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2002 Faaliyet Raporu

Ortaklar Genel Kurul Gündemi

Baflkanl›k Divan›’n›n teflkili ve Genel Kurul Tutana¤›’n›n
imzas› için yetki verilmesi,

Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Ba¤›ms›z Denetim
Kuruluflu Raporlar›n›n okunmas›,

2002 y›l› Bilançosu ile Kâr ve Zarar hesab›n›n tetkik
edilip tasdiki ve bu muamele ve hesaplardan dolay›
Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ibralar›, 

2002 y›l› kar›n›n da¤›t›m› hakk›nda karar al›nmas›,

Görev süreleri dolan Bankam›z Denetçileri için yeniden
seçim yap›lmas› ve ücretlerinin belirlenmesi,

Banka’n›n 2002 ve 2003 y›llar› genel ba¤›ms›z
denetimini yapmak üzere seçilen Baflaran Nas Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. -a member of
PricewaterhouseCoopers-Ba¤›ms›z Denetim
Kuruluflu’nun seçiminin onaylanmas›,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun
334 ve 335’inci maddeleri kapsam›na giren hususlarda
mezun k›l›nmalar› hakk›nda Yönetim Kurulu’na yetki
verilmesi.
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Akbank T.A.fi. 2002 Y›l› Ola¤an Ortaklar Genel Kurul Toplant›s› 26.03.2003 Çarflamba günü
saat 14.30’da Sabanc› Center, 4. Levent, ‹stanbul adresinde yap›lacakt›r.



Kýsaca Akbank

y›l›nda kurulan Akbank, bugün
aktif büyüklü¤ü aç›s›ndan
Türkiye’nin en büyük özel sektör

bankas›d›r. 

Akbank, temel bankac›l›k hizmetlerinin yan› s›ra,
bireysel, kurumsal, özel bankac›l›k ve uluslararas›
ticaretin finansman› hizmetlerini sunmaktad›r.
Sermaye piyasalar› ve bankac›l›k d›fl› finansal
hizmetler ise Banka’n›n Ak Yat›r›m Menkul De¤erler,
Ak Yat›r›m Ortakl›¤›, Ak Portföy Yönetimi ve Akhayat
Sigorta (Ocak 2003’te Ak Emeklilik olarak
de¤iflmifltir.) gibi ifltirakleri taraf›ndan verilmektedir. 

Akbank faaliyetlerini ‹stanbul’daki Genel Müdürlü¤ü
ve 13 Bölge Müdürlü¤ü arac›l›¤› ile yurt çap›nda
sürdürmektedir. Banka toplam 618 flubesi ile
yurtiçinde güçlü ve yayg›n bir da¤›t›m a¤›na sahiptir.
Akbank hizmetlerini geleneksel da¤›t›m kanallar›
olan flubelerin d›fl›nda, ça¤r› merkezi, 1.328 ATM,
109.190 POS terminali ve son teknoloji ürünleri olan
kiosk, WAP telefonu, cep bilgisayar›, görüntülü
telefon ve ‹nternet arac›l›¤›yla da sunmaktad›r.
Banka’n›n Almanya’da yedi (Frankfurt, Hannover,
Hamburg, Stuttgart, Essen, Münih ve Berlin),
Malta’da bir flubesi ve Hollanda’da Akbank
International N.V. ad›nda bir bankas› bulunmaktad›r.
Londra’da kurulu Sabanc› Bank’›n %37’sine ve
‹stanbul’da kurulu BNP-AK-Dresdner Bank’›n
%39,99’una sahip olan Akbank’›n, ayr›ca Paris’te
temsilcili¤i vard›r.
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Bu Faaliyet Raporu’nda belirtilen bütün finansal bilgiler, aksi belirtilmedikçe BBDK’n›n öngördü¤ü muhasebe ve raporlama
standartlar›na göre düzenlenmifl ve enflasyon etkilerini yans›tan mali tablolardan elde edilmifltir.



Güçlü sermayesi, istikrarl› mevduat yap›s›, ucuz
maliyetli yabanc› kaynak temin olanaklar› ile
aktiflerinde gerçeklefltirdi¤i güçlü büyüme, Akbank’›
Türkiye’nin en karl› bankas› haline getirmifltir. 2002
y›l› sonunda brüt kar 1.208 trilyon TL (yaklafl›k 730
milyon ABD Dolar›) ve toplam aktifler 24.453 trilyon
TL (yaklafl›k 14.775 milyon ABD Dolar›) olarak
gerçekleflmifltir. Banka’n›n Sermaye Yeterlilik
Rasyosu, %39 ile sektördeki en yüksek oranlardan
biridir.

The Banker dergisi, 2002 y›l›nda, Akbank’›
“Türkiye’nin En ‹yi Bankas›” seçmifltir. 2001 y›l›nda
da The Banker ve Euromoney dergileri taraf›ndan
“Türkiye’nin En ‹yi Bankas›” seçilen Akbank, 1992,
1993 ve 1998 y›llar›nda Euromoney dergisinin
“Türkiye’nin En ‹yi Bankas›” ödülünün sahibi
olmufltur. 

FitchRatings, Akbank’›n uzun vadeli Türk Liras›
notunu fiubat 2002’de “B”den “B (+)”ya yükseltmifltir.
FitchRatings’in Türkiye Cumhuriyeti için belirledi¤i
uzun vadeli Türk Liras› notunu geçen Akbank,
böylelikle geliflmekte olan piyasalarda ülke notunun
üzerinde not alan ilk banka ünvan›n› kazanm›flt›r.
Nisan 2002’de ise Moody’s Akbank’›n görünümünü
dura¤andan pozitife çevirmifl, 2001 krizinden sonra
Akbank’›n rakiplerinden önce karl›l›k trendine
girece¤ini belirtmifltir. Bu karar›n gerekçesi olarak
Moody’s yapt›¤› aç›klamada, Akbank’›n kriz
döneminde güçlü aktif kalitesini korumas›n›, yüksek

düzeydeki sermaye yeterlilik rasyosunu
sürdürmesini ve krizle birlikte müflterilerin sa¤lam
bankalara yönelmesini göstermifltir.

Akbank, ülkemizin içinde oldu¤u ekonomik
s›k›nt›lara ra¤men, yurtd›fl› piyasalardan uygun
koflullarda kredi sa¤lamay› sürdürmüfl ve 2002 y›l›
içinde toplam 655 milyon ABD Dolar› tutar›nda d›fl
kredi alm›flt›r.

Akbank, önümüzdeki 10 y›l içinde Bireysel, Kurumsal
ve Ticari Bankac›l›k alanlar›nda pazar paylar›n›
art›rarak lider konumuna gelmeyi hedeflemektedir.
Akbank kulland›¤› en son bilgi teknolojileri ve
deneyimli bankac›lardan oluflan personeli ile genifl
bir bireysel ve kurumsal müflteri kitlesine üstün
kalitede hizmetler sunmaya odaklanm›flt›r. 

30 A¤ustos 2002 tarihinde Akbank, MSCI Geliflmekte
Olan Ülkeler Endeksi’ne dahil edilmifl ve 2002 y›l›n›
%12,5 payla MSCI Türkiye Endeksi’nde en fazla
a¤›rl›¤a sahip flirket olarak bitirmifltir.

Akbank hisse senetleri %28,14’lük halka aç›kl›k
oran› ile ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda
ifllem görmektedir. Yurtd›fl›nda ise, Banka’n›n depo
sertifikalar› SEAQ International ve Portal’da kote
edilmifltir. 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle Akbank’›n
piyasa de¤eri 2.746 milyon ABD Dolar› olup, mali
sektörün en yüksek, ‹MKB’nin ise ikinci en yüksek
piyasa de¤erine sahip flirketidir.

2002 Faaliyet Raporu
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Baþlýca Finansal Göstergeler
(Enflasyondan ar›nd›r›lm›fl trilyon TL)

Toplam Aktifler 24.453

Mevduat 16.596

Krediler 6.283

Özsermaye 3.249

Vergi Öncesi Kar 1.208

Uluslararasý Derecelendirme Kuruluþlarýnýn Akbank�a Verdikleri Notlar

FitchRatings Moody’s

Ulusal Not Bireysel Not Uzun Vadeli TL Notu* Finansal Güç Notu

AA- C B+ D+ (Olumlu Görünüm) 

*Akbank’a FitchRatings taraf›ndan verilen uzun vadeli TL notu,
geliflen piyasalarda ülke notunun üzerinde verilen ilk not olmufltur.

Ortaklýk Yapýsý (%)

H.Ö. Sabanc› Holding ve ‹fltirakleri

Sabanc› Ailesi

Sabanc› Vakf›

Halka aç›k k›s›m

28,14
42,40

27,03

2,43



Misyon

Vizyon

Hedefler

Akbank�ýn
Güçlü
Temelleri

Akbank’›n misyonu, Türk ekonomisinin ve finansal sisteminin geliflimine,
kapsaml›, yarat›c›, yenilikçi, kifli ve kurumlara özel, çeflitli piyasa
segmentlerinin beklentilerini ve gereksinimlerini karfl›layan yüksek derecede
ihtisaslaflm›fl kaliteli ürün ve hizmetlerin sunumu ile katk› sa¤lamakt›r. 

Türkiye’nin her yönde uzmanlaflm›fl lider bankas› olmak.

• Güçlü büyüme ile hissedarlara de¤er yaratmak, 

• Karl›l›¤›n› ve sa¤lam bilanço yap›s›n› korumak, 

• Yüksek seviyede müflteri tatmini sa¤lamak,

• Kalitede, yarat›c›l›kta ve teknolojik geliflmelerde lider olmak,

• Personelin geliflimini desteklemek, motivasyon ve ifl tatmini yaratmak.

• Türkiye’nin en karl› bankas›

• Ülke notunun üstünde kredi notuna sahip tek banka

• Türkiye geneline yay›lm›fl 618 flube

• Kal›c› ve yayg›n fonlama taban›

• Genifl müflteri portföyü ve yeni müflteri edinme potansiyeli

• Güçlü sermaye yap›s› ve %39 gibi yüksek bir sermaye yeterlilik rasyosu

• Yayg›n ve çeflitlendirilmifl kredi portföyü ve %1,8 gibi çok düflük bir sorunlu

kredi oran› 

2002 Faaliyet Raporu
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kbank, 2002 y›l›nda da yüksek karl›l›¤›n› ve
büyümesini sürdürmeyi baflarm›flt›r. Akbank
bu baflar›y›, finansal gücü, güçlü ve güvenilir

hissedarlar›, fleffaf ve istikrarl› yönetimi, güçlenen
kurumsal ve bireysel ürün ve hizmetleriyle elde
etmifltir.

Akbank yönetiminin birinci hedefi, Akbank hisse
senedinin de¤erini maksimize edecek stratejileri
hayata geçirmektir.

Ekonomik dengeler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda 2002 y›l›,
özellikle üretim art›fl›nda, dolay›s›yla milli gelirde
yüksek büyümenin gerçekleflti¤i bir y›l olmufltur.
Üretim büyük ölçüde son y›llar›n en yüksek
seviyesine ç›kan ihracata yönlendirilmifltir. Kronik
yüksek enflasyon baflar›l› maliye ve para politikalar›
ile düflme trendine girmifltir. Ayr›ca, seçimlerden
sonra oluflan tek parti iktidar›, ekonomik ve politik
istikrar›n sa¤lanmas› ve bu alanda yap›lmas› gereken
reform ve kanunlar›n kararl›l›k ve ivedilikle
gerçeklefltirilmesi bak›m›ndan olumlu olarak
de¤erlendirilmifltir.

Enflasyondan ar›nd›r›lm›fl mali tablolara göre
Akbank, 2002 y›l›nda 1.208 trilyon TL brüt kar elde
etmifltir. 522 trilyon TL’lik vergi karfl›l›¤› ayr›ld›ktan
sonra Akbank’›n ayn› dönemdeki net kar› ise 685
trilyon TL olmufltur. Akbank 2002 y›l›nda da
“Türkiye’nin En Karl› Bankas›” ve “Borsa’n›n En Karl›
fiirketi” olmay› sürdürmüfltür. Önümüzdeki dönemde
enflasyon muhasebesine uygun vergi
düzenlemelerinin yap›lmas› Banka’n›n kar›n› olumlu
yönde etkileyecektir.

A

Akbank, 2002 yýlýnda da yüksek karlýlýðýný
ve büyümesini sürdürmeyi baþarmýþtýr.
Akbank bu baþarýyý, finansal gücü, güçlü
ve güvenilir hissedarlarý, þeffaf ve istikrarlý
yönetimi, güçlenen kurumsal ve bireysel
ürün ve hizmetleriyle elde etmiþtir.
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Akbank’›n toplam aktifleri geçen y›l sonuna göre
%9,7 büyüyerek 24,5 katrilyon TL’ye ulaflm›flt›r. Sabit
k›ymetlerimizin ve hemen hemen tamam› mali olan
ifltiraklerimizin aktiflerimiz içindeki pay› sadece
%3’tür. Bu oran, Akbank’›n tamamen bankac›l›k
faaliyetlerine odaklanmas›na olanak tan›makta,
karl›l›¤›m›za olumlu katk›da bulunmakta ve likiditesi
yüksek bir mali bünyeye iflaret etmektedir. 

Toplam kredilerimiz 2002 sonu itibariyle 6,3 katrilyon
TL’ye ulaflm›flt›r. Tüketici kredileri pazar pay›m›z
2002 y›l›nda, geçen y›l sonuna göre iki kat artarak
%11,2’ye ulaflm›flt›r. Akbank güçlü özkaynak yap›s›,
likiditesi ve %39 olan sermaye yeterlilik oran› ile
kredilerdeki büyümeyi desteklemeye devam
edecektir. 

Kredilerdeki bu geliflmeye ra¤men takipteki
kredilerimizin toplam kredilerimize oran› %1,8
olarak sektör ortalamas›n›n çok alt›nda
gerçekleflmifltir. Bankam›z takipteki kredilerin
tamam› için karfl›l›k ay›rm›flt›r.

Bankam›z›n mevduat› 2002 y›l›nda 16,6 katrilyon TL
olmufltur ve sektördeki mevduat pazar pay›m›z
%10,9’dan %12,4’e yükselmifltir. Bu baflar›,
Bankam›za duyulan güvenin ve 2002 y›l›nda ç›kar›lan
yeni bireysel bankac›l›k ürünlerimizin bir sonucudur. 

Bireylerin farkl› yaflam evrelerindeki olas› finansal ve
finansal olmayan gereksinimlerini göz önüne alarak
bu gereksinimlere çözüm bulacak flekilde stratejik
iflbirlikleri kurmak ve ürünleri çeflitlendirmek
de¤iflimdeki temel ad›mlardan biri olmufltur. 

Önceli¤imiz müflteri odakl› bankac›l›kt›r. Di¤er
geliflmekte olan ülkeler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda milli
gelirimiz içinde çok düflük seviyelerde olan ve
dolay›s›yla yüksek büyüme potansiyeline sahip tüm
bireysel ve kurumsal ürünlerde pazar pay›m›z›
art›rmak hedefindeyiz. Akbank olarak hedefimiz
pazar pay› ve aktif büyüklü¤ünde lider banka
olmakt›r. Bireysel bankac›l›k stratejisi de bu hedefin
ana konular›ndan biridir. 

2002 y›l›nda projelerimizde önemli ilerlemeler
kaydettik.

• Müflteri odakl› Genel Müdürlük
organizasyonumuzu tamamlad›k.

• Bireysel bankac›l›kta birçok yeni ürünü piyasaya
ç›kard›k. Axess ile kredi kartlar› piyasas›nda devrim
yapt›k. Axess son derece kaliteli üye iflyeri a¤› ve
müflteri odakl› yaklafl›m› sayesinde dokuz ay gibi çok
k›sa bir sürede bir milyon adede ulaflarak Avrupa’n›n
en h›zl› büyüyen kredi kart› oldu. 

• Aile Bankac›l›¤› stratejimizle ba¤lant›l› olarak
“Ailem”i gelifltirdik. En yeni bireysel bankac›l›k
ürünümüz “Çat›” hesab› ile hem müflterilerimizin
hayatlar›n› kolaylaflt›rmay› hem de müflterilerimize
ek kazançlar sa¤lamay› amaçlad›k. 

• Müflterilerimize kapsaml› destek ve telefon
bankac›l›¤› hizmeti vermek üzere ça¤r› merkezimiz
faaliyete geçti. 

• Mevduat›n yan› s›ra yat›r›m fonlar› pazar pay›m›z ve
sabit getirili enstrüman sat›fl hacmimiz geliflti.
Yat›r›m fonu pazar pay›m›z geçen y›l sonuna göre
katlanarak 2002’de %11,7 oran›na yükselmifltir.

• Özel Bankac›l›k (Private Banking) müflteri
hacmimiz h›zla geliflmektedir. Y›l sonu itibariyle
toplam yönetilen fon miktar› %400 artarak 1 milyar
ABD Dolar›’na yükselmifltir.

• KOB‹’lerde de pazar pay›m›z› büyütmek
hedefindeyiz. Akbank bu amaçla KOB‹’lerin
ihtiyaçlar›na uygun yeni projeler gelifltirmeye devam
edecektir. 

• fiubelerimizin reorganizasyonuna bafllad›k.
Kurumsal, Ticari ve Bireysel flubelerimiz ile flube
yap›m›z daha fazla müflteri odakl› olacakt›r. 

•  Merkezi operasyon projemizi hayata geçirdik. Bu
projedeki hedefimiz verimlili¤imizi, dolay›s›yla
müflteri hizmet kalitemizi art›rmakt›r.

• Yurtd›fl› teflkilat›m›z geliflmeye devam etmektedir.
Hollanda ifltirakimiz Akbank International N.V. 2002
y›l›nda faaliyete geçmifltir. Hedefimiz yurtd›fl›nda
yaflayan vatandafllar›m›za ve Türkiye ile iliflkili
flirketlere finansal hizmetler sunmak ve d›fl ticaret
ifllemlerine katk›da bulunmakt›r. 

Baflar›lar›m›z›n alt›nda yatan temel etkenlerin
bafl›nda hissedarlar›m›z›n ve müflterilerimizin güven
ve destekleri gelmektedir. Kendilerine Yönetim
Kurulumuz ad›na bu vesile ile teflekkür etmek
isteriz. Hissedarlar›m›z›n yat›r›mlar›na de¤er
katmaya ve koflulsuz müflteri memnuniyeti
sa¤lamaya devam edece¤iz. Özveri, çal›flkanl›k ve
büyük bir ba¤l›l›kla Bankam›z› baflar›dan baflar›ya
koflturan de¤erli personelimize de ayr›ca tek tek
teflekkür ederiz.

Erol Sabanc› Zafer Kurtul
Yönetim Kurulu Baflkan› Genel Müdür
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Yönetim Kurulu

1967 y›l›ndan beri

Yönetim Kurulu üyesi

olarak görev yapan Erol

Sabanc›, Yönetim Kurulu

Üyeli¤i ve Baflkan

Yard›mc›l›¤› görevlerini

yürüttükten sonra, 17

Mart 1998’de Yönetim

Kurulu Baflkan›

seçilmifltir. Erol Sabanc›,

ayr›ca Sabanc› Holding

Yönetim Kurulu Baflkan

Yard›mc›l›¤› ve Türkiye

S›nai Kalk›nma Bankas›

Yönetim Kurulu Üyeli¤i

görevini de

yürütmektedir.

Erol Sabancý
Yönetim Kurulu Baþkaný

ve Murahhas Üye

1987 y›l›ndan itibaren

Banka’da bireysel

bankac›l›k ve bilgi

teknolojisinden sorumlu

Genel Müdür Yard›mc›s›

olarak görev yapan Ak›n

Kozano¤lu, 5 Temmuz

2000 tarihinde Yönetim

Kurulu’na Görevli Üye

olarak seçilmifl, 1 Aral›k

2000’de ise Baflkan

Yard›mc›l›¤› görevine

atanm›flt›r. Ak›n

Kozano¤lu ayn› zamanda

Sabanc› Grubu’nun

Bankac›l›k ve Sigortac›l›k

Grup Baflkan›’d›r.

