 102.361	 2,19

    Mali Kurulufllar	 13.508	 0,18	 873.776	 23,30	 17.054	 0,33	 1.276.967	 27,31

    Gayrimenkul ve Kira. Hizm.	 3.117	 0,04	 2.323	 0,06	 752	 0,01	 658	 0,01

    Serbest Meslek Hizmetleri	 37.559	 0,51	 207.116	 5,53	 32.518	 0,63	 265.325	 5,67

    E¤itim Hizmetleri	 4.253	 0,06	 6.808	 0,18	 4.317	 0,08	 8.930	 0,19

    Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler	 31.292	 0,43	 9.164	 0,24	 8.623	 0,16	 6.696	 0,14

Di¤er	 5.640.221	 76,70	 143.362	 3,82	 4.043.655	 77,73	 896.412	 19,17

Toplam 	 7.353.752	 100,00	 3.749.315	 100,00	 5.201.686	 100,00	 4.676.571	 100,00
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IV.	Piyasa riskine iliflkin aç›klamalar:	

Banka, kur riski, likidite riski ve faiz oran› risklerini piyasa riskini oluflturan en önemli 

bileflenler olarak de¤erlendirmektedir. Piyasa riski, menkul k›ymetler portföyü baz›nda 

riske maruz de¤er yöntemi kullan›larak ve Banka’n›n kur riskini de içerecek flekilde 

günlük ve haftal›k olarak ölçülmektedir. Afla¤›daki tablo 31 Ocak 2002 tarih ve 24567 

say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Bankalar›n Sermaye Yeterlili¤inin Ölçülmesi ve 

De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik”in 18 no’lu maddesi uyar›nca “Standart Metot 

ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi”ne göre 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle piyasa riski 

hesaplamas›n›n ayr›nt›lar›n› göstermektedir.

		Tutar

Faiz Oran› Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü - Standart Metot	 25.028	

Genel Piyasa Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü	 25.028	

Spesifik Risk ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü 	 -	

Faiz Oran› Riskine Tabi Opsiyonlar ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü 	 -

Hisse Senedi Pozisyon Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü - Standart Metot	 16.303	

Genel Piyasa Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü	 8.824	

Spesifik Risk ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü 	 7.479	

Hisse Senedi Pozisyon Riskine Tabi Opsiyonlar ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü 	 -

Kur Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü - Standart Metot	 19.907	

Sermaye Yükümlülü¤ü	 19.906	

Kur Riskine Tabi Opsiyonlar ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü	 1

Toplam Riske Maruz De¤er-‹ç Model	 -

Piyasa Riskini Karfl›lamak ‹çin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülü¤ü (*)	 61.238

Piyasa Riskine Maruz Tutar›n Hesapland›¤› Matrah (*)	 765.475

(*) 	 Bu bölümün II no’lu dipnotunda belirtilen “Sermaye yeterlili¤i standart oran›” kapsam›ndaki piyasa riskinin hesaplamas›nda 
kullan›lan 765.475 bin YTL’nin tümü de¤il ancak %8’ine isabet eden bölümü olan 61.238 bin YTL maruz kal›nabilecek 
piyasa riskini temsil etmektedir; 61.238 bin YTL ayn› zamanda söz konusu riskin ortadan kald›r›lmas› için gereken 
minimum sermaye tutar›n› da ifade etmektedir.

V.	 Kur riskine iliflkin aç›klamalar:	

Banka’n›n yabanc› para cinsinden ve yabanc› paraya endeksli bilanço içi ve bilanço 

d›fl› varl›klar› ile yabanc› para cinsinden bilanço içi ve bilanço d›fl› yükümlülükleri 

aras›ndaki fark “YP net genel pozisyon” olarak tan›mlanmakta ve kur riskine baz teflkil 

etmektedir. Kur riskinin önemli bir boyutu da YP net genel pozisyon içindeki farkl› 

cinsten yabanc› paralar›n birbirleri karfl›s›ndaki de¤erlerinin de¤iflmesinin do¤urdu¤u 

risktir (çapraz kur riski). Banka kur riskine maruz tutar› yasal limitler içerisinde tutmakta, 

günlük olarak kur riskini takip etmekte ve Aktif - Pasif Komitesine raporlamaktad›r. 

Kur riski yönetiminin bir arac› olarak swap ve forward gibi vadeli ifllem sözleflmeleri 

de gerekti¤inde kullan›larak riskten korunma sa¤lanmaktad›r. 	

Banka’n›n mali tablo tarihi ile bu tarihten geriye do¤ru son befl ifl günü kamuya 

duyurulan cari döviz al›fl kurlar› önemli döviz cinsleri için afla¤›daki tabloda 

gösterilmektedir.

	USD	 EUR	 Yen	

Bilanço de¤erleme kuru:	 1,34180 YTL	 1,58748 YTL	 0,01144 YTL

1. Günün Cari Döviz Al›fl Kuru	 1,32000 YTL	 1,56473 YTL	 0,01121 YTL

2. Günün Cari Döviz Al›fl Kuru	 1,31900 YTL	 1,56420 YTL	 0,01125 YTL

3. Günün Cari Döviz Al›fl Kuru	 1,31500 YTL	 1,55762 YTL	 0,01123 YTL

4. Günün Cari Döviz Al›fl Kuru	 1,31500 YTL	 1,55775 YTL	 0,01129 YTL

5. Günün Cari Döviz Al›fl Kuru	 1,32000 YTL	 1,56684 YTL	 0,01132 YTL

	Banka’n›n cari döviz al›fl kurunun mali tablo tarihinden geriye do¤ru son otuz günlük 

basit aritmetik ortalama de¤erleri önemli döviz cinsleri için afla¤›da gösterilmifltir:	

USD	 : 1,32250 YTL	

Euro	 : 1,56760 YTL	

Yen	 : 0,01117 YTL

31 Aral›k 2004 itibariyle;		

USD	 EUR	 Yen	

Bilanço de¤erleme kuru:	 1,34210 YTL	 1,82673 YTL	 0,01309 YTL
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	Banka’n›n kur riskine iliflkin bilgiler: 	

Afla¤›daki tablo Banka’n›n yabanc› para net genel pozisyonunu önemli döviz cinsleri 

baz›nda göstermektedir. Tek Düzen Hesap Plan› gere¤ince dövize endeksli varl›klar 

mali tablolarda yabanc› para de¤il Türk Paras› olarak gösterilmektedir. Yabanc› para 

net genel pozisyon hesaplamas›nda ise dövize endeksli varl›klar yabanc› para kalem 

olarak dikkate al›nmaktad›r. Ayr›ca, bilançoda yabanc› para olarak sunulan genel 

karfl›l›klar, yabanc› para net genel posizyonu hesaplamas›nda ilgili yönetmelik gere¤ince, 

Türk Liras› olarak dikkate al›nmaktad›r. Bu nedenle afla¤›daki tabloda gösterilen yabanc› 

para aktif toplam› ile bilançoda görülen yabanc› para aktif toplam› aras›nda fark 

bulunmaktad›r. Finansal ve ekonomik anlamda Banka’n›n gerçek yabanc› para 

pozisyonunu afla¤›daki tablo göstermektedir.

(*)	 Di¤er YP alt›nda gösterilen 184.797 bin YTL tutar›ndaki toplam varl›klar›n 120.115 bin YTL’si ‹ngiliz Sterlini,

57.263 bin YTL’si ‹sviçre Frang›, 1.672 bin YTL’si ise ‹sveç Kronu’ndan oluflmaktad›r. 163.776 bin YTL tutar›ndaki 

toplam yükümlülüklerin 113.654 bin YTL’si ‹ngiliz Sterlini, 44.435 bin YTL’si ‹sviçre Frang›, 1.025 bin YTL’si ise

‹sveç Kronu’ndan oluflmaktad›r.

	EURO	 USD	 Yen	 Di¤er YP (*)	 Toplam

31 Aral›k 2005 

Varl›klar						

Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki

Paralar, Sat›n Al›nan Çekler) ve T.C. Merkez Bankas›	 268.934	 45.415	 251	 5.038	 319.638

Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar 	 760.193	 922.481	 5.284	 133.715	 1.821.673

Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler	 194.682	 539.148	 -	 -	 733.830

Para Piyasalar›ndan Alacaklar	 -	 -	 -	 -	 -

Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler	 67.340	 192.911	 -	 -	 260.251

Verilen Krediler 	 552.806	 3.280.840	 1.400	 9.414	 3.844.460

‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klardaki Yat›r›mlar	 151.002	 52.824	 -	 36.352	 240.178

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler	 197.811	 1.839.722	 -	 -	 2.037.533

Maddi Duran Varl›klar	 -	 14	 -	 3	 17

fierefiye	 -	 -	 -	 -	 -

Di¤er Varl›klar	 635.656	 125.142	 5	 275	 761.078

Toplam Varl›klar	 2.828.424	 6.998.497	 6.940	 184.797	 10.018.658

Yükümlülükler						

Bankalararas› Mevduat 	 12.998	 33.135	 9	 25.967	 72.109

Döviz Tevdiat Hesab›	 2.556.366	 4.835.280	 6.188	 134.138	 7.531.972

Para Piyasalar›na Borçlar	 166.899	 257.796	 -	 -	 424.695

Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan Fonlar	 70.781	 1.754.400	 256	 2.781	 1.828.218

‹hraç Edilen Menkul De¤erler	 -	 -	 -	 -	 -

Muhtelif Borçlar	 11.801	 54.611	 2	 247	 66.661

Di¤er Yükümlülükler	 30.797	 81.607	 6	 643	 113.053

Toplam Yükümlülükler	 2.849.642	 7.016.829	 6.461	 163.776	 10.036.708

Net Bilanço Pozisyonu	 (21.218)	 (18.332)	 479	 21.021	 (18.050)

Net Bilanço D›fl› Pozisyon	 14.421	 (46.597)	 (239)	 21.019	 (11.396)

Türev Finansal Araçlardan Alacaklar	 67.192	 64.041	 -	 25.894	 157.127

Türev Finansal Araçlardan Borçlar	 52.771	 110.638	 239	 4.875	 168.523

Gayrinakdi Krediler 	 1.690.121	 3.320.704	 260.248	 128.641	 5.399.714						

31 Aral›k 2004						

Toplam Varl›klar 	 2.504.535	 6.570.855	 449	 49.207	 9.125.046

Toplam Yükümlülükler 	 3.036.910	 6.490.501	 7.080	 162.388	 9.696.879

Net Bilanço Pozisyonu	 (532.375)	 80.354	 (6.631)	 (113.181)	 (571.833)

Net Bilanço D›fl›  Pozisyon	 403.232	 (325.852)	 6.745	 148.344	 232.469

Gayrinakdi Krediler 	 1.884.492	 3.216.983	 290.070	 140.779	 5.532.324
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VI.	Faiz oran› riskine iliflkin aç›klamalar:	

Banka’n›n faize duyarl› aktif ve pasiflerinin takibi ve faiz oranlar›ndaki dalgalanmalar›n 

mali tablolarda yarataca¤› etkiye iliflkin duyarl›l›k analizleri risk yönetimi departman› 

taraf›ndan yap›lmaktad›r. Piyasa faiz oranlar›ndaki dalgalanmalar›n pozisyonlar ve nakit 

ak›fllar› üzerindeki etkileri de ayr›ca takip edilmektedir.

(*)	 Burada yaz›l› tutarlar bilanço d›fl› yükümlülükler içinde yer alan türev finansal araçlardan kaynaklanan alacak ve borçlar›n 

neti üzerinden kalan vadelerine göre da¤›l›m›n› göstermektedir.

(*)	 Burada yaz›l› tutarlar bilanço d›fl› yükümlülükler içinde yer alan türev finansal araçlardan kaynaklanan alacak ve borçlar›n 

neti üzerinden kalan vadelerine göre da¤›l›m›n› göstermektedir.

a.	 Varl›klar›n, yükümlülüklerin ve bilanço d›fl› kalemlerin faize duyarl›l›¤› 

(Yeniden fiyatland›rmaya kalan süreler itibariyle):

31 Aral›k 2005 	 1 Aya				 1 Y›l	
Kadar	 1-3 Ay	 3-6 Ay	 6-12 Ay	 ve Üzeri	 Faizsiz	 Toplam

Varl›klar							

Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Sat›n Al›nan Çekler) ve
T.C. Merkez Bankas›	 -	 -	 -	 -	 -	 481.200	 481.200

Bankalar ve Di¤er
Mali Kurulufllardan Alacaklar 	 1.771.141	 1.000	 -	 -	 -	 56.164	 1.828.305

Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler	 70.136	 302.501	 123.225	 80.784	 443.293	 71.486	 1.091.425

Para Piyasalar›ndan Alacaklar	 640.000	 -	 -	 -	 -	 -	 640.000

Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler	 -	 -	 -	 53.645	 44.348	 540.042	 638.035

Verilen Krediler 	 914.070	 4.667.106	 1.575.028	 1.205.628	 2.741.235	 203.204	 11.306.271

Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Menkul De¤erler	 153.348	 714.595	 808.768	 377.206	 2.030.844	 -	 4.084.761

Di¤er Varl›klar	 911.489	 97.540	 34.633	 22.101	 107.037	 2.623.603	 3.796.403

Toplam Varl›klar	 4.460.184	 5.782.742	 2.541.654	 1.739.364	 5.366.757	 3.975.699	 23.866.400

Yükümlülükler							

Bankalararas› Mevduat 	 234.316	 22.157	 11.000	 13.000	 -	 47.550	 328.023

Di¤er Mevduat	 10.596.894	 1.346.737	 458.244	 466.661	 5.814	 3.673.723	 16.548.073

Para Piyasalar›na Borçlar	 117.740	 11.726	 309.212	 -	 -	 -	 438.678

Muhtelif Borçlar	 -	 -	 -	 -	 -	 1.573.996	 1.573.996

‹hraç Edilen Menkul De¤erler	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Di¤er Mali Kurulufllardan
Sa¤lanan Fonlar	 86.236	 436.805	 164.912	 1.138.629	 63.281	 -	 1.889.863

Di¤er Yükümlülükler ve
Özkaynaklar	 382.207	 29.251	 14.909	 13.012	 2.359	 2.646.029	 3.087.767

Toplam Yükümlülükler ve
Özkaynaklar	 11.417.393	 1.846.676	 958.277	 1.631.302	 71.454	 7.941.298	 23.866.400							

Bilançodaki Faize
Duyarl› Aç›k	 (6.957.209)	 3.936.066	 1.583.377	 108.062	 5.295.303	 (3.965.599)	 -

Bilanço D›fl› Faize
Duyarl› Aç›k, Net (*)	 -	 (733)	 -	 -	 -	 -	 (733)

Toplam Faize Duyarl› Aç›k	 (6.957.209)	 3.935.333	 1.583.377	 108.062	 5.295.303	 (3.965.599)	 (733)

31 Aral›k 2004	 1 Aya				 1 Y›l		
Kadar	 1-3 Ay	 3-6 Ay	 6-12 Ay	 ve Üzeri	 Faizsiz	 Toplam	

Varl›klar							

Nakit De¤erler (Kasa, Efektif

Deposu, Yoldaki Paralar, Sat›n Al›nan

Çekler) ve T.C. Merkez Bankas›	 -	 -	 -	 -	 -	 402.097	 402.097

Bankalar ve Di¤er Mali

Kurulufllardan Alacaklar 	 627.274	 -	 -	 1.000	 -	 28.493	 656.767

Al›m Sat›m Amaçl›

Menkul De¤erler	 226.518	 485.267	 203.568	 1.062.622	 1.193.506	 186.845	 3.358.326

Para Piyasalar›ndan Alacaklar	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler	 -	 130.793	 2.003	 767.112	 422.397	 850.454	 2.172.759

Verilen Krediler 	 665.056	 5.567.355	 817.933	 663.108	 2.164.805	 177.718	 10.055.975

Vadeye Kadar Elde

Tutulacak Menkul De¤erler	 -	 -	 -	 42.139	 117.440	 -	 159.579

Di¤er Varl›klar	 1.190.994	 3.305	 4.957	 9.914	 -	 6.609.335	 7.818.505

Toplam Varl›klar	 2.709.842	 6.186.720	 1.028.461	 2.545.895	 3.898.148	 8.254.942	 24.624.008

Yükümlülükler							

Bankalararas› Mevduat 	 112.139	 58.832	 7.910	 5.356	 49.710	 33.320	 267.267

Di¤er Mevduat	 3.708.954	 4.184.403	 2.497.270	 651.808	 214.630	 2.768.909	 14.025.974

Para Piyasalar›na Borçlar	 2.506.911	 89.913	 358.091	 101.275	 -	 -	 3.056.190

Muhtelif Borçlar	 -	 -	 -	 -	 -	 1.275.788	 1.275.788

‹hraç Edilen Menkul De¤erler	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Di¤er Mali Kurulufllardan

Sa¤lanan Fonlar	 62.742	 393.812	 171.314	 145.358	 97.972	 -	 871.198

Di¤er Yükümlülükler ve

Özkaynaklar	 144.217	 3.034	 3.431	 3.290	 27	 4.973.592	 5.127.591

Toplam Yükümlülükler ve
Özkaynaklar	 6.534.963	 4.729.994	 3.038.016	 907.087	 362.339	 9.051.609	 24.624.008							

Bilançodaki Faize
Duyarl› Aç›k	 (3.825.121)	 1.456.726	 (2.009.555)	 1.638.808	 3.535.809	 (796.667)	 -

Bilanço D›fl› Faize

Duyarl› Aç›k, Net (*)	 -	 136	 -	 -	 -	 -	 136

Toplam Faize Duyarl› Aç›k	 (3.825.121)	 1.456.862	 (2.009.555)	 1.638.808	 3.535.809	 (796.667)	 136
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b.	 Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar›:	

Afla¤›daki tablolarda yer alan ortalama faiz oranlar› basit faiz oranlar›n›n anapara 

tutarlar›yla a¤›rl›kland›r›lmas› yoluyla hesaplanm›flt›r.

VII.	Likidite riskine iliflkin aç›klamalar:	

Likidite riski varl›k ve yükümlülükler aras›ndaki vade uyumsuzlu¤undan do¤maktad›r. 

Banka, söz konusu varl›k ve yükümlülüklerin vadelerini belirli kriterlere göre 

dengelemekte ve vade uyumsuzluklar›n› kontrol alt›nda tutmaya çal›flmaktad›r. 

Banka’n›n aktif - pasif yönetiminin en temel hedeflerinden birisi Banka’n›n likidite 

gereksinimlerini sa¤layacak fonlar› haz›r bulundurmakt›r. Bunu sa¤lamak için yeterli 

miktarda k›sa vadeli fonlar haz›r bulundurulmaktad›r. Piyasalarda önemli dalgalanmalar 

oldu¤unda ve baz› ola¤anüstü durumlarda günlük olarak ve ifllem baz›nda analizler 

yap›lmaktad›r. 	

Banka’n›n en önemli fon kaynaklar›, çok büyük ölçüde faiz getirili varl›klara plase edilen 

özsermaye, yayg›n ve istikrarl› mevduat taban› ve uluslararas› kurulufllardan sa¤lanan 

orta ve uzun vadeli kredilerdir. Piyasa koflullar› gere¤i mevduat›n ortalama vadesinin 

k›sa olmas›na karfl›n, esasen genifl bir tabana yay›lm›fl olup, çok büyük bir bölümü 

vadelerinde sürekli olarak yenilenmektedir; dolay›s›yla Banka için mevduatlar istikrarl› 

ve uzun vadeli bir kaynak oluflturmaktad›r.
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31 Aral›k 2005 	 EURO	 USD	 Yen	 YTL

Varl›klar	 %	 %	 %	 %

Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,

Sat›n Al›nan Çekler) ve T.C. Merkez Bankas›	 1,14	 2,03	 -	 10,25

Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar	 2,33	 4,27	 -	 16,16

Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler	 3,64	 5,75	 -	 14,70

Para Piyasalar›ndan Alacaklar	 -	 -	 -	 13,50

Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler	 4,86	 6,73	 -	 14,41

Verilen Krediler 	 5,56	 6,03	 2,09	 20,57

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler	 3,83	 6,18	 -	 15,27				

Yükümlülükler				

Bankalararas› Mevduat	 3,00	 4,43	 -	 16,43

Di¤er Mevduat (Vadesiz hesaplar dahil)	 1,52	 1,73	 -	 13,23

Para Piyasalar›na Borçlar	 4,10	 6,43	 -	 9,80

Muhtelif Borçlar	 -	 -	 -	 -

‹hraç Edilen Menkul De¤erler	 -	 -	 -	 -

Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan Fonlar	 3,60	 4,83	 1,36	 13,00

31 Aral›k 2004	 EURO	 USD	 Yen	 YTL

Varl›klar	 %	 %	 %	 %

Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu,

Yoldaki Paralar, Sat›n Al›nan Çekler) ve T.C. Merkez Bankas›	 0,99	 1,04	 -	 12,50

Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar	 2,09	 2,24	 -	 23,04

Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler	 4,33	 5,23	 -	 26,83

Para Piyasalar›ndan Alacaklar	 -	 -	 -	 -

Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler	 4,35	 6,16	 -	 26,57

Verilen Krediler 	 6,49	 5,34	 -	 29,82

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler	 -	 5,41	 -	 -				

Yükümlülükler				

Bankalararas› Mevduat	 3,99	 3,64	 -	 22,59

Di¤er Mevduat (Vadesiz hesaplar dahil)	 2,17	 2,02	 -	 16,95

Para Piyasalar›na Borçlar	 3,69	 4,10	 -	 18,39

Muhtelif Borçlar	 -	 -	 -	 -

‹hraç Edilen Menkul De¤erler	 -	 -	 -	 -

Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan Fonlar	 4,34	 3,36	 1,85	 15,33
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Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:

VIII.	Finansal varl›k ve yükümlülüklerin rayiç de¤eri ile gösterilmesine iliflkin 

aç›klamalar:	

Vadeye kadar elde tutulacak varl›klar›n rayiç de¤eri, piyasa fiyatlar› veya bu fiyat›n 

tespit edilemedi¤i durumlarda faiz, vade ve benzeri di¤er koflullar bak›m›ndan ayn› 

nitelikli itfaya tabi di¤er menkul de¤erler için olan kote edilmifl piyasa fiyatlar› baz 

al›narak saptan›r.	

Vadesiz mevduat›n tahmini rayiç de¤eri, talep an›nda ödenecek miktar› ifade eder. 

De¤iflken oranl› plasmanlar ile gecelik mevduat›n rayiç de¤eri defter de¤erini ifade 

eder. Sabit faizli mevduat›n tahmini rayiç de¤eri, benzer kredi ve di¤er borçlar için 

kullan›lan para piyasas› faiz oranlar›n› kullanarak iskonto edilmifl nakit ak›m›n›n 

bulunmas›yla hesaplan›r. Vadelerin k›sa olmas› durumunda tafl›nan de¤erin rayiç 

de¤eri yans›tt›¤› varsay›lmaktad›r.	

Afla¤›daki tablo, Banka’n›n ilgili tebli¤de (“MUY 17”) belirtilen baz› finansal varl›k ve 

yükümlülüklerin defter de¤eri ile rayiç de¤erlerini göstermektedir. Defter de¤eri ilgili 

varl›k ve yükümlülüklerinin elde etme bedeli ve birikmifl faiz reeskontlar›n›n toplam›n› 

ifade etmektedir.

IX.	 Baflkalar›n›n nam ve hesab›na yap›lan ifllemler,

inanca dayal› ifllemlere iliflkin aç›klamalar:	

Banka müflterilerinin nam ve hesab›na al›m, sat›m, saklama, fon yönetimi hizmetleri 

vermektedir. Banka inanca dayal› ifllem sözleflmeleri yapmamaktad›r.

(*)	 "Bilançoyu oluflturan aktif hesaplardan sabit k›ymetler, ifltirak ve ba¤l› ortakl›klar, ayniyat mevcudu, peflin ödenmifl 

giderler ve takipteki alacaklar gibi bankac›l›k faaliyetlerinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, k›sa zamanda nakde 

dönüflme flans› bulunmayan di¤er aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir."

(**)	Özkaynaklar “Di¤er yükümlülükler” içinde “Da¤›t›lamayan” sütununda gösterilmifltir.