Akýn Kozanoðlu
Yönetim Kurulu Baþkanýý

Yardmcýsý ve Görevli Üye

Suzan Sabanc› Dinçer,

1997 y›l›ndan beri

Akbank Yönetim

Kurulu’nda Murahhas

Üye olarak görev

yapmaktad›r. Daha önce

hazine ve fon

yönetiminden sorumlu

Genel Müdür Yard›mc›s›

olarak görev yapan

Suzan Sabanc› Dinçer,

ayn› zamanda Sabanc›

Holding ‹nsan Kaynaklar›

Komitesi üyesidir.

Suzan Sabancý Dinçer
Murahhas Üye

Özen Göksel 1964 y›l›nda

Müfettifl Yard›mc›s›

olarak Akbank’ta

çal›flmaya bafllam›fl, 1981

y›l›nda Genel Müdür

Yard›mc›l›¤›na

atanm›flt›r. 1994 ile

Kas›m 2000 tarihi

aras›nda Akbank Yönetim

Kurulu’nda Üye ve Genel

Müdür olarak görev

yapm›flt›r. Kas›m 2000

tarihinden itibaren

Yönetim Kurulu’nda

krediler ve teftiflten

sorumlu Murahhas Üye

olarak görev

yapmaktad›r.

Özen Göksel
Murahhas Üye

1955 y›l›ndan beri

Akbank bünyesinde

bulunan Hamit Belli,

Teftifl Kurulu Baflkan›,

Genel Müdür Yard›mc›s›

ve Genel Müdür olarak

çeflitli görevler

üstlenmifltir. Akbank’ta

uzun y›llar Genel Müdür

olarak görev yapt›ktan

sonra 1995 y›l›nda

Yönetim Kurulu Üyesi

olmufltur. Hamit Belli

ayn› zamanda Turkish

Bank A.fi. Yönetim

Kurulu Baflkan›’d›r.

Hamit Belið Belli
Üye
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Hikmet Bayar 1996

y›l›nda Türk Silahl›

Kuvvetleri’nden emekli

olduktan sonra Akbank

Yönetim Kurulu’na

kat›lm›flt›r. Orduda çeflitli

komuta görevlerinde

bulunan Hikmet Bayar,

emeklili¤i öncesinde

1994-1996 y›llar›

aras›nda Kara Kuvvetleri

Komutanl›¤› yapm›flt›r.

Hikmet Bayar
Üye

Ayd›n Günter, Sabanc›

Holding bünyesinde mali

ifller ve finansmandan

sorumlu Daire Baflkanl›¤›

dahil olmak üzere çeflitli

görevlerde bulunduktan

sonra, 1998 y›l›nda

Akbank Yönetim

Kurulu’na seçilmifltir.

Grup bünyesine

kat›lmadan önce Hesap

Uzman› olarak Maliye

Bakanl›¤›’nda çal›flm›flt›r.

Aydýn Günter
Üye

Yaman Törüner Mart

1998 tarihinde Yönetim

Kurulu üyesi olmufltur.

1995-1999 y›llar›

aras›nda milletvekili olan

Yaman Törüner, 1996

y›l›nda da Devlet

Bakanl›¤› görevinde

bulunmufltur. 1990-1994

y›llar› aras›nda ‹stanbul

Menkul K›ymetler

Borsas› Baflkanl›¤›’n›

yürüten Yaman Törüner,

1972-1990 y›llar›

aras›nda T.C. Merkez

Bankas›’nda çeflitli idari

görevler yapm›fl ve

Merkez Bankas› Baflkan›

olarak da hizmet

vermifltir.

Þ. Yaman Törüner
Üye

Zafer Kurtul 1998 y›l›nda

Genel Müdür Yard›mc›s›

olarak Akbank bünyesine

kat›lm›fl, Kas›m 2000

tarihinde Genel Müdür

olarak atanm›flt›r. Daha

önce Citibank, BNP-AK-

Dresdner Bank ve Societe

Generale’de yönetici

olarak görev yapm›flt›r.

‹stanbul Üniversitesi

‹flletme Fakültesi mezunu

olan Zafer Kurtul,

Wisconsin-Madison

Üniversitesi’nden finans

dal›nda yüksek lisans

derecesi alm›flt›r. Certified

Financial Analyst (CFA)

unvan›na sahip olan Zafer

Kurtul, Institut

International D’etudes

Bancaires (Uluslararas›

Bankac›lar Enstitüsü) ve

Association for Investment

Management and

Research (Yat›r›m

Yönetimi ve Araflt›rma

Birli¤i) üyesidir.

Zafer Kurtul
Üye

Erkut Ulaþ
Erkut Ulafl, 1972 y›l›nda

Müfettifl Yard›mc›s› olarak

göreve bafllam›fl, 1985

y›l›nda Teftifl Kurulu

Baflkan› ve 1990 y›l›nda

Genel Müdür Yard›mc›s›

olmufltur. ‹stanbul

Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi

mezunudur.

Denetçiler
Nedim Bozfakýoðlu
Yalçýn Küçükertunç

Andrew Buxton
Yönetim Kurulu Danýþmaný
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5. Nuri Aksoy
Genel Müdür Yard›mc›s› - Kredi Analiz ve Takip

1973 y›l›ndan beri Akbank’ta çal›flan Nuri Aksoy,
Müfettifllik ve fiube Müdürlü¤ü dahil olmak üzere çeflitli
pozisyonlarda görev yapm›flt›r. 1996 y›l›nda Genel
Müdür Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r. ‹stanbul ‹ktisadi ve
Ticari ‹limler Akademisi mezunudur.

6. Eyüp Engin
Genel Müdür Yard›mc›s› - Uluslararas› Bankac›l›k

Eyüp Engin 1978 y›l›nda Müfettifl Yard›mc›s› olarak
Akbank’ta göreve bafllam›flt›r. 1996 y›l›nda Genel Müdür
Yard›mc›s› olarak atanmadan önce Hazine Bölüm
Müdürü olarak görev yapm›flt›r. Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
mezunudur.

7. Ziya Akkurt
Genel Müdür Yard›mc›s› - Kurumsal Bankac›l›k

Ziya Akkurt, 1996 y›l›nda Kurumsal Bankac›l›k Bölüm
Müdürü olarak Akbank’a kat›lm›fl ve 1997 y›l›nda Genel
Müdür Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r. Akbank’a
kat›lmadan önce Osmanl› Bankas› ve Banque
Paribas/Paris de dahil olmak üzere çeflitli ticari
bankalarda idari görevlerde bulunmufltur. Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
mezunudur.

8. Reflit Toygar
Genel Müdür Yard›mc›s› - Hazine

Reflit Toygar 1990 y›l›nda yönetici aday› olarak Akbank
bünyesine kat›lm›flt›r. 1998 y›l›nda Genel Müdür
Yard›mc›s› olarak atanmadan önce Hazine Bölüm
Müdürü olarak görev yapm›flt›r. Kingston Polytechnic
Ekonomi Fakültesi mezunu olan Reflit Toygar, yüksek
lisans derecesini ‹ngiltere’de London School of
Economics’den alm›flt›r.

9. ‹lker Oral
Genel Müdür Yard›mc›s› - Kredi Kartlar›

1983 y›l›nda Müfettifl Yard›mc›s› olarak Akbank’a kat›lan
‹lker Oral, Temmuz 2000 tarihinde kart faaliyetlerinden
ve müflteri hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r. Ayr›ca Bankalararas› Kart
Merkezi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktad›r. ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Fakültesi
mezunu olan ‹lker Oral, ayn› fakülteden üretim yönetimi
dal›nda yüksek lisans derecesini alm›flt›r.

10. M. Fikret Önder
Genel Müdür Yard›mc›s› - Özel Bankac›l›k

Fikret Önder Akbank’a Temmuz 2000 tarihinde Özel
Bankac›l›k’tan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak
kat›lm›flt›r. Bu görevinden önce yurtd›fl›nda çeflitli
bankalarda görev yapm›flt›r. Bonn Üniversitesi Ekonomi
mezunu olan Fikret Önder, Akbank’a kat›lmadan önce
Londra’da Bank Julius Baer & Co.’de K›demli Portföy
Müdürü ve özel bankac›l›ktan sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› görevlerinde bulunmufltur.

1. Zafer Kurtul 
Genel Müdür

2. Engin Akal›n
Genel Müdür Yard›mc›s› - Destek Hizmetleri

1968 y›l›nda Müfettifl Yard›mc›s› olarak göreve bafllayan
Engin Akal›n, 1990 y›l›nda Genel Müdür Yard›mc›s›
olarak atanmadan önce çeflitli idari görevlerde
bulunmufltur. ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi
mezunudur.

3. Hayri Çulhac›
Genel Müdür Yard›mc›s› - Strateji ve Kurumsal ‹letiflim

1990 y›l›nda Genel Müdür Yard›mc›s› olarak Akbank’ta
göreve bafllayan Hayri Çulhac› daha önce Maliye
Bakanl›¤› bünyesinde çeflitli kademelerde görev
yapm›flt›r. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
mezunu olan Hayri Çulhac›, yüksek lisans derecesini
iflletme dal›nda ABD’de Northeastern University’den
alm›flt›r.  

4. Zeki Tuncay
Genel Müdür Yard›mc›s› - ‹nsan Kaynaklar›

1980 y›l›nda Müfettifl Yard›mc›s› olarak göreve bafllayan
Zeki Tuncay, Personel Müdürü görevinden sonra, 1994
y›l›nda Genel Müdür Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r.
Ankara ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi mezunudur.

Akbank yönetiminin birinci hedefi, Akbank
hisse senedinin deðerini maksimize edecek
stratejileri hayata geçirmektir.
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11. Barbaros Karak›flla
Genel Müdür Yard›mc›s› - Bireysel Bankac›l›k

Barbaros Karak›flla Akbank’a Ocak 2001’de Bireysel
Bankac›l›k’tan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak
kat›lm›flt›r. Bo¤aziçi Üniversitesi ‹flletme Fakültesi
mezunu olan Barbaros Karak›flla, ayn› üniversiteden
finans dal›nda yüksek lisans derecesine sahiptir.
Akbank’a kat›lmadan önce Türk Ekonomi Bankas›’nda
Bireysel Bankac›l›k Grup Direktörlü¤ü görevini
yürütmüfltür.

12. Dr. Balamir Yeni
Genel Müdür Yard›mc›s› - Finansal Koordinasyon

Balamir Yeni Akbank’a fiubat 2001’de Finansal
Koordinasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
olarak kat›lm›flt›r. ‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun olan Balamir Yeni, ayn›
üniversitenin ‹flletme Fakültesi’nden muhasebe
konusunda yüksek lisans ve ‹TÜ ‹flletme Fakültesi’nden
doktora derecelerine sahiptir. 1986-2000 y›llar›
aras›nda KPMG Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali
Müflavirlik A.fi.’de ba¤›ms›z bafl denetçi (Partner)
olarak görev yapm›flt›r. Halen Bo¤aziçi Üniversitesi’nde
Ö¤retim Üyesi olarak denetim ve muhasebe dersleri
vermektedir.

13. Sevilay Özsöz
Genel Müdür Yard›mc›s› - Operasyon

Sevilay Özsöz Akbank’a Aral›k 2001’de Genel Müdür
Dan›flman› olarak kat›lm›fl, Nisan 2002’de Genel Müdür

Yard›mc›l›¤›’na atanm›flt›r. ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi’nden mezun olan Sevilay Özsöz, Akbank’a
kat›lmadan önce Garanti Bankas› ve Osmanl›
Bankas›’nda çeflitli pozisyonlarda görev yapm›flt›r.

14. Ethem Tuncel
Genel Müdür Yard›mc›s› - Yurtd›fl› Teflkilat
Koordinasyon

Ethem Tuncel Ocak 2002’de Sabanc› Holding’de Banka
ve Sigortac›l›k Grubu, Grup Baflkan Yard›mc›s› olarak
göreve bafllam›fl, Haziran 2002’de, Akbank’a Yurtd›fl›
Teflkilat Koordinasyonu’ndan sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r. Syracuse Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i mezunu olan Ethem Tuncel’in
University of Michigan’dan iflletme yüksek lisans
derecesi bulunmaktad›r.

15. Hakan Binbaflgil
Genel Müdür Yard›mc›s› - De¤iflim Yönetimi

Hakan Binbaflgil Akbank’a Ekim 2002 tarihinde De¤iflim
Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak
kat›lm›flt›r. Bo¤aziçi Üniversitesi Makine Mühendisli¤i
Bölümü’nden mezun olan Binbaflgil ayn› zamanda LSU,
Baton Rouge’da ‹flletme ve Finans dallar›nda yüksek
lisans derecesi alm›flt›r. Andersen Consulting’de
yönetim dan›flmanl›¤› ve Pamukbank’ta Bireysel
Bankac›l›k’tan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› yapan
Binbaflgil uzun süre Kredi Kay›t Bürosu Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤›’n› yürütmüfltür. Binbaflgil halen Türkiye’yi
temsilen Visa Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeli¤i’ni
sürdürmektedir.
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Akbank Tarihindeki Kilometre Taþlarý

• Akbank 1948 Ocak ay›nda Adana’da kuruldu. 

• Akbank sermaye ifltiraklerine ilk kez 1950
y›l›nda Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›’ndaki
yat›r›m› ile bafllad›, bunu di¤er ifltirakler izledi.

• ‹stanbul’daki ilk flube 14 Temmuz 1950 tarihinde
Sirkeci’de aç›ld›.

• 1954 Kas›m ay›nda Genel Müdürlük ‹stanbul’a
tafl›nd›.

• 1963 y›l›nda tüm bankac›l›k ifllemlerinde
otomasyona geçildi.

• Almanya’daki ilk temsilcilik Frankfurt’ta 1964
y›l›nda, iflçi havalelerinin Türkiye’ye transferini
yapmak amac›yla aç›ld›.

• 1981 y›l› sonunda, tüm bankac›l›k ifllemlerinde
bilgisayara geçildi ve on-line uygulamalara
baflland›.

• Daha sonra ad› Sabanc› Bank olarak de¤ifltirilen
Ak International Ltd. yurtd›fl›nda kurulan ilk Türk
özel sektör bankas› olarak 1983 y›l›nda faaliyete
geçti.

• Sermayesinin %49’u Banque Nationale de
Paris’e ve %51’i Akbank’a ait olan BNP-AK Bank
1985 y›l›nda ‹stanbul’da kuruldu. 1988 y›l›nda
Dresdner Bank bu bankaya ortak olarak kat›ld›.

Akbank� tercih etmemin sebebi
Akbank�ýn geliþmekte olan teknolojiyi
yakýndan takip etmesi ve buna göre
bize yeni ürünler sunmasý. Geliþmiþ
ülkelerdeki bankacýlýk anlayýþýnýn
ülkemizde Akbank�ta temsil edildiðini
düþünüyorum. Bununla birlikte,
Akbank�ta teknolojinin ötesinde
sýcaklýk var. Akbank�ý tercih nedenim
sadece teknoloji deðil, görmüþolduðum
yakýnlýk ve bankaya karþý duyduðum
güvendir.

�

�

Cumhur Kaliç
Suadiye Þubesi
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• Akbank, 1996 y›l›nda Türkiye’de American
Express kartlar›n›n tek yetkili temsilcisi oldu.

• 1997 y›l›nda bireysel bankac›l›k faaliyetleri,
görüntülü telefon ve kiflisel bilgisayar gibi
ekipmanlar› kapsayacak flekilde geniflledi.

• 1998’de Frankfurt’taki Akbank temsilcili¤i
flubeye dönüfltürüldü.

• 1999’da Akbank ‹nternet bankac›l›¤›na bafllad›. 

• 1999’da Hamburg, Essen, Hannover, Stuttgart ve
Münih temsilcilikleri flubeye dönüfltürüldü.

• 2000’de Akbank, American Express Yat›r›m
Fonlar›’n› tek yetkili acente s›fat›yla Türk
yat›r›mc›lar›na pazarlamaya bafllad›.

• 2000 y›l› Haziran ay›nda Akbank orta ve küçük
boyutlu iflletmeleri hedef alan Ticari ‹nternet
fiubesi’ni hizmete açt›.

• 2000’de Ak Portföy Yönetimi A.fi. ve Özel
Bankac›l›k Bölümü kuruldu.

• 2000’de Akbank Malta fiubesi aç›ld›.

• 2000’de Akbank, Türkiye’de bir özel sektör
flirketine bir defada en büyük krediyi veren ilk
Türk bankas› oldu.

• 2001 Mart’ta Berlin fiubesi aç›ld›.

• 2001 Nisan’da Akbank’›n tamam›na sahip oldu¤u
Akbank International N.V. Hollanda’da kuruldu.

• 2001 A¤ustos ay›nda Akbank müflterilerine Cep
Bilgisayar› Bankac›l›¤› ile bankac›l›k ifllemlerini
yapabilme olana¤› sundu.

• Ayn› ay Akbank ‹nternet tabanl› Kiosk cihazlar›n›
müflterilerinin hizmetine sundu ve Kiosk
Bankac›l›¤›’n› bafllatt›.

• Ekim 2001’de Akbank, yabanc› uyruklu
müflterileri için ‹ngilizce Bireysel ‹nternet
fiubesi’ni hizmete açt›. 

• Kas›m 2001’de Axess kredi kart› kullan›ma
sunuldu.

• Aral›k 2001’de bireysel emeklilik alan›nda
liderli¤i hedefleyen Akbank, Akhayat’›n %70,5’ini
sat›n ald›.

Önceliðimiz müþteri odaklý bankacýlýktýr.
Diðer geliþmekte olan ülkeler ile
karþýlaþtýrýldýðýnda milli gelirimiz içinde çok
düþük seviyelerde olan ve dolayýsýyla yüksek
büyüme potansiyeline sahip tüm bireysel ve
kurumsal ürünlerde pazar payýmýzý artýrmak
hedefindeyiz.
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2002 Yýlýnýn Önemli Baþarýlarý

fiubat
• Uluslararas› derecelendirme kuruluflu
FitchRatings, Akbank’›n Uzun Vadeli Türk Liras›
notunu B+’ya yükseltti.

Mart
• Ola¤anüstü durumlarda müflterilerine gezici
flubeleri ile hizmet veren Akbank, teknolojinin tüm
olanaklar›n› kullanarak yeniledi¤i gezici flubeleri ile
tatil yöreleri baflta olmak üzere her noktada hizmet
sunabilecek hale geldi.

Nisan
• Dünyaca ünlü derecelendirme kuruluflu Moody’s,
finansal güç notu D+ olan Akbank’›n görünümünü
dura¤andan pozitife çevirdi.

• Bireysel emeklilik sistemine geçifl için ilk ad›m›
atarak Hazine’ye baflvuran Akhayat, flirketin
dönüflümü için gereken yasal müracaat› yapt›. 

May›s
•  Axess ve akaryak›t sektörünün lider
kurulufllar›ndan BP, akaryak›t harcamalar›n›
kazanca dönüfltürecek bir iflbirli¤ine bafllad›

• Bu tarihe kadar Merkez, Suadiye ve Ankara
flubeleri arac›l›¤›yla müflterilerine hizmet veren
Akbank Private Banking, ‹zmir flubesini de açarak
hizmet a¤›n› geniflletti.

• Akbank, Hollanda’da yaflayan Türk vatandafllar›na
hizmet vermek ve Türkiye’nin ve Türk flirketlerinin
Avrupa ile olan ticari iliflkilerinde arac›l›k etmek
amac›yla Nisan 2001’de kurdu¤u Akbank
International N.V.’yi hizmete açt›.

Haziran 
• Akbank, 2000 y›l›nda çal›flmalar›na bafllad›¤›
“Yeniden Yap›lanma Projesi” kapsam›nda gelifltirdi¤i
yeni bankac›l›k ürünlerinden biri olan “Akbank
Ailem”i  uygulamaya ald›. 

• Akbank, uluslararas› piyasalardan 150 milyon ABD
Dolar› tutar›nda befl y›l vadeli bir d›fl kredi sa¤lad›.
Kurumsal projelerin finanse edilmesinde
kullan›lacak bu kredi seküritizasyon yoluyla
oluflturuldu.

• Akbank, Emekli Sand›¤› otellerinin yenileme
yat›r›mlar›n›n finansman›nda kullan›lmak üzere
dokuz y›l vadeli 100 milyon ABD Dolar› tutar›nda bir
kredi sa¤lad›. Bu kredi, Türkiye’de özel bir bankan›n
verdi¤i en uzun vadeli proje kredisidir. 

• Akbank Malta fiubesi’nin içinde bulundu¤u
konsorsiyum ile çeflitli karayolu ve sulama
projelerinde kullan›lmak üzere Türkiye
Cumhuriyeti’ne 186 milyon ABD Dolar› tutar›nda
kredi sa¤lad›. 

Temmuz
• Piyasaya ç›kt›¤› dokuzuncu ayda bir milyon kifliye
ulaflan Axess, Avrupa’n›n en h›zl› büyüyen kart
markas› oldu. Dünyan›n en büyük ödeme sistemleri
kurulufllar›ndan biri olan MasterCard, Akbank’›n
Axess ile gösterdi¤i bu baflar›y› bir plaket ile
ödüllendirdi.

Dünya bankacýlýðýnýn en itibarlý dergisi
The Banker, 2001 yýlýnda olduðu gibi
2002 yýlýnda da Akbank�ý �Türkiye�nin
En iyi Bankasý� seçti.
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Eylül
• Akbank, MSCI Geliflmekte Olan Ülkeler Endeksi’ne
dahil edildi ve 2002 y›l›n› %12,5 payla MSCI Türkiye
Endeksi’nde en fazla a¤›rl›¤a sahip flirket olarak
bitirdi.

• Akbank, 2002 y›l›n›n en yüksek tutarl› ve en düflük
faizli sendikasyon kredi anlaflmas›n› imzalad›. 450
milyon ABD Dolar› tutar›ndaki bir y›l vadeli kredi,
ihracat›n finansman›nda kullan›ld›.

• Dünya bankac›l›¤›n›n en itibarl› dergisi The Banker,
2001 y›l›nda oldu¤u gibi 2002 y›l›nda da Akbank’›
“Türkiye’nin En ‹yi Bankas›” seçti. 

Ekim
• IFC ve Akbank aras›nda, toplam tutar› 200-240
milyon ABD Dolar›’na ulaflacak uzun vadeli proje
finansman kredisinin 55 milyon ABD Dolar’l›k ilk
bölümü için anlaflma imzaland›. 

• Türkiye’nin en ça¤dafl finansal ürünü olan “Çat›
Hesab›” müflterilerin nakit yönetimi ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak üzere hayata geçirildi.

Kas›m
• Akbank’›n ç›kar›lm›fl sermayesi %2 bedelsiz
art›r›larak 816 trilyon TL’ye yükseltildi.

• Akbank müflterilerinin flubeye gitmesine gerek
duymadan tüm ifllemlerini ücretsiz olarak
evlerinden, iflyerlerinden ya da herhangi bir yerden
yapabilmelerini sa¤lamak amac›yla “Akbank Telefon
fiubesi - 444 25 25”in lansman› yap›ld›.

Aral›k
• Akhayat, bireysel emeklilik sisteminde faaliyet
göstermek için kurulufl izni ald›. Faaliyet ruhsat›n›n
al›nma ifllemleri devam etmektedir. (Ocak 2003’te Ak
Emeklilik olarak ad› de¤ifltirilmifltir.)

• Axess ve perakende sektörünün lider kuruluflu
Migros, al›flverifl harcamalar›n› kazanca
dönüfltürecek bir iflbirli¤i gerçeklefltirdi.

Akbank�ýn sunduðu ürün
yelpazesindeki çeþitlilik bütün
bankacýlýk ihtiyaçlarýma cevap
veriyor. Baþka banka aramak
zorunda kalmadan hem ailemin,
hem de þirketimin ihtiyaç duyduðu
tüm bankacýlýk ürünlerini burada
buluyorum. Mesela aradýðým herþeyi
bulduðum için Akbank�tan baþka
kredi kartým yoktur.

�

�

Seçkin Gür
Suadiye Þubesi
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2002 Yýlýnda Dünya Ekonomisi

y›l›nda yavafllama sürecine giren
dünya ekonomisinde toparlanma
2002 y›l›nda da sa¤lanamam›flt›r.

Global büyümenin %1,7 civar›nda gerçekleflece¤i
öngörülmektedir. Mart 2000’den itibaren bafllayan
dünya hisse senedi piyasalar›ndaki düflüfl 2002
y›l›nda da devam etmifltir. ABD ekonomisi, 2001
y›l›nda girdi¤i durgunluk dönemini aflma çabalar›n›
sürdürürken, Euro Bölgesi yavafllama dönemine
girmifl, Japonya’da ise resesyon-deflasyon k›s›r
döngüsü devam etmifltir. IMF projeksiyonlar›na göre
dünya ticaretindeki büyümenin 2002 y›l›nda sadece
%2,1 oran›nda artaca¤›, 2003 y›l›nda ise art›fl›n
iyileflerek %6,1’e ç›kacaca¤› öngörülmektedir. 

2002 y›l›nda ABD’nin hisse senetleri fiyatlar›ndaki
düflüfl sürmüfl, tüketici güveni gerilemifl, özel sektör
yat›r›mlar› ve karl›l›¤› gerilemeye devam etmifltir.
Buna ra¤men bireylerin, y›l boyunca düflürülen faiz
oranlar›n›n etkisiyle tüketimlerini art›rmalar›,
hükümetin de harcamalar›n› art›rmas› sonucu 2002
y›l›n›n ilk üç çeyre¤inde büyüme ivme kazanm›fl,
ekonomi ortalama %3 civar›nda büyüme
kaydetmifltir. Ancak sözkonusu dönemde özel sektör
yat›r›mlar›ndaki gerileme devam etmifltir. Karl›l›klar›
düflen flirketlerin iflçi ç›kar›mlar›n› art›rmas› ve hane
halk›n›n artan borçlar›na karfl›l›k harcanabilir
gelirlerindeki azalma sonucunda özel tüketimin
büyümeyi uzun süreli art›ramayaca¤› görüflü
hakimdir. ABD’nin 2001 y›l›ndan bu yana içine girdi¤i
durgunlu¤un temel sebebi, özellikle teknoloji-yo¤un
sektörlerdeki afl›r› yat›r›mlar olmufltur. Sektörlerdeki
afl›r› kapasite eritilmeden ABD’de sa¤lam bir
büyümenin bafllayamayaca¤› kanaati hakimdir. Faiz
oranlar›n›n %1,25 ile son 40 y›l›n en düflük seviyesine
düflmesi, milli gelirin %5’ine ulaflan cari aç›k ve
yabanc› sermaye girifllerindeki gerileme, 2002 y›l›

2002 yýlýnda ABD�nin hisse senetleri
fiyatlarýndaki düþüþ sürmüþ, tüketici
güveni gerilemiþ, özel sektör yatýrýmlarý
ve karlýlýðý gerilemeye devam etmiþtir.
Buna raðmen bireylerin, yýl boyunca
düþürülen faiz oranlarýnýn etkisiyle
tüketimlerini artýrmalarý, hükümetin de
harcamalarýný artýrmasý sonucu 2002
yýlýnýn ilk üç çeyreðinde büyüme ivme
kazanmýþ, ekonomi ortalama %3
civarýnda büyüme kaydetmiþtir.

2001
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boyunca Dolar›n, baflta Euro olmak üzere birçok
para birimi karfl›s›nda de¤er kaybetmesine sebep
olmufltur. 

Euro Bölgesi ekonomisinin 2002 y›l›nda sadece %0,8
oran›nda büyüyece¤i öngörülmektedir. Zay›f iç talep
toparlanman›n önündeki temel engel olarak
görülmektedir. 2003 y›l›nda büyüme beklentilerinin
olumsuz yönde olmas› nedeniyle, 2002 y›l›n›n Aral›k
ay›nda Avrupa Merkez Bankas› faiz oranlar›n› yar›m
puan afla¤› çekerek %2,75’e indirmifltir. Euro
Bölgesi’nin milli gelirinin yaklafl›k dörtte birini temsil
eden Almanya’n›n 2002 y›l›nda %0,2 ile di¤er AB
ülkeleri içinde en düflük büyümeyi kaydetmesi
beklenmekte, 2003 y›l›nda da durgunlu¤un sürece¤i
öngörülmektedir. Alman ekonomisindeki yavafllama
vergi gelirlerini azaltm›fl; bütçe aç›¤› milli gelirin
%3,8’ine ulaflm›flt›r. Sözkonusu oran›n Maastricht
kriteri olarak belirlenen %3,0’›n üzerinde olmas›,
önümüzdeki dönemde Almanya’y› s›k› maliye
politikalar›na yöneltecek, bu durum ekonominin
büyümesinde önemli bir engel olabilecektir.
Almanya’da iflsizlik %10’lara ulaflm›fl, tüketici
fiyatlar› %1’lere gerilemifltir. Yavafllama sürecindeki
ekonominin canlanabilmesi amac›yla önümüzdeki
dönemde faiz oranlar›n›n daha da düflürülmesi
gerekebilir. 2002 y›l›n›n bafl›ndan itibaren aktif
olarak kullan›m›na geçilen 12 Avrupa ülkesinin
resmi para birimi Euro, 2002 y›l› boyunca
de¤erlenmifl, y›l›n sonuna gelindi¤inde ABD Dolar›/
Euro paritesi 2001 y›l›n›n %18 üzerinde, 1,0492
olarak gerçekleflmifltir. Bölge genelinde enflasyon,
özellikle ithal mallar›n fiyatlar›ndaki gerilemeye
ba¤l› olarak düflük seyretmifl, 2002 y›l›nda %2,3
olarak gerçekleflmifltir. Uzmanlar, AB ülkelerinde
(özellikle Almanya’da) çal›flanlar›n sahip oldu¤u
verimlili¤i azalt›c› sosyal haklar azalt›lmadan ve h›zla

yafllanan nüfusa çözüm oluflturulmadan, AB
ekonomisininin güçlü büyüme kaydedemeyece¤i
kan›s›ndad›rlar.

2002 y›l›nda Orta ve Do¤u Avrupa ülke
ekonomilerinin büyüme performanslar›, temel
ihracat pazarlar› olan Avrupa ekonomilerindeki
yavafllamaya ba¤l› olarak 2001 y›l›na göre
düflmüfltür. Ancak düflük enflasyon ve faiz oranlar›
yoluyla artan iç talebin, d›fl talepteki gerilemenin
büyüme üzerindeki olumsuz etkisini dengeledi¤i
görülmektedir. Enflasyon birçok bölge ülkesinde AB
standartlar›na yaklaflm›flsa da, Romanya ve
Yugoslavya’da hala yüksek seviyelerdedir. Bölgeye
gelen do¤rudan yabanc› sermaye hacminin yüksek
olmas›, milli gelirin %4’ü üzerinde seyreden cari
aç›klar›n›n finansman› için yeterlidir. AB’deki
ekonomik durgunlu¤un sürmesine ba¤l› olarak d›fl
talepteki yavafllaman›n artmas› ve do¤rudan yabanc›
sermaye girifllerinde yaflanabilecek ani bir gerileme,
ilerleyen dönemde bölgedeki büyümeyi olumsuz
etkileyebilecek unsurlard›r. Orta ve Do¤u Avrupa
ülkeleri AB’ye girifl öncesinde ekonomilerinin bölge
ile entegrasyonunda önemli aflamalar
kaydetmifllerdir. Bölgenin bankac›l›k sektörü giderek
artan ölçülerde AB bankac›l›k endüstrisinin bir
parças› olmaktad›r.

y›l›nda büyüme kaydetmesi
beklenmeyen Japon ekonomisinin
2003 y›l›nda da resesyondan

ç›kmayaca¤› öngörülmektedir. Kamu borcu 2002’de
de artmaya devam etmifl ve milli gelirin %140’›na
ulaflm›flt›r. Deflasyon sürmekte olup, tüketici
fiyatlar› ve perakende sat›fllar son üç y›ldan beri
gerilemektedir. Japonya’da tüketici fiyatlar›n›n
negatife dönmesindeki temel sebep, geçmifl y›llarda

2002



2002 Yýlýnda Dünya Ekonomisi devam

devlet korumas› ve teflviki alt›nda oldu¤u için afl›r›
kapasiteyle, verimsiz çal›flan hizmet sektöründe
(elektrik-gaz-su, tafl›mac›l›k, telekomünikasyon gibi)
çok yüksek seviyelere ulaflan fiyatlar›n›n
deregülasyon sonras›nda h›zla düflmesi olarak
özetlenebilir. Hane halk› tüketimi, deflasyon, yüksek
oranl› iflsizlik ve nüfusun yafllanmas› gibi
nedenlerden ötürü gerilemeye devam etmifltir.
Düflen fiyatlar flirketlerin karl›l›¤›n› düflürmekte ve
borçlar›n› ödemelerini zorlaflt›rmaktad›r.
Karl›l›klar›n›n düflmesi ile birlikte güçlü firmalar›n
çok az› borçlanmak istemekte, bu durum ise güçlü
firmalara kredi veremeyen bankalar›n kar etmelerini
daha da zorlaflmaktad›r. Japon finansal sistemi
yüksek oranl› takipteki alacaklar› ve düflen karl›l›¤›
ile ifllevini sa¤l›kl› olarak sürdüremeyecek
durumdad›r. Baflbakan Koizumi, finansal sistemin
sorunlar›n› da içeren ekonomik yeniden
yap›land›rma program›n› bafllatm›flt›r. Deflasyonist
bask› Japon Merkez Bankas›’n› gevflek para
politikalar›na yönlendirmifl; para arz› sürekli
artarken, faiz oranlar› %0 seviyelerine gerilemifltir. 

y›l›n›n sonlar›ndan itibaren
toparlanmaya bafllayan Do¤u Asya
ekonomileri 2002 y›l›n›n ilk

yar›s›nda performanslar›n› art›rm›fl, ancak ikinci
yar›da yo¤unlaflan global belirsizliklere paralel
olarak ekonomik büyüme yavafllam›flt›r. 2001 y›l›nda
dünya ticaretinde ve özellikle teknoloji yo¤un ürün
talebindeki düflüfle ba¤l› olarak durgunluk yaflayan
Kore, Tayvan, Malezya ve Tayland, 2002’de h›zl›
büyüme kaydeden bafll›ca ülkeler aras›nda
yeralm›fllard›r. 2002 y›l›nda yaflanan toparlanma, d›fl
kaynakl› oldu¤u kadar iç taleple de elde edilmifltir.
Bölge ekonomilerinin döviz rezervleri 1,2 trilyon ABD
Dolar›’n›n üzerinde olup, Japonya (470 milyon ABD
Dolar›) ve Çin (265 milyon ABD Dolar›) baflta
gelmektedirler. 1997 krizi sonras›nda, mali ve
kurumsal sektörlerin yeniden yap›land›r›lmas›
s›ras›nda artan kamu borcu Do¤u Asya ekonomileri

için k›r›lganl›¤› art›r›c› bir unsurdur. Özellikle krizden
etkilenen ülkelerde, özel sektör yat›r›mlar› kriz
öncesi seviyesine göre hala çok zay›ft›r. Bölge
ekonomilerinin 2002 y›l›nda %6,3 büyüme
kaydetmesi, ihracatlar›n›n %9 civar›nda artmas› ve
bunun sonucunda cari ifllemler fazlas›n›n milli gelire
oran›n›n %2,5’i seviyesinde gerçekleflmesi
beklenmektedir. Çin 2002 y›l›nda da güçlü
büyümesini sürdürmüfltür. Yüzde 8 oran›nda
öngörülen büyüme ihracata oldu¤u kadar kamu ve
özel kesim harcamalar› ile yabanc› sermayeye de
dayal›d›r. Ancak, ABD, Japonya ve AB ülkelerindeki
durgunlu¤un devam›, Çin’in ihracat›n›n %50’sini bu
bölgelere yapmas› bak›m›ndan önümüzdeki
dönemde risk olarak görülmektedir.

2002 y›l›nda Latin Amerika ülkelerinin di¤er geliflen
ülkelere göre kötü performans sergiledikleri
görülmektedir. Özellikle 2002 y›l›nda Arjantin’de
yaflanan krizin etkisiyle yabanc› sermaye giriflinde
önemli azalmalar kaydedilmifltir. Ekonomide
toparlanman›n sa¤lanabilmesi için gereken yabanc›
sermayenin olmay›fl›, ABD ve Avrupa
ekonomilerindeki yavafllamaya ba¤l› olarak ihracat›n
sadece %1,2 artmas› sonucu bölge ekonomisinin
%1,1 oran›nda daralaca¤› öngörülmektedir.
Arjantin’de, ekonomik program konusunda net bir
siyasi iradenin oluflturulamamas› sonucu IMF

2002 yýlýnda Orta ve Doðu Avrupa ülke
ekonomilerinin büyüme performanslarý,
temel ihracat pazarlarý olan Avrupa
ekonomilerindeki yavaþlamaya baðlý olarak
2001 yýlýna göre düþmüþtür. Ancak düþük
enflasyon ve faiz oranlarý yoluyla artan iç
talebin, dýþ talepteki gerilemenin büyüme
üzerindeki olumsuz etkisini dengelediði
görülmektedir.
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program› iptal edilmifl, ülke 2001 y›l›n›n sonunda
borçlar›n› ödeyemeyece¤ini ilan etmifltir. Net
sermaye girifllerinin önemli ölçüde azalmas› ile
ekonomideki daralma %13’lere, iflsizlik de %20’lere
ulaflm›flt›r. Bankac›l›k sistemlerindeki yüksek oranl›
dolarizasyon, bölge ekonomilerinde k›r›lganl›¤›
art›ran en temel unsur olmaya devam etmektedir.
Brezilya’da 2002 y›l›n›n sonlar›na do¤ru gerçekleflen
seçimler öncesi artan belirsizlik, Arjantin’deki kriz
ve global durgunluk yat›r›mc›lar›n güvenini sarsm›fl
ve ülke 2002 y›l›n›n ilk üç çeyre¤inde sadece %0,9
büyümüfltür. Brezilya, 2002 y›l›n›n Aral›k ay›ndan
itibaren geçerli olmak üzere IMF ile 30 milyar ABD
Dolar› tutar›nda ek kredi sa¤layacak stand-by
anlaflmas›n› yenilemifltir. Bölgede yaflanan
olumsuzluklar, kamu borcu düflük seviyelerde olan
fiili ve ABD ile ekonomik ba¤lar› oldukça kuvvetli
Meksika’y› nisbeten daha az etkilemifltir. Genel
olarak bak›ld›¤›nda ise, yüksek oranl› borçluluklar›,
artan d›fl borçlanma ihtiyaçlar›, buna karfl›l›k global
yavafllamaya ba¤l› olarak azalan d›fl finansman, Latin
Amerika ekonomilerinin küçülmelerini kaç›n›lmaz
hale getirmifltir. Bölgedeki ithalat hacmi son iki y›ld›r
düflerken, cari aç›k 2001 y›l›ndaki 50 milyar ABD
Dolar› seviyesinden 2002 y›l›nda 25 milyar ABD
Dolar›’na gerilemifltir. fiili ve Peru d›fl›ndaki ülkelerin
paralar› yüksek oranl› de¤er kayb›na u¤ram›fl,
bölgedeki enflasyonist bask› artm›flt›r. Bölgede
büyümenin yeniden sa¤lanabilmesi amac›yla,
yat›r›mc›lar›n ilgisini çekebilecek politika
de¤iflikliklerinin yan› s›ra, global ekonomik
durgunlu¤un afl›lmas› ve IMF deste¤inin devam› gibi
unsurlar da önem tafl›maktad›r.

2003 y›l›nda global ekonomik büyümenin %2,5
civar›nda gerçekleflece¤i öngörülmektedir. ABD ve
Avrupa Birli¤i ülkeleri global ekonominin lokomotifi
konumundad›r. Dolay›s›yla, bu bölgelerde ekonomik
canlanman›n yeniden sa¤lanmas›, dünya
ekonomisindeki toparlanmay› da beraberinde
getirecektir. Bununla birlikte, Irak’a karfl› olas› bir
askeri müdahalenin ekonomik ve politik aç›dan
do¤uraca¤› sonuçlar, 2003 y›l›nda global
ekonomideki gidiflatta belirleyici rol oynayacakt›r.