	Defter De¤eri	 Rayiç De¤er		

31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004	 31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004

Finansal Varl›klar	 6.639.736	 3.132.016	 6.675.331	 3.145.910	

Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar	 1.829.441	 657.352	 1.829.446	 657.352	

Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler 	 647.894	 2.314.450	 647.894	 2.314.450	

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler	 4.162.401	 160.214	 4.197.991	 174.108

Finansal Yükümlülükler	 20.552.153	 16.582.859	 20.576.613	 16.582.859	

Bankalararas› Mevduat	 331.456	 267.925	 331.891	 267.925	

Di¤er Mevduat	 16.747.730	 14.160.183	 16.769.301	 14.160.183	

Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan Fonlar	 1.898.971	 878.963	 1.901.425	 878.963	

‹hraç Edilen Menkul De¤erler	 -	 -	 -	 -	

Muhtelif Borçlar	 1.573.996	 1.275.788	 1.573.996	 1.275.788

	Vadesiz	 1 Aya	 1-3 Ay	 3-6 Ay	 6-12 Ay	 1 Y›l ve	 Da¤›t›la-	 Toplam	
Toplam	 Kadar				 Üzeri	 mayan (*)		

31 Aral›k 2005 								

Varl›klar								

Nakit De¤erler (Kasa, Efektif

Deposu, Yoldaki Paralar,

Sat›n Al›nan Çekler) ve

T.C. Merkez Bankas›	 481.200	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 481.200

Bankalar ve Di¤er Mali

Kurulufllardan Alacaklar 	 56.164	 1.771.141	 1.000	 -	 -	 -	 -	 1.828.305

Al›m Sat›m Amaçl›

Menkul De¤erler	 71.486	 69.311	 17.307	 140.556	 101.133	 691.632	 -	 1.091.425

Para Piyasalar›ndan Alacaklar	 -	 640.000	 -	 -	 -	 -	 -	 640.000

Sat›lmaya Haz›r

Menkul De¤erler	 148.875	 -	 -	 -	 53.645	 44.348	 391.167	 638.035

Verilen Krediler	 -	 891.991	 3.543.629	 1.512.876	 1.197.773	 3.956.798	 203.204	 11.306.271

Vadeye Kadar Elde Tutulacak

Menkul De¤erler	 -	 -	 -	 -	 326.236	 3.758.525	 -	 4.084.761

Di¤er Varl›klar 	 13.200	 972.771	 57.100	 91.368	 32.593	 527.068	 2.102.303	 3.796.403

Toplam Varl›klar	 770.925	 4.345.214	 3.619.036	 1.744.800	 1.711.380	 8.978.371	 2.696.674	 23.866.400								

Yükümlülükler								

Bankalararas› Mevduat	 47.550	 234.316	 22.157	 11.000	 13.000	 -	 -	 328.023

Di¤er Mevduat	 3.673.723	 10.596.894	 1.346.737	 458.244	 466.661	 5.814	 -	 16.548.073

Para Piyasalar›na Borçlar	 -	 117.740	 11.726	 309.212	 -	 -	 -	 438.678

Di¤er Mali Kurulufllardan

Sa¤lanan Fonlar	 -	 48.798	 329.154	 77.578	 1.134.865	 299.468	 -	 1.889.863

‹hraç Edilen Menkul De¤erler	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Muhtelif Borçlar	 75.734	 1.498.262	 -	 -	 -	 -	 -	 1.573.996

Di¤er Yükümlülükler (**)	 927.222	 422.989	 27.823	 14.507	 12.981	 4.944	 1.677.301	 3.087.767

Toplam Yükümlülükler ve	

Özkaynaklar	 4.724.229	 12.918.999	 1.737.597	 870.541	 1.627.507	 310.226	 1.677.301	 23.866.400									

Net Likidite Aç›¤›	 (3.953.304)	 (8.573.785)	 1.881.439	 874.259	 83.873	 8.668.145	 1.019.373	 -								

31 Aral›k 2004								

Toplam Aktifler 	 1.486.939	 2.535.153	 3.189.727	 959.741	 2.861.872	 8.256.189	 5.334.387	 24.624.008

Toplam Yükümlülükler	 3.051.769	 7.797.251	 4.512.615	 3.069.976	 1.186.589	 366.150	 4.639.658	 24.624.008								

Net Likidite Aç›¤›	 (1.564.830)	 (5.262.098)	 (1.322.888)	 (2.110.235)	 1.675.283	 7.890.039	 694.729	 -
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BEfi‹NC‹ BÖLÜM -	E. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N	

AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR

I. 	 AKT‹F KALEMLERE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR

a. 	 T.C. Merkez Bankas› hesab›na iliflkin bilgiler:

	31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004		

TP	 YP	 TP	 YP

Vadesiz Serbest Tutar	 107	 224.628	 550	 227.941

Vadeli Serbest Tutar	 -	 -	 -	 -

Toplam	 107	 224.628	 550	 227.941

b. 	 Al›m sat›m amaçl› menkul de¤erlere iliflkin ilave bilgiler, net de¤erleriyle:

1.	 Teminata verilen / bloke edilen al›m sat›m amaçl› menkul de¤erlere 

iliflkin bilgiler:

	31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004		

TP	 YP	 TP	 YP

Hisse Senetleri	 -	 -	 -	 -

Bono, Tahvil ve Benzeri Menkul De¤erler	 6.788	 216.556	 136.893	 183.450

Di¤er	 -	 -	 -	 -

Toplam	 6.788	 216.556	 136.893	 183.450

2.	 Repo ifllemlerine konu olan al›m sat›m amaçl› menkul de¤erler:

	31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004		

TP	 YP	 TP	 YP

Devlet Tahvili	 4.380	 174.955	 1.550.106	 401.660

Hazine Bonosu	 983	 -	 217.381	 -

Di¤er Kamu Borçlanma Senetleri	 -	 -	 -	 -

Banka Bonolar› ve Banka Garantili Bonolar	 -	 -	 -	 -

Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetler	 -	 -	 -	 -

Di¤er	 -	 -	 -	 43.112

Toplam	 5.363	 174.955	 1.767.487	 444.772

c.	 Yurtd›fl› bankalar hesab›na iliflkin bilgiler:

	Serbest Tutar	 Serbest Olmayan Tutar		

31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004	 31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

AB Ülkeleri	 1.224.511	 648.962	 -	 -

ABD, Kanada	 311.186	 (7.092)	 -	 -

OECD Ülkeleri (*)	 222.275	 3.092	 -	 -

K›y› Bankac›l›¤› Bölgeleri	 41	 123	 -	 -

Di¤er	 9.511	 8.614	 -	 -

Toplam	 1.767.524	 653.699	 -	 -

(*)	 AB ülkeleri, ABD ve Kanada d›fl›ndaki OECD ülkeleri.

d.	 Ters repo ifllemlerinden alacaklar hesab›na iliflkin bilgiler:

Banka’n›n 31 Aral›k 2005 ve 31 Aral›k 2004 tarihleri itibariyle ters repo ifllemleri 

bulunmamaktad›r.

e.	 Sat›lmaya haz›r menkul de¤erlere iliflkin bilgiler:

1. 	Sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerin türleri:	

31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla sat›lmaya haz›r menkul de¤erler s›ras›yla, OECD 

ülkelerinin ç›kartt›¤› finansal araçlardan, yurtd›fl›nda kurulmufl iki adet yabanc› 

para yat›r›m fonundan ve afla¤›da detayl› olarak aç›klanan hisse senetlerinden 

oluflmaktad›r.

Banka’n›n, BDDK’n›n 24 Kas›m 2005 ve 10017 no’lu yaz›s› uyar›nca 31 Aral›k 

2004 tarihi itibariyle al›m sat›m amaçl› menkul de¤erler portföyünde bulunan 

400.256 bin YTL tutar›ndaki menkul k›ymetleri vadeye kadar elde tutulacak 

menkul k›ymetler portföyüne s›n›fland›r›lm›flt›r.

(*)	 ‹lgili yat›r›m fonlar› yabanc› para yat›r›m fonlar› olup bu fonlar›n kay›tl› de¤erleri üzerinden 252.481 bin YTL

(31 Aral›k 2004: 199.079 bin YTL) tutar›nda karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

	31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Yat›r›m Fonlar› (*)	 148.875	 246.231

Hisse Senetleri 	 391.167	 604.223

Menkul De¤erler	 97.993	 1.322.305

Toplam	 638.035	 2.172.759
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	Sat›lmaya haz›r menkul de¤erler alt›nda s›n›flanan hisse senetlerinin detay› 

afla¤›daki gibidir:

a)	 Hollanda’da kurulu olan Fintur Technologies B.V. (“Fintur”) flirketinin %72,36’s›, 

Digital Platform ‹letiflim Hizmetleri A.fi.’nin (“Digitürk”) %25,21’i ve Superonline 

Uluslararas› Elektronik ‹letiflim Hizmetleri A.fi.’nin (“Superonline”) %36,08’i 

Banka’n›n hisse senedi portföyünde yer almaktad›r. 28 Eylül 2005 tarihinde 

Banka ile Çukurova Grubu aras›nda Fintur, Digitürk ve Superonline için 

imzalanan Al›m-Sat›m Sözleflmesi uyar›nca taraflar, ilgili hisseleri 4 ayl›k süre 

içerisinde s›ras›yla 42,2 milyon Euro, 106.041 bin YTL ve 7,5 milyon Euro 

bedellerle Çukurova Grubu’na sat›lmas› konusunda anlaflm›fllard›r. Dolay›s›yla, 

bu hisse senetlerinin 31 Aral›k 2005 tarihli mali tablolarda tafl›nan de¤erleri 

bu paragrafta belirtilen Al›m-Sat›m Sözleflmesi’nde ifade edilen sat›fl de¤erleri 

toplam› olan 184.972 bin YTL’ye (31 Aral›k 2004: 222.499 bin YTL) eflittir. 

Buna ilaveten, bu bölümün “XI. Bilanço sonras› hususlara iliflkin aç›klama ve 

dipnotlar” bendinin 1.a. no’lu f›kras›nda da detayl› olarak aç›kland›¤› üzere, 

Banka’n›n sahibi oldu¤u Fintur ve Digitürk hisseleri bu paragrafta belirtilen 

sözleflmedeki sat›fl de¤erleri üzerinden 5 Ocak 2006 tarihinde sat›lm›fl olup, 

Superonline’›n devri için gerekli izinle ilgili sürecin tamamlanabilmesini teminen 

27 Ocak 2006 tarihinde 2 ay ek süre tan›nm›flt›r. 

b)	 Banka ile Çukurova Holding A.fi. (“Çukurova Holding”) aras›nda 28 Eylül 2005 

tarihinde imzalanan “A-Tel Opsiyon Sözleflmesi”ne göre, Çukurova Grubu, 

Banka’n›n A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.fi.’de (“A-Tel”) sahip oldu¤u 

%50 oran›ndaki hisselerin söz konusu sözleflmenin imza tarihinden itibaren 

iki y›l süreyle 150 milyon ABD dolar› bedel üzerinden kendisine sat›lmas›n› 

veya tayin edece¤i bir üçüncü tarafa Banka’n›n satmas›n› talep edebilece¤i 

bir al›m opsiyonuna sahip olacak; Çukurova Grubu’nun al›m opsiyonunu söz 

konusu iki y›ll›k süre içerisinde kullanmamas› halinde Banka, bu iki y›ll›k sürenin 

bitiminden itibaren 3 ay süreyle söz konusu hisseleri ayn› bedelle Çukurova 

Grubu’na satma opsiyonuna sahip olacakt›r. “A-Tel Opsiyon Sözleflmesi”ne 

iliflkin çeflitli ipotek ve hisse rehinleri bulunmaktad›r. 25 Ekim 2005 tarihinde 

Turkcell taraf›ndan kamuya yap›lan aç›klamalar do¤rultusunda, Çukurova 

Holding’in sahip oldu¤u opsiyon hakk›n› kullanma iradesiyle Turkcell’e sundu¤u 

teklifinin A-Tel bünyesinde gerçeklefltirilecek vergisel, hukuki ve mali bir 

detayl› inceleme (due diligence) sonuçlar›n› içeren raporun ve bir denetim 

firmas› ya da yat›r›m bankas›na bu rapora göre yapt›r›lacak, A-Tel’e iliflkin 

de¤erlemenin sonucunda A-Tel’in söz konusu %50 hissesinin de¤erinin en

az yukar›da ifade edilen 150 milyon ABD dolar› tutar›nda ç›kmas› flart›yla, 

kabul edilerek söz konusu %50 A-Tel hissesinin Turkcell taraf›ndan sat›n 

al›nmas›na ve bu konuyla ilgili olarak gerekli ifl ve ifllemlerin yap›lmas› ve/veya 

yapt›r›lmas› konusunda flirket yönetiminin yetkilendirilmesine Turkcell taraf›ndan 

karar verilmifltir.	

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle, A-Tel’in sat›lmaya haz›r menkul de¤erler hesab› 

içerisinde tafl›nan de¤eri bu paragrafta belirtilen “A-Tel Opsiyon Sözleflmesi” 

dikkate al›narak 201.270 bin YTL (150 milyon ABD Dolar›) olarak gerçekleflmifltir. 

Söz konusu sözleflmeye baz olan de¤er ba¤›ms›z bir de¤erleme raporuyla 

da desteklenmektedir. A-Tel’in tafl›nan de¤eri ve flerefiye tutar›yla ilgili olarak 

toplam 354.578 bin YTL tutar›ndaki de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› cari dönem gelir 

tablosuyla iliflkilendirilmifltir.

c)	 4.925 bin YTL (31 Aral›k 2004: 381.724 bin YTL) di¤er hisse senetlerinden 

oluflmaktad›r.

2.	 Sat›lmaya haz›r menkul de¤erlere iliflkin bilgiler:

		31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004

Borçlanma Senetleri 	 98.046	 1.322.305	

Borsada ‹fllem Gören (*)	 98.046	 1.322.305	

Borsada ‹fllem Görmeyen	 -	 -

Hisse Senetleri	 817.469	 618.627	

Borsada ‹fllem Gören	 83.498	 392.096	

Borsada ‹fllem Görmeyen	 733.971	 226.531

Yat›r›m Fonlar›	 401.356	 445.310

De¤er Azalma Karfl›l›¤› ( - )	 (678.836)	 (213.483)

Toplam	 638.035	 2.172.759

(*)	 Eurobondlar borsaya kote olmad›klar› halde, ikinci el piyasada ifllem gördüklerinden dolay› 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 

44.401 bin YTL’lik tutar (31 Aral›k 2004: 570.802 bin YTL) “Borsada ‹fllem Gören” olarak s›n›fland›r›lm›flt›r.

	Banka, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle sat›lmaya haz›r menkul de¤erler 

portföyünde bulunan 1.184.031 bin YTL tutar›ndaki menkul k›ymetlerini 

vadeye kadar elde tutulacak menkul k›ymetler portföyüne s›n›fland›rm›flt›r.
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5. 	Repo ifllemlerine konu olan sat›lmaya haz›r menkul de¤erler, elde etme 

maliyetleri ile gösterilmifltir:

f.	 Kredilere iliflkin aç›klamalar: 

1.	 Banka’n›n ortaklar›na ve mensuplar›na verilen her çeflit kredi veya 
avans›n bakiyesine iliflkin bilgiler:

	31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004		

Nakdi 	 Gayrinakdi	 Nakdi 	 Gayrinakdi

Banka Ortaklar›na Verilen Do¤rudan Krediler	 132	 -	 440.618	 32.643

   Tüzel Kifli Ortaklara Verilen Krediler	 132	 -	 440.618	 32.643

   Gerçek Kifli Ortaklara Verilen Krediler 	 -	 -	 -	 -

Banka Ortaklar›na Verilen Dolayl› Krediler	 -	 -	 -	 -

Banka Mensuplar›na Verilen Krediler	 29.567	 -	 9.465	 -

Toplam	 29.699	 -	 450.083	 32.643

4. 	Teminata verilen / bloke edilen sat›lmaya haz›r menkul de¤erlere iliflkin 

bilgiler, elde etme maliyetleri ile gösterilmifltir:

2.	 Birinci ve ikinci grup krediler, di¤er alacaklar ile yeniden yap›land›r›lan 

ya da yeni bir itfa plan›na ba¤lanan krediler ve di¤er alacaklara iliflkin 

bilgiler:

	Standart Nitelikli Krediler ve	 Yak›n ‹zlemedeki Krediler ve	
Di¤er Alacaklar	 Di¤er Alacaklar	

Krediler ve	 Yeniden Yap›land›r›lan	 Krediler ve	 Yeniden Yap›land›r›lan		
Di¤er Alacaklar	 ya da Yeni Bir ‹tfa 	 Di¤er Alacaklar	 ya da Yeni Bir ‹tfa

Nakdi Krediler		 Plan›na Ba¤lananlar		 Plan›na Ba¤lananlar	

‹htisas D›fl› Krediler	 9.508.160	 1.173.224	 382.875	 38.808	

‹skonto ve ‹fltira Senetleri	 9.221	 -	 -	 -	

‹hracat Kredileri	 768.042	 -	 64.713	 -	

‹thalat Kredileri	 309	 -	 -	 -	

Mali Kesime Verilen Krediler (*)	 -	 -	 -	 -	

Yurtd›fl› Krediler	 21.180	 740.665	 -	 -	

Tüketici Kredileri	 1.132.764	 -	 44.895	 -	

Kredi Kartlar›	 3.853.487	 -	 93.276	 -	

K›ymetli Maden Kredisi	 -	 -	 -	 -	

Di¤er 	 3.723.157	 432.559	 179.991	 38.808

‹htisas Kredileri	 -	 -	 -	 -

Di¤er Alacaklar	 -	 -	 -	 -

Toplam	 9.508.160	 1.173.224	 382.875	 38.808

(*)	 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle Banka’n›n 887.284 bin YTL tutar›nda mali kesime verilen kredileri mevcut olup bu tutar›n 

740.665 bin YTL’si “Yeniden Yap›land›r›lan ya da Yeni Bir ‹tfa Plan›na Ba¤lananlar”›n alt›nda, 146.619 bin YTL’si ise 

“Krediler ve Di¤er Alacaklar”›n alt›nda gösterilmifltir.

		Banka ile Çukurova Grubu flirketleri aras›nda 28 Eylül 2005 tarihinde imzalanan 

“Çukurova Grup Kredileri-FYYS Tadil Sözleflmesi” (“Tadil Sözleflmesi”) uyar›nca 

taraflar, Çukurova Grubu borçlar›n›n büyük bir bölümünün erken ödenecek 

olmas›, kredilerin performans›, yenilenen ödeme tablosu, di¤er ticari koflullar, 

‹stanbul Yaklafl›m›’nda da benimsenen ticari iliflki temeli dikkate al›narak 

Çukurova Grubu’nun Banka’ya olan kredi borçlar› için Çukurova borcunun 

büyük bir bölümünün erken geri ödenmesi kofluluna ba¤l› olarak yaklafl›k 

%15 oran›nda indirim yap›lmas› hususunda anlaflm›fllard›r.		

Bu çerçevede, 28 Eylül 2005 tarihinde Çukurova Grubu, FYYS borçlar›ndan 

mahsup edilmek üzere 930.092.413 ABD dolar› tutar›nda anapara, 80.664.129 

ABD dolar› tutar›nda faiz ödemesinde bulunmufl; ayr›ca Çukurova Grubu’nun 

di¤er borçlar›ndan mahsup edilmek üzere 23.473.534 ABD dolar› tutar›nda 

ödeme yapm›flt›r. Böylece Çukurova Grubu’nun 28 Eylül 2005 tarihi itibariyle 

Banka’ya yapm›fl oldu¤u toplam ödeme 1.034.230.076 ABD dolar› olarak

3. 	Teminat olarak gösterilen sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerin özellikleri 
ve defter de¤eri:	
Teminat olarak gösterilen sat›lmaya haz›r menkul de¤erler TL ve YP devlet 

tahvillerinden oluflmaktad›r. Bu menkul de¤erlerin 15.801 bin YTL tutar›ndaki 

maliyet ve 2.296 bin YTL tutar›ndaki birikmifl faiz reeskontu olarak ifade edilen 

defter de¤erleri toplam› 18.097 bin YTL’dir (31 Aral›k 2004: 576.781 bin YTL).

	31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004		

TP	 YP	 TP	 YP

Hisse Senetleri	 -	 -	 -	 -

Bono, Tahvil ve Benzeri Menkul De¤erler	 15.801	 -	 386.004	 130.201

Di¤er	 -	 -	 -	 -

Toplam	 15.801	 -	 386.004	 130.201

	31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004		

TP	 YP	 TP	 YP

Devlet Tahvili	 2.565	 -	 438.120	 233.879

Hazine Bonosu	 -	 -	 -	 -

Di¤er Kamu Borçlanma Senetleri	 -	 -	 -	 -

Banka Bonolar› ve Banka Garantili Bonolar	 -	 -	 -	 -

Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetler	 -	 -	 -	 -

Di¤er	 -	 -	 -	 -

Toplam	 2.565	 -	 438.120	 233.879
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gerçekleflmifltir. Bu erken ödemeye istinaden toplam borçtan 303.831.442 

ABD dolar› tutar›nda borç indirimi yap›ld›ktan sonra Banka’n›n Çukurova 

Grubu’ndaki risk bakiyesi 791.619.091 ABD dolar› (1.062.194 bin YTL) olarak 

gerçekleflmifl olup bu tutar “Standart Nitelikli Yeniden Yap›land›r›lan ya da 

Yeni Bir ‹tfa Plan›na Ba¤lanan Krediler” hesab›nda takip edilmektedir. Tadil 

Sözleflmesi gere¤ince yeniden yap›land›r›lan alaca¤›n faizi y›ll›k Libor+2,5 

oran›nda belirlenmifl olup en son ödemenin vadesi 30 Eylül 2015’tir. Banka, 

Çukurova Holding ve Çukurova Investments N.V. (“Çukurova Investments”) 

aras›nda 28 Eylül 2005 tarihinde imzalanan Rehin Sözleflmesi gere¤ince 

Çukurova Grup kredilerinin geri ödenmesi yükümlülü¤üne iliflkin sürekli bir 

teminat olarak Çukurova Holding ve Çukurova Investments, Turkcell hisselerinin 

%4,978’ini ve Turkcell Holding hisselerinin %3,049’unu rehin olarak vermifllerdir. 

Bu teminatlar›n rayiç de¤eri 31 Aral›k 2005 tarihindeki geçerli piyasa fiyat› 

dikkate al›nd›¤›nda yaklafl›k 993.694 bin YTL olarak gerçekleflmifltir.		

Banka, Superonline’a ait 35,9 milyon ABD dolar› tutar›ndaki nakdi kredi riski 

ile 182 bin YTL ve 728.922 ABD dolar› tutar›ndaki gayrinakdi kredi tutarlar›n› 

30 Haziran 2005 tarihli mali tablolar›nda “Karfl›l›klar Kararnamesi” gere¤i 

“Takipteki Krediler” hesab›nda s›n›fland›rm›fl ve %50 oran›nda karfl›l›k ay›rm›flt›r. 

30 Eylül 2005 tarihli mali tablolarda ise, söz konusu krediler için ilgili mevzuat 

gere¤i karfl›l›k oran› %50 artt›r›lm›fl ve toplam %100 oran›nda karfl›l›k ayr›lm›flt›r. 

Söz konusu alacak “Fintur, Superonline ve Digitürk için Al›m - Sat›m Sözleflmesi” 

gerçekleflti¤inde söz konusu sözleflme uyar›nca, Banka’n›n aktiflerinden 

silinecektir.

3.	 Vade yap›s›na göre nakdi kredilerin da¤›l›m›:

	Standart Nitelikli Krediler ve	 Yak›n ‹zlemedeki Krediler ve	
Di¤er Alacaklar	 Di¤er Alacaklar	

Krediler ve	 Yeniden Yap›land›r›lan	 Krediler ve	 Yeniden Yap›land›r›lan	
Di¤er Alacaklar	 ya da Yeni Bir ‹tfa 	 Di¤er Alacaklar	 ya da Yeni Bir ‹tfa		

Plan›na Ba¤lananlar		 Plan›na Ba¤lananlar	

K›sa Vadeli Krediler	 6.128.947	 -	 156.721	 -	

‹htisas D›fl› Krediler	 6.128.947	 -	 156.721	 -	

‹htisas Kredileri	 -	 -	 -	 -	

Di¤er Alacaklar	 -	 -	 -	 -

Orta ve Uzun Vadeli Krediler	 3.379.213	 1.173.224	 226.154	 38.808	

‹htisas D›fl› Krediler	 3.379.213	 1.173.224	 226.154	 38.808	

‹htisas Kredileri	 -	 -	 -	 -	

Di¤er Alacaklar	 -	 -	 -	 -

4.	 Tüketici kredileri, bireysel kredi kartlar›, personel kredileri ve personel 

kredi kartlar›na iliflkin bilgiler:

				Faiz ve Gelir			
Orta ve		  Tahakkuk ve	

K›sa Vadeli	  Uzun Vadeli	 Toplam	  ve Reeskontlar›

Tüketici Kredileri-TP	 89.562	 1.047.586	 1.137.148	 9.515	

Konut Kredisi	 5.192	 550.267	 555.459	 4.648	

Otomobil Kredisi	 10.249	 194.492	 204.741	 1.713	

‹htiyaç Kredisi 	 74.121	 302.827	 376.948	 3.154	

Di¤er	 -	 -	 -	 -

Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli	 869	 28.172	 29.041	 1.189	

Konut Kredisi	 698	 20.107	 20.805	 853	

Otomobil Kredisi	 171	 7.104	 7.275	 298	

‹htiyaç Kredisi 	 -	 961	 961	 38	

Di¤er 	 -	 -	 -	 -

Tüketici Kredileri-YP	 -	 -	 -	 -	

Konut Kredisi	 -	 -	 -	 -	

Otomobil Kredisi	 -	 -	 -	 -	

‹htiyaç Kredisi 	 -	 -	 -	 -	

Di¤er 	 -	 -	 -	 -

Bireysel Kredi Kartlar›-TP	 3.574.957	 294.828	 3.869.785	 37.665	

Taksitli 	 1.401.769	 294.828	 1.696.597	 16.513	

Taksitsiz	 2.173.188	 -	 2.173.188	 21.152

Bireysel Kredi Kartlar›-YP	 -	 -	 -	 -	

Taksitli 	 -	 -	 -	 -	

Taksitsiz	 -	 -	 -	 -

Personel Kredileri-TP	 2.955	 8.460	 11.415	 96	

Konut Kredisi	 113	 1.806	 1.919	 16	

Otomobil Kredisi	 102	 558	 660	 6	

‹htiyaç Kredisi 	 2.740	 6.096	 8.836	 74	

Di¤er	 -	 -	 -	 -

Personel Kredileri-Dövize Endeksli	 -	 55	 55	 2	

Konut Kredisi	 -	 55	 55	 2	

Otomobil Kredisi	 -	 -	 -	 -	

‹htiyaç Kredisi 	 -	 -	 -	 -	

Di¤er 	 -	 -	 -	 -

Personel Kredileri-YP	 -	 -	 -	 -	

Konut Kredisi	 -	 -	 -	 -	

Otomobil Kredisi	 -	 -	 -	 -	

‹htiyaç Kredisi 	 -	 -	 -	 -	

Di¤er 	 -	 -	 -	 -

Personel Kredi Kartlar›-TP	 17.241	 856	 18.097	 176	

Taksitli 	 6.935	 856	 7.791	 76	

Taksitsiz	 10.306	 -	 10.306	 100

Personel Kredi Kartlar›-YP	 -	 -	 -	 -	

Taksitli 	 -	 -	 -	 -	

Taksitsiz	 -	 -	 -	 -

Toplam Tüketici Kredileri	 3.685.584	 1.379.957	 5.065.541	 48.643
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5.	 Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlar›na iliflkin bilgiler:

				Faiz ve Gelir			
Orta ve		  Tahakkuk ve	

K›sa Vadeli	  Uzun Vadeli	 Toplam	  ve Reeskontlar›

Taksitli Ticari Krediler-TP	 135.207	 477.611	 612.818	 5.542	

‹flyeri Kredileri	 1.677	 84.646	 86.323	 781	

Otomobil Kredileri	 27.044	 306.348	 333.392	 3.015	

‹htiyaç Kredileri	 98.933	 43.264	 142.197	 1.286	

Di¤er	 7.553	 43.353	 50.906	 460

Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli	 1.259	 17.890	 19.149	 181	

‹flyeri Kredileri	 - 	 1.763	 1.763	 17	

Otomobil Kredileri	 455	 13.373	 13.828	 131	

‹htiyaç Kredileri	 591	 493	 1.084	 10	

Di¤er	 213	 2.261	 2.474	 23

Taksitli Ticari Krediler-YP	 -	 -	 -	 -	

‹flyeri Kredileri	 -	 -	 -	 -	

Otomobil Kredileri	 -	 -	 -	 -	

‹htiyaç Kredileri	 -	 -	 -	 -	

Di¤er	 -	 -	 -	 -

Kurumsal Kredi Kartlar›-TP	 58.182	 699	 58.881	 573	

Taksitli 	 7.614	 699	 8.313	 81	

Taksitsiz	 50.568	 -	 50.568	 492

Kurumsal Kredi Kartlar›-YP	 -	 -	 -	 -	

Taksitli 	 -	 -	 -	 -	

Taksitsiz	 -	 -	 -	 -

Toplam	 194.648	 496.200	 690.848	 6.296

6.	 Kredilerin kullan›c›lar›na göre da¤›l›m›:

7.	 Yurtiçi ve yurtd›fl› kredilerin da¤›l›m›:		

‹lgili kredi müflterilerinin faaliyette bulundu¤u yere göre belirtilmifltir.