Hizmette daha mükemmeli
olamaz. Akbank'ýn hangi þubesine
gidersem gideyim hep güleryüz
görüyorum. Bir sorum olduðunda
hemen ilgilenip cevap veriyorlar.
Akbank�a güven duyuyorum.
Bankamdan çok memnunum.

Akbank beni her zaman mutlu
etmiþtir. Aldýðým hizmetin kalitesi
beni Akbank�a baðlayan en önemli
nedenlerden biridir. 

�

�

�

�

Ahmet Serdar Pala
Suadiye Þubesi

Engin Cengiz
Suadiye Þubesi
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2002 Yýlýnda Türkiye Ekonomisi

Kas›m ve 2001 fiubat krizlerinin
ard›ndan önemli ölçüde küçülen
Türkiye ekonomisinde yeniden

istikrarl› bir ortam sa¤layabilmek amac›yla mevcut
“stand-by” anlaflmas› gözden geçirilerek daha
kapsaml› yeni bir program haz›rlanm›flt›r. Üç y›ll›k
bir süreyi kapsayan bu program, Türkiye’nin yo¤un
yap›sal reform gündeminin tamamlanmas›na a¤›rl›k
vermektedir. 

2002 y›l› bafl›nda döviz kurlar›ndaki yükselme
durmufl, iç borcun çevrilebilirli¤i ile ilgili endifleler
azalm›fl, faiz oranlar›nda düflüfller yaflanm›flt›r.
Finansal göstergeler May›s ay›n›n bafl›na kadar olan
dönemde önemli oranda iyileflme kaydetmifl, ancak
May›s ay›n›n bafl›ndan itibaren piyasan›n siyasi
belirsizlik alg›lamas›na paralel olarak bozulma
göstermifltir. Erken seçim konusunun gündeme
gelmesi ile birlikte siyasi belirsizli¤in artmas›, döviz
kurlar›nda bir süredir yakalanm›fl olan istikrar›n
bozulmas›na, faiz oranlar›n›n da tekrar yükselifl
trendine girmesine neden olmufltur. IMF destekli
program kapsam›nda uygulanan s›k› maliye
politikas›na ra¤men bütçe hedeflerinde seçimin de
etkisiyle baz› sapmalar yaflanm›flt›r.

Aç›klanm›fl olan son verilere göre, 2002 y›l›n›n
enflasyonist beklentileri k›rmak aç›s›ndan baflar›l›
bir y›l oldu¤u söylenebilir. 2001 y›l›ndan devreden
art›fl e¤ilimiyle 2002 y›l› Ocak ay›nda %92’ye kadar
yükselen y›ll›k enflasyon, 2002 sonunda TEFE’de
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%30,8’e, TÜFE’de ise %29,7’ye gerileyerek, hükümet
hedeflerinin de alt›nda gerçekleflmifltir. Enflasyonun
düflmesindeki en etkili faktör düflen reel ücretler
sonucunda gerileyen yurtiçi talebin fiyatlar üzerinde
s›n›rl› bir bask› oluflturmas›d›r. Ayr›ca y›l sonuna
do¤ru TL’nin güçlenmesi, enflasyon üzerindeki
maliyet bask›s›n› da büyük ölçüde azaltm›flt›r. 

2002 y›l›nda ekonomik aktivitede beklenenin
üzerinde bir canlanma kaydedilmifl ve dokuz ayl›k
dönemde %6,2 oran›nda büyüme gerçekleflmifltir.
2002 y›l›n›n tümü için bafllang›çta %3 olarak
öngörülen büyüme %4’e revize edilmifltir. Ancak
aç›klanan veriler sonucunda y›l sonundaki ekonomik
büyümenin %6,5’in üzerine ç›kmas› beklenmektedir.
Toplam yurtiçi talep 2001 y›l›nda %18,5 oran›ndaki
düflüflten, 2002’nin ilk dokuz ayl›k döneminde %7,2
oran›nda büyümeye geçmifltir. Sektörler baz›nda
bak›ld›¤›nda, söz konusu dönemde yaln›zca inflaat
sektöründe daralma kaydedilmifltir. Sanayi ve tar›m
sektörlerinde ise s›ras›yla %8,8 ve %5.0 oranlar›nda
art›fl gerçekleflmifl, sanayideki bu üretim art›fl›
ihracata yönlendirilmifltir. Bu y›l›n dokuz ayl›k
döneminde kaydedilen büyümenin stok art›fl› ve
ihracattan kaynakland›¤› göz önüne al›nd›¤›nda,
izleyen dönemlerde istikrarl› bir büyüme trendi
yakalayabilmek için, tüketimdeki canlanman›n yeterli
boyuta ulaflmas› gerekti¤i düflünülmektedir. 

2002 y›l›nda s›k› maliye politikalar›n›n
uygulanmas›na devam edilmifl, kamu harcama
disiplini sürdürülmüfltür. Ancak 3 Kas›m genel
seçimi nedeni ile maliye politikalar›n›n gevfletilmesi
ve ek yükler nedeniyle bütçe hedeflerinde sapmalar
olaca¤› öngörülmektedir. 2002 y›lsonu verilerine
göre, bütçe aç›¤› yaklafl›k 39 katrilyon TL ile 2002 y›l›
için hedeflenen 27 katrilyon TL’nin üzerinde
gerçekleflmifltir. Harcama kalemlerindeki art›fllar›n,
baflta faiz ödemeleri ve sosyal güvenlik harcamalar›
olmak üzere, hedeflerin üzerinde gerçekleflmesi
bütçe aç›¤› hedefinin sapmas›nda önemli rol
oynam›flt›r. 2002 y›l› performans› için belirlenen en
önemli kriter olan faiz d›fl› fazla, y›l sonunda 12,7
katrilyon TL ile 2002 için belirlenen 15,9 katrilyon TL
tutar›ndaki hedefin alt›nda  gerçekleflmifltir. Ancak
IMF tan›ml› faiz d›fl› fazla, (TCMB kar›, özellefltirme
geliri, faiz taviz ve ikraz geri al. kalemlerinin indirilip,
program kapsam›ndaki kamu iflçilerinin k›dem
tazminatlar› ve emekli ayl›klar› ödemeleri tutar›n›n
eklenmesi suretiyle bulunan rakamd›r) bu rakam›n
çok daha alt›nda gerçekleflecektir.  

D›fl dengelere bak›ld›¤›nda; 2002 y›l›nda toplam
ihracat bir önceki y›la göre %17 oran›nda art›flla 36,2
milyar ABD Dolar› olarak gerçekleflmifltir. 2002
y›l›nda kurlardaki düflük art›fl›n ihracat üzerindeki
olumsuz etkisi, Euro-Dolar paritesinde Euro lehine
de¤iflimle bir ölçüde dengelenmifltir. Ocak-Ekim
dönemi d›fl ticaret aç›¤› önceki y›l›n ayn› dönemine
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göre %33 oran›nda artarak 11,4 milyar ABD Dolar›
olarak kaydedilmifltir. Cari ifllemler dengesi y›l›n on
ayl›k döneminde 594 milyon ABD Dolar› fazla
vermifltir. Geçen y›l›n ayn› döneminde 3,4 milyar ABD
Dolar›’na ulaflan cari ifllemler fazlas›n›n bu y›l
önemli ölçüde gerilemesinin temel nedeni, geçen
y›la göre %44 oran›nda artan d›fl ticaret aç›¤›d›r.
Ocak-Ekim döneminde ülkeye giren sermaye tutar›
918 milyon ABD Dolar› olmufltur. Bu dönemde 491
milyon ABD Dolar› do¤rudan yabanc› sermaye girifli
yaflan›rken, portföy yat›r›mlar› yoluyla 746 milyon
ABD Dolar› sermaye ç›k›fl› kaydedilmifltir. 

Faiz oranlar› 2002’nin ilk dört ay›nda %50’lere kadar
gerilemifltir. May›s-Temmuz döneminde siyasi
belirsizlik alg›lamas›yla %70’li düzeylere ç›kan faiz
oranlar›, seçim karar›n›n al›nmas› ve seçimden tek
parti hükümetinin ç›kmas›yla %50 seviyelerine
düflmüfltür. En son 21 Ocak 2003 tarihinde yap›lan
371 günlük tahvil ihalesinde y›ll›k bileflik faiz %58,5
seviyesinde gerçekleflmifltir. Bankalar da, TL
mevduatlara verdikleri faiz oranlar›n› afla¤›ya
çekerek, y›l bafl›nda %50-60 seviyesinden y›l
sonunda %40’lara indirmifllerdir. 

2002 y›l›nda bankac›l›k sektöründe yeniden
yap›land›rma program› kapsam›nda olumlu
geliflmeler sa¤lanm›flt›r. Program kapsam›nda kamu
bankalar›n›n gerek finansal gerekse operasyonel
yap›lanmalar›n›n olumlu sonuçlar› bu bankalar›n
karl›l›k performanslar›na yans›m›fl, Eylül 2002
itibariyle söz konusu bankalar 1,2 katrilyon TL kar
elde etmifllerdir. Kamu bankalar›n›n sermaye
yeterlilik rasyolar›nda iyileflmeler gerçekleflmifl,
2002 Eylül itibariyle özkaynaklar› 5 katrilyon TL’ye
yükselmifltir. Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu
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T. Þiþe ve Cam Fabrikalarý�nýn Akbank ile
iþiliþkileri uzun bir geçmiþe
dayanmaktadýr. Baþta karþýlýklý güven ve
ciddiyetin yaný sýra Akbank�ýn hizmet
kalitesinin üstünlüðü iliþkilerin devamýnda
ve geliþmesinde önemli rol oynamýþtýr.

Akbank�ýn yeniden yapýlandýrýlmasý
çalýþmalarý kapsamýnda Grubumuzun
Kurumsal Bankacýlýða devredilmesi,
kuruluþlarýmýzýn her türlü iþlemlerinin tek
elden yürütülmesini saðlamaktadýr. Bu da
süratli hizmeti beraberinde getirmiþtir.

Akbank�ýn Grubumuza verdiði ithalat,
ihracat, kredi ve enformasyon hizmetleri
oldukça tatminkar bir geliþme göstererek,
iþakýþýmýza büyük katkýsý olmuþtur.

�

�

T. Þiþe ve Cam Fabrikalarý A.Þ.

Dr. Türkay Ergun 
Genel Müdür Yardýmcýsý



bünyesindeki 20 bankadan 12 tanesi birlefltirilmek
suretiyle çözümlenmifl, befl tanesi yerli ve yabanc›
yat›r›mc›lara sat›lm›fl, bir tanesinin bankac›l›k
ifllemleri yapma izni iptal edilmifltir. 2002 y›l› özel
bankalar›n iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin
oluflturulmas› konusunda da önemli geliflmelerin
sa¤land›¤› bir y›l olmufltur. Özel bankalar üç aflamal›
bir denetimden geçirilmifl ve denetim sonucunda
sistemdeki sermaye yetersizli¤i sorununu çözmek
amac›yla, banka sahipleri ve hissedarlar 31 Aral›k
2001 itibariyle toplam 2,2 katrilyon TL sermaye
art›r›m›na gitmifllerdir. Bu konudaki geliflmeler 2002
y›l›nda da devam etmifl, A¤ustos 2002 itibariyle özel
ticari bankalarda 632 trilyon TL tutar›nda sermaye
art›fl› gerçeklefltirilmifltir. Özel bankalar›n bilanço içi
döviz pozisyon aç›klar› 2002 y›l›nda da gerilemeye
devam etmifl ve 11 Ekim 2002 itibariyle 119 milyon
ABD Dolar›’na inmifltir. 

2002 y›l sonunda mevduat›n krediye dönüflüm oran›,
kriz y›l› olan 2001’deki düzeyin de alt›na inerek
%24,6’ya gerilemifltir. Mali sistemde biriken fonlarla
reel sektör yat›r›mlar›na kaynak yaratmas› gereken
bankac›l›k sistemi, toplad›¤› kaynaklarla kamunun
borçlanmas›n› finanse etmeye devam etmifltir.
Bunun sonucu olarak 2002 sonunda tahvil-bono
portföyü mevduat›n %62’si düzeyinde bir büyüklü¤e
ulaflm›flt›r. 

y›l›nda Hükümet taraf›ndan
büyüme oran›n›n %5 olaca¤›
öngörülmüfltür. Büyümenin

gerek ihracatta gerekse yat›r›m ve tüketim
harcamalar›nda beklenen art›fldan kaynaklanaca¤›
düflünülmektedir. Bu çerçevede oluflan güven

ortam›na paralel olarak 2003’de iç talebin önemli
ölçüde canlanaca¤› öngörülmektedir. Kamu
maliyesindeki sapman›n düzeltilmesi ve disiplinin
korunmas›, ayr›ca yap›sal reformlara devam edilerek
mevcut program›n temel ilkelerine uyulmas›
durumunda, Irak sorunu gibi d›flsal floklara ra¤men,
ekonomideki olumlu trendin 2003 y›l›nda da devam
edece¤i öngörülmektedir. 2003 y›l› için enflasyon
hedefi %20 olarak belirlenmifltir. Enflasyon
hedeflemesine geçilene kadar, 2002 y›l›nda da
uygulanan “örtük enflasyon hedeflemesi” stratejisine
devam edilecek, k›sa dönemli faiz oranlar› gelecek
dönem enflasyonuna odakl› olarak belirlenecektir.
Para taban› yine ek bir ç›pa ifllevi görecektir. 2003
y›l›nda özellefltirme konusuna da önem verilecek, bu
kapsamdaki kurulufllar›n sat›fllar› takvime
ba¤lanacakt›r. Bu konuyla ilgili de¤erlendirmeler
piyasa koflullar› ve y›l içerisindeki geliflmelere göre
yap›lacakt›r.

Dýþ dengelere bakýldýðýnda; 2002 yýlýnda
toplam ihracat bir önceki yýla göre %17
oranýnda artýþla 36,2 milyar ABD Dolarý
olarak gerçekleþmiþtir. 2002 yýlýnda
kurlardaki düþük artýþýn ihracat
üzerindeki olumsuz etkisi, Euro-Dolar
paritesinde Euro lehine deðiþimle bir
ölçüde dengelenmiþtir.
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2002 Yýlý Faaliyetleri

2002 Y›l› ve Sonras›nda Bankac›l›k Sektörü 

2000 ve 2001 y›llar› içinde ekonomide yaflanan
s›k›nt›lar sonucunda Türk bankac›l›k sektörü h›zl› bir
de¤iflim sürecine girmifltir. Bu geliflmelerle
bankac›l›k faaliyetlerinin uluslararas› standartlarla
uyum içinde olmas›n›n önemi ortaya ç›km›fl,
özsermayenin güçlendirilmesi, risk yönetimi ve aktif
kalitesinin yükseltilmesi önem kazanm›flt›r. BDDK
bankac›l›k sektörünün yeniden yap›land›r›lmas› ve
sistemik riskin önlenmesi amac›yla birtak›m
düzenlemelere gitmifltir. Bu düzenlemelerle birlikte
verimsizliklerin ve haks›z rekabetin giderilmesi orta-
uzun dönemde bankac›l›k sektörünün güçlenmesine
katk›da bulunacakt›r. 

Türk Bankac›l›k Sektörü’nde toplam aktiflerin
GSMH’ye oran› benzer ülkelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
oldukça düflük seviyededir. Benzer flekilde sektörün
toplam kredi ve mevduat hacimleri de düflük
seviyelerde bulunmaktad›r. Bu durum, geçmiflte
ülkemiz ekonomisinin geliflimine engel oluflturmufl
olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde çok önemli
bir büyüme potansiyelinin varl›¤›na da iflaret
etmektedir. 

Önümüzdeki dönemde reform çal›flmalar›n›n devam
edece¤i Türk bankac›l›k sektöründe, birleflmeler ve
sat›nalmalar sonucunda birkaç “multispecialist”
banka ve “niche” alanlarda faaliyet gösteren daha
küçük ölçekli bankalar›n kalmas› beklenmektedir.
Enflasyonun düflmesi ve vergi konusu baflta olmak
üzere baz› yasal düzenlemelerin yap›lmas› ile
yabanc› bankalar›n Türkiye’ye olan ilgilerinin artmas›
beklenmektedir. Akbank organik büyümeyle kendini
devaml› güçlendirmenin yan›nda yabanc› bankalar ile
de her türlü iflbirli¤ine aç›kt›r.

Yeni Ufuklar De¤iflim Program›

Enflasyon oran›n›n düfltü¤ü ve ekonomik istikrar›n
sa¤land›¤› bir ortamda Akbank’›n pazar pay› ve aktif
büyüklü¤ü aç›s›ndan lider banka konumunda olmas›

amaçlanmaktad›r. Bu amaca ulaflmak için de “Yeni
Ufuklar” De¤iflim Program› ad› alt›nda kapsaml› bir
yeniden yap›land›rma süreci bafllat›lm›flt›r. Bu proje
kapsam›nda baflar›n›n s›rr› “müflteri odakl›l›k”
olarak tan›mlanm›fl ve mükemmel hizmet seviyesine
ancak müflteri odakl› olmakla ulafl›labilece¤i
benimsenmifltir. “Yeni Ufuklar” De¤iflim
Program›’n›n amac›, müflterilere yaflamlar› boyunca,
her yerde yenilikçi hizmet, kolayl›k, güven ve
mutluluk sa¤lamakt›r.

Söz konusu çal›flman›n ilk ad›m›, müflteri
segmentasyonu yapmak ve Akbank flube yap›s›n› bu
segmentasyona uygun olarak yeniden yap›land›rmak
olmufltur. Yeni yap›da Akbank müflterileri Kurumsal,
Ticari, Küçük ‹flletmeler, Bireyler ve Özel Müflteriler
olarak befl gruba ayr›lmaktad›r. Kurumsal
müflteriler Kurumsal Bankac›l›k Merkezleri’nden,
ticari müflteriler Ticari Bankac›l›k Merkezleri’nden,
küçük iflletmeler ve bireyler yayg›n flube a¤›ndan,
özel müflteriler ise Özel Bankac›l›k Merkezleri’nden
hizmet alacakt›r. Her bir müflteri grubuna özgü ve
ihtiyaçlar› paralelinde ürün ve hizmetler sunulmaya
bafllanm›flt›r. Halen devam etmekte olan flubelerin
yeniden yap›land›rma çal›flmalar›n›n 2005 y›l›nda
bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu proje kapsam›nda
alternatif da¤›t›m kanallar› kullan›m› da h›zla
gelifltirilmektedir. Pazar pay› art›fllar›n›n yarataca¤›
ek ifllem hacmi alternatif da¤›t›m kanallar› ve
operasyonel verimlilik art›fllar› ile karfl›lanacakt›r.

De¤iflimin temelini oluflturan teknoloji kullan›m› ve
insan kaynaklar› konusunda önemli ve kapsaml›
çal›flmalar yürütülmektedir. fiubelerin ve genel
müdürlük bölümlerinin hedeflerine ulaflmalar›n›
desteklemek için daha etkin bir performans ölçüm
sistemi gelifltirilmifltir. Bu sistem yeni karl›l›k
modelini baz almaktad›r. Yeni modelde ürünün,
müflterinin, müflteri temsilcilerinin, sat›fl kanal›n›n
ve Genel Müdürlük’teki ilgili ifl biriminin karl›l›¤›
ba¤›ms›z olarak ölçülebilmektedir. 
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“Yeni Ufuklar” De¤iflim Program›, Akbank’›n
gelece¤e haz›rlanmak ve baflar›lar›n›n çok daha
rekabetçi bir ortamda sürdürülebilir olmas›n›
sa¤lamak amac›yla att›¤› son derece önemli bir
ad›md›r.

Baflar›l› Mali Performans

Ba¤›ms›z denetimden geçmifl finansal tablolara göre
Akbank 2002 y›l›nda toplam aktiflerini %9,7 oran›nda
art›rm›fl ve 24.453 trilyon TL’ye yükseltmifltir. Bunun
sonucunda Akbank, aktif büyüklü¤ü aç›s›ndan
Türkiye’nin en büyük bankas› olma özelli¤ini
sürdürmüfltür. Akbank’›n bankac›l›¤a odaklanma
stratejisine paralel olarak ifltiraklerin ve sabit
k›ymetlerin aktif toplam› içindeki pay› sadece %3’tür.
Dolay›s›yla aktiflerin çok önemli bir bölümünü faiz
getirili aktifler oluflturmaktad›r.

Akbank’›n vermifl oldu¤u kredilerin bakiyesi, 2002
y›l›n›n sonunda, 6,3 katrilyon TL’ye ulaflm›flt›r.
Akbank’›n sorunlu kredi oran› 2001 y›l› sonunda
%1,9’dan 2002 y›l› sonunda %1,8’e gerilemifltir.
Dikkatli kredi analizi ile yak›n izlemenin bir sonucu
olan bu oran, özel bankalar içindeki en düflük
sorunlu kredi oran›d›r. Akbank sorunlu kredilerine
%100 oran›nda karfl›l›k ay›ran tek bankad›r. 

2001 y›l›ndaki mevduat art›fl›n›n temelinde yatan
neden, tasarruf sahiplerinin sa¤lam ve güvenilir
bankalara do¤ru yönelmesiydi. 2002 y›l›nda meydana
gelen %7,5 oran›ndaki mevduat art›fl›n›n nedeni ise
Ailem ve Axess gibi yeni ürünler olmufltur. 

2002 y›l› sonunda özkaynaklar› %23,3 oran›nda artan
Akbank ifltirakler ve sabit k›ymetler düflüldükten
sonra ortaya ç›kan nakit sermaye itibariyle
Türkiye’nin en güçlü bankas›d›r. Krizlere karfl›
dayan›kl›l›k sa¤lamas›n›n yan› s›ra nakit sermaye
enflasyonun düfltü¤ü ortamda Akbank’›n
büyümesinin arkas›ndaki itici güç olacakt›r.

Akbank’›n kambiyo zararlar› ve sorunlu kredi
karfl›l›klar› düflüldükten sonraki net faiz marj›
%9,1’dir. Bu, Türkiye’deki özel bankalar aras›ndaki

Akbank�ýn pazar payý ve aktif büyüklüðü
açýsýndan lider banka konumunda olmasý
amaçlanmaktadýr. Bu amaca ulaþmak için de
�Yeni Ufuklar� Deðiþim Programý adý
altýnda kapsamlý bir yeniden yapýlandýrma
süreci baþlatýlmýþtýr. Bu proje kapsamýnda
baþarýnýn sýrrý �müþteri odaklýlýk� olarak
tanýmlanmýþ ve mükemmel hizmet
seviyesine ancak müþteri odaklý olmakla
ulaþýlabileceði benimsenmiþtir.
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en yüksek faiz marj›d›r. Aktiflerin etkin kullan›m› ve
düflük fonlama maliyetleri sonucu oluflan yüksek kar
marj› Akbank’›n sürdürülebilir büyümesine katk›
sa¤lamaktad›r. Akbank’›n özsermaye karl›l›k oran›
2002 y›l› sonunda %23’e ulaflm›flt›r.

Akbank’›n yak›n gelecek için mali hedefleri,
özsermaye karl›l›¤› oran›n› %20’ler seviyesinde
tutmak, kredilerin toplam aktifler içindeki pay›n›
%50’ye ç›karmak, ücret ve komisyon gelirlerinin
toplam gelirler içindeki pay›n› %20’ye art›rmak ve
operasyonel gider/faiz getirili aktif oran›n› %3’ün
alt›nda korumakt›r.

Kurumsal Bankac›l›k

Akbank, 1.555 adet büyük ölçekli kurumsal
müflteriye ve 350.000’in üzerinde orta ve küçük
ölçekli flirkete finansal çözümler ve bankac›l›k
hizmetleri sunmaktad›r. Kurumsal ve ticari
müflterilere sunulan ürün ve hizmetler aras›nda,
Türk Liras› ve döviz baz›nda iflletme kredisi, yat›r›m
teflvik belgeli orta vadeli yat›r›mlar›n finansman›, d›fl
ticaretin finansman›, ihracat faktoringi, akreditif ve
teminat mektuplar›, döviz al›m-sat›m›, kurumsal
finansman hizmetleri ile mevduat ve nakit yönetimi
hizmetleri bulunmaktad›r. Ayr›ca müflteri taleplerine
göre özel haz›rlanm›fl tahsilat, ödeme, likidite ve
bilgi yönetimini içeren nakit yönetimi hizmetleri ile
kurumsal müflterilerin çal›flma sermayesi
yönetimine zaman›nda ve kal›c› çözümler
üretilmektedir. 

Hazine Bölümü, Ak Yat›r›m Menkul De¤erler ve Ak
Portföy Yönetimi’nin ortak çal›flmalar› ile Akbank,
kurumsal müflterilerine repo, hazine bonosu ve di¤er
menkul de¤erlerin al›m sat›m› ile portföy yönetimine
iliflkin hizmetleri de kapsayan çok çeflitli yat›r›m
hizmetleri sunmaktad›r.

Kurumsal, Ticari ve Küçük ‹flletme Kredileri

Akbank kredi ifllemlerinde, vade, döviz cinsi ve faiz

oran› uyumsuzluklar›n› ortadan kald›rarak pazar
risklerinin etkisini azaltmaktad›r. Ayr›ca müflteri
tipleri, sektörler ve co¤rafi bölgeler itibariyle
yo¤unlaflmalardan kaç›nmakta ve dikkatli kredi
analizi ve risk kontrolü sa¤layarak muhtemel
sorunlu kredileri s›n›rlamaktad›r. Krediler genel
olarak ihracat yapan sanayi kurulufllar›na
yönelmektedir.

‹htiyatl› kredi politikalar› sayesinde Akbank’›n
sorunlu kredi oran› her zaman çok düflük
seviyelerde seyretmifltir. Ayr›ca politikas› gere¤i
Akbank, kredi kulland›rma ifllemlerinde sa¤lam
teminatlar talep etmektedir. 

Proje Finansman›

Yat›r›m bankac›l›¤› faaliyetleri kapsam›nda
sürdürülen proje finansman› kredileri, özellikle 1998
y›l›ndan günümüze kadar hacim ve pazar pay›
aç›s›ndan ivme kazanarak devam etmifltir. Güçlü
bilançosu sayesinde Akbank’›n 2002 y›l› sonundaki
proje finansman› risk bakiyesi ABD Dolar› baz›nda
%40 oran›nda artarak 1.190 milyon ABD Dolar›’na
ulaflm›flt›r. 

2002 y›l› içinde proje finansman› amac›yla
oluflturulan konsorsiyumlar›n baz›lar›, oluflturulan
krediler ve kullan›m yerleri takip eden tabloda
özetlenmifltir.

Akbank kredi iþlemlerinde, vade, döviz cinsi
ve faiz oraný uyumsuzluklarýný ortadan
kaldýrarak pazar risklerinin etkisini
azaltmaktadýr. Ayrýca müþteri tipleri, 
sektörler ve coðrafi bölgeler itibariyle
yoðunlaþmalardan kaçýnmakta ve dikkatli
kredi analizi ve risk kontrolü saðlayarak
muhtemel sorunlu kredileri sýnýrlamaktadýr.
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Proje finansman› ifllem hacmini art›rmay› amaçlayan
Akbank, ihtiyatl› kredi tahsis politikalar›ndan
vazgeçmeyerek etkin risk yönetimini
sürdürmektedir. Bu amaçla, kredilerini inflaat,
telekomünikasyon, enerji ve turizm sektörlerine
dengeli olarak yaymaktad›r. Akbank, ticari yat›r›m
kredilerinin yan› s›ra uluslararas› ihracat kredi
bankalar›n›n ya da sigorta kurulufllar›n›n
garanti/sigorta flemsiyesi alt›nda yat›r›m kredilerinin
sa¤lanmas›na da arac›l›k etmektedir. Banka’n›n
proje finansman› kredilerinde tafl›d›¤› risk, bu tür
projelerin genellikle Hazine teminat› alt›nda olmalar›
veya yüksek oranda teminatland›r›lmalar› nedeniyle
düflüktür.

Ticari Kredi Scoring (Firma Notland›rma) Modelleri

Kredi de¤erlendirme ifllemlerinin etkinli¤ini
art›rmak ve daha do¤ru kredi kararlar› vermek
amac›yla analiz, tahsis ve izleme fonksiyonlar›
birbirlerinden ba¤›ms›z bölümler olarak yerine
getirilmektedir. Kredi tahsis süreci kredi
notland›rma çizelgeleri arac›l›¤› ile standart bir
prosedüre ba¤lanm›flt›r. Genel Müdürlük
birimlerinde kantitatif sektörel ve finansal analiz
çal›flmalar›n›n yan› s›ra kalitatif nitelikte piyasa
istihbarat çal›flmalar› yap›lmakta, ticari ve küçük
iflletme notland›rma çizelgeleri bölge ve flube
teflkilatlar› taraf›ndan uygulanmaktad›r. 

Scoring, gerçek ve/veya tüzel kifli firmalar›n kredi
taleplerinin de¤erlendirilmesinde bir karar destek
sistemi olarak kullan›lan “Firma Notland›rma
Modeli”dir. 

Akbank’ta May›s 2001’den itibaren, cirosu 3 trilyon
TL’nin üzerindeki firmalar›n kredi taleplerinin
de¤erlendirilmesinde kullan›lmak üzere “Ticari
Krediler Scoring Modeli”, Aral›k 2002’den itibaren
ise, cirosu 3 trilyon TL’nin alt›nda kalan, bilanço veya
iflletme defteri usulüne tabi küçük iflletmelerin kredi
taleplerinin de¤erlendirilmesinde kullan›lmak üzere
“Küçük ‹flletmeler Scoring Modeli” uygulanmaktad›r.
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Akbank'ý tercih etmemizin nedeni, büyüklüðü ve
kaynaklarýnýn bizim gereksinimlerimize cevap
verebilmesi ve uluslararasý bir firma olarak
stratejilerimizin uygulanmasýna yardýmcý
olabilmesidir. Bizim gözümüzde Akbank rekabetçi
ve müþteri odaklýdýr. Akbank�ýn teknolojiyi
uygulamada da piyasadaki gereksinimi analiz ederek
geliþime öncülük eden bankalardan biri olmasýndan
memnuniyet duyuyoruz.

Kredilendirme ve döviz iþlemlerini süratle ve en
uygun maliyetlerle sonuçlandýrmasý, kýsa ve uzun
vadeli finansal planlarýmýzý kolaylýkla
gerçekleþtirebilmemizi saðlamaktadýr. Bu sayede,
merkezimizle oluþturduðumuz finansal
stratejilerimizi en hýzlý þekilde uygulayabilmekteyiz.
Türkiye gibi dinamik bir piyasada bu durumun
þirketimizin baþarýsý için çok önemli olduðunun
bilinci içindeyiz. 

�

�

Serhat Midilli
Finans Direktörü

Pfizer Ýlaçlarý Ltd. Þti.

Tarih Toplam Akbank Kat›l›m Proje Vade

(ABD Dolar›) Pay› (ABD Dolar›)

Temmuz 2002 100.000.000 100.000.000 T.C. Emekli Sand›¤› Genel Müdürlü¤ü 

Mülkiyetindeki Alt› Otelin Yenilenmesi 9 y›l

Haziran 2002 140.000.000 70.000.000 Karadeniz Sahil Yolu 5 y›l

Haziran 2002 90.000.000 45.000.000 Bursa Çevre Yolu 5 y›l

Haziran 2002 86.000.000 43.000.000 Kralk›z›-Dicle-Cazibe Sulamas› 5 y›l

fiubat 2002 50.000.000 30.000.000 ‹zmir-Ayd›n Otoyolu 5 y›l

Proje Finansmaný Kredileri
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2002 Yýlý Faaliyetleri devam

Her iki model de uluslararas› dan›flman kurulufl olan
Dun&Bradstreet’den dan›flmanl›k al›narak,
deneyimli yöneticilerin görüflleri do¤rultusunda ve
tamamen “Akbank Kredi Kültürü”ne özel olarak
haz›rlanm›flt›r.

Kredi Scoring Modeli ile;
• Kredilendirilecek firmalar›n, Banka’n›n kredi
kültürüne uygun haz›rlanan sorular yard›m›yla
de¤erlendirilmesi suretiyle, kredi kararlar›nda
objektiflik ve standart kriterlerle h›zl›l›¤›n
sa¤lanmas›,
• Sorunlu ya da gelecekte sorun do¤mas› muhtemel
firmalar›n önceden tespit edilebilmesi, böylelikle
kredinin geri dönmeme riskinin asgariye indirilmesi,
• Kredi politika ve stratejileri ile fiyatlamada yol
gösterici önemli bir bilgi bankas› oluflturulmas›,
amaçlanm›flt›r. 

Basel Komitesi’nin kararlar›na göre, Firma
Notland›rma Modelleri’nin önümüzdeki y›llarda
Türkiye’de faaliyet gösteren bütün bankalarda
uygulanmak zorunda kal›naca¤› düflünüldü¤ünde,
Akbank’›n bu konudaki hassasiyeti ve öngörülü
yaklafl›m› daha da önem kazanmaktad›r.

Pazarlama Projeleri

Müflterilerin ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek seviyede
yüksek kalitede hizmet vermek amac›yla, bölgesel ve
sektörel bazda araflt›rmalar yap›larak Banka
prensipleri do¤rultusunda pazarlama faaliyetlerinde
bulunulmakta ve müflterilerin de¤iflen ihtiyaç ve
taleplerinin karfl›lanmas›na yönelik olarak farkl›
ürünlerin gelifltirilmesine devam edilmektedir. 2002
y›l sonu itibariyle kurumsal çapraz sat›fl rasyosu 2,3x
olarak gerçekleflmifltir.

1- Akbank �Þirketim� ve �biz.card�

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda
bulunan küçük ve orta ölçek segmenti içinde
yaklafl›k bir milyonun üzerinde ticari iflletme faaliyet
göstermektedir. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
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2003 yýlýnda Akbank �þirketim� çatýsý altýnda
nakit yönetiminde devrim yaratacaðýna
inanýlan �biz.card� projesi, firmalarýn tedarik
zincirinde kullanýlacak ve mevcut
ödeme/tahsilat sistemlerindeki kurallarý
tamamen deðiþtirecek bir çalýþmadýr.



‹flletmelerine yönelik rekabetçi yaklafl›mlar,
Akbank’›n segmente yönelik politikalar›n›n gözden
geçirilerek farkl› bir do¤rultuda yön verilmesini
sa¤lam›flt›r. Bu gerçekten yola ç›k›larak, yap›lan
çal›flmalar neticesinde KOB‹’lerin sorunlar› analiz ve
tespit edilerek, segmente yönelik müflteri odakl›
bankac›l›k ürün ve hizmetlerinden oluflan Akbank
“fiirketim” çal›flmalar›na bafllan›lm›flt›r. 

Bu ba¤lamda, Akbank “fiirketim”, küçük ve orta
ölçek segmenti içinde cirosu 30 milyon ABD
Dolar›’n›n alt›nda yer alan firmalar› hedefleyen bir
konsept çal›flmas› olarak, ticari bankac›l›¤›n
Akbank’taki yeni ismi olacakt›r. Akbank “fiirketim”
mevcut bankac›l›k ürünlerinin tek tek veya komple
fiyat avantajlar› ve iflleyiflleri ile farkl›laflt›r›ld›¤›,
gelifltirilecek olan yeni ürünlerin flemsiyesidir. Söz
konusu çal›flma, küçük iflletmelerin finansal
ihtiyaçlar›n›n yan› s›ra kurumsal ihtiyaçlar›na da
cevap verecektir. 

Firmalar›n kurulufl, büyüme ve geliflimlerini
kapsayan yaflam evreleri ve ihtiyaçlar› analiz
edilerek gelifltirilen bu yeni bankac›l›k yaklafl›m› ile,
KOB‹’lerin nakit yönetimlerinden, yurtd›fl›
ifllemlerine, yat›r›mlar›ndan, dan›flmanl›k, sigorta,
e¤itim, teknoloji hizmetleri ve kredilerine kadar pek
çok ihtiyac› Akbank “fiirketim” alt›ndaki mevcut ve
yeni ürünlerle karfl›lanacakt›r. 

Her alanda KOB‹’lere çözüm orta¤› olmay›
hedefleyen Akbank “fiirketim”, KOB‹’lerin ihtiyaçlar›
göz önünde bulundurularak oluflturulan yeni kredi
çeflitleri ile özellikle KOB‹’lerin finansman
konusunda yaflad›klar› zorluklara çözüm üretecek
olup, Akbank “fiirketim” ile birlikte söz konusu
segmentte halihaz›rda %7 olan kurumsal krediler
içerisindeki pay› %20 seviyelerinin üzerine
ç›kar›lacakt›r.

“Kendinizi sadece iflinize verin” slogan›yla hizmete
sunulan yeni bankac›l›k yaklafl›m› Akbank
“fiirketim”, geliflmekte olan Küçük ve Orta Ölçekli
‹flletmelere yat›r›m ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için

“fiirketim Gelifliyor Kredileri” alt›nda taksitli, sabit ve
cazip faiz oranlar› ile “Makine/Ekipman Kredisi”,
“Hammadde Al›m Kredisi” ve “Tafl›t/Filo Kredisi”
sunmaktad›r. Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmelerin d›fl
pazardaki rekabet gücünün art›r›lmas› ve müflteri
portföylerinin geniflletilmesi için oluflturulan
“fiirketim Yurtd›fl›na Aç›l›yor Kredileri” alt›nda
ise;”0” faizli “Yurtd›fl› Fuar Destek Kredisi”, “Taksitli
‹hracat Kredisi” ve “Akreditif Karfl›l›¤› ‹hracat
Kredisi” arac›l›¤›yla KOB‹’lere finansman deste¤i
sa¤lanmaktad›r. 

2003 y›l›nda Akbank “fiirketim” çat›s› alt›nda nakit
yönetiminde devrim yarataca¤›na inan›lan “biz.card”
projesi, firmalar›n tedarik zincirinde kullan›lacak ve
mevcut ödeme/tahsilat sistemlerindeki kurallar›
tamamen de¤ifltirecek bir çal›flmad›r. Tedarik
ifllemlerinde çek ve senete alternatif olarak
gelifltirilen “biz.card” ile vadeli ya da peflin ifllem
yap›labilecektir. Bu sistemde firmalar›n
kredilendirilmesi de mümkün olup Banka’n›n kredi
scoring sistemi ile desteklenecektir. Ayr›ca
“biz.card” kredi kart› ve debit kart olarak
kullan›labilecek, Chip’li bir kart olmas› özelli¤i ile
müflteriye özel loyalty programlar› uygulanabilecek
ve Axess üye iflyerlerinde chip puan kazand›racakt›r. 

2- Eczane Projesi

Bafllat›lan de¤iflim süreci ile birlikte, küçük ölçekli
segmentteki firmalara yönelik pazarlama ve iletiflim
çal›flmalar› özellikle ekonominin iyileflme sürecine
paralel olarak 2002 y›l›nda yo¤un olarak devam
etmifltir. Küçük iflletmeler segmentinde Akbank’›n
lider konuma gelmesi için hem rakamsal (aktif
müflteri adedinin art›r›lmas›) hem de cirosal (çapraz
sat›fllar›n art›r›lmas›) anlamda çal›flmalar
yo¤unlaflt›r›lm›flt›r. 

Segmente yönelik ilk proje olan Eczane Paket
Projesi çerçevesinde 2002 y›l sonu itibariyle yaklafl›k
11.000 adet eczane Akbank müflterisi konumuna
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sektörde büyüme beklenmektedir. Uluslararas› bir
araflt›rmaya göre, 2004 y›l› itibariyle Türkiye e-ticaret
pazar›n›n 4 milyar ABD Dolar› büyüklü¤e ulaflaca¤›,
pazar›n B2B ve B2C aras›nda s›ras›yla 2,5 milyar
ABD Dolar› ve 1,5 milyar ABD Dolar› olarak
paylafl›laca¤› öngörülmektedir. Bu beklentinin
gerçekleflmesinde en büyük rol, flu anda hizmet
veren, e-ticaret altyap›s›n› sa¤layan ve
ödeme/tahsilat araçlar›n› gelifltiren kurulufllara
düflmektedir. Bu geliflmelere paralel olarak Akbank
B2C alan›nda standart sanal AkPOS’la hizmet
verirken sahip oldu¤u tecrübeyle özel projelere imza
atmaktad›r. B2B alan›nda da, ‹nternet üzerinden
verilen kurumsal ‹nternet hizmetlerinin e-
pazaryerlerine entegre edilmesi için altyap›
oluflturacak hizmetleri projelendirmektedir. 