8.	 Ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklere verilen krediler:

9.	 Kredilere iliflkin olarak ayr›lan özel karfl›l›klar:

Özel Karfl›l›klar	 31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004

Tahsil ‹mkan› S›n›rl› Krediler ve Di¤er Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar 	 13.517	 15.405

Tahsili fiüpheli Krediler ve Di¤er Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar	 89.679	 25.911

Zarar Niteli¤indeki Krediler ve Di¤er Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar	 720.229	 480.055

Toplam	 823.425	 521.371

10.	Donuk alacaklara iliflkin bilgiler (Net):

10(i).	Donuk alacaklardan Banka’ca yeniden yap›land›r›lan ya da yeni bir itfa 

plan›na ba¤lanan krediler ve di¤er alacaklara iliflkin bilgiler:

	31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Kamu	 118.239	 150.983

Özel	 10.984.828	 9.727.274

Toplam	 11.103.067	 9.878.257

	31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Yurtiçi Krediler	 10.341.222	 8.617.239

Yurtd›fl› Krediler	 761.845	 1.261.018

Toplam	 11.103.067	 9.878.257

	31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004

Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltiraklere Verilen Do¤rudan Krediler	 173.273	 253.027

Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltiraklere Verilen Dolayl› Krediler	 -	 109.705

Toplam	 173.273	 362.732

	III. Grup	 IV. Grup	 V. Grup	
Tahsil ‹mkan› S›n›rl›	 Tahsili fiüpheli Krediler ve 	 Zarar Niteli¤indeki	

Krediler ve Di¤er Alacaklar	 Di¤er Alacaklar	 Kredi ve Di¤er Alacaklar	

31 Aral›k 2005 	 -	 -	 4.278	

(Özel Karfl›l›klardan Önceki Brüt Tutarlar)	 -	 -	 -	

Yeniden Yap›land›r›lan Krediler ve Di¤er Alacaklar	 -	 -	 -	

Yeni Bir ‹tfa Plan›na Ba¤lanan Krediler ve Di¤er Alacaklar 	 -	 -	 4.278

31 Aral›k 2004	 -	 -	 5.897	

(Özel Karfl›l›klardan Önceki Brüt Tutarlar)	 -	 -	 -	

Yeniden Yap›land›r›lan Krediler ve Di¤er Alacaklar	 -	 -	 922	

Yeni Bir ‹tfa Plan›na Ba¤lanan Krediler ve Di¤er Alacaklar 	 -	 -	 4.975
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10(ii).	Toplam donuk alacak hareketlerine iliflkin bilgiler:

	III. Grup	 IV. Grup	 V. Grup	
Tahsil ‹mkan› S›n›rl›	 Tahsili fiüpheli Krediler ve 	 Zarar Niteli¤indeki	

Krediler ve Di¤er Alacaklar	 Di¤er Alacaklar	 Kredi ve Di¤er Alacaklar	

31 Aral›k 2004	 96.307	 44.990	 557.792

Dönem ‹çinde ‹ntikal (+)	 391.926	 117.370	 129.877

Di¤er Donuk Alacak Hesaplar›ndan Girifl (+)	 -	 388.394	 350.196

Di¤er Donuk Alacak Hesaplar›na Ç›k›fl ( - )	 (388.394)	 (350.196)	 -

Dönem ‹çinde Tahsilat ( - )	 (30.151)	 (42.040)	 (215.658)

Parasal Kay›p ( - ) 	 -	 -	 -

Aktiften Silinen ( - )	 (937)	 (3.981)	 (18.866)

31 Aral›k 2005	 68.751	 154.537	 803.341

Özel Karfl›l›k ( - )	 (13.517)	 (89.679)	 (720.229)

Bilançodaki Net Bakiyesi	 55.234	 64.858	 83.112

10(iii).	Yabanc› para olarak kulland›r›lan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara 

iliflkin bilgiler:

	III. Grup	 IV. Grup	 V. Grup	
Tahsil ‹mkan› S›n›rl›	 Tahsili fiüpheli Krediler ve 	 Zarar Niteli¤indeki	

Krediler ve Di¤er Alacaklar	 Di¤er Alacaklar	 Kredi ve Di¤er Alacaklar	

31 Aral›k 2005 			

Dönem Sonu Bakiyesi	 -	 26.020	 116.283

Özel Karfl›l›k ( - )	 -	 (10.204)	 (110.481)

Bilançodaki Net Bakiyesi	 -	 15.816	 5.802

31 Aral›k 2004			

Dönem Sonu Bakiyesi	 42.900	 -	 32.367

Özel Karfl›l›k ( - )	 (6.488)	 -	 (27.384)

Bilançodaki Net Bakiyesi	 36.412	 -	 4.983

11.	Zarar niteli¤indeki krediler ve di¤er alacaklar için tasfiye politikas›n›n 

ana hatlar›:	

Zarar niteli¤indeki krediler ve di¤er alacaklar kanuni takip ve teminatlar›n 

nakde dönüfltürülmesi yollar›yla tahsil edilmektedir.

g.	 Faktoring alacaklar›na iliflkin bilgiler: 		

Bulunmamaktad›r.

h.	 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlere iliflkin bilgiler (Net): 

1.	 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlere iliflkin bilgiler:		

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin 

tamam› TP ve YP devlet tahvillerinden ve hazine bonolar›ndan oluflmaktad›r.

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Borçlanma Senetleri	 4.086.324	 161.378	

Borsada ‹fllem Görenler	 3.943.954	 161.378	

Borsada ‹fllem Görmeyenler 	 142.370	 -

De¤er Azalma Karfl›l›¤› ( - )	 (1.563)	 (1.799)

Toplam	 4.084.761	 159.579

2.	 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin y›l içindeki hareketleri:

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Dönem Bafl›ndaki De¤er 	 159.579	 712.581

Parasal varl›klarda meydana gelen kur farklar› (*)	 76.812	 (93.246)

Y›l ‹çindeki Al›mlar	 2.307.126	 -

Transferler (**)	 1.584.287	 -

Sat›fl, Geri Ödeme Yolu ile Elden Ç›kar›lanlar	 (41.480)	 (457.957)

De¤er Azal›fl› Karfl›l›¤› 	 (1.563)	 (1.799)

Dönem Sonu Toplam›	 4.084.761	 159.579

(*) 	 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle 93.246 bin YTL’nin 86.411 bin YTL’si parasal kay›p, 6.835 bin YTL’si ise parasal varl›klarda 
meydana gelen kur farklar›ndan oluflmaktad›r.

(**)	1.184.031 bin YTL tutar›nda sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerden; 400.256 bin YTL tutar›nda al›m sat›m amaçl› menkul 
de¤erlerden vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlere transfer edilen tutarlar› göstermektedir.
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i.	 ‹fltiraklere iliflkin bilgiler (Net): 	

1.	 ‹fltiraklere iliflkin genel bilgiler:

		Adres	 Banka’n›n Pay Oran›	 Banka Risk Grubu
 No	Ünvan›	 (fiehir/ Ülke)	 Farkl›ysa Oy Oran› (%)	  Pay Oran› (%)

1	 Yap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi.	 ‹stanbul/Türkiye	 30,00	 97,50

2	 Banque de Commerce et de Placements S.A.	 Cenevre/‹sviçre	 30,67	 30,67

3	 Çukurova Çelik Endüstrisi A.fi.	 ‹stanbul/Türkiye	 12,73	 12,99

4	 Enternasyonal Turizm Yat›r›m A.fi.	 ‹stanbul/Türkiye	 14,80	 100,00

	2. 	Yukar›daki s›raya göre ifltiraklere iliflkin önemli mali tablo bilgileri:

	Aktif		 Sabit Varl›k	 Faiz	 Menkul De¤er	 Cari Dönem	 Önceki Dönem	 Rayiç

No	 Toplam›	 Özkaynak	 Toplam›	 Gelirleri	 Gelirleri	 Kâr/Zarar›	 Kâr/Zarar›	 De¤er

1	 7.840	 6.653	 156	 1.098	 1.067	 1.982	 1.480	 -

2	 1.091.242	 118.541	 4.081	 40.385	 5.546	 7.296	 6.144	 -

3	 3.023.525	 262.783	 -	 1	 -	 (43.018)	 63.980	 -

4	 169.496	 149.649	 73	 9.135	 8.371	 (140.504)	 (69.001)	 -

		Tutarlar ilgili flirketlerin 31 Aral›k 2005 tarihli mali tablolar›ndan elde edilmifltir.

3. 	‹fltiraklerin muhasebelefltirilmesinde kullan›lan yöntem: 		

3 no’lu “C. Muhasebe politikalar›na iliflkin aç›klamalar” bölümünün

“II. ‹fltirakler, ba¤l› ortakl›klar ve sat›lmaya haz›r portföyde yer alan hisse 

senetlerinin mali tablolarda gösterimi” bendinde aç›klanm›flt›r.

4.	 ‹fltiraklere iliflkin hareket tablosu:

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Dönem Bafl› De¤eri	 1.458.643	 905.671

Dönem ‹çi Hareketler 	 (1.408.015)	 552.972	

Al›fllar	 -	 -	

Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri	 208	 -	

Cari Y›l Pay›ndan Al›nan Kâr	 -	 -	

Sat›fllar (*)	 (1.403.321)	 (18.917)	

Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler Portföyüne Transfer 	 -	 -	

Yeniden De¤erleme Art›fl› 	 8.371	 589.149	

De¤er Azalma Karfl›l›klar› 	 (13.273)	 (17.260)

Dönem Sonu De¤eri	 50.628	 1.458.643

Sermaye Taahhütleri	 -	 -

Dönem Sonu Sermaye Kat›lma Pay› (%)	 -	 -

(*)	 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle ifltirakler hesab›nda s›n›flanan Turkcell Holding hisse senetleri 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle 
sat›lmaya haz›r menkul de¤erler hesab›na s›n›fland›r›lm›fl olup 28 Kas›m 2005 tarihinde sat›lm›flt›r. Turkcell ve Turkcell 
Holding hisselerinin sat›fl›yla ilgili detayl› aç›klama bu bölümün “II. Pasif kalemlere iliflkin aç›klama ve dipnotlar” 
bendinin p. no’lu f›kras›nda yer almaktad›r.

3 (ii).	Teminat olarak gösterilen vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin 

bafll›ca özellikleri:	

Teminat olarak gösterilen menkul de¤erlerin tamam› TP ve YP devlet 

tahvillerinden oluflmaktad›r.

3 (iv).	Yap›sal pozisyon olarak tutulan vadeye kadar elde tutulacak menkul 

de¤erler: 	

Banka’n›n yap›sal pozisyon olarak tuttu¤u vadeye kadar elde tutulacak 

menkul de¤erleri bulunmamaktad›r.

	31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004		

TP	 YP	 TP	 YP

Hisse Senetleri	 -	 -	 -	 -

Tahvil ve Benzeri Menkul De¤erler	 176.787	 212.517	 -	 -

Di¤er	 -	 -	 -	 -

Toplam	 176.787	 212.517	 -	 -

3 (iii). Repo ifllemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler:

	31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004		

TP	 YP	 TP	 YP

Devlet Tahvili	 4.845	 356.175	 -	 116.893

Hazine Bonosu	 -	 -	 -	 -

Di¤er Kamu Borçlanma Senetleri	 -	 -	 -	 -

Banka Bonolar› ve

Banka Garantili Bonolar	 -	 -	 -	 -

Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetler	 -	 -	 -	 -

Di¤er	 -	 -	 -	 42.067

Toplam	 4.845	 356.175	 -	 158.960

3 (i).	 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin izlendi¤i

hesaplara iliflkin bilgiler:

Vadeye Kadar Elde		 31 Aral›k 2005		 31 Aral›k 2004	

Tutulacak Menkul De¤erler	 Maliyet Bedeli	 De¤erlenmifl Tutar›	 Maliyet Bedeli	 De¤erlenmifl Tutar›		

TP	 YP	 TP	 YP	 TP	 YP	 TP	 YP

Teminata Verilen/Bloke Edilen 	 176.787	 212.517	 187.003	 214.102	 -	 -	 -	 -

Repo ‹fllemlerine Konu Olan 	 4.845	 356.175	 4.879	 358.827	 -	 158.960	 -	 159.595

Yap›sal Pozisyon Olarak Tutulan	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Menkul K›ymet Ödünç

Piyasas›ndan Alacaklar	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Menkul K›ymet Ödünç

Piyasas› Teminatlar›	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Di¤er	 1.865.596	 1.468.841	 1.913.791	 1.483.799	 -	 619	 -	 619

Toplam	 2.047.228	 2.037.533	 2.105.673	 2.056.728	 -	 159.579	 -	 160.214
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5.	 ‹fltiraklere yap›lan yat›r›mlar›n de¤erlemesi:

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Maliyet De¤eri ‹le De¤erleme (*)	 -	 55.323

Rayiç De¤er ‹le De¤erleme 	 -	 -

Özsermaye Yöntemi ‹le De¤erleme 	 50.628	 1.403.320

Toplam	 50.628	 1.458.643

(*)	 Maliyet bedelinden, varsa ayr›lan de¤er düflüfl karfl›l›¤› indirildikten sonra hesaplanan ve mali tablolarda yans›t›lan 
de¤eri ifade etmektedir.

6.	 Mali ifltiraklere iliflkin sektör bilgileri ve bunlara iliflkin kay›tl› tutarlar:

7.	 Borsaya kote edilen ifltirakler: 		
Bulunmamaktad›r.

8.	 Cari dönem içinde elden ç›kar›lan ifltirakler:		
Bulunmamaktad›r.

9.	 Cari dönem içinde sat›n al›nan ifltirakler: 		
Bulunmamaktad›r.

‹fltirakler	 31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Bankalar 	 36.352	 33.791

Sigorta fiirketleri	 -	 -

Faktoring fiirketleri	 -	 -

Leasing fiirketleri	 -	 -

Finansman fiirketleri	 -	 -

Di¤er Mali ‹fltirakler	 1.996	 813

j.	 Ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler (Net):  	

1.	 Ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler:

		Adres	 Banka’n›n Pay Oran›	 Banka Risk Grubu
 No	Ünvan›	 (fiehir/ Ülke)	 Farkl›ysa Oy Oran› (%)	  Pay Oran› (%)

1	 Yap› Kredi Holding B.V. (*)	 Amsterdam/Hollanda	 100,00	 100,00

2	 Akdeniz Marmara Turizm ve Tic. A.fi.	 ‹stanbul/Türkiye	 100,00	 100,00

3	 Yap› Kredi Kart Hizmetleri A.fi.	 ‹stanbul/Türkiye	 99,99	 100,00

4	 Yap› Kredi Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi.	 ‹stanbul/Türkiye	 99,99	 99,99

5	 Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k Tic. ve San. A.fi.	 ‹stanbul/Türkiye	 99,99	 100,00

6	 Yap› Kredi Faktoring A.fi.	 ‹stanbul/Türkiye	 99,98	 100,00

7	 Agro-san Kimya San.ve Tic. A.fi.	 ‹stanbul/Türkiye	 99,17	 100,00

8	 Yap› Kredi Moscow (*)	 Moskova/Rusya Federasyonu	 99,84	 100,00

9	 Bay›nd›rl›k ‹flleri A.fi.	 ‹stanbul/Türkiye	 99,18	 100,00

10	 Yap› Kredi Bank Deutschland AG (**)	 Frankfurt/Almanya	 62,92	 97,50

11	 Yap› Kredi Sigorta A.fi.	 ‹stanbul/Türkiye	 67,24	 93,94

12	 Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O.	 ‹stanbul/Türkiye	 77,49	 98,41

13	 Yap› Kredi - Koray Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi.	 ‹stanbul/Türkiye	 27,26	 30,45

14	 Yap› Kredi Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi.	 ‹stanbul/Türkiye	 11,09	 56,07

(*)	 2 no’lu dipnotta mali tablo bilgileri, bin ABD Dolar› olarak ifade edilmifltir.

(**)	 2 no’lu dipnotta mali tablo bilgileri, bin Euro olarak ifade edilmifltir.

	2.	 Yukar›da yer alan s›raya göre ba¤l› ortakl›klara iliflkin önemli	

mali tablo bilgileri:

	Aktif		 Sabit Varl›k	 Faiz	 Menkul De¤er	 Cari Dönem	 Önceki Dönem	 Rayiç

No	 Toplam›	 Özkaynak	 Toplam›	 Gelirleri	 Gelirleri	 Kâr/Zarar›	 Kâr/Zarar›	 De¤er

1	 63.713	 55.906	 4.149	 67	 -	 1.098	 (218)	 -

2	 9.285	 6.710	 8.485	 24	 -	 (1.168)	 (152)	 -

3	 745	 440	 -	 -	 -	 183	 173	 -

4	 158.523	 117.062	 10.380	 13.235	 7.200	 11.672	 6.515	 -

5	 7.902	 5.018	 145	 49	 -	 3.603	 453	 -

6	 275.697	 38.788	 516	 13.569	 -	 2.971	 1.548	 -

7	 21.086	 (25.169)	 13.982	 8	 -	 (3.560)	 (26.941)	 -

8	 122.646	 39.430	 7.162	 8.278	 2.102	 2.027	 700	 -

9	 20.606	 19.814	 5.740	 399	 -	 (89)	 (329)	 -

10	 231.547	 76.079	 9.405	 12.446	 2.972	 6.526	 (20.282)	 -

11	 469.358	 192.334	 32.677	 16.846	 15.680	 (11.814)	 7.520	 260.000

12	 241.932	 112.851	 2.453	 37.715	 -	 5.848	 (31.752)	 284.580

13	 205.633	 92.249	 25.691	 3.046	 2.617	 5.179	 (5.281)	 164.400

14	 44.241	 44.079	 9	 -	 703	 10.690	 2.434	 37.459
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3.	 Ba¤l› ortakl›klar›n muhasebelefltirilmesinde kullan›lan yöntem 3 no’lu

“C. Muhasebe politikalar›na iliflkin aç›klamalar” bölümünün “II. ‹fltirakler,

ba¤l› ortakl›klar ve sat›lmaya haz›r portföyde yer alan hisse senetlerinin mali 

tablolarda gösterimi” bendinde aç›klanm›flt›r.

4.	 Ba¤l› ortakl›klara iliflkin hareket tablosu:

(*)	 Al›m sat›m amaçl› menkul de¤erler hesab›nda yer alan %14,14 oran›ndaki Yap› Kredi Sigorta A.fi., %46,1 oran›ndaki 
Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O., %1,25 oran›ndaki Yap› Kredi Koray Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi. ve %0,5 
oran›ndaki Yap› Kredi Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi. hisse senetleri ba¤l› ortakl›klar hesab› alt›nda s›n›flanm›flt›r.

5.	 Ba¤l› ortakl›klara yap›lan yat›r›mlar›n de¤erlemesi:

		31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004

Maliyet De¤eri ‹le De¤erleme (*)	 -	 487.486

Rayiç De¤er ‹le De¤erleme 	 -	 169.672

Özsermaye Yöntemi ‹le De¤erleme	 657.608	 -

Toplam	 657.608	 657.158

(*) 	 Maliyet bedelinden, varsa ayr›lan de¤er düflüfl karfl›l›¤› indirildikten sonra hesaplanan ve mali tablolarda yans›t›lan 
de¤eri ifade etmektedir.

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Yurtiçi Borsalara Kote Edilenler	 246.771	 169.672

Yurtd›fl› Borsalara Kote Edilenler	 -	 -

6.	 Ba¤l› ortakl›klara iliflkin sektör bilgileri ve bunlara iliflkin kay›tl› tutarlar:

Ba¤l› Ortakl›klar	 31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004

Bankalar 	 128.810	 93.965

Sigorta fiirketleri	 129.317	 73.320

Faktoring fiirketleri	 38.782	 47.702

Leasing fiirketleri	 87.448	 77.543

Finansman fiirketleri	 -	 -

Di¤er Mali Ba¤l› Ortakl›klar	 222.079	 271.260

7.	 Borsaya kote edilen ba¤l› ortakl›klar:

8.	 Cari dönem içinde elden ç›kar›lan ba¤l› ortakl›klar: 		

Bulunmamaktad›r.

9.	 Cari dönem içinde sat›n al›nan ba¤l› ortakl›klar:		

Bulunmamaktad›r.

k.	 Di¤er yat›r›mlara iliflkin aç›klamalar:  	

Banka’n›n 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle di¤er yat›r›mlar hesab› alt›nda s›n›fland›r›lan 

A-Tel hisse senetleri bu bölümün e no’lu f›kras›nda da aç›kland›¤› üzere sat›lmaya 

haz›r menkul de¤erler hesab›na s›n›fland›r›lm›flt›r.

l.	 Finansal kiralama alacaklar›na iliflkin bilgiler (Net):	

Bulunmamaktad›r.

m.	 Muhtelif alacaklar kaleminde yer alan aktiflerin vadeli sat›fl›ndan do¤an

alacaklara iliflkin bilgiler:	

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle aktiflerin vadeli sat›fllar›ndan do¤an alacak tutar›

17.692 bin YTL’dir (31 Aral›k 2004: 19.828 bin YTL).

		31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004

Dönem Bafl› De¤eri	 657.158	 650.953

Dönem ‹çi Hareketler 	 450	 6.205	

Al›fllar 	 -	 8.060	

Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler Portföyünden Transfer, net (*)	 80.583	 -	

Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri	 -	 24.514	

Cari Y›l Pay›ndan Al›nan Kâr	 -	 -	

Sat›fllar 	 -	 (198)	

Yeniden De¤erleme Art›fl› 	 42.986	 (26.171)	

De¤er Azalma Karfl›l›klar›	 (123.119)	 -

Dönem Sonu De¤eri	 657.608	 657.158

Sermaye Taahhütleri	 -	 -

Dönem Sonu Sermaye Kat›lma Pay› (%)	 -	 -
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n.	 Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar›na iliflkin aç›klamalar:  	

1. 	Krediler faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar›na iliflkin bilgiler:

o.	 Maddi duran varl›klara iliflkin bilgiler : (Net)

(*)	 Banka’n›n 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle menkulleri üzerinde yapm›fl oldu¤u detay endeksleme çal›flmas› sonucunda, 
menkullerin net defter de¤erlerinde toplam 162.306 bin YTL tutar›nda düzeltme yap›lm›fl ve ilgili tutar söz konusu 
dönemde gelir tablosu ile iliflkilendirilmifltir.

	Banka, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle maddi duran varl›klar›yla ilgili olarak toplam 

1.009.709 bin YTL (31 Aral›k 2004: 309.357 bin YTL) tutar›nda gayrimenkul de¤er 

düflüfl karfl›l›¤› ay›rm›flt›r.	

Banka, 2005 y›l›n›n Temmuz ve A¤ustos aylar›nda Sermaye Piyasas› mevzuat› 

çerçevesinde gayrimenkul de¤erleme hizmeti vermek üzere Sermaye Piyasas› 

Kurulu’nca (“SPK”) listeye al›nm›fl iki ayr› kurulufla gayrimenkul portföyünün 

(elden ç›kar›lacak gayrimenkuller dahil olmak üzere) yaklafl›k %70’ini kapsayacak 

flekilde ekspertiz çal›flmas› yapt›rm›flt›r. Söz konusu ekspertiz raporlar› baz al›narak 

hesaplanm›fl 700.352 bin YTL tutar›ndaki de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n cari dönem 

gelir tablosuyla iliflkilendirilmesi sonras›nda 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle Banka’n›n 

gayrimenkullerinin tafl›nan de¤eri 1.172.766 bin YTL olarak gerçekleflmifltir.

	31 Aral›k 2005		 31 Aral›k 2004	

Kredi Faiz Gelir Tahakkuk Reeskontlar›	 TP	 YP	 TP	 YP

Faiz Tahakkuklar›	 628	 -	 1.433	 -

Faiz Reeskontlar›	 63.662	 50.227	 689.036	 170.726

Kredi Komisyon ve Di¤er Gelirler Tahakkuklar›	 64	 -	 57	 -

Kredi Komisyon ve Di¤er Gelirler Reeskontlar›	 -	 -	 -	 -

Toplam	 64.354	 50.227	 690.526	 170.726

		31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Banka’n›n bir kamu kuruluflundan “Kredi Faiz 

Gelir Reeskontlar›” içerisinde s›n›fland›r›lm›fl olan 625.710 bin YTL tutar›nda 

alaca¤› bulunmaktayd›. 30 Aral›k 2005 tarihinde Banka, T.C. Hazine Müsteflarl›¤› 

(“Hazine”) ve bu kamu kuruluflu aras›nda imzalanan protokole göre Banka’n›n, 

bu kamu kuruluflundan olan alaca¤› 152.438 bin YTL olarak tespit edilmifl ve 

bu alaca¤›n Hazine taraf›ndan ihraç edilen ve 30 Aral›k 2005 tarihinde Banka’ya 

tevdi edilen 3 y›l vadeli ve y›lda bir kupon ödemeli Özel Tertip Devlet ‹ç 

Borçlanma Senedi karfl›l›¤›nda tasfiye edilmesi hususunda mutab›k kal›nm›flt›r.

	31 Aral›k 2005		 31 Aral›k 2004	

Di¤er Faiz ve Gelir Reeskontlar›	 TP	 YP	 TP	 YP

Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerin	 18.261	 54.301	 117.616	 77.880

Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerin 	 7.795	 2.064	 85.971	 55.720

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erlerin	 58.445	 19.195	 -	 635

Ters Repo ‹fllemleri Faiz Reeskontlar›	 -	 -	 -	 -

Zorunlu Karfl›l›klar Faiz Reeskontlar›	 14.800	 1.513	 13.531	 1.539

Türev Finansal Araçlar Reeskontlar›	 -	 756	 -	 1.529	

Faiz ve Gelir Reeskontlar›	 -	 -	 -	 15	

Kur Gelir Reeskontlar›	 -	 756	 -	 1.514

Faktoring Alacaklar›na ‹liflkin Reeskontlar	 -	 -	 -	 -

Di¤er	 16.986	 992	 15.054	 532

Toplam	 116.287	 78.821	 232.172	 137.835

	2.	 Di¤er faiz ve gelir reeskontlar›na iliflkin bilgiler:

			Finansal			
Kiralama ile		

Gayrimenkul	 Edinilen MDV	 Araçlar	 Di¤er MDV	 Toplam

31 Aral›k 2004						

Maliyet	 3.225.677	 320.228	 5.831	 1.035.428	 4.587.164	

Birikmifl Amortisman ( - )	 (1.466.843)	 (252.125)	 (3.801)	 (462.666)	 (2.185.435)	

Net Defter De¤eri	 1.758.834	 68.103	 2.030	 572.762	 2.401.729

31 Aral›k 2005						

Dönem Bafl› Net Defter De¤eri	 1.758.834	 68.103	 2.030	 572.762	 2.401.729	

‹ktisap Edilenler	 1.001	 38.254	 -	 24.970	 64.225	

Elden Ç›kar›lanlar ( - ), net	 (2.317)	 (4)	 -	 (17.284)	 (19.605)	

De¤er Düflüflü ( - ) 	 (622.030)	 -	 -	 (78.322)	 (700.352)	

Amortisman Bedeli ( - ) 	 (53.528)	 (12.878)	 (1.228)	 (187.763)	 (255.397)	

Sabit k›ymet düzeltmesi, net ( - ) (*)	 (64.689)	 (35.576)	 (138)	 (61.903)	 (162.306)	

Yurtd›fl› ‹fltiraklerden Kaynaklanan	
Net Kur Farklar›     	 -	 -	 -	 -	 -	

 	 Dönem Sonu Maliyet	 2.529.148	 88.151	 5.765	 643.915	 3.266.979	

Dönem Sonu Birikmifl Amortisman ( - )	 (1.511.877)	 (30.252)	 (5.101)	 (391.455)	 (1.938.685)

31 Aral›k 2005	 1.017.271	 57.899	 664	 252.460	 1.328.294
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p.	 Maddi olmayan duran varl›klara iliflkin bilgiler:	

Banka’n›n maddi olmayan duran varl›klar› bilgisayar yaz›l›mlar›ndan oluflmaktad›r.		

1.	 Faydal› ömür veya kullan›lan amortisman oranlar›:		

5 y›ld›r.	

2.	 Kullan›lan amortisman yöntemleri:		

Do¤rusal amortisman yöntemidir.	

3.	 Dönem bafl› ve dönem sonundaki brüt defter de¤eri ile birikmifl

amortisman tutarlar›:

		Brüt Defter De¤eri 	 Birikmifl Amortisman	 Net De¤er

Dönem Bafl›	 135.588	 (36.100)	 99.488

Dönem Sonu	 83.652	 (56.481)	 27.171

	4.	 Dönem bafl› ve dönem sonu aras›ndaki hareket tablosu:

31 Aral›k 2004	 99.488

Bünyede Dahili Olarak Oluflturulan Tutarlar	 -

Birleflme, Devir ve Cari Y›lda Sat›nalmalardan Kaynaklanan ‹laveler 	 843

Kullan›m D›fl› B›rak›lanlar ve Sat›fllar ( - )	 (312)

De¤er Art›fl› veya Düflüflü Nedeniyle De¤erleme Fonuna Kaydedilen Tutarlar	 -

Gelir Tablosuna Kaydedilmifl Olan De¤er Azal›fllar› ( - )	 (23.342)

Gelir Tablosundan ‹ptal Edilen De¤er Azal›fllar›	 -

Amortisman Gideri ( - ) 	 (29.064)

Yurtd›fl› ‹fltiraklerden Kaynaklanan Net Kur Farklar›	 -

Sabit k›ymet düzeltmesi (*)	 (20.442)

Defter De¤erinde Meydana Gelen Di¤er De¤ifliklikler	 -

31 Aral›k 2005	 27.171

(*) 	 Banka’n›n 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varl›klar› üzerinde yapm›fl oldu¤u detay endeksleme 
çal›flmas› sonucunda söz konusu varl›klar›n net defter de¤erlerinde toplam 20.442 bin YTL tutar›nda düzeltme yap›lm›fl 
ve ilgili tutar cari dönemde gelir tablosu ile iliflkilendirilmifltir.

5.	 Mali tablolar›n bütünü aç›s›ndan önem arz eden bir maddi olmayan duran 

varl›k bulunmamaktad›r.

6.	 Devlet teflvikleri kapsam›nda edinilen maddi olmayan duran varl›k 

bulunmamaktad›r.

7.	 Kullan›m›nda herhangi bir k›s›tlama bulunan veya rehnedilen maddi olmayan 

duran varl›k bulunmamaktad›r.

8.	 Maddi olmayan duran varl›k edinimi için verilmifl olan taahhüt yoktur.

9.	 Yeniden de¤erleme yap›lan maddi olmayan duran varl›k yoktur.

10.	Dönem içinde gider kaydedilen araflt›rma gelifltirme giderlerinin toplam tutar›: 

Dönem içinde gider kaydedilen araflt›rma gelifltirme giderlerinin toplam tutar› 

 9.128 bin YTL’dir (31 Aral›k 2004: 2.259 bin YTL).

r.	 Ertelenmifl vergi aktifine iliflkin bilgiler:	

Banka’n›n 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle net ertelenmifl vergi aktifi 368.287 bin 

YTL’dir (31 Aral›k 2004 : 202.356 bin YTL).	

Ertelenmifl vergi, ticari ve mali bilanço de¤erleri aras›ndaki geçici zamanlama 

farklar› ve mali zararlar› için hesaplanm›fl olup ertelenmifl vergi aktifleri Banka’n›n 

ifl planlar› ile iliflkilendirmifltir. 	

Ayr›ca, Banka sabit k›ymetlerinin vergi de¤eri ile MUY’a göre defter de¤eri 

aras›ndaki vergilendirilebilir geçici fark için hesaplad›¤› 126.731 bin YTL tutar›nda 

ertelenmifl vergi yükümlülü¤ünü cari y›l mali tablolar›na yans›tm›flt›r.

s.	 Di¤er aktiflere iliflkin bilgiler:	

Bilançonun di¤er aktifler kalemi, bilanço d›fl› taahhütler hariç bilanço toplam›n›n

%10’unu aflmamaktad›r.
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II.	 PAS‹F KALEMLERE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR

a.	 Mevduata iliflkin bilgiler:	

1. 	Mevduat›n vade yap›s›na iliflkin bilgiler:

1(i). 31 Aral›k 2005:

1(ii). 31 Aral›k 2004:

		Vadesiz	 7 Gün ‹hbarl›	 1 Aya Kadar	 1-3 Ay 	 3-6 Ay	 6 Ay-1 Y›l	 1 Y›l ve Üstü

Tasarruf Mevduat›	 438.827	 1.126	 846.905	 1.507.138	 492.295	 209.787	 162.397

Döviz Tevdiat Hesab›	 1.761.147	 -	 2.386.097	 2.243.587	 1.094.312	 339.942	 47.716	

Yurtiçinde Yerleflik Kifliler	 1.711.606	 -	 2.343.800	 2.198.057	 621.986	 306.945	 42.621	

Yurtd›fl›nda Yerleflik Kifliler	 49.541	 -	 42.297	 45.530	 472.326	 32.997	 5.095

Resmi Kurulufllar Mevduat›	 3.182	 -	 684	 3.276	 20	 4	 -

Ticari Kurulufllar Mevduat›	 450.845	 431	 401.409	 343.167	 268.069	 26.259	 3.367

Di¤er Kurulufllar Mevduat›	 114.908	 322	 71.980	 87.235	 642.574	 75.816	 1.150

K›ymetli Maden Depo Hesab›	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Bankalararas› Mevduat	 33.320	 -	 112.139	 58.832	 7.910	 5.356	 49.710	

TC Merkez Bankas›	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Yurtiçi Bankalar	 3.966	 -	 74.873	 40.699	 -	 -	 -	

Yurtd›fl› Bankalar	 3.517	 -	 37.266	 18.133	 7.910	 5.356	 49.710	

Özel Finans Kurumlar›	 25.837	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Di¤er	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Toplam	 2.802.229	 1.879	 3.819.214	 4.243.235	 2.505.180	 657.164	 264.340

		Vadesiz	 7 Gün ‹hbarl›	 1 Aya Kadar	 1-3 Ay 	 3-6 Ay	 6 Ay-1 Y›l	 1 Y›l ve Üstü

Tasarruf Mevduat›	 641.378	 696	 1.099.590	 2.658.900	 591.896	 222.044	 153.080

Döviz Tevdiat Hesab›	 2.312.426	 -	 1.384.685	 2.148.472	 729.741	 901.594	 55.054	

Yurtiçinde Yerleflik Kifliler	 2.160.674	 -	 1.356.653	 2.089.944	 693.033	 358.364	 47.598	

Yurtd›fl›nda Yerleflik Kifliler	 151.752	 -	 28.032	 58.528	 36.708	 543.230	 7.456

Resmi Kurulufllar Mevduat›	 4.759	 -	 9.481	 15.987	 18	 65	 -

Ticari Kurulufllar Mevduat›	 621.638	 -	 1.093.631	 624.907	 32.242	 19.584	 52.010

Di¤er Kurulufllar Mevduat›	 93.522	 -	 115.130	 82.038	 601.532	 280.586	 1.387

K›ymetli Maden Depo Hesab›	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Bankalararas› Mevduat	 47.550	 -	 170.828	 55.203	 35.285	 19.157	 -	

TC Merkez Bankas›	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Yurtiçi Bankalar	 4.247	 -	 164.507	 23.186	 6.696	 13.000	 -	

Yurtd›fl› Bankalar	 2.031	 -	 6.321	 32.017	 28.589	 6.157	 -	

Özel Finans Kurumlar›	 41.272	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Di¤er	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Toplam	 3.721.273	 696	 3.873.345	 5.585.507	 1.990.714	 1.443.030	 261.531

2. 	Mevduat sigortas›na iliflkin bilgiler:

2(i).	Mevduat sigortas› kapsam›nda bulunan ve mevduat sigortas›

limitini aflan tasarruf mevduat›na iliflkin bilgiler:

	Mevduat Sigortas› Kapsam›nda	 Mevduat Sigortas›	

Bulunan		 Limitini Aflan	

Tasarruf Mevduat›	 31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004	 31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Tasarruf Mevduat›	 2.959.159	 2.100.020	 2.408.425	 1.558.455

Tasarruf Mevduat› Niteli¤ini Haiz DTH	 2.072.529	 2.242.348	 2.375.070	 2.285.759

Tasarruf Mevduat› Niteli¤ini Haiz Di¤.H.	 -	 -	 -	 -

Yurtd›fl› fiubelerde Bulunan Yabanc›
Mercilerin Sigortas›na Tabi Hesaplar	 -	 -	 -	 -

K›y› Bankac›l›¤› Bölgelerindeki fiubelerde
Bulunan Yabanc› Mercilerin Sigortas›na
Tabi Hesaplar	 -	 -	 -	 -

Toplam	 5.031.688	 4.342.368	 4.783.495	 3.844.214

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Yurtd›fl› fiubelerde Bulunan Tasarruf Mevduat›	 -	 -

K›y› Bankac›l›¤› Bölgelerindeki fiubelerde Bulunan Tasarruf Mevduat›	 145.421	 222.141

Toplam	 145.421	 222.141

b. 	 Repo ifllemlerinden sa¤lanan fonlara iliflkin bilgiler:

	31 Aral›k 2005		 31 Aral›k 2004		

TP	 YP	 TP	 YP

Yurtiçi ‹fllemlerden	 13.421	 -	 2.142.254	 -	

Mali Kurum ve Kurulufllar	 -	 -	 2.113.397	 -	

Di¤er Kurum ve Kurulufllar	 4.919	 -	 13.002	 -	

Gerçek Kifliler	 8.502	 -	 15.855	 -

Yurtd›fl› ‹fllemlerden	 562	 424.695	 373	 713.563	

Mali Kurum ve Kurulufllar	 -	 424.695	 -	 713.563	

Di¤er Kurum ve Kurulufllar	 562	 -	 352	 -	

Gerçek Kifliler	 -	 -	 21	 -

Toplam	 13.983	 424.695	 2.142.627	 713.563

2(ii).	Mevduat sigortas› kapsam›nda bulunmayan tasarruf mevduat›:
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c.	 Al›nan kredilere iliflkin bilgiler:

	31 Aral›k 2005		 31 Aral›k 2004		

TP	 YP	 TP	 YP

K›sa Vadeli	 61.645	 212.922	 64.290	 708.937

Orta ve Uzun Vadeli	 -	 1.615.296	 -	 97.971

Toplam	 61.645	 1.828.218	 64.290	 806.908

d.	 ‹hraç edilen menkul de¤erlere iliflkin aç›klamalar: 		

Bulunmamaktad›r. 

e. 	 Fonlara iliflkin aç›klamalar: 		

Bulunmamaktad›r.

f. 	 Muhtelif borçlara iliflkin aç›klamalar:

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Al›nan Nakdi Teminatlar›n Tutar›	 35.368	 38.321

		Al›nan nakdi teminatlar kredilendirme ifllemleri ile ilgilidir.

g. 	 Di¤er yabanc› kaynaklara iliflkin bilgiler: 	
Bilançonun di¤er yabanc› kaynaklar kalemi bilanço d›fl› taahhütler hariç bilanço 	

toplam›n›n %10’unu aflmamaktad›r.

h. 	 Ödenecek vergi, resim, harç ve primlere iliflkin aç›klamalar:	

1. Vergilere iliflkin bilgiler:

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

 Menkul Sermaye ‹rad› Vergisi	 19.299	 27.656

Gayrimenkul Sermaye ‹rad› Vergisi	 183	 161

BSMV	 13.345	 12.310

Kambiyo Muameleleri Vergisi	 1.098	 1.339

Ödenecek Katma De¤er Vergisi	 593	 279

Di¤er	 6.988	 6.570

Toplam	 41.506	 48.315

2. 	Primlere iliflkin bilgiler:	

Bulunmamaktad›r.

i.	 Faktoring borçlar›na iliflkin aç›klamalar:		

Bulunmamaktad›r.

j.	 Finansal kiralama sözleflmelerine iliflkin bilgiler:

1.	 Finansal kiralama sözleflmelerinde kira taksitleri kiralanan mal bedeli,

piyasa faiz oranlar› ve finansman›n vadesine göre belirlenmektedir.

Finansal kiralama sözleflmeleriyle ilgili Banka’ya önemli yükümlülükler

getiren hükümler bulunmamaktad›r.

2. 	Finansal kiralama sözleflmeleri ile ilgili olarak dönem içerisinde herhangi bir

de¤ifliklik olmam›flt›r.

3. 	Finansal kiralama ifllemlerinden do¤an yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar:

4. 	Banka’n›n faaliyet kiralamas› ifllemleri önemlilik arz etmemektedir.

5. 	Sat›fl ve geri kiralama ifllemleri bulunmamaktad›r.

k. 	 Faiz ve gider reeskontlar›na iliflkin bilgiler:

	31 Aral›k 2005		 31 Aral›k 2004		

TP	 YP	 TP	 YP

Mevduat Faiz Reeskontlar›	 160.214	 42.876	 118.095	 16.772

Kullan›lan Kredi Faiz Reeskontlar›	 3.807	 5.301	 3.147	 4.618

Tahviller Faiz Reeskontlar›	 -	 -	 -	 -

Repo ‹fllemleri Faiz Reeskontlar› 	 16	 5.859	 1.335	 9.144

Türev Finansal Araçlar Reeskontlar›	 -	 1.074	 434	 11.828	

Faiz ve Gider Reeskontlar›	 -	 136	 -	 -	

Kur Gider Reeskontlar›	 -	 938	 434	 11.828

Finansal Kiralama Gider Reeskontlar›	 -	 -	 -	 -

Faktoring  Borçlar›na ‹liflkin Reeskontlar	 -	 -	 -	 -

Di¤er Faiz ve Gider Reeskontlar›	 45.433	 3.323	 14.158	 23

Toplam	 209.470	 58.433	 137.169	 42.385

	31 Aral›k 2005		 31 Aral›k 2004		

Brüt	 Net	 Brüt	 Net

1 Y›ldan Az	 15.712	 14.880	 11.425	 10.821

1 - 4 Y›l Aras›	 892	 861	 32	 27

4 Y›ldan Fazla	 -	 -	 -	 -

Toplam	 16.604	 15.741	 11.457	 10.848
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l. 	 Karfl›l›klara ve sermaye benzeri kredilere iliflkin aç›klamalar:

1.	 Genel karfl›l›klara iliflkin bilgiler:

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Genel Karfl›l›klar			

I. Grup Kredi ve Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar	 249.557	 61.475	

II. Grup Kredi ve Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar 	 43.596	 633	

Gayrinakdi Krediler ‹çin Ayr›lanlar	 83.331	 12.305	

Di¤er	 -	 -	

Toplam	 376.484	 74.413

2.	 Dövize endeksli krediler kur fark› karfl›l›klar›na iliflkin bilgiler: 	
Dövize endeksli kredi kur fark› karfl›l›¤› 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 	

1.973 bin YTL’dir (31 Aral›k 2004: 2.457 bin YTL).

3.	 K›dem ve ihbar tazminatlar›na iliflkin yükümlülükler:

	Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (“TBMM”) 2 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilen 

5387 say›l› Bankac›l›k Kanunu’nun Geçici 23 üncü maddesi, Vak›f benzeri sand›klar›n 

herhangi bir iflleme gerek kalmaks›z›n bu maddenin yay›m tarihinden itibaren üç y›l 

içinde Sosyal Sigorta Kurumu’na (“SSK”) devredilmesini öngörmektedir. 22 Temmuz 

2005 tarihinde, Bankac›l›k Kanunu’nun Geçici 23 üncü maddesi Cumhurbaflkan› 

taraf›ndan veto edilerek bir kez daha görüflülmek üzere TBMM’ye geri gönderilmifltir.

4.	 Emeklilik haklar›ndan do¤an yükümlülükler:			

4(i).	SSK’ya istinaden kurulan sand›klar için yükümlülükler:

	31 Aral›k 2003	 31 Aral›k 2004	 31 Aral›k 2005

Karfl›l›k Tutar›	 -	 -	 330.741

Fiili ve Teknik Aç›k Tutar›	 -	 -	 551.236

Karfl›l›k Oran›	 -	 -	 % 60

	2000	 2001	 20002	 2003	 2004	 2005

Fiili K›dem ve ‹hbar Tazminat› Ödemesi	 2.556	 6.018	 4.663	 7.467	 6.116	 6.896

K›dem ve ‹hbar Tazminat› Yükümlülü¤ü	 55.697	 79.496	 116.289	 143.409	 152.823	 184.379

Fiili Ödeme Oran›	 %4,59	 %7,57	 %4,01	 %5,21	 %4,00	 %3,74

K›dem ve ‹hbar Tazminat› Karfl›l›¤› Oran›	 -	 -	 -	 -	 %5,08	 %4,91

Muhtemel K›dem ve ‹hbar Tazminat›

Yükümlülü¤ü Karfl›l›¤›	 -	 -	 -	 -	 9.002	 9.284

Söz konusu Bankac›l›k Kanunu, ilgili Geçici 23 üncü madde de¤ifltirilmeden 19 Ekim 

2005 tarihinde TBMM’de kabul edilmifltir. Cumhurbaflkan›, Geçici 23 üncü maddeyle 

ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne baflvurma hakk›n› 2 Kas›m 2005 tarihi itibariyle 

kullanm›flt›r.	

Söz konusu madde, yukar›da anlat›lan kapsamda, devir ifllemleriyle ilgili olarak genel 

çerçeveyi ve aktüeryal hesaplamada kullan›lacak olan teknik faiz oran›n›n hesaplanma 

yöntemini belirlemifltir. Yükümlülük hesaplamas›nda esas al›nacak yöntem ve di¤er 

parametreler ile ilgili olarak Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› koordinasyonunda 

çal›flmalara bafllanm›flt›r.	

Banka çal›flanlar›n›n üyesi bulunduklar› Vakf›n 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 14 fiubat 

2006 tarihli aktüer raporuna göre; aktüeryal bilançosu 551.236 bin YTL tutar›nda teknik 

aç›k vermifl olup Banka, bu teknik aç›kla ilgili olarak 2007 y›l› sonuna kadar tamam›na 

karfl›l›k ay›rmak suretiyle 330.741 bin YTL tutar›ndaki karfl›l›¤› mali tablolar›na yans›tm›flt›r. 

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle aktüer raporunda yer alan aktüeryal bilançonun hesaplanmas› 

esnas›nda Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› koordinasyonunda ilgili komisyonun 

yapt›¤› çal›flmalarda belirlendi¤i üzere %10,24 oran›nda teknik faiz ve CSO 1980 yaflam 

tablosu dikkate al›nm›flt›r.	

6 no’lu “F. Di¤er aç›klama ve dipnotlar” bölümün “I. Banka’n›n faaliyetlerine iliflkin 

di¤er aç›klamalar” bendinin 1. no’lu f›kras›nda da aç›klanan Hisse Al›m Sözleflmesi’ne 

göre Banka’n›n, Vakf›n SSK’ya devri halinde ödemekle yükümlü olaca¤› tutar›n 

350 milyon Euro’dan az olmas› durumunda, Çukurova Grubu’nun Banka’ya olan 

borçlar›n›n, 350 milyon Euro ile ödenecek tutar aras›ndaki fark›n %50’si tutar›nda 

indirilmesi öngörülmektedir. Bu bölümün “XI. Bilanço sonras› hususlara iliflkin aç›klama 

ve dipnotlar” bendinin 1.c. no’lu f›kras›nda da aç›kland›¤› üzere, Banka’n›n dolayl› olarak 

ço¤unluk hissesine sahip KFS, bu suretle Banka’n›n Çukurova Grubu kredi borçlar›na 

herhangi bir indirim yapmas› halinde yap›lacak bu indirim tutar›na tekabül eden miktar› 

Banka’ya ödeyece¤ini kay›ts›z flarts›z, gayri kabülü rücu olarak kabul ve taahhüt etmifltir.

4 (ii).	Banka çal›flanlar› için emeklilik sonras› hak sa¤layan her çeflit vak›f, 

sand›k gibi örgütlenmeler için yükümlülükler: Yoktur.
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5.	  Di¤er karfl›l›klara iliflkin bilgiler:

5 (i).	 Muhtemel riskler için ayr›lan karfl›l›klara iliflkin bilgiler: 	

Banka, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle afla¤›da belirtilen konularla ilgili 

karfl›l›klar› mali tablolar›na yans›tm›flt›r;

-	 16.161 bin YTL tutar›nda, ihtiyatl›l›k ilkesi gere¤i, Banka aleyhine 

sonuçlanmas› muhtemel süregelen davalar, 

-	 73.506 bin YTL tutar›nda, devam eden çeflitli vergi incelemeleri,

-	 29.574 bin YTL tutar›nda, ihracat taahhüt aç›¤› bulunan takipteki kredi 

müflterilerinin, taahhütlerini kapama potansiyellerinin incelenmesi ve 

de¤erlendirilmesi sonucu oluflabilecek olas› yükümlülük.

5(ii).	 Di¤er karfl›l›klara iliflkin bilgiler: Banka, 42.488 bin YTL (31 Aral›k 2004: 

6.846 bin YTL) tutar›nda Worldpuan karfl›l›¤›, 15.716 bin YTL tutar›nda 

izin karfl›l›¤›, 2.481 bin YTL (31 Aral›k 2004: 5.970 bin YTL) tutar›nda 

kredi kartlar› kay›p ve çal›nt› karfl›l›¤›, Vak›f ile ilgili %10 teknik faize 

göre oluflmufl olan 330.741 bin YTL tutar›ndaki teknik aç›k ile ilgili 

ayr›lm›fl olan karfl›l›¤›, ve 30.787 bin YTL (31 Aral›k: 9.834 bin YTL) 

tutar›nda tazmin edilmemifl gayrinakdi kredi karfl›l›¤›n› mali tablolara 

yans›tm›flt›r.