Kurumsal ‹nternet fiubesi

2000 y›l›n›n Haziran ay›nda müflterilerin kullan›m›na
sunulan Kurumsal ‹nternet fiubesi’nin 2002 y›l›n›n
sonunda firma say›s› 43.000’e ulaflm›flt›r. Havaleden
EFT’ye, vergi, SSK, fatura ödemelerinden çek ve
senet takibine kadar 72 adet ifllem seçene¤i ile
Banka müflterilerine çok genifl bir yelpaze sunmakta
olan Kurumsal ‹nternet fiubesi’ndeki ifllem hacmi
2002 y›l›nda toplam 13 milyar ABD Dolar›’na
ulaflm›flt›r.

Üye ‹flyeri

Akbank’›n Yurtiçi Takas Hesaplaflma Sistemi (YTHS)
üye iflyeri cirosundaki liderli¤i, 2000 y›l› Eylül ay›ndan
bu yana devam etmekte olup, 2002 y›l› sonunda
%24’lük pazar pay›na ulafl›lm›flt›r. Banka’n›n y›l sonu
itibariyle POS say›s› 109.190’a ulaflm›flt›r.

Mobil kullan›m özellikleri ile firmalara kablosuz
tahsilat imkan› sa¤layan GSM POS uygulamas›na
2002 y›l› sonunda bafllanm›flt›r. 2003 y›l› sonunda
5.000 adet GSM POS kullan›c›s›na ulafl›lmas›
hedeflenmektedir.

Bireysel Bankac›l›k

Akbank bireysel bankac›l›ktaki tüm ürünlerde pazar

pay›n› art›rmay› ve lider olmay› hedeflemektedir.
Akbank müflteri odakl›, rekabetçi, teknolojiyi
yak›ndan takip eden yaklafl›m› ile bafllatt›¤› de¤iflim
sürecinde müflterilerine mevduat, tüketici kredileri,
kredi kartlar›, sigorta ve varl›k yönetimi hizmetleri
sunmaktad›r.

Özel bankalar içinde Türkiye’de ikinci en büyük flube
a¤›na sahip olan Akbank’›n bireysel bankac›l›k
kapsam›nda sundu¤u di¤er ürün ve hizmetler, banka
kartlar›, otomatik ödeme hizmetleri, döviz al›m-
sat›m›, kiral›k kasa hizmetleri, çek-senet, havale ve
yat›r›m ifllemleridir. Banka’n›n bireysel müflteri
say›s› befl milyonu, aktif müflteri say›s› ise 2,7
milyonu aflm›flt›r. 

Akbank’›n yeni felsefesinin kilit kelimesi
“müflterilerimiz”dir. Bu felsefenin temel noktas›
müflteriyi, isteklerini ve gereksinimlerini anlamak,
onun kendisinin bile fark›nda olmad›¤›
gereksinimlerini öngörmek, onlar yerine düflünmek
ve hatta hayal etmektir. Akbank bu hayalleri
gerçeklefltirmek için klasik ve yarat›c› olmayan
hizmetlerden uzaklaflmakta, kurdu¤u stratejik
iflbirlikleriyle hizmet yelpazesini farkl›laflt›rmakta,
müflterinin arzu etti¤i flekilde ve noktada hizmeti ona
sunmaktad›r. 2002 y›l› içinde bu felsefeyle
gelifltirilen bafll›ca ürünler Akbank Ailem, Çat›
Hesab›, Axess Kredi Kart› ve özel amaca yönelik
tüketici kredileridir.

Akbank bireysel bankacýlýktaki tüm
ürünlerde pazar payýný artýrmayý ve lider
olmayý hedeflemektedir. Akbank müþteri
odaklý, rekabetçi, teknolojiyi yakýndan
takip eden yaklaþýmý ile baþlattýðý deðiþim
sürecinde müþterilerine mevduat, tüketici
kredileri, kredi kartlarý, sigorta ve varlýk
yönetimi hizmetleri sunmaktadýr.
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Akbank “Ailem” 

Akbank, Bireysel Bankac›l›k alan›nda bir ilke imza
atarak, ailelerin finansal ve finansal olmayan
ihtiyaçlar›na yönelik ürün ve hizmet paketlerini
Akbank “Ailem” flemsiyesi alt›nda toplam›flt›r.
Akbank Ailem, müflteri odakl› bir pazarlama
anlay›fl›d›r. Benzersiz bir müflteri ba¤l›l›k program›
olan “Aile Kulübü”nün yan› s›ra, özel kredi, mevduat,
sigorta, yat›r›m paketleri gibi birçok yenilikçi ürün ve
hizmet paketleri lanse edilmektedir.

Akbank “Ailem” bankac›l›k ürün ve hizmetleri
üzerinden puanlar kazand›ran, bu puanlar›n yat›r›m
fonu, Axess chip-para ve sigorta olarak
kullan›lmas›na imkan veren, avantajl› kredi ve
mevduat faizi imkan› sunan benzersiz bir ba¤l›l›k
program›d›r. Kurulan stratejik iflbirlikleri ile Aile
Kulübü üyelerine finansal olmayan avantajlar da
sunulmaktad›r. 

May›s 2002’de lansman› gerçeklefltirilen Akbank
“Ailem” hedeflerine ulaflm›flt›r. Aral›k 2002 itibariyle
259.000 Aile Kulübü üyesi, 90.000 adet Aile vard›r.
Müflteri ba¤l›l›¤›n› art›rmada pozitif etkiler yaratan
bu program ile Akbank’taki çapraz sat›fl oranlar›
yükselmifl, komisyon gelirlerinde art›fl sa¤lanm›flt›r. 

ailem.akbank.com.tr, 444 25 25 Telefon Bankac›l›¤›
ve Ailem Masalar› bu proje kapsam›nda uygulamaya
al›nan yeni eriflim kanallar› olmufltur. 

Çat› Hesab›

Akbank, yeni ürünü “Çat› Hesab›” ile hem
müflterilerinin hayatlar›n› kolaylaflt›rmay› hem de
müflterilerine kazand›rmay› amaçlam›flt›r. Çat›
Hesab› Akbank’›n bireysel müflterilerine verdi¤i
hizmetleri biraraya getirdi¤i, müflterinin nakit
yönetimi ihtiyaçlar›na karfl›l›k veren bir vadesiz
mevduat hesab›d›r. 
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Ekim 2002'de hayata geçen Çat› Hesab› k›sa sürede
büyük bir sat›fl performans› göstererek Aral›k 2002
itibariyle 170.000 müflteriye ulaflm›flt›r. Akbank'›n
artan hizmet kalitesinin ve operasyonel verimlili¤inin
bir göstergesi olan Çat› Hesab› sadece Banka’n›n
müflterilerine yüksek kalitede hizmet sunmakla
kalmay›p ifllem maliyetlerini de düflürmektedir. Çat›
Hesab› ile bireysel müflterilerin müflteri bafl›na ürün
kullan›m adetleri ve aktiflik oranlar› yükselmifltir.
Ürün penetrasyonu, operasyonel verimlilik ve
müflteri memnuniyeti aç›s›ndan önemli bir
performans sa¤layan Çat› Hesab›, bireysel nakit
yönetimi ürünleri içinde en çok kullan›lan ve ilk akla
gelen ürün olma hedefini k›sa sürede yakalam›flt›r.

Kredi Kartlar›

Akbank kart adedi ve tüketicilere sundu¤u kart
markas› çeflitlili¤i aç›s›ndan kredi kart› pazar›n›n
öncüleri aras›nda yer almaktad›r. 2001 y›l›nda çok
markal› ve chip tabanl› Axess karta ek olarak kart
portföyünde Visa (Gold, Uluslararas›), MasterCard
(Uluslararas›, Yurtiçi ve e-kart) ve American Express
(Gold, Green ve Revolve) kredi kartlar› yer almakta,
ayr›ca MasterCard ve AMEX ile birlikte ortak markal›
(co-branded) kredi kartlar› ç›kar›lmaktad›r. 

Akbank, 2002 y›l›nda Türkiye plastik kart pazar›ndaki
konumunu 2001 sonunda lanse edilen ve kitlesel
pazar› hedefleyen, üzerindeki chip teknolojisi ile
tüketici tercihlerini ve harcama al›flkanl›klar›n›
tan›yan ve kifliye özel avantajlar sunarak di¤er
kartlardan farkl›laflan çok markal› Axess Kart ile
güçlendirmifl, 2002 y›l›nda kart adedinde pazar pay›n›
en çok art›ran banka olmufltur. Tüketici tercihleri
esas al›narak yarat›lan ve müflteri odakl›
kampanyalar› ile k›sa sürede pazarda fark yaratan
Axess, MasterCard International taraf›ndan 2002
y›l›nda Türkiye’nin ve Avrupa’n›n en h›zl› büyüyen
kart markas› seçilmifltir. 

Akbank 2002 sonu itibar› ile iki milyon kart adedine
yaklaflarak bir önceki y›la oranla %96,7’lik bir
büyüme sa¤lam›fl ve kredi kartlar›ndaki pazar pay›n›
%6,3’ten %12’ye art›rm›flt›r. Axess’in öncü ve baflar›l›
bireysel eriflim uygulamalar› ile 750.000 yeni kart
müflterisi kazan›larak Akbank’›n bireysel
penetrasyonu art›r›lm›flt›r. Axess’in 2002 y›l›ndaki
ç›¤›r açan pazar yay›l›m stratejisi ve uygulamalar›
pazardaki rakip kart markalar›nca takip edilen öncü
uygulamalar olarak yer alm›flt›r. Axess üye iflyeri a¤›,
BP ve Migros gibi sektöründe lider kurumlarla
yap›lan stratejik iflbirlikleri ile 1.800 marka ve 14.000
perakende sat›fl noktas›na eriflmifl bulunmaktad›r.

Akbank, plastik kart pazar›nda kitlesel penetrasyon
ata¤›na ek olarak, üst gelir segmentine yönelik
American Express markas› ile 2003 y›l›nda birçok
ayr›cal›¤› sunmaya devam ederek bu segmentteki
pazar pay›n› daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Akbank Türkiye'de AMEX kartlar›n›n ayr›cal›klar›n›
sunmaya yetkili tek banka olarak etkinliklerini
sürdürecektir.

Akbank kredi kartlar›nda izlenen direkt pazarlama
faaliyetlerinde müflteri odakl› yaklafl›ma ek olarak
kart sahiplerinin ilgili segmentteki harcama
döngüleri ve al›flkanl›klar› izlenmekte ve yap›lan
kampanya ve etkinliklerde müflteri beklentileri ön
plana ç›kar›lmaktad›r. Buna göre Akbank kredi kart›
portföyü; kitlesel hedef müflterilerine yönelik Axess
kart marka portföyü, yaflam stili olarak farkl›
harcama grubunda yer alan müflteri yelpazesine
uygun American Express Kartlar›, perakendeci
iflbirli¤i ile müflterilere fayda sunmak üzere
Carrefoursa ve Yimpafl Co-branded kartlar› olmak
üzere farkl› müflteri ihtiyaçlar›na göre segmente
edilmifltir. Ayn› zamanda üye iflyerlerine,
müflterilerine daha iyi hizmet sunma ve çapraz sat›fl
yapma olanaklar› sa¤lanmakta, Sabanc› Grubu içinde
perakende sinerjileri oluflturularak, müflterilere
cazip ödeme koflullar› sunulmaktad›r. 

2002 Faaliyet Raporu
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Ayr›ca Türkiye’nin önde gelen hipermarket
zincirlerinden olan Carrefoursa ve Championsa
aras›nda oluflturulan iflbirli¤i çerçevesinde
Carrefoursa kredi kart› sahiplerine birçok
ayr›cal›klar sunulmaktad›r. Bu kart sahipleri,
Carrefoursa’da indirimli al›flverifl yap›labilmekte,
taksit olana¤›ndan yararlan›labilmekte, kart ile
yap›lan tüm al›flverifllerden kazan›lan puanlar
Carrefoursa ma¤azalar›nda kullan›lmak üzere
hediye çekine dönüfltürülmekte ve Carrefoursa
taraf›ndan sürekli olarak düzenlenen çok avantajl›
kampanyalardan yararlanabilmektedir. 

Akbank önümüzdeki dönemlerde de yo¤un
pazarlama kampanyas›na devam ederek kredi
kartlar›ndaki pazar pay›n› art›rmay›, perakende zincir
ma¤azalarla yeni iflbirliklerine girerek performans›n›
art›rmay› hedeflemektedir.

Tüketici Kredileri

2002 y›l›nda önde gelen markalarla yap›lan
iflbirlikleri sonucu tüketici kredilerinin hacmi ve
kapsam› art›r›lm›flt›r. 2002 y›l›nda 114.000 yeni
müflteri kazan›lm›fl ve befl yeni tüketici finansman›
ürünü gelifltirilmifltir. 

2002 y›l› sonunda Akbank’›n tüketici kredileri pazar
pay› %11,2 olmufltur ve 318 trilyon TL’lik hacme
ulafl›lm›flt›r. Bu oran›n 2003 y›l› sonuna kadar %15
seviyesine yükseltilmesi planlanmaktad›r. 

Akbank’›n kulland›r›lan bireysel kredi adedinin
%87’sini ihtiyaç kredileri oluflturmaktad›r. 2002
y›l›nda Akbank’›n ihtiyaç kredilerindeki pazar pay›
%5,8’den %9,7’ye ç›km›flt›r. 

Tafl›t kredilerindeki yüksek performans, uygulanan
rekabetçi fiyatlama, flube bayi iliflkilerinin
gelifltirilmesi, Ça¤r› Merkezi'nde oluflturulan “bayi
hatt›”, y›l içinde periyodik olarak yap›lan “Bayi
Memnuniyet Anketleri” ve otomotiv sektörünün
güçlü markalar› ile düzenlenen kampanyalar
sayesinde sa¤lanm›flt›r. Tüm bu çal›flmalar›n

sonucunda 2002 y›l›nda toplam 228 trilyon TL
tutar›nda 13.446 adet tafl›t kredisi kulland›r›lm›flt›r.

27 Aral›k 2002 tarihi itibariyle, tafl›t kredisi bireysel
krediler içinde %60,6 paya sahiptir. 2002 y›l›nda
Akbank tafl›t kredilerindeki pazar pay›n› %4,4’den
%16,6’ya ç›karm›flt›r. 2002 y›l› Ocak ay›nda 47,9
trilyon TL tutar›ndaki tafl›t kredisi bakiyesi %285
büyüyerek Aral›k sonu itibariyle 184,7 trilyon TL'ye
yükselmifltir.

Yat›r›m Fonlar›

Akbank’›n 2002 y›l sonu itibariyle toplam 12 adet
yat›r›m fonu bulunmaktad›r. Akbank yat›r›m
fonlar›n›n sektör fon büyüklü¤ü içindeki pazar pay›
%118 artarak %5,35’den y›l sonunda %11,66’ya
ç›km›flt›r. Akbank Aral›k 2002 itibariyle sektördeki
kurumlar aras›nda pazar pay›nda üçüncü s›rada
bulunmaktad›r. 2002 y›l›nda Akbank yat›r›m
fonlar›n›n toplam büyüklü¤ü 887 trilyon TL art›fl ile
1.164 trilyon TL’ye ulaflm›fl olup, sektördeki
kurumlar aras›nda en büyük art›fl Banka taraf›ndan
gerçeklefltirilmifltir. Akbank’›n 2003 y›l›nda hedefi
istikrarl› büyüme trendini sürdürerek fon sektöründe
ilk s›ralarda yer almakt›r. Bunu sa¤lamak için aktif
pazarlama stratejilerine devam edilecektir. Y›l içinde
yat›r›m fonlar› performans›nda da önemli baflar›lar
kaydedilmifltir. Y›ll›k getiride Akbank B Tipi Tahvil
Bono Fonu %59,16 net getiri ile piyasadaki tüm
Tahvil Bono Fonlar› aras›nda birinci s›rada yer
alm›flt›r* (Tüm sektörde 21 adet B tipi Tahvil Bono
Fonu bulunmaktad›r).

Akbank Türkiye’de American Express Yat›r›m
Fonlar›n› satmaya yetkili tek kurum olup, al›m

Akbank yatýrým fonlarýnýn sektör fon
büyüklüðü içindeki pazar payý %118
artarak %5,35�den yýl sonunda %11,66�ya
çýkmýþtýr.
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gelmifl olup, söz konusu projede %11 olan Banka
pazar pay› 2002 sonu itibariyle %55 seviyesine
yükselmifltir. Projenin baflar›s›n› daimi k›lmak ad›na
eczaneler ile olan pazarlama ve iletiflim
çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmifltir. Bu ba¤lamda, Türk
Eczac›lar Birli¤i ile yap›lan görüflmeler neticesinde
Birlik ile proje bazl› çal›flmalara bafllan›lm›fl ve
neticesinde ilk olarak 31 May›s 2002 tarihinde
“Avrupa Birli¤i Ülkelerinde Eczac›l›k Uygulamalar› ve
Geri Ödeme Sistemleri” konulu organizasyona ev
sahipli¤i yap›lm›flt›r. Ayr›ca, Birlik ile yap›lan
anlaflmalar nezdinde Birlik Yard›mlaflma Sand›¤›
taraf›ndan eczanelere verilen kredilerin taksit
ödemeleri Akbank arac›l›¤›yla yap›lmaya
bafllanm›flt›r. 2003 y›l›nda da benzer çal›flmalar›n
yap›lmas› planlanmaktad›r.

3- Trendy Mekanlar Projesi

Restoran ve cafelere yönelik olarak 2001 y›l›
sonunda ‹stanbul’da bafllat›lan, 2002 y›l› bafl›nda ise
tüm Türkiye geneline yayg›nlaflt›r›lan “Trendy
Mekanlar Projesi”nde son derece baflar›l› sonuçlar
elde edilmifltir. Proje kapsam›nda yap›lan aktif
çal›flma ile 3.000’in üzerinde yeni firma
kazan›lm›flt›r. Bunun yan› s›ra 2.000’in üzerinde
mevcut müflteri ziyaret edilerek Banka’n›n çapraz
ürünlerinin sat›fl› ile aktive edilmifl ve toplam 5.000’i
aflk›n firma ile çal›flma sa¤lanm›flt›r.

4- Turizm Projesi

Turizm girdilerinin art›r›lmas›na yönelik olarak May›s
2001 tarihinde Antalya ve civar›nda bafllat›lan
çal›flmalara May›s 2002 tarihinde Kapadokya, Ege ve
‹stanbul’da yayg›nlaflt›r›larak devam edilmifltir. Proje
süresince ilgili bölgelerde yap›lan etkin çal›flmalar
sonucunda turizm sektöründeki dalgalanmalara
ra¤men pazar pay› ve döviz girdilerinde önemli
kazan›mlar edinilmifltir.

5- B2B

Elektronik ticaret hizmetlerinin geliflimine
bak›ld›¤›nda, 2002 y›l›nda elektronik ortamda
al›flverifl yapma al›flkanl›klar› ve PC/‹nternet
kullan›m›ndaki art›fla paralel olarak, söz konusu
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Yoðun iþtempom sebebiyle þubeye
gidemiyorum. Akþamlarý internet�ten
iþlemlerimi kesintisiz ve problem
yaþamadan yapmak istiyorum. Birkaç
bankanýn internet þubesinden
iþlemlerimi gerçekleþtirebilmek için
mücadele ettikten sonra Akbank
internet Bankacýlýðý�na yöneldim.
Artýk iþlemlerimi kesintisiz, kolayca
gerçekleþtirebiliyorum. Ayrýca piyasalar
hakkýnda da bilgiler edinebiliyor ve
yatýrýmlarýmý bu bilgiler doðrultusunda
yönlendirebiliyorum.
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Ayhan Darcan
Suadiye Þubesi



sat›m›na arac›l›k yap›lan AMEX fonlar›n›n befl adedi
Amerikan Dolar›, iki adedi Euro cinsinden fonlard›r.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Uzun vadeli tasarrufu teflvik eden Bireysel Emeklilik
Sistemi Akbank’›n yaflam boyu bankac›l›k yaklafl›m›
ile örtüflmektedir. Akhayat Sigorta A.fi. halihaz›rda
Emeklilik fiirketi’ne dönüflme/kurma izni alan alt›
flirket aras›nda yer almaktad›r. fiirket’in ad› Ocak
2003’te Ak Emeklilik olarak de¤iflmifltir.