6. 	Sermaye benzeri kredilere iliflkin bilgiler:	
Bulunmamaktad›r.

m.	 Özkaynaklara iliflkin bilgiler:

1. 	Ödenmifl sermayenin gösterimi (Nominal olarak; enflasyona göre
düzeltilmemifl tutarlar):

2.	 Ödenmifl sermaye tutar›, bankada kay›tl› sermaye sisteminin uygulan›p 
uygulanmad›¤› hususunun aç›klanmas› ve bu sistem uygulan›yor ise 
kay›tl› sermaye tavan› (Nominal olarak; enflasyona göre düzeltilmemifl 
tutarlar): 	
Banka’da kay›tl› sermaye sistemi uygulanmamaktad›r.

3.	 Cari dönem içinde yap›lan sermaye art›r›mlar› ve kaynaklar› ile artt›r›lan 
sermaye pay›na iliflkin di¤er bilgiler:	
Bulunmamaktad›r.

4.	 Cari dönem içinde yeniden de¤erleme fonlar›ndan sermayeye ilave 
edilen k›sma iliflkin bilgiler:	
Bulunmamaktad›r.

5.	 Son mali y›l›n ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan 
sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amac› ve bu taahhütler için 
gerekli tahmini kaynaklar:	
Bulunmamaktad›r.

6.	 Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyazlara
iliflkin özet bilgiler:	
Bulunmamaktad›r.

n.	 Hisse senedi ihraç primleri, hisseler ve sermaye araçlar›:

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Hisse Senedi Say›s› (Bin)	 752.344.693	 752.344.693

‹mtiyazl› Hisse Senedi	 -	 -

Hisse Senedi ‹hraç Primi	 10.781	 10.781

Hisse Senedi ‹ptal Kâr›	 -	 -

Di¤er Sermaye Araçlar›	 -	 -

		31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004

Hisse Senedi Karfl›l›¤›	 752.345	 752.345

‹mtiyazl› Hisse Senedi Karfl›l›¤›	 -	 -
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o.	 Menkul de¤erler de¤er art›fl fonuna iliflkin aç›klamalar:

1(i).	 Menkul de¤erler de¤er art›fl fonuna iliflkin bilgiler:

	31 Aral›k 2005		 31 Aral›k 2004		

TP	 YP	 TP	 YP

‹fltirakler ve Ba¤l› Ortakl›klardan	 1.846	 50.175	 994.592	 -

Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden	 16.265	 83.830	 187.987	 79.938

Yap›sal Pozisyona Konu  Edilen

Menkul De¤erlerden	 -	 -	 -	 -

Toplam	 18.111	 134.005	 1.182.579	 79.938

1(ii).	 Menkul de¤erler de¤er art›fl fonunun yabanc› para menkul de¤erlere 

ait olan bölümüne iliflkin bilgi: Menkul de¤erler de¤er art›fl fonunun 

yabanc› para menkul de¤erlere ait olan bölümü, mali tablolarda “Sat›lmaya 

Haz›r Menkul De¤erler” hesab›nda s›n›flanm›fl Eurobond’lar›n rayiç 

de¤erleri ile “Etkin faiz (iç verim) oran› yöntemi”ne göre hesaplanan 

iskonto edilmifl de¤erleri aras›ndaki farktan ve ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerin 

özsermaye yöntemine göre de¤erlenen tutarlar› ile elde etme maliyeti 

aras›ndaki de¤er art›fl›ndan oluflmaktad›r.

2.	 Yabanc› para ifltirakler, ba¤l› ortakl›klar, sat›lmaya haz›r menkul de¤er 
niteli¤indeki hisse senetlerine iliflkin kur art›fllar›n›n mali tablolardaki 
gösterim flekline iliflkin bilgiler:	
Yabanc› para ifltirakler, ba¤l› ortakl›klar özsermaye yöntemi kullan›larak 

muhasebelefltirilmifl olup, sat›lmaya haz›r menkul de¤er niteli¤indeki hisse 

senetleri yabanc› para cinsinden elde etme bedellerinin bilanço tarihindeki 

döviz kurlar› ile de¤erlenmesi ile gösterilmektedir. Oluflan kur farklar› “kambiyo 

ifllemleri kâr/zarar›” hesab›nda muhasebelefltirilmektedir ve gelir tablosunda 

yans›t›lmaktad›r. 

3.	 “Döviz Kurlar›ndaki De¤iflmelerin Etkilerinin Muhasebelefltirilmesi” 
esaslar›n›n ilk kez uyguland›¤› zaman, ilgili tutar›n saptanamad›¤› 
durumlar hariç olmak üzere, geçmifl dönemlerden gelen ve özkaynaklara 
dahil edilmifl birikmifl kur fark› tutar›: 	
Bulunmamaktad›r.

p.	 Yeniden de¤erleme fonuna iliflkin bilgiler:	
Banka’n›n sat›lmaya haz›r portföyünde bulunan Turkcell ve Turkcell Holding hisse 

senetleri, Banka ile Çukurova Grubu flirketleri aras›nda 28 Eylül 2005 tarihinde 

imzalanan Turkcell Opsiyon sözleflmesi uyar›nca 25 Kas›m 2005 tarihinde

1.638.001 bin YTL bedelle sat›lm›flt›r. Bu sat›fl sonucunda oluflmufl olan 

1.144.318 bin YTL tutar›ndaki sat›fl kâr› sermayeye eklenmek suretiyle yeniden 

de¤erleme fonu hesab›nda s›n›fland›r›lm›fl olup Banka yönetim kurulunun 22 

Aral›k 2005 tarihinde yap›lan toplant›s›nda Banka sermayesinin 752.345 bin 

YTL’den 1.896.663 bin YTL’ye ç›kar›lmas›na, artt›r›lan bu tutar›n tamam›n›n ifltirak 

sat›fl kazanc›ndan karfl›lanmas›na ve bu amaçla ana sözleflmenin 8. maddesinin 

de¤ifltirilmesi ve ana sözleflmeye geçici madde ilave edilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

r. 	 Yeniden de¤erleme de¤er art›fl›na iliflkin bilgiler:	
Bulunmamaktad›r.

s. 	 Yasal yedeklere iliflkin bilgiler:	
Bulunmamaktad›r.

t.	 Ola¤anüstü yedekler ve di¤er özkaynak kalemlerine iliflkin bilgiler: 	
Bulunmamaktad›r.

u. 	 Sermayede ve/veya oy hakk›nda %10 ve bunun üzerinde paya sahip kifli 
ve kurulufllara iliflkin aç›klamalar:

Ad Soyad/	 Pay Tutarlar›		 Ödenmifl Paylar	 Ödenmemifl
Ticari Ünvan›	 (Nominal)	 Pay Oranlar›	 (Nominal)	 Paylar

Koçbank A.fi.	 432.046.934.621	 %57,4	 432.046.934.621	 -

v.	 Kâr da¤›t›m›:	
Bulunmamaktad›r.

III.	 GEL‹R TABLOSUNA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR

a.	 Faiz gelirlerine iliflkin bilgiler:	

1. 	‹fltirak ve ba¤l› ortakl›klardan al›nan faiz gelirlerine iliflkin bilgiler:

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klardan Al›nan Faizler	 15.954	 18.649

	2. 	Finansal kiralama gelirlerine iliflkin bilgiler:		
Bulunmamaktad›r.
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	31 Aral›k 2005		 31 Aral›k 2004		

TP	 YP	 TP	 YP

Ters Repo ‹fllemlerinden Al›nan Faizler	 -	 -	 -	 494

4. 	Faktoring alacaklar›ndan al›nan faizlere iliflkin bilgi:	

Bulunmamaktad›r.

	4.	 Repo ifllemlerine verilen faiz tutar›:

	Repo ifllemlerine verilen faizler Gelir Tablosu’nda “Para piyasas›na verilen 

faizler” hesab›nda yer almaktad›r. 

5. 	Faktoring ifllemlerinden borçlara verilen faizlere iliflkin bilgi:		

Bulunmamaktad›r.

c.	 Di¤er faaliyet gelirlerine iliflkin bilgiler: 	
Di¤er faaliyet gelirleri aras›nda ola¤and›fl› kalemlerden kaynaklanan gelirler 

bulunmamaktad›r.

d.	 Kredi ve di¤er alacaklara iliflkin karfl›l›k giderleri:

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Kredi ve Di¤er Alacaklara ‹liflkin Özel Karfl›l›klar	 327.234	 82.134	

III. Grup Kredi ve Alacaklar	 24.981	 13.574	

IV. Grup Kredi ve Alacaklar	 77.890	 7.716	

 V. Grup Kredi ve Alacaklar	 224.363	 60.844

Genel Kredi Karfl›l›k Giderleri	 302.071	 18.021

Muhtemel Riskler ‹çin Ayr›lan Serbest Karfl›l›k Giderleri	 119.241	 -

Dövize Endeksli Krediler Kur Fark› Giderleri	 -	 2.702

Menkul De¤erler De¤er Düflüklü¤ü Giderleri	 462.917	 205.127	

Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler	 2.459	 3.130	

Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler	 460.458	 201.997

De¤er Düflüfl Karfl›l›¤› Giderleri	 345.113	 19.158	

‹fltirakler	 8.647	 17.265	

Ba¤l› Ortakl›klar	 336.466	 -	

Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›klar	 -	 -	

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler	 -	 1.893

Di¤er (*)	 23.030	 5.256

Toplam	 1.579.606	 332.398

(*)	 Di¤er kalemi tazmin edilmemifl ve nakde dönüflmemifl gayri nakdi kredi karfl›l›¤›ndan oluflmaktad›r.

b. 	 Faiz giderlerine iliflkin bilgiler: 	

1.	 ‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klara verilen faiz giderlerine iliflkin bilgiler:

	2.	 Finansal kiralama giderlerine iliflkin bilgiler:

	3.	 Mevduata ödenen faizin vade yap›s›na göre gösterimi:

	3. 	Ters repo ifllemlerinden al›nan faizler:

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klara Verilen Faizler	 3.325	 6.147

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Finansal Kiralama Giderleri	 1.592	 1.283

	31 Aral›k 2005		 31 Aral›k 2004		

TP	 YP	 TP	 YP

Repo ‹fllemlerine Verilen Faizler	 224.839	 29.838	 449.316	 39.430

		Vadeli Mevduat		

Vadesiz	 1 Aya 	 3 Aya	 6 Aya	 1 Y›la 	 1 Y›ldan
Hesap Ad›	  Mevduat	 Kadar	 Kadar	 Kadar	 Kadar	 Uzun	 Toplam

Türk Paras›								

Bankalar Mevduat›	 9.239	 24.993	 8.076	 5.162	 2.803	 -	 50.273	

Tasarruf Mevduat›	 106	 174.219	 294.870	 105.015	 64.799	 28.893	 667.902	

Resmi Mevduat	 2	 2.034	 1.237	 9	 5	 -	 3.287	

Ticari Mevduat	 97	 84.690	 63.964	 6.332	 4.048	 307	 159.438	

Di¤er Mevduat	 90	 20.698	 56.474	 165.997	 46.913	 1.364	 291.536	

7 Gün ‹hbarl› Mevduat	 -	 169	 -	 -	 -	 -	 169

Toplam	 9.534	 306.803	 424.621	 282.515	 118.568	 30.564	 1.172.605

Yabanc› Para								

DTH	 21.316	 52.134	 69.712	 26.355	 38.002	 1.994	 209.513	

Bankalararas› Mevduat	 72	 -	 -	 -	 -	 -	 72	

7 Gün ‹hbarl› Mevduat	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

K›ymetli Maden	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Toplam	 21.388	 52.134	 69.712	 26.355	 38.002	 1.994	 209.585

Genel Toplam	 30.922	 358.937	 494.333	 308.870	 156.570	 32.558	 1.382.190
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e.	 Di¤er faaliyet giderlerine iliflkin bilgiler:

1.	 Di¤er faaliyet giderlerine iliflkin bilgiler:

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Personel Giderleri	 439.118	 397.095

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›	 282	 2.092

Banka Sosyal Yard›m Sand›¤› Varl›k Aç›klar› Karfl›l›¤›	 330.741	 -

Maddi Duran Varl›k Amortisman Giderleri	 255.397	 170.849

Maddi Olmayan Duran Varl›k Amortisman Giderleri	 29.064	 27.598

Di¤er ‹flletme Giderleri	 423.511	 316.649	

Bak›m ve Onar›m Giderleri	 14.698	 12.752	

Reklam ve ‹lan Giderleri	 99.143	 136.909	

Di¤er Giderler	 309.670	 166.988

Aktiflerin Sat›fl›ndan Do¤an Zararlar	 3.492	 49.830

Faaliyet Kiralama Giderleri	 18.050	 17.415

Di¤er (*)	 1.934.428	 259.813

Toplam	 3.434.083	 1.241.341

(*) 	 Di¤er kalemi 32.652 bin YTL (31 Aral›k 2004: 50.182 bin YTL) tutar›nda tasarruf mevduat› sigorta fonundan, 
21.645 bin YTL (31 Aral›k 2004: 42.863 bin YTL) tutar›nda vergi, resim ve harçlardan, 622.030 bin YTL tutar›nda 
gayrimenkullerin de¤er düflüfl karfl›l›¤›ndan, 81.931 bin YTL (31 Aral›k 2004: 146.189 bin YTL) tutar›nda elden ç›kar›lacak 
gayrimenkullerin de¤er düflüfl karfl›l›¤›ndan, 483.340 bin YTL tutar›nda bir kamu kuruluflundan alacak için ayr›lan de¤er 
düflüfl karfl›l›¤›ndan, 399.539 bin YTL tutar›nda Çukurova Grubuna yap›lan indirim tutar›ndan, 15.716 bin YTL tutar›nda 
personel izin yükümlülü¤ü karfl›l›¤›ndan, 182.748 bin YTL tutar›nda maddi duran varl›k düzeltmesinden ve 94.827 bin 
YTL (31 Aral›k 2004: 20.579 bin YTL) tutar›nda di¤er giderlerden oluflmaktad›r.

2.	 Ola¤and›fl› kalemlerden kaynaklanan giderlerin niteli¤i ve miktar›: 		

Bulunmamaktad›r.

3.	 fierefiye ile ilgili bilgiler:

3(i).	fierefiye amortisman› ile ilgili bilgi: fierefiye ve flerefiye amortisman› 

bulunmamaktad›r.

3(ii).	Negatif flerefiye ile ilgili bilgi: Negatif flerefiye bulunmamaktad›r.

f.	 Ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerden elde edilen gelir ve giderler:

1.	 Ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerden elde edilen gelir ve giderler (*):

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Ba¤l› Ortakl›klara ‹liflkin Kâr ve Zarar (+/-)	 1.386	 23.850

‹fltiraklere ‹liflkin Kâr ve Zarar (+/-)	 782	 757

Toplam	 2.168	 24.607

(*) 	 ‹fltirak ve ba¤l› ortakl›klardan al›nan temettü gelirlerini göstermektedir.

2.	 Özsermaye yönteminin kullan›ld›¤› ifltiraklerdeki yat›r›mlardan do¤an 
kâr ya da zarardaki pay:	
‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klar özsermaye yöntemine göre de¤erlenmifl olup, 

bu de¤erleme sonucu oluflan 49.324 bin YTL tutar›ndaki de¤er art›fl› özsermaye 

alt›ndaki “menkul de¤erler de¤er art›fl fonu”nda, 292.711 bin YTL tutar›ndaki 

de¤er azal›fllar› ise “ifltirak ve ba¤l› ortakl›klar de¤er düflüfl karfl›l›¤› giderleri” 

hesab›nda izlenmektedir.

3.	 Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubundaki gerçek ve tüzel kiflilerle yap›lan 
ifllemlerden kaynaklanan kâr ve zarara iliflkin bilgiler: 	
Söz konusu bilgiler ayn› bölümün “VIII. Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubu ile 

ilgili aç›klama ve dipnotlar” bendinde aç›klanm›flt›r. 

g.	 Vergi karfl›l›¤›na iliflkin aç›klamalar:

1.	 30 Aral›k 2003 tarihli ve 25332 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 5024 say›l› 

Kanun ile 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi esaslar›n›n 

uygulanmas›n› esas alan vergi mevzuat› yürürlü¤e girmifltir. Kanun’a göre 

Toptan Eflya Fiyat Endeksi’ndeki (TEFE) art›fl›n, son 36 ayda %100’den ve 

son 12 ayda %10’dan yüksek olmas› halinde kurumlar vergisi matrah› enflasyon 

muhasebesi düzeltmesini de dikkate alacak flekilde hesaplanacakt›r. Buna 

göre 2004 y›l› için enflasyon muhasebesi uygulamas› flartlar› gerçekleflmifl 

ve 30 Haziran 2004 tarihi itibariyle vergi karfl›l›¤› hesaplamas›nda enflasyon 

düzeltmeleri dikkate al›nm›flt›r.	

19 Nisan 2005 tarihinde yay›mlanan 18 say›l› Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 

5024 say›l› Kanun’da belirtilen her iki flart›n birlikte ortadan kalkmas› nedeniyle 

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon düzeltmesi uygulamas›na son 

verilmifltir. 

2.	 Hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmifl vergi geliri ya da 
giderine iliflkin aç›klamalar:	
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle Banka’n›n 171.426 bin YTL tutar›nda ertelenmifl 

vergi geliri bulunmaktad›r.

3.	 Geçici farklar›n oluflmas›ndan veya kapanmas›ndan kaynaklanan 
ertelenmifl vergi geliri ya da giderine iliflkin aç›klamalar:	
Geçici farklar›n oluflmas›ndan kaynaklanan 319.320 bin YTL ertelenmifl vergi 

geliri ve geçici farklar›n oluflmas›ndan kaynaklanan 147.894 bin YTL ertelenmifl 

vergi gideri olmak üzere net 171.426 bin YTL tutar›nda ertelenmifl vergi geliri 

bulunmaktad›r.
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4.	 Geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnalar› itibariyle gelir 
tablosuna yans›t›lan ertelenmifl vergi geliri ya da giderine iliflkin 
aç›klamalar:	
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle, 106.477 bin YTL olan mali zarar üzerinden 

31.943 bin YTL tutar›nda ertelenmifl vergi geliri, gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r. 

Söz konusu mali zarar Banka’n›n 5 y›ll›k ifl planlar› ile iliflkilendirilmifltir.

h.	 Net dönem kâr ve zarar›na iliflkin aç›klamalar:	
Banka, 31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren y›la iliflkin mali tablolar›nda, bir tak›m 

varl›klar›n› gerçekleflebilir de¤erlerine getirmifl ve gerçekleflmesi muhtemel flarta 

ba¤l› yükümlülüklerine karfl›l›k ay›rm›flt›r. ‹lgili notlarda detaylar› aç›klanan bu 

karfl›l›klar ve de¤er düflüklükleri karfl›l›l›klar› sonucunda cari dönem zarar› 2.996.274 

bin YTL olarak gerçekleflmifl olmas›na ra¤men, Banka, bankac›l›k faaliyetlerinden 

gelir yaratabilmektedir.

i.	 Cari dönemde önemli etkide bulunan veya takip eden dönemlerde önemli 
etkide bulunmas› beklenen muhasebe tahminindeki bir de¤iflikli¤in niteli¤i 
ve tutar›: 	
Banka, menkuller ve özel maliyetler kalemleri içinde yer alan maddi duran 

varl›klar›n›n ve tüm maddi olmayan duran varl›klar›n›n amortisman ömürlerini 5 

y›l olarak de¤ifltirmifl ve 148.381 bin YTL tutar›ndaki fark› gelir tablosu ile 

iliflkilendirmifltir.

IV.	 NAZIM HESAPLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR

a.	 fiarta ba¤l› yükümlülüklerle ilgili bilgiler:

1.	 Birlikte kontrol edilen ortakl›klarla ilgili flarta ba¤l› yükümlülükler: 	
Bulunmamaktad›r.

2.	 fiarta ba¤l› varl›k ve yükümlülüklerin muhasebelefltirilmesi
afla¤›daki esaslara göredir:	
fiarta ba¤l› varl›k için; flart›n gerçekleflme olas›l›¤› kesine yak›nsa bu varl›k 

muhasebelefltirilerek mali tablolara yans›t›l›r; flart›n gerçekleflme olas›l›¤› fazla 

ise bu varl›k dipnotlarda aç›klan›r. fiarta ba¤l› yükümlülük için flart›n gerçekleflme 

olas›l›¤› fazla ise ve güvenilir olarak ölçülebiliyorsa karfl›l›k ayr›larak mali tablolara 

yans›t›l›r; flart›n gerçekleflme olas›l›¤› güvenilir olarak ölçülemiyorsa bu 

yükümlülük dipnotlarda aç›klan›r. fiarta ba¤l› yükümlülük için, flart›n gerçekleflme 

olas›l›¤› yoksa veya az ise bu yükümlülük dipnotlarda aç›klan›r.

	

Banka taraf›ndan aç›lan ve takip edilen toplam dava ve takip adedi 728 ve 

bunlar›n toplam tutar› 273.206 bin YTL, 18.921 bin USD, 35 bin EUR, 146 

bin DEM, 4 bin GBP’dir.	

Banka aleyhine aç›lan toplam dava ve takip adedi 367 ve bunlar›n toplam 

tutar› ise 30.050 bin YTL, 8.153 bin USD, 169 bin EUR, 26 bin CHF, 514 bin 

DEM ve 338 bin GBP’dir. Banka yönetimi bu davalarla ilgili olarak ihtiyatl›l›k 

ilkesi gere¤i 16.161 bin YTL tutar›nda karfl›l›k ay›rm›fl olup; bu karfl›l›klar 

bilançoda “Di¤er karfl›l›klar” kalemi içerisinde s›n›fland›r›lm›flt›r.

b.	 Türev finansal araçlara iliflkin bilgiler:

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Al›m Sat›m Amaçl› ‹fllemlerin Türleri		

Döviz ile ‹lgili Türev ‹fllemler (I)	 177.618	 1.507.351	

Vadeli Döviz Al›m Sat›m ‹fllemleri	 108.131	 86.523	

Swap Para Al›m Sat›m ‹fllemleri	 65.443	 1.291.651	

Futures Para ‹fllemleri	 -	 -	

Para Al›m Sat›m Opsiyonlar›	 4.044	 129.177

Faiz ile ‹lgili Türev ‹fllemler (II)	 4.615	 6.337	

Vadeli Faiz Sözleflmesi Al›m Sat›m ‹fllemleri	 -	 -	

Swap Faiz Al›m Sat›m ‹fllemleri	 4.615	 6.337	

Faiz Al›m Sat›m Opsiyonlar›	 -	 -	

Futures Faiz Al›m Sat›m ‹fllemleri	 -	 -

Di¤er Al›m Sat›m Amaçl› Türev ‹fllemler (III)	 -	 289.535

A.Toplam Al›m Sat›m Amaçl› Türev ‹fllemler (I+II+III)	 182.233	 1.803.223

Riskten Korunma Amaçl› Türev ‹fllem Türleri	 -	 -	

Rayiç De¤er De¤iflikli¤i Riskinden Korunma Amaçl›	 -	 -	

Nakit Ak›fl Riskinden Korunma Amaçl›	 -	 -

 	 YP Üzerinden Yap›lan ‹fltirak Yat›r›mlar› Riskinden

   	 Korunma Amaçl›	 -	 -	

B.Toplam Riskten Korunma Amaçl› Türev ‹fllemler	 -	 -

Türev ‹fllemler Toplam› (A+B)	 182.233	 1.803.223
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	Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile ilgili olarak; ayr› ayr› vadeli ifllem ve 

opsiyon sözleflmesi cinsi baz›nda, ilgili miktarlar da belirtilmek suretiyle sözleflmelerin 

cinsi, yap›l›fl amac›, riskin niteli¤i, risk yönetim stratejisi, riske karfl› korunma 

iliflkisi, bankan›n mali durumuna muhtemel etkileri, nakit ak›m›n›n zaman›, önceden 

gerçekleflece¤i tahmin edilen ve bu tahmine dayan›larak muhasebelefltirilen, 

ancak gerçekleflmeyece¤i anlafl›lan ifllemlerin gerçekleflmemesinin nedenleri, 

sözleflmeler nedeniyle cari dönemde gelir tablosu ile iliflkilendirilmeyen gelir ve 

giderler hakk›nda bilgiler: Riske karfl› korunma amaçl› ifllemlere iliflkin gelir tablosu 

ile iliflkilendirilmeyen gelir ve giderler yoktur.

c.	 Bilanço d›fl› yükümlülüklere iliflkin aç›klama:

1.	 Gayri kabili rücu nitelikteki taahhütlerin türü ve miktar›:	

7.752.665 bin YTL (31 Aral›k 2004: 5.789.312 bin YTL) tutar›nda kredi kartlar›na 

verilen harcama limiti taahhüdü ve 903.218 bin YTL (31 Aral›k 2004: 

809.132 bin YTL) tutar›nda çek yapraklar› için ödeme taahhüdü bulunmaktad›r.

2.	 Bilanço d›fl› kalemlerden kaynaklanan muhtemel zararlar›n ve 

taahhütlerin yap›s› ve tutar›: 	

Bilanço d›fl› kalemlerden kaynaklanan muhtemel zararlar bulunmamaktad›r. 

Bilanço d›fl› yükümlülüklerden oluflan taahhütler “Bilanço D›fl› Yükümlülükler 

Tablosu”nda gösterilmifltir.

2(i).	Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar 

ve di¤er akreditifler dahil gayrinakdi krediler:

		31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004

Banka kabul kredileri  	 164.109	 149.361

Akreditifler	 1.178.128	 1.323.885

Di¤er garantiler   	 244.833	 168.575

Toplam	 1.587.070	 1.641.821

2(ii).	Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri ifllemler:

		31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004

Geçici teminat mektuplar›	 556.895	 353.265

Kesin teminat mektuplar›	 4.751.233	 4.865.716

Avans teminat mektuplar›	 894.252	 742.771

Gümrüklere verilen teminat mektuplar›	 719.302	 658.611

Di¤er teminat mektuplar›	 948.210	 1.130.913

Toplam	 7.869.892	 7.751.276

d.	 Bilanço d›fl› yükümlülüklerin yo¤unlaflmas›: 	
Sektörel bazda risk yo¤unlaflmas› bu bölümün h no’lu f›kras›nda belirtilmektedir. 