Bireysel emeklilik sistemi, emekli olmak isteyen
kat›l›mc›lar›n sisteme girifl tarihinden sonra en az 10
y›l sistemde bulunmak kofluluyla, 56 yafl›ndan
itibaren emekli olabilece¤ini öngörmektedir.
Bireysel emeklili¤in 10 y›l içinde Türkiye genelinde
iki milyon kifliye ulaflaca¤› ve bunun getirece¤i fon
büyüklü¤ünün ise yaklafl›k 7-8 milyar ABD Dolar›
olaca¤› tahmin edilmektedir. Akbank bu konudaki
çal›flmalar›n› tamamlayarak sektörün öncüleri
aras›nda yer almay› planlamaktad›r.

fiirket’in ana orta¤› Akbank’›n da aralar›nda yer
ald›¤› 40.000 kiflinin istihdam edildi¤i Sabanc› Grubu
pazar liderli¤i konusunda önemli bir potansiyel
oluflturmaktad›r. Ayr›ca, Ak Emeklilik’in gelifliminde
Akbank’›n 600’ü aflk›n flubesinin ve befl milyona
yak›n müflterisinin çok önemli bir sinerji yarataca¤›
beklenmektedir. 

Ak Emeklilik ayr›ca, di¤er ülkelerde bireysel
emeklilik piyasas›n›n gelifliminde etkin rol oynayan,
banka sigortac›l›¤› konusunda Akbank ile iflbirli¤ine
gitmifltir. Bu iflbirli¤i çerçevesinde banka sigortac›l›¤›
uygulamalar› ile ilgili politikalar oluflturulmufl ve
ortak ifl planlar› haz›rlanm›flt›r. 

Di¤er Bireysel Bankac›l›k Hizmetleri

Akbank çok yönlü bir ihtisas bankas› olmay›
hedeflemektedir. Bu hedefe ulaflabilmek için
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Ben babadan Akbank'lýyým.
Çocukluðumdan beri Akbank'ý
kullanýyorum ve çok memnunum.
Akbank'ta yakýnlýk, ilgi, alaka ve
dostluk görüyorum, hýzlý hizmet
alýyorum.

�

�

Iþýl ve Rüþtü Reçber 

Caddebostan Þubesi
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Akbank, klasik bankac›l›k ürün ve hizmetlerinin yan›
s›ra nakit yönetimi, arac›l›k ve yat›r›m dan›flmanl›¤›
gibi çok say›da di¤er finansal ürün ve hizmeti de ayn›
çat› alt›nda sunmaktad›r. Bu hizmetler Banka’n›n
ifltirakleri olan Ak Yat›r›m Menkul De¤erler, Ak
Yat›r›m Ortakl›¤› ve Ak Portföy Yönetimi taraf›ndan
verilmektedir. 

Akbank, Grubun hayat d›fl› sigorta flirketi
Aksigorta’n›n acentesi olarak çeflitli sigorta
ürünlerini de flubelerinde pazarlamaktad›r. Akbank
yat›r›m ve sigorta ürünlerini pazarlayarak bankac›l›k
hizmet yelpazesini tamamlamay› ve komisyon
gelirleri için yeni kaynaklar yaratmay›
hedeflemektedir.

Akbank halen 5.057 kurumda 500.000 kifliye maafl
ödemesi gerçeklefltirmektedir. Akbank, bu veriler ile
2002 y›l›nda kamu sektörü maafl ödemelerinde, hem
adet hem de maafl tutar› baz›nda ilk üç içinde yer
almaktad›r. Akbank’›n maafl ödemesi yap›lan
müflterilerinin bireysel ürün kullan›mlar› izlenebilir
hale gelmifl olup, 2003 y›l›nda bu bilgiler ›fl›¤›nda
otomatik art› para, otomatik kredi kart› gibi
uygulamalar ile ilgili çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. Bu
müflterilerin kredi kart›, ihtiyaç kredisi, vadeli
mevduat, vb. ürünleri yo¤un olarak kullanmas›
yüksek çapraz sat›fl olanaklar› sunmaktad›r. 

Da¤›t›m Kanallar›

Yeni Teknolojiler

Teknolojiyi müflteri memnuniyeti için kullanmay›
temel yaklafl›m olarak gören Akbank, ‹nternet, ça¤r›
merkezi, sesli yan›t sistemi, WAP, kiosk, görüntülü
telefon ve kiflisel bilgisayar kullan›larak ifllem
yap›labilen tüm ça¤dafl bankac›l›k hizmetlerini
müflterilerine sunmaktad›r. Özgür Bankac›l›k olarak
adland›r›lan bu hizmetler, s›radan bir alternatif
da¤›t›m kanal› görüntüsünden çok, müflterilere
zaman ve mekan s›n›rlamas› olmaks›z›n nakit

ifllemlerden yat›r›m ifllemlerine birçok bankac›l›k
hizmetinden faydalanma olana¤› sunmaktad›r.

2002 sonu itibariyle 500.000’e yak›n Akbank
müflterisi Özgür Bankac›l›k kanallar›ndan en az birini
aktif olarak kullanmaktad›r. K›sa dönemde bu
say›n›n bir milyonu aflmas› beklenmektedir. 

Telefon ve ‹nternet Bankac›l›¤›

Akbank geliflen teknoloji ve artan rekabetle 2002
y›l›nda Telefon Bankac›l›¤› altyap›s›n› de¤ifltirerek
Türkiye’nin en yeni ve altyap›s› en güçlü ça¤r›
merkezlerinden birini kurmufltur. 444 25 25’i (444 AK
AK) arayan müflteriler tüm bankac›l›k
hizmetlerinden faydalan›rken, müflteriyi tan›yan
ekranlar sayesinde kifliye özel hizmet almak,
zamanla müflterilerin fark etti¤i bir ayr›cal›k
olmaktad›r.

Akbank Ça¤r› Merkezi, özel e¤itim alm›fl 400’ün
üzerinde personelin 7 gün 24 saat vardiya ile görev
yapt›¤› bir hizmet birimidir. Akbank Ça¤r›
Merkezi’nde ayda bir milyonun üzerinde müflteri
ifllemi gerçeklefltirilmektedir.

Akbank, müflteri ihtiyaçlar›n› ‹nternet üzerinden
kapsaml› olarak karfl›lamaya, ifllem - ürün
çeflitlili¤ini art›rmaya yönelik çal›flmalar›n› 2002
y›l›nda da devam ettirmifltir. ‹nternet fiubesi’nden
sunulan kapsaml› hizmetlere her geçen gün bir
yenisi eklenmekte, mevcut hizmetler müflterinin
kullan›m›n› kolaylaflt›racak flekilde yeniden
düzenlenmektedir. Örnek olarak 2002 y›l›nda
bafllat›lan yeni bir uygulama ile kredi kart› ve tüketici
kredisi baflvurusu ‹nternet fiubesi arac›l›¤›yla
yap›labilmektedir.

2002 y›l›nda “Ailem” müflterilerine hizmet vermek
amac›yla Akbank Ailem web sitesi ve Ailem ‹nternet
fiubesi kurulmufl, tüm müflterilere ‹nternet fiubesi
ve 444 25 25’ten bankac›l›k ifllemlerinin yan› s›ra
“Ailem” ile ilgili her türlü ifllemi yapma olana¤› da
sa¤lanm›flt›r.
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‹nternet Bankac›l›¤› hizmetlerinin yan› s›ra,
tamamen müflteri odakl› olan web sitesindeki Finans
Günlü¤ü bölümünden flube ve gifle kurlar›, Akbank
fonlar›, mevduat ve repo faizleri, devlet tahvili,
hazine bonosu ile kredi faiz oranlar›, ekonomi
bülteni, ekonomik göstergeler, Reuters haberleri,
vergi takvimi, finans bülteni (hisse senetleri ve
uluslararas› piyasalar) hakk›nda bilgiler
al›nabilmektedir.

Akbank’›n hedefi 2004 y›l›nda tüm bankac›l›k
ifllemlerinin 1/3’ünün bireysel ‹nternet ve ça¤r›
merkezi üzerinden yap›lmas›d›r. Bu sayede elde
edilecek tasarrufun 100 milyon ABD Dolar›’na
ulaflmas› beklenmektedir.

‹nternet Sitesine Ödül

Dünyaca ünlü finans dergisi Global Finance, Akbank
Bireysel ‹nternet fiubesi’ni 2002 y›l›nda Avrupa’n›n
En ‹yi Site Dizayn›na (Best Consumer Web Site
Design) ve En ‹yi Fatura Ödeme Hizmetlerine (Best
Consumer Online Bill Payment) sahip ‹nternet
fiubesi seçmifltir. Global Finance dergisinin detayl›
araflt›rmalar sonras›nda ulaflm›fl oldu¤u “2002
World’s Best Internet Banks” yar›flmas›n›n sonuçlar›
derginin Eylül ay› say›s›nda yay›nlanm›flt›r. Kazanan
bankalar dünya çap›nda ünlü biliflim teknolojileri ve
dan›flmanl›k firmalar› temsilcilerinden oluflan bir jüri
taraf›ndan seçilmifltir. Bu jüri Deloitte&Touch, IBM
Global Service, KPMG Consulting, Logica,
MeridianGS ve Tata Infotech gibi dünyaca ünlü firma
yöneticilerinden oluflmaktad›r.

ATM’ler

Y›l sonunda ATM pazar›n›n yaklafl›k %11’ine sahip
olan Akbank’›n, bu alanda da önemli bir yeri
bulunmaktad›r. Ülkenin önde gelen di¤er bankalar›
ile yak›n iflbirli¤i içinde olan Akbank, 1994 y›l›nda bu
bankalarla ortak ATM kullan›m› sa¤layan “Alt›n
Nokta”y› kurmufltur. Halen yaklafl›k 4.089 “Alt›n
Nokta” ATM’leri içinde, Akbank ATM’lerinin say›s›

Akbank Çaðrý Merkezi, özel eðitim almýþ
400�ün üzerinde personelin 7 gün 24 saat
vardiya ile görev yaptýðý bir hizmet
birimidir. Akbank Çaðrý Merkezi�nde ayda
bir milyonun üzerinde müþteri iþlemi
gerçekleþtirilmektedir.
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1.328’dir. “Alt›n Nokta” kapsam›nda hizmet veren
ATM’ler ülkedeki toplam ATM say›s›n›n yaklafl›k
%34’ünü oluflturmaktad›r. ATM’lerden yap›lan
ifllemler gelifltirilirken ayn› zamanda para yat›rma
makineleri da hizmete sunulmufltur. 

Gezici fiubeler

Bugüne kadar sadece ola¤anüstü durumlarda
müflterilerine gezici flubeleri ile hizmet veren
Akbank, art›k ola¤anüstü haller d›fl›nda da
müflterilerin gereksinim duydu¤u her yerde
bankac›l›k hizmeti verebilmektedir. 

Akbank, bu amaçla teknolojinin tüm olanaklar›n›
kullanarak gezici flubelerini yenilemifltir. Gezici
flubeleri kanal›yla Akbank, tatil yöreleri baflta olmak
üzere, fuar ve kongre organizasyonlar›, toplu
yerleflim alanlar›, okul ve üniversite kampüsleri gibi
bankac›l›k hizmetine gereksinim duyulabilecek her
noktaya hizmet götürülebilmektedir. 

Özel Bankac›l›k

Akbank Özel Bankac›l›k, bankac›l›k ve yat›r›m
hizmetleri konusunda farkl› beklentileri bulunan
yüksek gelir grubundaki bireylere hizmet vermek
amac›yla Mart 2000’den bu yana faaliyet
göstermektedir. Kuruldu¤u günden bugüne h›zl› bir
büyüme süreci içinde bulunan Akbank Özel
Bankac›l›k, ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de hizmet
veren befl özel flubesine Adana, Antalya, Bursa ve
Denizli’de 2003 y›l›n›n ilk çeyre¤inde açaca¤› dört
flubeyi ekleyecek ve yeni flube aç›l›fllar› için
potansiyel bölgeleri de¤erlendirecektir. 

2002 y›l› sonu itibariyle Özel Bankac›l›k Birimi
taraf›ndan yönetilen kaynak rakam› 1 milyar ABD
Dolar› seviyelerine ulaflm›flt›r. Bu miktar 2001 sonu
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda %400’lük bir art›fla iflaret
etmektedir.

Akbank Özel Bankac›l›k’›n temel ilkesi müflterilerinin
tüm finansal ihtiyaçlar›n› gerek yurtiçi gerekse
yurtd›fl›nda karfl›lamak, sürekli de¤iflen piyasa
koflullar›nda müflterilerine en uygun yat›r›m
alternatiflerini “uluslararas› standartlarda” sunmak
ve her tür sektör, piyasa ve ürün araflt›rmas›
konusunda bilgi sa¤lamakt›r. 
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BP Türkiye olarak Akbank'ý seçmemizin temel
nedeni, bu kurumun �güven� konusunda saðlamýþ
olduklarý kuvvetli izlenimdir. Hizmet süreçlerinin ise
her geçen gün bu güveni doðruladýðýný görüyoruz.

Akbank, hem köklü ve büyük bir kurum olarak, hem
de ürün ve hizmetlerindeki yenilik ve yaygýnlýk
bakýmýndan sektörde farklý bir konuma sahip. Sadece
ürün ve hizmet yelpazesinin deðil, þube aðýnýn da çok
geniþ olmasý, BP gibi Türkiye sathýnda çalýþan bir
þirket için önemli bir özellik. Bir bankada aradýðýmýz
temel özelliklerin baþýnda bir de devamlýlýk ve
istikrar konularý geliyor.

Akbank�ýn, BP�nin ihtiyaçlarýna cevap vermek için
özel bir sistem oluþturma çabasý, bizce bu kurumun
hizmet anlayýþýnýn en iyi göstergesidir.

BP�nin geniþ bir yelpazeye yayýlan ihtiyaçlarýna
paralel cevap verebilen bir kurum ile çalýþmaktan
mutluluk duyuyoruz.

�

Tahir Uysal 
Baþkan
BP Türkiye

�



Akbank Özel Bankac›l›k özel müflteri yöneticileri Ak
Yat›r›m Menkul De¤erler ve Ak Portföy Yönetimi
flirketlerinin uzmanlar› ile birlikte sürekli bir ekip
çal›flmas› içinde, müflterilerinin gereksinimlerine en
uygun finansal çözümleri sunmaktad›r. 

Akbank Özel Bankac›l›k müflterilerine sundu¤u
Axess, AMEX Gold, Platinium ve Centurion kartlara
2003 y›l›nda dünyada çok az say›da kiflinin sahip
oldu¤u “World Signia”y› ekleyerek verdi¤i kart
hizmetlerini geniflletmeyi planlamaktad›r.
Müflterilere sunulmas› planlanan özel telefon ve
‹nternet bankac›l›¤› çal›flmalar› test aflamas›na
gelmifltir. 

Uluslararas› Bankac›l›k

Akbank’›n uluslararas› bankac›l›k faaliyetleri
Malta’daki bir, Almanya’daki yedi flubesi ve Paris
temsilcili¤i arac›l›¤›yla ‹stanbul’daki Genel Müdürlük
ilgili birimlerinin yönetiminde yürütülmektedir.
Banka’n›n Londra’da faaliyet gösteren Sabanc› Bank
Plc’de %37, ‹stanbul’da faaliyet gösteren BNP-AK-
Dresdner Bank’ta %40 ifltirak pay› bulunmaktad›r.
Ayr›ca 2001 y›l›nda Hollanda’n›n Rotterdam kentinde
kurulan ifltiraki Akbank International N.V. May›s 2002
tarihinde hizmete girmifltir. 

Akbank yurtd›fl› teflkilat›n›n Genel Müdürlük
Birimleri ile olan faaliyetlerini daha etkin koordine
etmek ve kurum içinde sinerjiyi art›rmak amac› ile
Haziran 2002’de Yurtd›fl› Teflkilat Koordinasyon ‹fl
Birimi kurulmufltur. Bu yeni birimle Banka’n›n
önemli ülkelerdeki yerel etkinli¤inin art›r›lmas›,
genifl müflteri taban›na uluslararas› bankac›l›k
hizmetlerinin sunulmas› ve genel  stratejiler
çerçevesinde yeni ürün ve hizmetlerin gelifltirilmesi
amaçlanmaktad›r. 

Akbank’›n Almanya’da bulunan flubeleri ve
Hollanda’da faaliyet gösteren Akbank International
N.V., bireysel ve kurumsal bankac›l›k hizmetleri
vermektedir. Malta fiubesi kurumsal bankac›l›k
hizmetleri sunmaktad›r. Akbank Paris Temsilcili¤i
ise bireysel bankac›l›k alan›nda hizmet vermektedir.
Yurtd›fl› teflkilat›n önümüzdeki y›llarda genifllemesi
ve sunulan hizmetlerin çeflitlendirilmesi
planlanmaktad›r.

120 ülkede, 1.100 banka ile çal›flan ve muhabir a¤›n›
müflteri faaliyetleri do¤rultusunda gelifltiren Akbank,
uluslararas› bankac›l›k alan›ndaki üstün konumunu
2002 y›l›nda da korumufltur. Muhabirlerle
iliflkilerinde karfl›l›kl› memnuniyeti muhafaza eden
Banka, geçti¤imiz y›l içinde de d›fl ticaret finansman›,
döviz ve TL clearing hizmetleri ve ürünlerinin
pazarlanmas› faaliyetleri ile ilgili olarak en iyi
flekilde hizmet vermeye devam etmifltir.

Akbank, 1997 y›l›ndan bu yana yeni stratejisi
do¤rultusunda d›fl borçlanma faaliyetlerini
art›rm›flt›r. Uzun vadeli fonlama sa¤lamak, ülke
riskini yans›tan bir fiyat›n alt›nda fonlamaya olanak
tan›mak, fonlama kaynaklar›n›n çeflitlendirilmesi ve
bu alanda uluslararas› yat›r›mc› baz›n›n
oluflturulmas›n›n yararlar› göz önünde
bulundurularak gerçeklefltirilen borçlanma
ifllemleri, Türkiye’deki bankac›l›k ve finans
çevrelerine örnek oluflturmaktad›r.

2002 y›l› içinde baflar› ile gerçeklefltirilen yurtd›fl›
borçlanma ifllemleri flunlard›r:

• Akbank, Haziran ay›nda uluslararas› piyasalardan
150 milyon ABD Dolar› tutar›nda befl y›l vadeli d›fl
kredi sa¤lam›flt›r. Yurtd›fl› alacaklar›n
seküritizasyonuyla ilgili olarak Westdeutsche
Landesbank - Londra ile yap›lan seküritizasyon
anlaflmas›n›n dördüncü aya¤› olan bu kredi, AAA/Aaa
notuna sahip bir sigorta flirketi taraf›ndan

2002 yýlý sonu itibariyle Özel Bankacýlýk
Birimi tarafýndan yönetilen kaynak rakamý
1 milyar ABD Dolarý seviyelerine
ulaþmýþtýr. Bu miktar 2001 sonu ile
karþýlaþtýrýldýðýnda %400�lük bir artýþa
iþaret etmektedir.
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sigortalanm›flt›r. Bu ifllem ülkemizde 2002 y›l›nda
gerçeklefltirilen ve bir sigorta flirketi taraf›ndan
garanti edilmifl tek varl›¤a dayal› kredi ifllemidir.