‹lgili dipnottan da görülece¤i gibi risklerin herhangi bir sektörde yo¤unlaflmas› 

söz konusu olmay›p, ülkenin bafll›ca geliflmifl sektörleri olan imalat, sanayi, inflaat 

ve finans sektörleri a¤›rl›kl› olmak üzere da¤›n›k bir gayrinakdi risk yap›s› mevcuttur.

		31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004

Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Aç›lan Gayrinakdi Krediler	 950.710	 1.119.358	

Bir Y›l veya Daha Az Süreli As›l Vadeli	 101.896	 103.096	

Bir Y›ldan Daha Uzun Süreli As›l Vadeli 	 848.814	 1.016.262

Di¤er Gayrinakdi Krediler	 8.506.252	 8.273.739

Toplam	 9.456.962	 9.393.097

2.	 Maddi duran varl›k üzerindeki rehin, ipotek ve varsa di¤er k›s›tlamalar, 
maddi duran varl›k al›m› için verilen taahhütler:	
Bu bölümün “XI. Bilanço sonras› hususlara iliflkin aç›klama ve dipnotlar” 

bendinin 1.b. no’lu f›kras›nda aç›klanan ve Banka ile Çukurova Grubu flirketleri 

aras›nda imzalanan “Bankac›l›k D›fl› Varl›klara ‹liflkin Opsiyon Sözleflmesi” 

d›fl›nda kalan maddi duran varl›klar›n üzerinde rehin, ipotek veya di¤er 

k›s›tlamalar yoktur. Maddi duran varl›k al›m› için verilen taahhütler yoktur. 

f.	 Baflkalar› nam ve hesab›na verilen hizmetlere iliflkin aç›klamalar:	
Banka’n›n gerçek ve tüzel kifliler ad›na saklama veya plasmanda bulunma faaliyetleri 

önemlilik arz etmemektedir.

e. 	 Gayrinakdi kredilerin toplam tutar›: 

1.	 Gayrinakdi kredilerin toplam tutar›:
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h.	 Gayrinakdi krediler hesab› içinde sektör baz›nda risk yo¤unlaflmas› 
hakk›nda bilgi:

1.	 Gayrinakdi krediler hesab› içinde sektör baz›nda risk yo¤unlaflmas› 
hakk›nda bilgi:

	Söz konusu kurulufllar›n verdikleri derecelendirmeler afla¤›daki tabloda 

gösterilmektedir.

FITCH RATINGS 		

Aral›k 2005 Derecelendirmesi	 Not	 Görünüm

Yabanc› Para Taahhütler		

Uzun Vadeli	 BB-	 Pozitif

K›sa Vadeli	 B	

Yeni Türk Liras› Taahhütler		

Uzun Vadeli	 BB+	 Pozitif

K›sa Vadeli	 B	

Ulusal 		

Uzun Vadeli	 AA (tur)	 Dura¤an

Bireysel Derecelendirme 	 D/E	

Destek Notu 	 3			

MOODY’S		

Aral›k 2005 Derecelendirmesi	 Not	 Görünüm

Finansal Güç Notu	 E+	 Pozitif

Yabanc› Para K›sa Vadeli Mevduat Notu	 NP	 Dura¤an

Yabanc› Para Uzun Vadeli Mevduat Notu	 B1	 Dura¤an

Yeni Türk Liras› Uzun Vadeli Mevduat Notu	 Baa1	 Dura¤an

Yeni Türk Liras› K›sa Vadeli Mevduat Notu	 Prime - 2	 Dura¤an

g.	 Bankalar›n uluslararas› derecelendirme kurulufllar›na yapt›rm›fl olduklar› 
derecelendirmeye iliflkin özet bilgiler:	
Fitch Ratings, 6 Aral›k 2005 tarihinde, 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle Yap› ve Kredi 

Bankas›’n›n “Dura¤an” olan Yabanc› Para Görünümünü ve yine dura¤an olan 

Yeni Türk Liras› Görünümünü Türkiye’nin ulusal derecelendirilmesine ba¤l› olarak 

“Pozitif”e çevirmifltir. 	

Fitch Ratings “E” olan bireysel derecelendirme notunu “D/E”ye yükseltmifltir 

ve en önemli sebep olarak Çukurova Grubu’yla Koçbank aras›ndaki hisse devrini 

göstermifltir. 	

Moody’s Banka’n›n Finansal Güç Notunu “E”den “E+”ya, görünümünü ise hisse 

devriyle artan güvenilirli¤e ba¤l› olarak “Dura¤an”dan “Pozitif”e ç›karm›flt›r. 	

Moody’s Banka’n›n yeni hissedarlar›n›n piyasa sayg›nl›klar›n› dikkate alarak, “B2” 

olan yabanc› para uzun vadeli mevduat notunu “B1”e ç›karm›fl, “Pozitif” olan 

görünümünü “Dura¤an”a çevirmifl ve “Baa2” olan Yeni Türk Liras› cinsinden 

uzun vadeli mevduat notunu da “Baa1”e ç›karm›flt›r.

2.	 I ve II’nci grupta s›n›fland›r›lan gayrinakdi kredilere iliflkin bilgiler:

	I inci Grup		 II nci Grup	

Gayrinakdi Krediler	 TP	 YP	 TP	 YP

Teminat Mektuplar›	 3.821.754	 3.832.955	 79.343	 135.840

Aval ve Kabul Kredileri	 -	 147.251	 -	 16.858

Akreditifler	 -	 1.115.074	 -	 63.054

Cirolar	 -	 -	 -	 -

Menkul De¤er ‹hrac› Sat›n Alma Garantileri	 -	 -	 -	 -

Faktoring Garantilerinden	 -	 -	 -	 -

Di¤er Garanti ve Kefaletler	 156.151	 88.682	 -	 -

Toplam	 3.977.905	 5.183.962	 79.343	 215.752

	31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004		

TP	 (%)	 YP	 (%)	 TP	 (%)	 YP	 (%)

Tar›m	 27.558	 0,67	 5.485	 0,10	 15.686	 0,41	 8.421	 0,15	

Çiftçilik ve Hayvanc›l›k 	 24.930	 0,61	 4.671	 0,09	 13.763	 0,36	 5.766	 0,10	

Ormanc›l›k	 1.699	 0,04	 586	 0,01	 1.241	 0,03	 2.406	 0,05	

Bal›kç›l›k	 929	 0,02	 228	 0,00	 682	 0,02	 249	 0,00

Sanayi	 1.630.110	 40,18	 2.587.331	 47,92	 1.397.499	 36,20	 2.498.497	 45,16	

Madencilik ve Taflocakç›l›¤› 	 121.661	 3,00	 17.940	 0,33	 113.184	 2,93	 14.164	 0,26	

‹malat Sanayi	 1.302.639	 32,11	 2.240.295	 41,49	 1.119.946	 29,01	 2.136.828	 38,62	

Elektrik, Gaz, Su	 205.810	 5,07	 329.096	 6,10	 164.369	 4,26	 347.505	 6,28

‹nflaat	 952.493	 23,48	 1.126.187	 20,86	 677.302	 17,54	 974.556	 17,62

Hizmetler	 1.146.011	 28,25	 1.375.370	 25,47	 1.389.975	 36,00	 1.569.166	 28,36	

Toptan ve Perakende Ticaret	 838.627	 20,67	 306.016	 5,67	 579.456	 15,01	 241.707	 4,37	

Otel ve Lokanta Hizmetleri	 25.355	 0,62	 68.001	 1,26	 35.709	 0,92	 80.933	 1,46	

Ulaflt›rma ve Haberleflme	 132.127	 3,26	 191.689	 3,55	 666.023	 17,25	 150.624	 2,72	

Mali Kurulufllar	 76.562	 1,89	 745.334	 13,80	 33.581	 0,87	 1.033.746	 18,69	

Gayrimenkul ve Kira. Hizm.	 1.112	 0,03	 2.332	 0,04	 472	 0,01	 925	 0,02	

Serbest Meslek Hizmetleri	 44.435	 1,10	 39.944	 0,74	 56.703	 1,47	 37.803	 0,68	

E¤itim Hizmetleri	 2.445	 0,06	 1.399	 0,03	 3.824	 0,10	 3.209	 0,06	

Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler	 25.348	 0,62	 20.655	 0,38	 14.207	 0,37	 20.219	 0,36

Di¤er	 301.076	 7,42	 305.341	 5,65	 380.311	 9,85	 481.684	 8,71

Toplam 	 4.057.248	 100,00	 5.399.714	 100,00	 3.860.773	 100,00	 5.532.324	 100,00
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V. 	 ÖZKAYNAK DE⁄‹fi‹M TABLOSUNA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR

a.	 Cari dönemde “Finansal Araçlar›n Muhasebelefltirilmesi Standard›”n›n 

uygulanmas› sebebiyle önceki döneme iliflkin yap›lan düzeltmelere iliflkin 

bilgiler:

1.	 Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar›n yeniden de¤erlenmesinden sonra meydana 

gelen art›fl:	

Bulunmamaktad›r.

2.	 Nakit ak›fl riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen art›fllara 

iliflkin bilgiler:	

Bulunmamaktad›r. 

3.	 Kur farklar›n›n dönem bafl› ve dönem sonundaki tutarlar›na iliflkin 

mutabakat:	

Bulunmamaktad›r.

4.	 Di¤er:	

Bulunmamaktad›r.

b.	 Cari dönemde “Finansal Araçlar›n Muhasebelefltirilmesi Standard›”n›n 

uygulanmas› sebebiyle yap›lan düzeltmelere iliflkin bilgiler:

1. 	Sat›lmaya haz›r yat›r›mlara iliflkin bilgiler:	

Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar›n rayiç de¤erle yeniden de¤erlendirilmelerinden 

kaynaklanan ve özkaynaklar aras›ndaki “Menkul de¤erler de¤er art›fl fonu” 

hesab›na kaydedilen net kazanç tutar› 100.095 bin YTL’dir (31 Aral›k 2004: 

267.925 bin YTL).

2.	 Nakit ak›fl riskinden korunmaya iliflkin bilgiler:	

Bulunmamaktad›r.

c.	 Temettüye iliflkin bilgiler:

1.	 Bilanço tarihinden sonra ancak mali tablolar›n ilan›ndan önce bildirim 

yap›lm›fl kâr paylar› tutar›: 	

Bulunmamaktad›r.

2.	 Bilanço tarihi sonras›nda ortaklara da¤›t›lmak üzere önerilen hisse 

bafl›na dönem net kâr paylar›:	

Bulunmamaktad›r.

d.	 Yasal yedek akçeler hesab›na aktar›lan tutarlar:	

Bulunmamaktad›r.

e.	 Hisse senedi ihrac›na iliflkin bilgiler:	

Bulunmamaktad›r.

f.	 Tüm sermaye pay› s›n›flar› için; kâr pay› da¤›t›lmas› ve sermayenin geri 

ödenmesi ile ilgili k›s›tlamalar dahil olmak üzere bu kalemle ilgili haklar, 

öncelikler ile ilgili aç›klamalar:	

Banka’n›n Ana Sözleflmesi gere¤ince kurucu hissesi ve intifa senedi 

bulunmamaktad›r.

g.	 Di¤er sermaye art›r›m kalemleri ile ilgili aç›klamalar:	

Bulunmamaktad›r.

VI. 	NAK‹T AKIM TABLOSUNA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR

a.	 Nakit Ak›m Tablosunda yer alan di¤er kalemleri ve döviz kurundaki de¤iflimin 

nakit ve nakde eflde¤er varl›klar üzerindeki etkisi kalemine iliflkin aç›klamalar:	

“Bankac›l›k faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iflim öncesi faaliyet kâr›” 

içinde yer alan (1.401.385) bin YTL (31 Aral›k 2004: (598.302) bin YTL) tutar›ndaki 

“Di¤er” kalemi, esas olarak verilen ücret ve komisyonlardan, donuk alacaklardan 

tahsilatlar hariç di¤er faaliyet gelirlerinden, personel giderleri hariç di¤er faaliyet 

giderlerinden, kur fark› kâr / zarar›ndan ve nakit girifl veya ç›k›fl› oluflturmayan 

amortisman, provizyon ve bedelsiz temettü gibi kalemlerden oluflmaktad›r. 	

“Bankac›l›k faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iflim” içinde yer alan 

313.151 bin YTL (31 Aral›k 2004: 526.040 bin YTL) tutar›ndaki “Di¤er borçlardaki 

net art›fl / azal›fl” kalemi muhtelif borçlardaki, di¤er yabanc› kaynaklardaki ve 

ödenecek vergi, resim, harç ve primlerdeki de¤iflimlerden oluflmaktad›r.	

Döviz kurundaki de¤iflimin nakit ve nakde eflde¤er varl›klar üzerindeki etkisi net 

kur fark› kâr› / zarar› hesab›na yans›t›lm›flt›r. Söz konusu kur fark› kâr / zarar› tutar› 

nakit ak›m tablosunda “Bankac›l›k faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iflim 

öncesi faaliyet kâr›” içinde yer alan “Di¤er” kalemi içinde gösterilmektedir.
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b.	 ‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve di¤er yat›r›mlar›n elde edilmesinden kaynaklanan 

nakit ak›m›na iliflkin bilgiler:	
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle ifltirak ve ba¤l› ortakl›k yat›r›mlar›ndan dolay› nakit 

ç›k›fl› bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2004: 8.060 bin YTL). 

c. 	 ‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve di¤er iflletmelerin elden ç›kar›lmas›na iliflkin bilgiler:	
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle ifltirak ve ba¤l› ortakl›k yat›r›mlar›ndan dolay› nakit 

girifli bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2004: 19.115 bin YTL).

d. 	 Nakit ve nakde eflde¤er varl›klara iliflkin bilgiler : 

1.	 Nakit ve nakde eflde¤er varl›klar› oluflturan unsurlar, bu unsurlar›n 
belirlenmesinde kullan›lan muhasebe politikas›:	
Kasa ve efektif deposu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› dahil 

bankalardaki vadesiz mevduat “Nakit” olarak; orjinal vadesi üç aydan k›sa 

olan bankalararas› para piyasas› plasmanlar› ve bankalardaki vadeli depolar 

“Nakde eflde¤er varl›k” olarak tan›mlanmaktad›r.

2.	 Muhasebe politikas›nda yap›lan herhangi bir de¤iflikli¤in etkisi: 	
Bulunmamaktad›r.

3.	 Nakit ve nakde eflde¤er varl›klar› oluflturan unsurlar›n bilançoda kay›tl› 
tutarlar› ile nakit ak›m tablosunda kay›tl› tutarlar› aras›ndaki mutabakat:

3(i).   Dönem bafl›ndaki nakit ve nakde eflde¤er varl›klar:

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Nakit	 430.590	 296.987	

Kasa ve Efektif Deposu	 173.606	 227.476	

Bankalardaki Vadesiz Depo	 256.984	 69.511

Nakde Eflde¤er Varl›klar	 627.274	 629.480	

Bankalararas› Para Piyasas›	 -	 89.192	

Bankalardaki Depo	 627.274	 540.288

Toplam Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›k	 1.057.864	 926.467

3(ii).	Dönem sonundaki nakit ve nakde eflde¤er varl›klar:

		31 Aral›k 2005 	 31 Aral›k 2004

Nakit	 537.364	 430.590	

Kasa ve Efektif Deposu	 256.465	 173.606	

Bankalardaki Vadesiz Depo	 280.899	 256.984

Nakde Eflde¤er Varl›klar	 2.412.141	 627.274	

Bankalararas› Para Piyasas›	 640.000	 -	

Bankalardaki Vadeli Depo	 1.772.141	 627.274

Toplam Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›k	 2.949.505	 1.057.864

e.	 Banka’n›n elinde bulunan ancak, yasal s›n›rlamalar veya di¤er nedenlerle 

Banka’n›n serbest kullan›m›nda olmayan nakit ve nakde eflde¤er varl›k 

mevcuduna iliflkin bilgi:	

Banka’n›n yasal s›n›rlamalar ve di¤er nedenlerle serbest kullan›mda olmayan 

nakit ve nakde eflde¤er varl›¤› yoktur.

VII. 	BANKA B‹RLEfiME VE DEV‹RLER‹ ‹LE BANKALARCA ‹KT‹SAP ED‹LEN 

ORTAKLIKLARIN MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE 

D‹PNOTLAR

Bulunmamaktad›r.

	Önceki dönemde gerçekleflen ifllemler neticesinde bulunan

toplam de¤er, cari dönem bafl›ndaki nakit ve nakde eflde¤er

varl›klar toplam›n› verir.

VIII.	BANKA’NIN DAH‹L OLDU⁄U R‹SK GRUBU ‹LE ‹LG‹L‹ AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR 

a. 	 Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubuna iliflkin ifllemlerin hacmi, dönem sonunda 

sonuçlanmam›fl kredi ve mevduat ifllemleri, döneme iliflkin gelir ve giderler:	

Koçbank’›n Banka’y› 28 Eylül 2005 tarihinde sat›n almas› sebebiyle Banka’n›n 

dahil oldu¤u risk grubu Koç ve Uni Credito Italiano Grubu olarak de¤iflmifl olup, 

gelir tablosu bakiyelerinde 28 Eylül 2005 tarihinden sonra gerçekleflen ifllemler 

dikkate al›nm›flt›r (2004 y›l› bakiyeleri Çukurova Grup flirketlerine ait bakiyeleri 

göstermektedir).
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2.	 31 Aral›k 2004:

	‹fltirak ve 	 Banka’n›n Do¤rudan ve	 Risk Grubuna Dahil Olan	
Ba¤l› Ortakl›klar	  Dolayl› Ortaklar›	  Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler

Banka’n›n Dahil Oldu¤u Risk Grubu (*) 	 Nakdi	 G.Nakdi	 Nakdi	 G.Nakdi	 Nakdi	 G.Nakdi

Krediler ve Di¤er Alacaklar 							

Dönem Bafl› Bakiyesi 	 212.555	 539.846	 515.582	 38.924	 2.605.585	 109.545	

Dönem Sonu Bakiyesi	 362.732	 1.017.502	 440.618	 32.643	 2.279.727	 14.603

Al›nan Faiz ve Komisyon Gelirleri	 14.742	 5.222	 22.297	 234	 112.528	 388

(*) 	 Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20 nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda tan›mlanm›flt›r.

3.	 Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubuna ait mevduata iliflkin bilgiler:

Banka’n›n Dahil Oldu¤u	 ‹fltirak ve 	 Banka’n›n Do¤rudan ve	 Risk Grubuna Dahil Olan
Risk Grubu (*) 	 Ba¤l› Ortakl›klar	  Dolayl› Ortaklar›	  Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler

Mevduat	 31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004	 31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004	 31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004

Dönem Bafl›	 204.292	 463.196	 144	 253	 94.056	 27.798

Dönem Sonu 	 180.120	 204.292	 -	 144	 107.017	 94.056

Mevduat Faiz Gideri	 3.325	 6.147	 1	 4	 10	 1.207

(*)	 Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20 nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda tan›mlanm›flt›r.

4.	 Banka’n›n, dahil oldu¤u risk grubu ile yapt›¤› vadeli ifllemler ile opsiyon 
sözleflmeleri ile benzeri di¤er sözleflmelere iliflkin bilgiler:

Banka’n›n Dahil Oldu¤u	 ‹fltirak ve 	 Banka’n›n Do¤rudan ve	 Risk Grubuna Dahil Olan
Risk Grubu (*) 	 Ba¤l› Ortakl›klar	  Dolayl› Ortaklar›	  Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler	

31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004	 31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004	 31 Aral›k 2005	 31 Aral›k 2004

Al›m Sat›m Amaçl›
‹fllemler (**)	

Dönem Bafl›(***)	 1.916	 149.480					

Dönem Sonu (***)	 10.641	 1.916	 -	 289.535	 -		

Toplam Kâr / Zarar	 (3.959)	 (1.997)	 -		 -	

Riskten Korunma
Amaçl› ‹fllemler							

Dönem Bafl›	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Dönem Sonu	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Toplam Kâr / Zarar	 -	 -	 -	 -	 -	 -

(*)	 Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20 nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda tan›mlanm›flt›r.

(**)	 Banka’n›n türev ürünleri “Finansal araçlar›n muhasebelefltirilmesi standard›” (“MUY 1”) gere¤ince “Al›m - sat›m 
amaçl›” olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.

(***)	 Dönem bafl› ve dönem sonu bakiyeleri ilgili vadeli ifllemlerin al›m ve sat›m tutarlar›n›n toplam›n› ifade etmektedir.

b.	 Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubuyla ilgili olarak :

1.	 Taraflar aras›nda bir ifllem olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n Banka’n›n 
dahil oldu¤u risk grubunda yer alan ve Banka’n›n kontrolündeki 
kurulufllarla iliflkileri:	
Banka, bankac›l›k ifllemleri esnas›nda grup flirketleriyle çeflitli ifllemler 

yapmaktad›r. Bu ifllemler ticari amaçl› olup piyasa fiyatlar› ile 

gerçeklefltirilmektedir.

	Toplam Risk Grubu	 Toplam ‹fllem Hacmi	 %

Krediler	 382.395	 11.306.271	 3,4

Al›nan Faiz Gelirleri	 19.283	 1.926.466	 1,0

Gayrinakdi Krediler 	 491.534	 9.456.962	 5,2

Al›nan Komisyon Gelirleri	 1.727	 85.107	 2,0

Mevduat	 287.137	 16.876.096	 1,7

Mevduat Gideri	 3.336	 1.382.190	 0,2

Al›m Sat›m Amaçl› ‹fllemler	 10.641	 182.233	 5,8

Al›m Sat›m Amaçl› ‹fllemlerden Giderler	 3.959	 34.544	 11,5

2.	 Yap›lan ifllemin türü, tutar› ve toplam ifllem hacmine olan oran›, bafll›ca 
kalemlerin tutar› ve tüm kalemlere olan oran›, fiyatland›rma politikas› 
ve di¤er unsurlar:

1.	 31 Aral›k 2005:

	‹fltirak ve 	 Banka’n›n Do¤rudan ve	 Risk Grubuna Dahil Olan	
Ba¤l› Ortakl›klar	  Dolayl› Ortaklar›	  Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler

Banka’n›n Dahil Oldu¤u Risk Grubu (*) 	 Nakdi	 G.Nakdi	 Nakdi	 G.Nakdi	 Nakdi	 G.Nakdi

Krediler ve Di¤er Alacaklar 							

Dönem Bafl› Bakiyesi 	 362.732	 1.017.502	 440.618	 32.643	 2.279.727	 14.603	

Dönem Sonu Bakiyesi 	 173.273	 132.626	 132	 -	 208.990	 358.908

Al›nan Faiz ve Komisyon Gelirleri	 15.167	 1.552	 -	 -	 4.116	 175

(*)	 Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20 nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda tan›mlanm›flt›r.
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Tarih	 TEFE	 Düzeltme katsay›s›

31 Aral›k 2005	 8.403,800	 1.000,0

31 Aral›k 2004	 8.403,800	 1.000,0

31 Aral›k 2003	 7.382,100	 1.138,4

31 Aral›k 2002	 6.478,800	 1.279,1

düzeltilmifl tutarlar, bir sonraki mali tablolar›n bafllang›ç de¤erlerini oluflturmaktad›r. 

Banka’n›n mali tablolar›n›n haz›rlanmas›nda 31 Aral›k 2004’e kadar enflasyon muhasebesi 

uygulanm›fl, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamas›na 

son verilmifltir. Bu mali tablolarda önceki döneme iliflkin tutarlar Türk Paras›’n›n 

31 Aral›k 2004 tarihindeki cari sat›n alma gücüne göre düzeltilmifl de¤erleriyle ifade 

edilmektedir.	

MUY 14’te yer alan esaslara göre 31 Aral›k 2004 tarihine kadar uygulanan enflasyon 

muhasebesine iliflkin aç›klamalara afla¤›da yer verilmektedir.

a.	 Paran›n sat›n alma gücündeki de¤iflikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini 

gidermek amac›yla mali tablolar, Türk Paras›’n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n 

alma gücü esas al›narak haz›rlanm›flt›r.

b.	 Enflasyon muhasebesine göre düzeltilen 31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar, 

kanuni defterler baz al›narak haz›rlanm›flt›r. 

c.	 31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar›n enflasyonun etkilerine göre yeniden 

düzenlenmesi için Devlet ‹statistik Enstitüsü’nün ayl›k bazda aç›klad›¤›, afla¤›da 

belirtilen Toptan Eflya Fiyatlar› Genel Endeksi (TEFE), ve; TEFE esas al›narak 

haz›rlanan düzeltme katsay›lar› kullan›lm›flt›r:

d. 	 Bilançodaki parasal kalemler, bilanço gününde geçerli parasal ölçü birimi cinsinden 

ifade edildiklerinden düzeltme ifllemine tabi tutulmam›fllard›r. Parasal olmayan 

kalemler içinde yer alan ancak cari de¤erleri ile de¤erlenen yabanc› para aktif 

ve pasif hesaplar ile getirileri veya anaparalar› enflasyona veya yabanc› paraya 

endekslenmifl olan varl›k ve yükümlülükler için ilgili düzenlemeler gere¤ince 

düzeltme ifllemi yap›lmam›fl ve parasal kâr veya zarar›n hesaplanmas›nda parasal 

kalemler gibi iflleme tabi tutulmufllard›r. 	

Bilanço tarihinde paran›n cari sat›n alma gücü cinsinden ifade edilmemifl parasal 

olmayan bilanço kalemleri düzeltme ifllemine tabi tutularak paran›n cari sat›n 

alma gücü cinsinden ifade edilmifltir. Düzeltme iflleminde, ilgili varl›¤›n veya 

yükümlülü¤ün bilançoya ilk kaydedildi¤i tarih esas al›nm›flt›r.

3. 	Özsermaye yöntemine göre muhasebelefltirilen ifllemler: 	
Bulunmamaktad›r.

4.	 Gayrimenkul ve di¤er varl›klar›n al›m-sat›m›, hizmet al›m-sat›m›, acenta 
sözleflmeleri, finansal kiralama sözleflmeleri, araflt›rma ve gelifltirme 
sonucu elde edilen bilgilerin aktar›m›, lisans anlaflmalar›, finansman 
(krediler ve nakit veya ayni sermaye destekleri dahil), garantiler ve 
teminatlar ile yönetim sözleflmeleri gibi durumlarda ifllemlerle ilgili 
bilgiler: 	
Banka ile Çukurova Holding aras›nda 28 Eylül 2005 tarihinde afla¤›da s›ralanan 

anlaflmalar imzalanm›flt›r;

a)	 “Yap› Kredi Plaza A Blok 15,16,17 ve 18. Katlardaki Gayrimenkuller ile 

Yap› Kredi Plaza E Bloktaki Gayrimenkulün Sat›fl›na ‹liflkin Yap› Kredi Plaza 

Sözleflmesi” uyar›nca taraflar, Banka’n›n ‹stanbul, Levent mevkiinde 

bulunan Yap› Kredi Plaza'daki baz› gayrimenkullerin (A Blok Kat 15, 16, 

17 ve 18 ile E Blok’un tamam›n›n) Çukurova Grubu’na sat›lmas› hususunda 

anlaflm›fllard›r. Bu çerçevede söz konusu gayrimenkullerin devri ifllemlerine 

bafllanm›fl ve devir bedeli olan 13.995.820 ABD dolar› tahsil edilmifltir.

b)	 Superonline Tadil Sözleflmesi uyar›nca taraflar, Banka ile Superonline 

aras›nda mevcut sözleflmelerin ola¤an ifl koflullar›nda ve piyasa koflullar›nda 

olmak üzere befl y›ll›k bir süre için uzat›lmas› hususunda anlaflm›fllard›r.

c)	 “Reklam Yay›n Sözleflmesi” uyar›nca taraflar, hisse devir iflleminin 

tamamlanmas›ndan sonraki befl y›ll›k bir dönem için YKB ve ifltirakleri 

taraf›ndan, Çukurova Grubu’nda yer alan medya flirketleri arac›l›¤›yla, y›ll›k 

15 milyon Euro tutar›nda reklam vermesi ve söz konusu bedelin yar›s›n›n 

borç geri ödemesinde kullan›lmas› hususunda anlaflm›fllard›r.

IX.	 ENFLASYON MUHASEBES‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR	

3 no’lu “C. Muhasebe politikalar›na iliflkin aç›klamalar” bölümünün “I. Sunum esaslar›na 

iliflkin aç›klama ve dipnotlar” bendinin b no’lu f›kras›nda aç›kland›¤› üzere BDDK 

taraf›ndan yay›mlanan 28 Nisan 2005 tarihli Genelge ile BDDK’n›n 21 Nisan 2005 

tarih ve 1623 say›l› karar› ile bankac›l›k sisteminde uygulanmakta olan enflasyon 

muhasebesi uygulamas›na son verilmesine karar verildi¤i duyurulmufltur. Söz konusu 

Genelge’de enflasyon oran› da dahil olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n› 

gerektiren göstergelerin ortadan kalkt›¤› belirtilmekte ve 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle 

enflasyon muhasebesi uygulamas›na son verilmektedir. MUY 14’e göre enflasyon 

muhasebesi uygulamas›na son verilmesi durumunda dönem sonunda geçerli olan
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-	 Varl›klar›n düzeltilmesi, aktife ilk girifl tarihleri dikkate al›narak yap›lm›flt›r. 

Amortismana tabi varl›klar›n düzeltilmesinde, ilgili mevzuat uyar›nca yap›lm›fl 

olan yeniden de¤erlemenin ilgili varl›klar ve birikmifl amortismanlar üzerindeki 

etkileri ar›nd›r›lm›flt›r.

-	 Özkaynak kalemlerinin düzeltilmesinde, yeniden de¤erleme de¤er art›fl fonu 

gibi fonlar›n sermayeye ilave edilmesi ortaklar›n sermayeye katk›s› olarak dikkate 

al›nmam›fl; bu tür fonlar sermayeden indirilmifltir. Yedek akçeler, da¤›t›lmam›fl 

kârlar, hisse senedi ihraç primi, ifltirak ve gayrimenkul sat›fl kâr› gibi yeniden 

de¤erleme sonucu oluflmam›fl tutarlar›n sermayeye ilave edilmesi ortaklar 

taraf›ndan konulan sermaye olarak dikkate al›nm›flt›r. Gerçeklefltirilen düzeltme 

ifllemleri sonucunda ödenmifl sermayede kay›tl› nominal de¤erine göre oluflan 

art›fl tutar› mali tablolarda “Ödenmifl sermaye enflasyon düzeltme fark›” olarak 

özkaynaklar içinde gösterilmifltir.

-	 Gelir tablosundaki bütün kalemler ilgili ay için geçerli düzeltme katsay›s› kullan›larak 

düzeltilmifltir. Fiyat endeksinin ayl›k fiyat de¤iflimlerini gösterecek flekilde 

yay›mlanmas› nedeniyle, bir ay içinde gerçekleflen tüm ifllemler için ayn› düzeltme 

katsay›s› kullan›lm›flt›r.

-	 Enflasyonun Banka’n›n net parasal durumu üzerindeki etkisi gelir tablosunda 

“Net parasal pozisyon kâr› / (zarar›)” olarak yer almaktad›r.

-	 Türk paras› cinsinden ifltirakler, ba¤l› ortakl›klar ve sat›lmaya haz›r portföyde yer 

alan hisse senetleri, bunlara iliflkin kay›tl› tutarlar›ndan, bu kurulufllar›n 

oluflturmalar›na izin verilen yeniden de¤erleme de¤er art›fl fonu gibi fonlar›n 

sermayelerine eklenmesi nedeniyle elde edilen tutarlar ve kur farklar› dahil 

finansman giderleri indirildikten sonra, kalan bakiyeleri dikkate al›narak enflasyona 

göre düzeltme ifllemine tabi tutulmufltur.

-	 Yabanc› para cinsinden ifltirak, ba¤l› ortakl›k ve sat›lmaya haz›r portföyde yer alan 

hisse senetlerinin düzeltilmifl tutarlar›, bu yat›r›mlar›n ilgili döviz cinsinden elde 

etme maliyetlerinin bilanço tarihindeki döviz kurlar› kullan›larak Türk paras›na 

çevrilmesi suretiyle hesaplanm›flt›r.  

-	 Enflasyon muhasebesine göre düzeltilmifl tutarlar›n net gerçekleflebilir de¤erin 

üzerinde olmas› durumunda, de¤er düflüklü¤ünün kal›c› veya geçici olmas›, 

de¤er düflüklü¤ünün oran› gibi kriterler de dikkate al›narak, ilgili ifltirak, ba¤l› 

ortakl›k ve sat›lmaya haz›r portföyde yer alan hisse senetlerinin de¤eri net 

gerçekleflebilir de¤ere veya varsa rayiç de¤ere indirilmifltir.

e.	 Amortismana tabi varl›klar›n düzeltilmesinde, ilgili mevzuat uyar›nca yap›lm›fl 

olan yeniden de¤erlemenin ilgili varl›klar üzerindeki etkisi ar›nd›r›lm›flt›r. Amortisman 

varl›klar›n enflasyon muhasebesine göre düzeltilmifl tutarlar› üzerinden “Do¤rusal 

yöntem”e göre varl›klar›n tahmini faydal› ömürleri üzerinden “K›st esas›”na göre 

ayr›lm›flt›r. Varl›klar›n faydal› ömürlerine iliflkin bilgiler ilgili dipnotlarda verilmifltir.

f.	 Türk Ticaret Kanunu ve Banka’n›n ana sözleflmesi çerçevesinde oluflan yedek 

akçeleri ile Banka’n›n ödenmifl sermayesi afla¤›da gösterilmifltir.

31 Aral›k 2004	

Ödenmifl Sermaye	 752.345	

Kanuni Yedek Akçeler	 -	

‹htiyari Yedek Akçeler ve Da¤›t›lmam›fl Kârlar	 -

g.	 31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar Güney Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik 

A.fi., (An affiliated firm of Ernst & Young International), taraf›ndan denetlenmifltir. 

Yap›lan denetim sonucunda söz konusu mali tablolar için flartl› görüfl bildirilmifltir.

h.	 Dönem içinde tahakkuk eden ve döneme yayg›n olarak yap›lan giderler ve 

sa¤lanan gelirler, gelir ve gider kalemlerinde gerçekleflen hareketlerin mevsimsellik 

göstermedi¤i ve döneme eflit biçimde da¤›lm›fl oldu¤unu do¤rulay›c› nesnel 

ölçütlerin var olmas› durumuna iliflkin aç›klama:	

Dönem içinde tahakkuk eden ve döneme yayg›n olarak yap›lan giderler ve 

sa¤lanan gelirler, gelir ve gider kalemlerinde gerçekleflen hareketler mevsimsellik 

göstermemekte ve döneme eflit biçimde da¤›lmaktad›r. Buradan hareketle tüm 

gelir ve gider kalemlerinin tek bir “y›ll›k ortalama” katsay› ile çarp›larak enflasyon 

düzeltmesine tabi tutulmas› mümkündür. Ancak Banka daha do¤ru bir hesaplama 

ve mali tablo sunumu sa¤lamak amac›yla “Vergi karfl›l›¤›” d›fl›ndaki tüm gelir 

gider kalemlerini ilgili aylar›n katsay›lar›n› kullanarak enflasyon düzeltmesine tabi 

tutmufltur.
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	Say›	 Çal›flan Say›s›			

Yurtiçi flube	 415	 10.195						

Bulundu¤u Ülke		

Yurtd›fl› temsilcilikler	 3	 10	 1 - Almanya					

2 -					

3 -						

Aktif Toplam›	 Yasal Sermaye

Yurtd›fl› flube			 1 - 					

2 -					

3 -		

K›y› Bankac›l›¤› Bölgesindeki fiubeler	 1	 6	 1 - Bahreyn - Manama	 2.178.996	 3.115			

2 -					

3 -

XI.	 B‹LANÇO SONRASI HUSUSLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR

1.	 Bilanço sonras› hususlar ile ilgili henüz sonuçland›r›lmam›fl ifllemler ve 

bunlar›n mali tablolara etkisi: 

a)	 28 Eylül 2005 tarihinde Banka ile Çukurova Grubu flirketleri aras›nda imzalanan 

“Fintur, Superonline ve Digitürk için Al›m-Sat›m Sözleflmesi” çerçevesinde, 

Fintur ve Digitürk hisse senetleri 31 Aral›k 2005 tarihli tafl›nan de¤erleri olan 

s›ras›yla 42.221 bin Euro ve 106.041 bin YTL bedellerle Çukurova Grubu 

flirketlerinden Avor ‹nflaat G›da Tekstil Kimya Sanayi ve Ticaret A.fi.’ye 

5 Ocak 2006 tarihinde sat›lm›fl olup, sözleflme gere¤ince devir için öngörülen 

süre Superonline için 27 Ocak 2006 tarihinde gerekli izinlerin ikmalini teminen 

4 aydan 6 aya ç›kart›lm›flt›r.

b)	 28 Eylül 2005 tarihinde Banka ile Çukurova Grubu aras›nda imzalanan 

“Bankac›l›k D›fl› Varl›klara ‹liflkin Opsiyon Sözleflmesi” uyar›nca taraflar, hisse 

devrinin gerçeklefltirildi¤i tarihten itibaren 6 y›ll›k bir süre içerisinde Banka’n›n 

bankac›l›k faaliyetlerinde kullanmad›¤› ve 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle bu mali 

tablolarda tafl›nan de¤eri yaklafl›k 455.000 bin YTL olan varl›klar›n üçüncü 

kiflilere sat›fl› halinde, bu varl›klar›n sözleflmede yer alan de¤erleri ile üçüncü 

kifliye sat›fl fiyat› aras›ndaki fark›n %57,4’ünü Çukurova Grubu’nun Banka’ya 

olan kredi borçlar›n›n kapat›lmas› amac›yla kullan›lmas› hususunda anlaflm›fllard›r.

Banka’n›n dolayl› olarak ço¤unluk hisselerine sahip KFS, 31 Ocak 2006 

tarihinde, bu opsiyon sözleflmesine tabi olan ifllemler neticesinde Çukurova 

Grubu lehine bir fark olufltu¤u takdirde Banka’n›n Çukurova Grubu’ndan olan 

kredi alaca¤›ndan düflülecek olan bu fark›n Banka’ya ödeyece¤ini kay›ts›z 

flarts›z gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt etti¤ini ve bu taahhütlerin 

opsiyon sözleflmesinin süresi boyunca geçerli oldu¤unu Banka’ya bildirmifltir. 

Dolay›s›yla, Banka 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle bu opsiyon sözleflmesiyle 

ilgili herhangi bir karfl›l›¤› bu mali tablolar›na yans›tmam›flt›r.

c)	 KFS, 31 Ocak 2006 tarihinde Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Mensuplar› Emekli 

ve Yard›m Sand›¤› Vakf›’na iliflkin tüm yükümlülüklerin sona ermesine yönelik 

olarak Banka taraf›ndan ilgili kamu kurumlar›na tam ödemenin yap›lmas›, bu 

ödemenin 350 milyon Euro’dan az olmas› ve bu kapsamda Çukurova 

Grubu’ndan olan kredi alacaklar›na herhangi bir indirim yap›lmas› halinde bu 

indirim tutar›na tekabül eden miktar›n Banka’ya ödenece¤ini kay›ts›z, flarts›z 

gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt etti¤ini ve bu taahhütlerin üç y›l 

süreyle geçerli oldu¤unu Banka’ya bildirmifltir.

d)	 2005 y›l› kazançlar› için uygulanan kurumlar vergisi oran› %30’dur. Ancak, 

Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan kamuya aç›klanan “Kurumlar Vergisi Kanun Tasar›s› 

Tasla¤›”nda kurumlar vergisi oran›n›n 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren bafllayan 

vergilendirme dönemlerinde uygulanmak üzere %30’dan %20’ye düflürülmesi 

öngörülmektedir. Söz konusu kanun tasar›s› tasla¤›n›n yasalaflmas› durumunda, 

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren bafllayan vergilendirme dönemleri kazançlar› 

için kurumlar vergisi oran› %20 olacakt›r. Banka, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 

ertelenmifl vergi tutar›n› %20 oran›n› dikkate alarak hesaplam›fl olsayd›, cari 

dönem zarar› 122.762 bin YTL tutar›nda artacakt›.

2.	 Kurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan ve aç›klanmamas› mali tablo 

kullan›c›lar›n›n finansal tablolar üzerinde de¤erlendirme yapmas›n› ve karar 

vermesini etkileyecek önemlilikteki de¤iflikliklerin yabanc› para ifllemler 

ile kalemlere ve mali tablolara olan etkisi ile Banka’n›n yurtd›fl›ndaki 

faaliyetlerine etkisi:	

Bulunmamaktad›r.

X.	 BANKA’NIN YURT‹Ç‹, YURTDIfiI, KIYI BANKACILI⁄I BÖLGELER‹NDEK‹ fiUBE 

‹LE YURTDIfiI TEMS‹LC‹L‹KLER‹NE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
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ALTINCI BÖLÜM -	F. D‹⁄ER AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR

I.	 BANKA’NIN FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N D‹⁄ER AÇIKLAMALAR

1)	 28 Eylül 2005 tarihinde Çukurova Holding, çeflitli Çukurova Grubu fiirketleri ve 

Mehmet Emin Karamehmet ile KFS, Koçbank N.V. ve Koçbank aras›nda Banka’n›n 

%57,4 oran›ndaki hisselerinin sat›fl›na iliflkin Hisse Al›m Sözleflmesi’nin son hali 

imzalanm›flt›r. Bu sözleflmenin imzalanmas›yla birlikte 8 May›s 2005 tarihinde 

taraflar aras›nda ilke olarak mutab›k kal›nan Hisse Al›m Sözleflmesi de resmen 

yürürlü¤e girmifltir. Sözleflme uyar›nca 28 Eylül 2005 tarihinde,

a)	 Çukurova fiirketler Grubuna dahil S›nai ve Mali Yat›r›mlar Holding A.fi., 

Baytur ‹nflaat Taahhüt A.fi., Çukurova Holding, T. Genel Sigorta A.fi., 

Çukurova ‹thalat ve ‹hracat Ticaret A.fi., Akflam Denizcilik ve Ticaret A.fi., 

Interdepo Uluslararas› Özel Antrepo ‹flletmeleri A.fi., Endüstri Holding A.fi., 

Ören Denizcilik Nakliyat ve Ticaret A.fi., Çukurova Ziraat Endüstri ve Ticaret 

A.fi., Avor ‹nflaat G›da Tekstil Kimya Sanayi ve Ticaret A.fi., Barboros 

Denizcilik ‹flletmesi A.fi., Genel Denizcilik Nakliyat› A.fi. mülkiyetindeki, 

toplam 335.015 bin YTL tutar›nda nominal de¤ere sahip %44,5 oran›ndaki 

Banka hisseleri ile

b)	 TMSF mülkiyetindeki, toplam 97.032 bin YTL tutar›nda nominal de¤ere 

sahip %12,9 oran›ndaki Banka hisseleri Koçbank’a devredilmifltir.	

Banka hisselerinin %57,4’ü için yap›lan de¤erleme 1.160.054 bin Euro 

olup, bu fiyat Banka’n›n Turkcell Holding ve Turkcell’de sahip oldu¤u 

hisselerinin 28 Ekim 2004 tarihi ile hisse devir iflleminin tamamland›¤› 

tarihten geriye do¤ru Turkcell hisselerinin 30 günlük ortalama a¤›rl›kl› fiyat› 

aras›ndaki farka göre yap›lan ayarlamaya tabi tutulduktan sonra 

1.182.369 bin Euro olarak gerçekleflmifltir. Ayr›ca %0,8 oran›ndaki dolayl› 

ortakl›¤›n da dikkate al›nmas› sonucunda Koçbank’›n Banka’daki toplam 

kontrol oran› %58,22 olarak gerçekleflmifltir.	

Buna istinaden, Banka’n›n Genel Kurulu 28 Eylül 2005 tarihinde toplanm›fl 

ve bu esnada seçilen ve yemin ederek göreve bafllayan Yönetim Kurulu 

üyeleri ayn› gün yapt›klar› ilk toplant›da Turkcell Opsiyon Sözleflmesi 

(5. bölüm, II no’lu bend, p. no’lu f›kra), Rehin Sözleflmesi ile Çukurova Grup

Kredileri-FYYS Tadil Sözleflmesi (5. bölüm, I no’lu bend f.2. no’lu f›kra), 

Bankac›l›k D›fl› Varl›klara ‹liflkin Opsiyon Sözleflmesi (5.bölüm, XI no’lu 

bend, 1.b. no’lu f›kra), Fintur,Superonline ve Digitürk için Al›m-Sat›m 

Sözleflmesi (5.bölüm, I no’lu bend, e.1.a. no’lu f›kra), A-Tel Opsiyon 

Sözleflmesi (5. bölüm, I no’lu bend, e.1.b. no’lu f›kra), Yap› Kredi Plaza 

A Blok 15, 16, 17 ve 18. Katlardaki Gayrimenkuller ile Yap› Kredi Plaza 

E Bloktaki Gayrimenkulün Sat›fl›na ‹liflkin Yap› Kredi Plaza Sözleflmesi 

(5. bölüm, VIII no’lu bend, b.4.a. no’lu f›kra) Superonline Tadil Sözleflmesi 

(5. bölüm, VIII no’lu bend, b.4.b. no’lu f›kra), Reklam Yay›n Sözleflmesi’nin 

(5. bölüm, VIII no’lu bend, b.4.c. no’lu f›kra) imzalanmas›n› kararlaflt›rm›flt›r. 

‹lgili sözleflme detaylar› ve Banka’n›n ilgili aktifler için yapm›fl oldu¤u 

düzeltmeler bu paragrafta referans› verilen bölümlerde detayl› olarak 

aç›klanm›flt›r. Buna ilaveten, bu paragrafta referanslar› verilen bölümlerde 

detayl› olarak aç›kland›¤› üzere, bu sözleflmelerden Turkcell Opsiyon 

Sözleflmesi uyar›nca, Turkcell ve Turkcell Holding’in; Fintur, Superonline 

ve Digitürk için Al›m-Sat›m Sözleflmesi uyar›nca Fintur ve Digitürk’ün sat›fl 

ifllemleri bu mali tablolar›n haz›rland›¤› tarih itibariyle sonuçland›r›lm›flt›r.

2)	 Banka’n›n ana orta¤› Koçbank, Banka ile Banka’n›n halka aç›k ifltirak ve ba¤l› 

ortakl›klar›ndan Yap› Kredi Sigorta A.fi., Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O., 

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

A.fi.’nin halka aç›k k›sm›yla ilgili olarak di¤er ortaklar›n hisse senetlerini ilgili 

mevzuat uyar›nca ça¤r› yoluyla toplamak amac›yla 13 Ekim 2005 tarihinde SPK’ya 

baflvuruda bulunmufltur. Banka’n›n ifltirak ve ba¤l› ortakl›klar›n›n halka aç›k 

k›s›mlar›n›n hisselerinin, Koçbank taraf›ndan ça¤r› yoluyla sat›n alma ifllemleri bu 

mali tablolar›n haz›rland›¤› tarih itibariyle sonuçland›r›lm›fl olup bu ça¤r›lara cevap 

veren olmam›flt›r. Öte yandan Banka’n›n halka aç›k k›sm› için hisse ça¤r› fiyat›, 

22 fiubat 2006 tarihinde SPK taraf›ndan 6,50 YTL olarak kabul edilmifl olup, ça¤r› 

toplama ifllemi bu mali tablolar›n haz›rland›¤› tarih itibariyle sona ermifltir.

3)	 Banka’ya 4 Nisan 2005 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›’n›n 

(“TCMB”) denetçileri taraf›ndan 31 Mart 2005 tarihinde gönderilen raporda, 

Banka’n›n baz› yükümlülükleri üzerinden zorunlu yükümlülük ve disponibilite 

hesaplama yöntemi ile ilgili elefltiriler yer almaktad›r. Öte yandan, 16 Kas›m 2005 

tarih ve 25995 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Zorunlu Karfl›l›klar Hakk›nda 

2005/1 say›l› Tebli¤” hükümleri uyar›nca, bankalarca, zorunlu karfl›l›k cetvellerinde 

yer alan yükümlülükler ile ilgili yap›lacak incelemeler sonucu, Türk paras› veya 

yabanc› para zorunlu karfl›l›klar›n eksik tesis edilmifl olmas› halinde, eksik tesis
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edilen; Türk paras› zorunlu karfl›l›klar›n 2 kat› tutar›nda Yeni Türk Liras› cinsinden, 

yabanc› para zorunlu karfl›l›klar›n 3 kat› tutar›nda ABD Dolar› cinsinden mevduat 

TCMB nezdinde aç›lan bloke hesaplarda, karfl›l›klar›n eksik tesis edildi¤i süreler 

dikkate al›narak faizsiz olarak tutulabilecektir. Faizsiz mevduat tutulmamas› 

halinde eksik tesis edilen tutarlara tesis süresi esas al›narak cezai faiz uygulanacakt›r. 

Banka yönetimi, Banka aleyhine bu konuyla ilgili herhangi bir yükümlülü¤ün 

oluflmas› halinde ilgili tebli¤ uyar›nca yükümlülü¤ünü TCMB nezdinde aç›lacak 

bloke hesaplarda karfl›l›klar›n eksik tesis edildi¤i süreler dikkate al›narak faizsiz 

olarak mevduat tutulmas› suretiyle yerine getirmeyi planlamaktad›r.

4)	 Banka’n›n baz› iliflkili flirketler ve flah›slara yönelik, kredi süreci takip edilmeden 

avans ad› alt›nda yap›lan kulland›r›mlar ile ilgili olarak, oluflan faiz gelir kayb› 

nedeniyle açm›fl oldu¤u davalar bulunmaktad›r. Söz konusu davalar ile ilgili 

Banka’n›n muhtemel alacaklar›n›n tahsil edilebilirli¤i Banka yönetimi taraf›ndan 

de¤erlendirilmektedir.

I.	 BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORUNA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR

Banka’n›n kamuya aç›klanan konsolide olmayan mali tablo ve dipnotlar› Baflaran Nas 

Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. (a member of PricewaterhouseCoopers) 

taraf›ndan ba¤›ms›z denetime tabi tutulmufl olup, 14 Mart 2006 tarihli ba¤›ms›z 

denetim raporu mali tablolar›n önünde sunulmufltur.

II.	 BA⁄IMSIZ DENETÇ‹ TARAFINDAN HAZIRLANAN AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR

Bulunmamaktad›r.

YED‹NC‹ BÖLÜM -	G. BA⁄IMSIZ DENET‹M

RAPORUNA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR

IV.	MAL‹ DURUM, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME	
GÜCÜNE ‹L‹fiK‹N DE⁄ERLEND‹RME

Yap› Kredi Bankas›’n›n 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle net dönem zarar› 2.996 milyon, 

toplam özkaynaklar› 1.677 milyon YTL ve toplam aktifleri 23.866 milyon YTL olarak 

gerçekleflmifltir.

Yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlar›na uygun olarak haz›rlanan söz konusu 

mali tablolara, Banka’n›n sat›n al›nmas› ile ilgili olarak daha önce kamuoyunun bilgisine 

sunulan hususlardan, varsa, dönem sonuçlar›n› etkileyen ifllemlerin etkileri ile 2005 y›l› 

önceki ara dönemler itibariyle haz›rlanm›fl Ba¤›ms›z Denetim Raporlar›n›n görüfl sayfalar›nda 

yer alan hususlar›n etkileri, Banka’n›n ihtiyatl›l›k ve tutarl›l›k prensipleri çerçevesinde 

yans›t›lm›flt›r.

2005 y›l›nda oluflan bu zarar, bafll›ca afla¤›da bahsedilen ana konulardan oluflmaktad›r.

•	 Kredi ve alacaklar ile ilgili düzeltmeler:	

28 Eylül 2005 tarihinde aç›kland›¤› üzere Koçbank ve Çukurova Grubu aras›nda 

imzalanan Hisse Sat›fl Sözleflmesi’nde öngörülen Çukurova Grubu kredileri ile ilgili 

399 milyon YTL tutar›nda (304 milyon ABD dolar› karfl›l›¤›) iskontoyu içermektedir. 

930 milyon ABD dolar› anapara olmak üzere toplam 1.034 milyon ABD dolar› tutar›ndaki 

geri ödeme ve yukar›da bahsedilen iskonto sonras›nda Çukurova Grubu’nun kredi 

borcu 792 milyon ABD dolar›na düflmüfltür.	

Kredi ve alacaklar ile ilgili düzeltmeler ayn› zamanda Banka’n›n Fiskobirlik alaca¤› ile 

ilgili olarak 30 Aral›k 2005 tarihinde Banka, T.C. Hazine Müsteflarl›¤› ve Fiskobirlik 

aras›nda imzalanan protokole uygun olarak 475 milyon YTL tutar›nda gider oluflmufltur. 

Ayr›ca, ihtiyatl›l›k prensibi ve Banka’n›n kredi risk politikalar›n›n ›fl›¤›nda kredi portföyünün 

gözden geçirilmesi sonucunda yaklafl›k 510 milyon YTL tutar›nda karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

•	 ‹fltirakler ile ilgili düzeltmeler:	

Sözkonusu düzeltmelerin büyük bölümü Banka’n›n %50 hissesine sahip oldu¤u A-

Tel için ba¤›ms›z bir denetim kuruluflu taraf›ndan yap›lan de¤erleme ile de desteklenen 

ve Çukurova Grubu ile yap›lan sat›fl sözleflmesinde mutab›k kal›nan sat›fl fiyat› dikkate 

al›narak ayr›lan 355 milyon YTL tutar›ndaki de¤er azal›fl›ndan oluflmaktad›r.



	

Ayr›ca Banka, ifltiraklerle ilgili muhasebe politikalar›n› tekrar gözden geçirmifl ve önceki 

dönemlerde borsa de¤erleriyle tafl›d›¤› ifltiraklerini, mevzuata uygun olarak özsermaye 

metoduna getirmifltir. Sözkonusu de¤ifliklik, konsolide olmayan ve konsolide mali 

tablolar aras›ndaki farkl›l›klar› gidermek ve Banka’n›n mali yap›s›n›n piyasadaki 

de¤iflikliklerden etkilenmesini engellemek amac›yla yap›lm›fl olup, özkaynaklar›

243 milyon YTL tutar›nda azalt›c› etkisi olmufltur. 

•	 Sabit k›ymetler ile ilgili düzeltmeler: 	
De¤er azal›fllar›, bugüne kadar yap›lan uygulaman›n bir devam› olarak, ba¤›ms›z bir 

ekspertiz firmas› taraf›ndan gerçeklefltirilen de¤erleme do¤rultusunda gayrimenkul 

portföyü ile ilgili olarak ayr›lan 660 milyon YTL tutar›ndaki de¤er düflüfl karfl›l›¤›n› ve 

Banka’n›n sabit k›ymetlerinin tahmini faydal› ömürlerinin sektördeki genel uygulama 

paraleline getirilmesi sonucunda oluflan 140 milyon YTL tutar›ndaki gideri içermektedir. 

•	 Di¤er karfl›l›klar ile ilgili düzeltmeler:	
Emekli Sand›¤› aç›¤›, yerel bir aktüer taraf›ndan Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› 

koordinasyonunda yap›lan çal›flmalarda belirlenen teknik faiz olan %10,24 ve CSO 

1980 yaflam tablosu dikkate al›narak 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle hesaplanm›fl olup 

aktüeryal bilanço 551 milyon YTL teknik aç›k vermifltir. Banka bu aç›kla ilgili olarak 

2007 y›l› sonuna kadar tamam›na karfl›l›k ay›rmak suretiyle 331 milyon YTL tutar›ndaki 

karfl›l›¤› mali tablolar›na yans›tm›flt›r.	

Di¤er karfl›l›klar temel olarak flu anda Banka aleyhine aç›lm›fl olan davalar›n olas› 

olumsuz sonuçlar›na ve mevcut vergi soruflturmalar›na yönelik vergisel ve hukuki 

riskler için ayr›lan karfl›l›klard›r.

Yukar›da bahsedilen düzeltmelerin büyük k›sm›, düzeltmeye tabi baz› aktiflerin defter 

de¤erleri ve vergisel de¤erleri aras›ndaki önemli farklar nedeniyle ancak s›n›rl› bir vergi 

avantaj› do¤urmufltur.

‹lgili düzeltmeler ve oluflan faaliyet sonuçlar› sonras›nda toplam özkaynaklar 1.677 milyon 

YTL seviyesinde gerçekleflirken, Sermaye Yeterlilik Rasyosu %7,2 olarak mevzuatta 

belirlenen asgari oran olan %8’in alt›nda kalmaktad›r. Banka, sermaye yeterlilik standart 

oran›n› yasal limit olan %8 seviyesine getirebilmek için ifl planlar› do¤rultusunda çeflitli 

önlemler almaktad›r.

 Banka’n›n faaliyet sonuçlar› incelendi¤inde ise,

•	 Yukar›da bahsedilen düzeltmelerin etkileri ar›nd›r›ld›¤›nda, Banka’n›n 2005 y›l› içerisinde 

1.064 milyon YTL tutar›nda net faiz geliri ve 507 milyon YTL tutar›nda net komisyon 

geliri elde etmesi sonucu yaklafl›k 1.843 milyon YTL tutar›nda faaliyet kar›na ulaflarak 

olumlu bir ticari performans gösterdi¤i anlafl›lmaktad›r.

•	 Yukar›da bahsedilen düzeltmeler ve Çukurova Grubu kredi geri ödemesinin etkileri 

ar›nd›r›ld›¤›nda, krediler 2005 y›l›nda %40 artm›fl, müflteri mevduatlar› ise ayn› dönemde 

%18 artarak yaklafl›k 17 milyar YTL seviyesine ulaflm›flt›r.

•	 Menkul de¤erler portföyü, 5.814 milyon TL’ye ulaflm›fl olup Banka yeni risk politikalar› 

çerçevesinde, toplam portföy içerisinde geçen y›l %3 olan vadeye kadar elde tutulacak 

portföy oran› 31 Aral›k 2005’de %70 olarak gerçekleflmifltir.
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Moody’s Uzun ve K›sa Vadeli Mevduat 

Notlar›: Derecelendirme kuruluflunun ilgili 

bankan›n yabanc› veya yerel para cinsinden 

mevduat yükümlülüklerini ödeyebilme 

yetene¤iyle ilgili görüflünü ifade eder. 

Yabanc› para (YP) mevduat notlar› ülkenin 

YP mevduat notuyla s›n›rland›r›l›r. Bu not 

verilirken mali güç, ülke d›fl›na yap›lacak 

YP mevduat transferlerine iliflkin risk ile 

do¤rudan ya da dolayl› d›fl destek gibi 

etkenler dikkate al›n›r. Not, mudilere ödeme 

yapan mevduat sigortalar›n›n yarar›n› dikkate 

almazken bankalara do¤rudan destek 

sa¤layabilecek unsurlar› göz önünde 

bulundurur.

Uzun vadeli mevduat› notlar› yüksekten 

düflü¤e do¤ru Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, 

Ca ve C fleklinde s›ralan›r. Moody’s Aa ve 

Caa aras›ndaki notlar›n arkas›na 1, 2 ve 3 

fleklinde rakamsal nitelendiriciler ekler. 

Bunlardan 1, bankan›n ilgili harf notu 

s›n›f›nda üst seviyelerde; 2, orta seviyelerde; 

3 ise alt seviyelerde yer ald›¤›na iflaret eder. 

Yap› Kredi’ye verilen uzun vadeli YP mevduat 

notu olan B genelde bu kategorideki 

bankalar›n düflük kredi kalitesini ve uzun 

vadede mevduat yükümlülüklerinin 

zaman›nda yerine getirilmesi güvencesinin 

düflük oldu¤unu ifade eder. Notun 

beraberindeki 1, bankan›n bu kategori 

içerisinde üst seviyede oldu¤unu belirtir. 

Bu not, mevcut Türkiye Cumhuriyeti 

notlar›ndan dolay› B1 seviyesinin üzerine 

ç›kamaz.

 Yap› Kredi’ye verilen uzun vadeli TL 

mevduat notu olan Baa, genelde bu 

kategorideki bankalar›n yeterli derecede 

kredi kalitesine sahip oldu¤unu ifade eder. 

Notun beraberindeki 1, bankan›n bu 

kategori içerisinde üst seviyede oldu¤unu 

belirtir.

K›sa vadeli mevduat notlar› yüksekten 

düflü¤e do¤ru P-1, P-2, P-3 ve NP fleklinde 

s›ralan›r. 

Yap› Kredi’ye verilen k›sa vadeli YP mevduat 

notu olan NP, zay›f kredi kalitesini ve 

bankan›n k›sa vadeli mevduatlar›n› 

zaman›nda ödeyebilme kapasitesinin 

belirsiz oldu¤unu ifade eder. Bu not, mevcut 

Türkiye Cumhuriyeti notlar›ndan dolay› NP 

seviyesinin üzerine ç›kamaz.

K›sa vadeli TL mevduat için verilen P-2 

notu ise güçlü kredi kalitesini ve bankan›n 

k›sa vadeli mevduatlar›n› zaman›nda 

ödeyebilme yetene¤inin yüksek oldu¤unu 

ifade eder. 

Moody’s Finansal Güç (FG) Notu: 

Bankan›n finansal gücü aç›s›ndan kuruluflun 

fikrini yans›tan nottur ve mevduat notlar›nda 

ele al›nan ülke riski ve d›flar›dan gelecek 

destek gibi unsurlar› hesaba katmaz.  

Mevduat notlar›n›n aksine, bankan›n 

yükümlülüklerini zaman›nda yerine 

getirebilme olas›l›¤›na yönelik de¤ildir. Onun 

yerine, söz konusu bankan›n hissedarlar›, 

kendi sektörü veya resmi kurumlar gibi 

üçüncü taraflardan yard›m alma olas›l›¤›n›n 

ölçüsüdür.

FG notu verilirken ele al›nan unsurlar, 

finansal temeller, franchise de¤eri ile ifl ve 

varl›klar›n›n çeflitlendirilmesi gibi ilgili 

bankaya özel unsurlard›r. Her ne kadar FG 

notlar› yukar›da belirtilen d›flsal unsurlar› 

hesaba katmasa da ekonominin gücü ve 

beklenen performans›, finansal sistemin 

yap›s› ve göreceli k›r›lganl›¤›, bankac›l›k 

düzenleme ve denetiminin kalitesi de dahil 

bankan›n faaliyet gösterdi¤i ortamdaki di¤er 

risk unsurlar›n› dikkate al›r.

FG notlar› yüksekten düflü¤e A, B, C, D, 

ve E fleklinde s›ralan›r. FG notlar›nda 

bankan›n seviyesini belirtmek için A 

notunun alt›ndaki notlara + (art›), E notunun 

üzerindeki notlara – (eksi) nitelendiricileri 

eklenebilir.

Yap› Kredi’ye verilen FG notu olan E+ bu 

kategorideki bankalar›n çok mütevaz› 

finansal güce sahip oldu¤unu ve belli 

aral›klarla d›fl yard›ma gereksinim duyma 

olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤unu ifade eder. Bu 

tip kurumlar; zay›f ifl imtiyaz›, bir ya da daha 

fazla aç›dan finansal temellerinin çok 

yetersiz olmas›, tahmin edilemeyen ve 

dengesiz bir faaliyet ortam› gibi etkenlerden 

bir ya da birkaç› taraf›ndan s›n›rland›r›l›r. Bu 

not, mevcut Türkiye Cumhuriyeti 

notlar›ndan dolay› D+ seviyesinin üzerine 

ç›kamaz. Di¤er yandan, Koçbank’›n Yap› 

Kredi’nin ço¤unluk hisselerini sat›n almas›n› 

takiben bu notun görünümünün pozitife 

yükseltilmesi bankaya yönelik artan 

güvenilirli¤e iflaret eder.
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V.	DERECELEND‹RME KURULUfiLARINCA VER‹LEN	
DERECELEND‹RME NOTLARI VE BU NOTLARIN	
‹ÇER‹⁄‹ HAKKINDA B‹LG‹

Yap› Kredi’ye uluslararas› derecelendirme kurulufllar›nca verilen derecelendirme notlar›  

afla¤›daki gibidir:

Moody’s

Fitch Ratings

Kurulufl	 Notun Türü	 Not	 Görünüm		

Uzun vadeli YP mevduat	 B1	 Dura¤an		

K›sa vadeli YP mevduat	 NP	 Dura¤an		

Uzun vadeli TL mevduat	 Baa1	 Dura¤an		

K›sa vadeli TL mevduat	 P - 2	 Dura¤an		

Finansal güç	 E+	 Pozitif			

Uzun vadeli YP	 BB -	 Pozitif		

K›sa vadeli YP	 B		

Uzun vadeli TL	 BB +	 Pozitif		

K›sa vadeli TL	 B		

Ulusal 	 AA (tur) 	 Dura¤an		

Bireysel 	 D / E	 Pozitif		

Destek	 3
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FitchRatings Uzun Vadeli Kredi Notlar›: 

Fitch taraf›ndan verilen uzun vadeli kredi 

notlar› hem yabanc› hem de yerel para 

cinsinden yükümlülükleri ödeme 

kapasitesini ölçer ve uluslararas› düzeyde 

karfl›laflt›r›labilir de¤erlendirmelerdir. Yerel 

para cinsinden notlar yaln›zca ülke içinde 

ödeme olas›l›¤›n› ölçer.

Uzun vadeli yabanc› para ve uzun vadeli 

yerel para notlar› yüksekten düflü¤e do¤ru 

AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, 

DDD, DD ve D fleklinde s›ralan›r. AA ile B 

aras›ndaki notlara bankan›n seviyesini 

belirtmek için + (art›) ya da – (eksi) 

nitelendiricileri eklenebilir.

Yap› Kredi’nin uzun vadeli YP ve uzun vadeli 

TL notlar› olan BB, Fitch taraf›ndan 

spekülatif olarak s›n›fland›r›l›r. Kurulufl, bu 

nota sahip bankalarda kötüleflen ekonomik 

flartlar alt›nda kredi riskinin artabilece¤ini, 

ancak finansal yükümlülüklerin yerine 

getirilebilmesi için finansal alternatiflerin 

olabilece¤i görüflünü ifade eder. Yap› 

Kredi’nin BB- uzun vadeli YP notu, ülke 

notu ile ayn›d›r ve mevcut Türkiye 

Cumhuriyeti notlar›ndan dolay› BB- 

seviyesinin üzerine ç›kamaz. Bankan›n uzun 

vadeli TL notu BB+ ise ülke notunun iki 

kademe üzerindedir ve mevcut Türkiye 

Cumhuriyeti notlar›ndan dolay› BB+ 

seviyesinin üzerine ç›kamaz.

FitchRatings K›sa Vadeli Kredi Notlar›: 

Bankalar›n hem yabanc› hem de yerel para 

cinsinden yükümlülüklerini ödeme 

kapasitesini ölçer ve uluslararas› düzeyde 

karfl›laflt›r›labilir de¤erlendirmelerdir. Yerel 

para cinsinden notlar yaln›zca ülke içinde 

ödeme olas›l›¤›n› ölçer. K›sa vade genelde 

on iki aydan k›sa süreli yükümlükler için 

tan›mlan›r.

K›sa vadeli yabanc› para ve k›sa vadeli yerel 

para notlar› yüksekten düflü¤e F1, F2, F3, 

B, C ve D flekilde s›ralan›r. F1 d›fl›ndaki 

notlara göreceli durumu belirtmek için

+ (art›) ya da – (eksi) iflaretleri eklenebilir.

Yap› Kredi’nin k›sa vadeli YP ve k›sa vadeli 

TL notlar› B Türkiye Cumhuriyeti notlar› ile 

ayn›d›r ve mevcut Türkiye Cumhuriyeti 

notlar›ndan dolay› B seviyesinin üzerine 

ç›kamaz. FitchRatings, bu nota sahip 

bankalar› spekülatif olarak de¤erlendirir ve 

finansal yükümlülüklerini zaman›nda ödeme 

kapasitesini asgari olarak niteler. Bu not 

ayn› zamanda, k›sa vadede oluflacak 

finansal ve ekonomik flartlardaki 

kötüleflmelerin banka üzerinde olumsuz 

etkisi olabilece¤ine iflaret eder.

FitchRatings Bireysel Notu: Bu not 

sadece bankalara verilir. Uluslararas› 

düzeyde karfl›laflt›r›labilir olan bu notlar, 

bankan›n tamamen ba¤›ms›z olmas› ve

d›fl deste¤e sahip olmamas› durumunda 

de¤erlendirilmesini amaçlar. Bu notlar 

bankan›n maruz kald›¤› riskleri, risklere olan 

ifltah›n› ve risk yönetimini de¤erlendirerek 

zor duruma düflmesi ve deste¤e ihtiyaç 

duymas› durumunda kuruluflun görüflünü 

yans›t›r.

Analizde kullan›lan temel unsurlar, bankan›n 

yönetimi, faaliyet gösterdi¤i alan ve 

gelece¤i, franchise ‘› ve kârl›l›k ve 

özkaynaklar dahil bilançosunun 

sa¤laml›¤›d›r. Ayr›ca, bankan›n farkl› 

ekonomik ve co¤rafi sektörlerde giriflti¤i 

faaliyetlerdeki çeflitlilik de de¤erlendirilir. 

Bireysel notlar yüksekten düflü¤e A, A/B, 

B, B/C, C, C/D, D, D/E ve E fleklinde s›ralan›r.

Yap› Kredi’nin bireysel notu olan D/E, Fitch 

taraf›ndan içeriden ve d›flar›dan kaynaklanan 

zay›fl›klar› olan bankalar için kullan›l›r ve 

kârl›l›k ve özkaynaklar dahil bilançonun 

sa¤laml›¤›, franchise, yönetim, faaliyet 

gösterdi¤i ortam ve gelece¤iyle ilgili 

endifleleri ifade eder. Di¤er yandan, Fitch 

taraf›ndan bu not için verilen pozitif 

görünüm Koçbank’›n Yap› Kredi’nin 

ço¤unluk hisselerini sat›n almas›n›n banka 

üzerindeki olumlu etkisine iflaret eder.

FitchRatings Destek Notu: Kuruluflun 

bankan›n potansiyel destekçilerinin (devlet 

veya hissedar) destek verme e¤ilimi ve 

kapasiteleri hakk›ndaki hükmünü ifade eder. 

Destek verenin uzun vadeli kredi notlar›yla 

do¤rudan ba¤lant›l› olmas›na karfl›n 

bankan›n esas kredi kalitesini ölçen bir not 

de¤ildir. Gerekti¤i durumlarda bankan›n 

destek alabilme potansiyeline iliflkin 

kuruluflun hükmünü ifade eder. Fitch, ilgili 

düzenleyici makamlar ve/veya hissedarlar 

ile deste¤in esaslar›n› görüflse bile sadece 

kuruluflun kendi görüflünü notlamaya 

yans›t›r. Deste¤in ister yabanc› ister yerel 

para olsun zaman›nda yap›laca¤›n› ve kriz 

bitene kadar bankan›n faaliyetlerine devam 

etmesini sa¤layacak flekilde sürece¤ini 

varsayar. Aksi belirtilmedikçe, destek 

yabanc› para cinsinden alg›lanmal›d›r. 

De¤erlendirmede, sigortal› veya sigortas›z 

perakende, toptan ve bankalararas› piyasa 

mevduatlar› dahil teminatl› ve teminats›z 

k›demli borçlar›n; türev ifllemlerinden ve 

yasal icralardan do¤an yükümlülüklerin ve 

tazminatlar›n; akreditiflerin, kabul kredilerinin 

ve avallerin; ticari alacaklar›n ve mahkeme 

kararlar›ndan do¤an yükümlülüklerin 

ödenece¤i varsay›l›r. Di¤er yandan deste¤in 

devlet taraf›ndan gelmesi halinde imtiyazl› 

hisse senetlerinin, türev sermayenin, adi 

hisse senetlerinin ve varl›¤a dayal› menkul 

k›ymet ifllemlerinin desteklenmeyece¤i 

düflünülür. ‹kincil (k›demsiz) borçlar için 

devlet deste¤i her bir olay ve farkl› hukuk 

alan› için ayr› ayr› ele al›n›r.

Geliflmekte olan piyasalar için devletin ve 

hissedarlar›n destek e¤ilimleri ve 

yetenekleri, geliflmifl piyasalara göre daha 

fazla güçten düflürücü ve ilgisiz etkilere 

maruzdur. Geliflmekte olan ekonomilerdeki 

bafll›ca tehdit unsurlar›, döviz hareketlerine 

getirilen ulusal k›s›tlamalar, mevduatlar›n 

dondurulmas›, ödeme sistemlerinin 

durmas›, kamulaflt›rma ya da savafl gibi 

zorunluluk yaratan nedenlere ba¤l›d›r. Bu 

riskler söz konusu ülkenin notlar›na yans›t›l›r 

ve bu nedenle deste¤i veren taraf›n devlet 

olmas› halinde do¤rudan ya da kurumsal 

olmas› halinde, ilgili nota üst s›n›rlama 

getirilerek dolayl› olarak destek notuna 

yans›t›l›r.
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Destek e¤ilimi belirlenirken, devletin garanti 

ve yükümlülükleri, devletle olan iliflkiler, 

bankan›n devlet için önemi, hissedarlar›n 

garanti ve yükümlülükleri, kontrol yüzdesi 

ve hissedarlar için bankan›n önemi gibi 

etkenler dikkate al›n›r.

Yap› Kredi’ye verilen 3 notu, potansiyel 

destek verenin bu kapasitesiyle ya da 

e¤ilimiyle ilgili belirsizliklerden dolay› orta 

düzeyde destek olas›l›¤›n› ifade eder. Bu 

nota sahip olmak için uzun vadeli not asgari 

BB- olmal›d›r. Bu not, mevcut Türkiye 

Cumhuriyeti notlar›ndan dolay› 3 seviyesinin 

üzerine ç›kamaz.

FitchRatings Ulusal Notu: Bankan›n 

bulundu¤u ülke içerisindeki en iyi kredi 

riskine göreceli olarak kredi kalitesinin 

ölçüsüdür. Genelde en iyi risk olarak devlet 

yükümlülükleri ve garantileri seçilir. 

Derecenin arkas›na ilgili ülkeye iliflkin bir 

tan›mlay›c› eklenir Türkiye için (tur) kullan›l›r.

Ulusal notlar yüksekten düflü¤e AAA(tur), 

AA(tur), A(tur), BBB(tur), BB(tur), B(tur), 

CCC(tur), CC(tur), C(tur), DDD(tur), DD(tur) 

ve D(tur) fleklinde s›ralan›r. AA(tur) ve B(tur) 

aras›ndaki notlara göreceli durumu 

belirtmek için + (art›) ya da – (eksi) iflaretleri 

eklenebilir.

Yap› Kredi’ye verilen AA(tur) notu ülke 

içindeki di¤er borçlara ve borçlulara göre 

çok güçlü bir kredi riskini ifade eder.

VI.	RAPOR DÖNEM‹ DAH‹L BEfi YILLIK DÖNEME ‹L‹fiK‹N	
ÖZET F‹NANSAL B‹LG‹LER

1.000 YTL olarak TL'nin 31 Aral›k 2005 tarihindeki sat›n alma gücüyle belirtilmifltir.

	2005	 2004	 2003	 2002	 2001

Toplam aktifler	 23.866.400	 24.624.008	 23.819.579	 24.418.696	 26.043.397

Mevduat	 16.876.096	 14.293.241	 15.277.967	 16.846.389	 19.845.904

Krediler	 11.306.271	 10.055.975	 9.096.373	 9.191.627	 8.610.462

Özkaynaklar	 1.677.301	 4.639.658	 4.006.510	 3.552.835	 2.585.585

Net kâr / (zarar)	 (2.996.274)	 (58.871)	 184.674	 1.428.721	 (1.519.873)

Toplam personel say›s›	 10.211	 10.579	 10.504	 10.404	 9.674

Toplam flube say›s›	 416	 420	 426	 426	 427
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ISPARTA
Isparta

‹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
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
‹stinye
Kad›köy
Kad›köy – Çarfl›
Ka¤›thane
Kapal›çarfl›
Karagümrük*
Karaköy
Kartal
Kas›mpafla*
Kavac›k
Kaynarca
K.Burgaz / 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

YAPI KRED‹ fiUBELER‹

ADANA
Adana
Atatürk Bulvar› 
Barajyolu
Cemalpafla
Ceyhan
Çukurova Üniversitesi – 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
Gölbafl›
Güvenevler
Hacettepe
Hacettepe Üniversitesi – 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
10. 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*

ÇANAKKALE
Çanakkale
Biga
Çan

ÇORUM
Çorum

DEN‹ZL‹
Denizli
Bayramyeri
Sanayiçarfl›s›

D‹YARBAKIR
Diyarbak›r
Dicle Üniversitesi*
Ofis

DÜZCE
Düzce

ED‹RNE
Edirne
Keflan
Uzunköprü

ELAZI⁄
Elaz›¤
F›rat Üniversitesi*

ERZURUM
Erzurum

ESK‹fiEH‹R
Eskiflehir
‹kieylül 

GAZ‹ANTEP
Gaziantep
fiehitkamil

G‹RESUN
Giresun

HATAY
Antakya
‹skenderun



‹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‹
‹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*

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

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¤lisi

* Ba¤l› flube
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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

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: koln@ykb.de

Münih
Goethestrasse 12
80336 Münih / ALMANYA
Tel: +49 89 597 790 / 597 791
Faks: +49 89 550 44 51
E-posta: munih@ykb.de

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

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 (Deutschland) 
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
Construction 2, House 1
Goncharnaya Nabereznaya
115172 Moskova / RUSYA
Tel: +70 95 234 98 89
Faks: +70 95 956 19 72

YURTDIfiINDA YAPI KRED‹