Akbank söz konusu seküritizasyon anlaflmas›
çerçevesinde, Kas›m 1999’da 400 milyon ABD Dolar›,
Haziran 2000’de 100 milyon ABD Dolar›, Ekim
2001’de ise 200 milyon ABD Dolar› tutar›nda d›fl
krediler sa¤lam›flt›r. Gerçekleflen son kredi ifllemiyle
birlikte Akbank’›n bu kapsamda ald›¤› d›fl kredilerin
toplam› 850 milyon ABD Dolar›’na ulaflm›flt›r. 

Bu seküritizasyon ifllemi uluslararas› yat›r›mc›lar
taraf›ndan, “En Baflar›l› Geliflmekte olan Piyasalar
Seküritizasyon ‹fllemi” seçilmifltir.

1998 y›l› Temmuz ay›nda tamamlanan ve yurtd›fl›
kredi kart› girdilerine dayal› olarak düzenlenen yedi
y›l vadeli 250 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki ilk VDMK
ihrac› ve bu ihrac›n 100 milyon ABD Dolar›
tutar›ndaki ikinci k›sm› ile kredi kartlar›
seküritizasyon ifllemlerinde aktif konumdad›r. AAA
(Standard & Poors) ve Aaa (Moody’s) yat›r›m notlar›
ile derecelendirilmifl bu borçlanma da göz önüne
al›nd›¤›nda, Banka taraf›ndan ihraç edilen yurtd›fl›
VDMK tutar› 1,2 milyar ABD Dolar›’na ulaflm›flt›r.

• Eylül ay›nda temin edilen 450 milyon ABD Dolar›
tutar›ndaki bir y›l vadeli sendikasyon kredisinin faizi
Libor art› 75 baz puan olarak belirlenmifltir.
Bafllang›çta 300 milyon ABD Dolar› için yetki veren
Akbank, uluslararas› bankalar›n yo¤un talebi ile
kredi tutar›n› 450 milyon ABD Dolar›’na
yükseltmifltir. Dünyan›n önde gelen bankalar›n›n da
aralar›nda bulundu¤u 53 bankan›n kat›l›m›yla
düzenlenen sendikasyon kredisi ihracat›n
finansman›nda kullan›lm›flt›r. Akbank’›n sa¤lad›¤› bu
kredi, Türk bankac›l›k sektöründe 2002 y›l› içinde
al›nan en düflük fiyatl› ve en yüksek mebla¤l›
borçlanma ifllemi olmufltur. 
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Akbank, özellikle swap gibi türev
iþlemlerini, kendisinin veya müþterilerinin
döviz kuru ve faiz riskinden korunmasý
amacýyla yapmakta, spekülatif nitelikteki
iþlemlere kendisi veya müþterileri adýna
kesinlikle girmemektedir.



• Tamam› IFC (International Finance Corporation)
kaynaklar›ndan karfl›lanmak üzere toplam tutar›
200-240 milyon ABD Dolar›’na ulaflacak yedi y›l
vadeli proje finansman kredisinin 55 milyon ABD
Dolar’l›k ilk bölümü için Ekim ay›nda anlaflma
imzalanm›flt›r. 2002 y›l›nda tamam› kendi
kaynaklar›ndan karfl›lanan ilk k›sma ilaveten IFC
ayr›ca, B Kredisi ad› alt›nda 80 milyon ABD Dolar›’na
kadar ek bir finansman sa¤lanmas›na da arac›l›k
edecek ve Akbank’›n uluslararas› kredi ve sermaye
piyasalar›nda ihraç edece¤i uzun vadeli tahvillere de
garanti sa¤layacakt›r.

Hazine Yönetimi

Akbank’›n Hazine Yönetimi Genel Müdürlük
bünyesinde yer almakta ve tüm flubelere fon
yönetimi hizmetleri Genel Müdürlük taraf›ndan
merkezi olarak verilmektedir. Hazine Bölümü Türk
Liras› Fon Grubu, Döviz Fon Grubu, Pazarlama
Grubu ve Özel Ürünler Grubu’ndan oluflmaktad›r.

Akbank, Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan belirlenen
piyasa yap›c›s› 10 bankadan birisidir. Güçlü sermaye
yap›s› ve Hazine Bölümü’nün etkili ve baflar›l› fon
yönetimi sayesinde Banka hem birincil hem de ikincil
piyasada en önemli banka konumuna gelmifltir. 

Fon Yönetimi Grubu, Banka’n›n karfl›laflaca¤› riskleri
günlük bazda izlemek ve flubelerin gereksinim
duydu¤u fonlar› temin etmekle sorumludur. Bu
görevlerini yerine getirmek için Fon Yönetimi Grubu,
spot ve vadeli TL ve döviz al›m sat›m› ile Hazine
bonosu, tahvil ve di¤er yurtiçi ve yurtd›fl› “AAA” kredi
notuna sahip menkul k›ymetlerin al›m sat›m
ifllemlerini yapmaktad›r. Banka, Türkiye Eurobond ve
yurtiçi dövizli tahvil piyasalar›nda, birincil piyasada
lider banka konumuna gelmifltir. Pazarlama Grubu,
Banka’n›n flube a¤›ndan yararlanarak Hazine bonosu
ve  tahvil al›m sat›m›na arac›l›k faaliyetlerini önemli
ölçüde art›rm›flt›r. 

Bu faaliyetler içinde, bireysel yat›r›mc›lara flube ve
‹nternet sisteminde en küçük miktarlara kadar
dövizli menkul k›ymet ifllemleri yapabilme imkan›
tan›nm›flt›r.

Müflterilere pazarlanan di¤er hazine ürünleri, swap,
vadeli ifllemler ve opsiyon gibi türev ürünlerdir.
Akbank, özellikle swap gibi türev ifllemlerini,
kendisinin veya müflterilerinin döviz kuru ve faiz
riskinden korunmas› amac›yla yapmakta, spekülatif
nitelikteki ifllemlere kendisi veya müflterileri ad›na
kesinlikle girmemektedir.

Ulusal ve uluslararas› piyasalar sürekli olarak
izlenmekte, Banka’n›n karfl›laflaca¤› riskler/f›rsatlar
raporlanarak en uygun pozisyonun al›nmas› için
gerekenler yap›lmaktad›r. Yurtiçi ve yurtd›fl›
bankalar›n hazine ürünleri hakk›nda istihbarat
yap›l›p Banka’n›n kurumsal, bireysel ve ticari
müflterileri için ürünler gelifltirilmektedir. Bunun
yan› s›ra Türkiye’de uygulanmakta olan iktisadi, mali
ve para politikalar› takip edilerek yorumlanmaktad›r.

Sermaye Piyasalar›

Akbank, sermaye piyasas› hizmetlerini ifltirakleri
olan Ak Yat›r›m Menkul De¤erler, Ak Portföy
Yönetimi ve Ak Yat›r›m Ortakl›¤› arac›l›¤›yla
sa¤lamaktad›r. Bu ifltirakler taraf›ndan sa¤lanan
ürün ve hizmetler flubeler arac›l›¤›yla da
pazarlanmaktad›r.

Ak Yat›r›m Menkul De¤erler

Akbank’›n sermaye piyasalar›nda faaliyet gösteren
ifltiraki Ak Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi., hisse
senedi al›m sat›m›, sabit getirili menkul k›ymet al›m
sat›m›, repo, kurumsal finansman ve araflt›rma
hizmetleri sunmaktad›r. Ak Yat›r›m, 364.000 hesap
adedi ile müflteri say›s› aç›s›ndan Türkiye’deki arac›
kurumlar aras›nda ikinci s›rada yer almaktad›r.
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Ak Yat›r›m hizmetlerini, Akbank flubelerinin yan› s›ra,
24 saat süresince kesintisiz olarak ‹nternet, WAP,
görüntülü telefon “Aktel”, Akservis cihazlar› ve
kiosklar arac›l›¤›yla sunmaktad›r. 

Ak Yat›r›m’›n acentesi olan Akbank flubelerinde yer
alan 71 tam kapsaml› seans salonu, büyüyen uzman
kadrolar› ile müflterilerine kapsaml› yat›r›m
hizmetleri sunmaktad›r.

‹MKB Tahvil ve Bono Piyasas› ile Hisse Senedi
Piyasas›’ndaki ifllemler Ak Yat›r›m ile ‹MKB aras›nda
bulunan on-line ba¤lant› kanal›yla gerçek zamanl›
olarak yerine getirilmektedir. fiube ve Özgür
Bankac›l›k kanallar›ndan girilen hisse senedi
emirleri, on-line olarak borsaya aktar›labilmekte ve
sonuçlar› on-line olarak izlenebilmektedir. Bu
sayede müflteri memnuniyeti ve ifllem hacmi art›fl›
sa¤lanmaktad›r.

Kurumsal Finansman Departman›, müflterisi olan
flirketlerin kaynak gereksinimlerini iç ve d›fl sermaye
piyasalar›ndan en uygun flart ve yöntem ile
sa¤layabilmeleri için dan›flmanl›k ve arac›l›k
hizmetleri sunmaktad›r. 

1999 y›l›nda ald›¤› ISO 9001 Kalite Belgesi ile ifl
proseslerini yüksek standarda kavuflturan Ak
Yat›r›m, 2002 y›l›nda bilgi teknolojileri proseslerinin,
uluslararas› COBIT standartlar›na uygunlu¤u
aç›s›ndan ayr›ca denetlenmifltir.

2002 y›l›nda 210,8 katrilyon TL’ye ulaflan hisse
senedi piyasas› toplam ifllem hacminin 7,1 katrilyon
TL’lik k›sm› Ak Yat›r›m taraf›ndan gerçeklefltirilmifl
ve pazar pay› %3,38 olmufltur. On-line ifllemlerin
toplam ifllem hacmi içindeki pay› ise %6,08
olmufltur.

Ak Yat›r›m 2002 y›l›nda ‹MKB Hisse Senedi
Piyasas›’nda yedinci, ‹MKB Tahvil ve Bono Piyasas›
Kesin Al›m-Sat›m Pazar›’nda (tescil dahil) arac›
kurumlar içinde dördüncü, ‹MKB Repo ve Ters-Repo
Pazar›’nda (tescil dahil) arac› kurumlar içinde birinci
s›rada yer alm›flt›r.
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Akbank�ý, kurumsal kimliði ve baðlý
olduðu grubuyla deðerlendirdiðimiz zaman,
güven ve hizmet anlayýþý Ýpragaz�ýn
beklentileriyle örtüþmektedir. Akbank�ý bir
bankadan öte, bir stratejik ortak olarak
görüyoruz.

Finansal gereksinimlerimize en hýzlý, en
kolay ve en az maliyetle çözüm
bulabileceðimiz banka olarak Akbank�ý hep
birinci sýrada tercih ediyoruz. Stratejik iþ
ortaðýmýz olarak kabul ettiðimiz Akbank
ile ortalamanýn üzerinde pozitif ve sýcak bir
iliþkimiz var. Bu karþýlýklý güvene ve
saygýya dayalý iliþki bir çok þeye ortaklaþa
karar verebilmek için çok önemli.
Akbank�ýn yaygýn þube aðý ve özellikli
ürünleri bizim hayatýmýzý kolaylaþtýrýyor.
Örneðin, Doðrudan Tahsilat Sistemi
projesi, Akbank olmazsa olmaz olarak
gördüðümüz bir projeydi.

�

�

Levent Karsan
Finansman Müdürü

Ýpragaz A.Þ.



Türkiye’de yabanc› fonlar› tüm kanallar›ndan
pazarlayan ilk arac› kurum olan Ak Yat›r›m,
American Express Yat›r›m Fonlar›’n›n Türkiye’deki
tek yetkili acentesidir. 

Ak Portföy Yönetimi

Ak Portföy Yönetimi, Haziran 2000’de Akbank’›n
%99,96 oran›nda ifltiraki ile kurulmufltur. fiirket’in
ödenmifl sermayesi 1 trilyon TL’dir. 

Ak Portföy Yönetimi’nin kurulufl amaçlar›ndan biri,
özel emeklilik fonlar›n›n kurulmas›yla birlikte h›zla
geliflecek bu piyasada önemli bir pay elde etmektir.
Ak Portföy Yönetimi, Akbank ve Ak Yat›r›m Menkul
De¤erler’in say›lar› giderek artan ve çeflitlendirilen A
ve B Tipi Yat›r›m Fonlar› ile Ak Yat›r›m Ortakl›¤›’n›n
portföyünü yönetmektedir. 

Ak Portföy, ayr›ca kurumsal yat›r›mc›lara, sahip
olduklar› ekonomik koflullara, finansal beklentilere
ve risk tercihlerine göre oluflturulacak bir plan
do¤rultusunda, portföy yönetim hizmeti de
sunmaktad›r.

Ak Portföy taraf›ndan yönetilen fonlar getiri baz›nda
2002 y›l›nda oldukça yüksek performans
göstermifllerdir. Bunlardan Akbank B Tipi Tahvil
Bono Fonu tüm fon piyasas›nda en yüksek getiri
s›ralamas›nda ikinci, kendi kategorisinde ise birinci
s›rada yer alm›flt›r. Akbank A Tipi Mali Sektör Fon ve
Akbank A Tipi Sabanc› ‹fltirak Fon kendi türlerinde
getiri performans›nda 2002 y›l›n› ilk s›rada
bitirmifltir. Akbank A Tipi Ulusal 30 Endeks Fon da
kendi kategorisinde ikinci olmufltur.*

Ak Yat›r›m Ortakl›¤›

Ak Yat›r›m Ortakl›¤›, piyasadaki 22 adet yat›r›m
ortakl›¤› aras›nda kay›tl› sermaye ve ç›kar›lm›fl
sermaye aç›s›ndan üçüncü, portföy büyüklü¤ü
aç›s›ndan ikinci s›radad›r. Ak Yat›r›m Ortakl›¤›, 2002
sonu itibariyle %9,86 pazar pay›na sahiptir. Ayr›ca Ak
Yat›r›m Ortakl›¤› %18,65 getiri ile 2002 y›l› yat›r›m

ortakl›klar› sektör getiri ortalamas›n›n üzerinde bir
performans göstermifltir. Finansal piyasalar› ve
kurumlar› yak›ndan izleyen Ak Yat›r›m Ortakl›¤›,
yat›r›mlar›n› çeflitlendirmek suretiyle riskini
azaltmak ve getiriyi art›rmak amac›yla faaliyetlerini
sürdürmektedir.

Destek Hizmetleri

Bilgi Teknolojisi

Akbank’›n teknolojik aç›dan dinamik bir altyap›n›n
gelifltirilmesine verdi¤i önemin karfl›l›¤›, özellikle
h›zl› büyümenin gerçeklefltirildi¤i dönemlerde
al›nm›flt›r. 2002 y›l›nda Akbank’›n teknolojiye yapt›¤›
yat›r›m harcamalar›n›n toplam› 65 milyon ABD
Dolar›’na ulaflm›flt›r.

Akbank’›n teknolojik altyap›s› tüm faaliyetlerinde
güçlü bir rekabet avantaj› sa¤lamaktad›r. Bankac›l›k
uygulama yaz›l›mlar› Akbank’›n ifltiraki olan Aknet
taraf›ndan gelifltirilmekte ve Banka’n›n
gereksinimlerine göre özel olarak haz›rlanmaktad›r.
Tüm flubeler kendi veri taban›na sahip, tam otomatik
donan›ml› ve on-line olarak çal›flmaktad›r. 

Akbank’›n, ‹zmir’de bir Felaket Merkezi
bulunmaktad›r. Bu merkez ‹stanbul’da herhangi bir
do¤al afet veya ekipman ar›zas› olmas› halinde tüm

Akbank�ýn teknolojik altyapýsý tüm
faaliyetlerinde güçlü bir rekabet avantajý
saðlamaktadýr. Bankacýlýk uygulama
yazýlýmlarý Akbank�ýn iþtiraki olan
Aknet tarafýndan geliþtirilmekte ve
Banka�nýn gereksinimlerine göre özel
olarak hazýrlanmaktadýr.
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* Yat›r›m Fonu getirileri SPK web sitesinde yay›nlanan fiyatlar baz al›narak hesaplanm›flt›r.
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2002 Yýlý Faaliyetleri devam

elektronik bankac›l›k hizmetlerini kesintisiz
sürdürebilecek kapasitededir. 

Merkezi Operasyon

2002 y›l› içinde temel bankac›l›k ifllemlerinin
merkezilefltirilmesine bafllanm›fl ve bu konuda
önemli ad›mlar at›lm›flt›r. 2002 y›l› sonuna kadar
kredi kart› baflvurular›nda ve de¤erlendirmelerinde
merkezileflme sa¤lanm›flt›r. 

Gelen EFT ifllemlerinin ve repo ifllemlerinin %65’i
sisteme aktar›larak otomatik hale getirilmifltir.
Yo¤un ifllemlerde %90 merkezileflme
hedeflenmektedir. Böylelikle ifllem bafl›na
harcanacak zamandan %38 oran›nda tasarruf
sa¤lanacakt›r. 

Operasyonlar›n merkezilefltirilmesi sonucu oluflacak
standardizasyonun getirece¤i yararlar, hizmet
kalitesinin ve h›z›n›n artmas› ile müflteri
memnuniyeti, operasyon yükünün hafiflemesi ve
maliyetlerde sa¤lanacak tasarrufla karl›l›¤›n
art›r›lmas› olacakt›r. Merkezi operasyonun bir di¤er
katk›s› da merkezi kontrollarla hata pay›n›n en aza
indirilmesidir. 

Akbank flubelerinden sunulacak hizmetin kalitesini
ve etkinli¤ini gelifltirmek amac›yla müflteri bilgi
bankas› çal›flmas›na h›z verilmifl ve tüm kullan›c›
ekranlar› bu veri taban› ile do¤rudan iliflkili flekilde
tasarlanm›flt›r. Bu flekilde müflteriyi daha iyi
tan›yarak uygun hizmet sunumu hedeflenmektedir.

Tüm bu çal›flmalar›n amac›, flubelerde operasyonel
ifllemleri azaltarak, müflteriye daha fazla zaman
ayr›lmas›n› sa¤lamak ve flubelerden müflterilere
yüksek standartta, h›zl› ve kaliteli hizmet sunmakt›r. 

44



‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim

Akbank büyüme stratejisine paralel olarak, artan
kadrosunun en iyi elemanlarla desteklenmesine
büyük bir titizlik ve dikkat göstermektedir. ‹fle al›nan
her yeni personel yo¤un bir e¤itim program›ndan
geçirilmektedir. 2002 y›l›nda Banka’ya al›nan uzman
yard›mc›lar› alt› ay süreli, kapsaml› bir ekonomi,
finans ve sermaye piyasalar›, yönetim teknikleri,
bankac›l›k tekni¤i, Akbank oryantasyonu ve flube
stajlar›ndan oluflan MT program›ndan geçirilmifltir.
Ayr›ca Uzman ve Müfettifl kadrolar›nda görev
yapmakta olan baflar›l› ve gelecek vaad eden 80
çal›flan sat›fl, strateji, yöneticilik ve teknik
konulardan oluflan özel bir e¤itim program›na
kat›lm›fllard›r. 

Akbank’›n de¤iflim program› ile faaliyete geçen yeni
flube modellerinde çal›flan personel de¤iflen
görevlerinin gerektirdi¤i e¤itim programlar›na
kat›lm›fllard›r.

De¤iflim Projeleri neticesinde oluflturulan Ça¤r›
Merkezi eleman›n›n e¤itimine özel bir önemle devam
edilmifl ve buraya al›nan personelin ‹letiflim ve
Bankac›l›k E¤itimleri yo¤un bir flekilde
sürdürülmüfltür. Bu kapsamda 213 Ça¤r› Merkezi
eleman› “‹letiflim”, 175 kifli ise “Bankac›l›k
E¤itimleri”nden geçirilmifllerdir. 

Etkin ve verimli ifl iliflkilerinin kurulmas› ve ekip
ruhunun oluflturulmas› amac›yla, personel içi
iletiflimi art›r›c› çal›flmalar yap›lmaktad›r. Yönetime
kat›l›m her zaman teflvik edilmekte, personelin iflin
iyilefltirilmesine yönelik önerileri dikkatle
de¤erlendirilmektedir. 

2002 y›l›nda çeflitli e¤itim programlar›na kat›lan
toplam 28.321 kifli ile tüm e¤itim hedeflerine
ulafl›lm›flt›r. Personel bafl›na y›ll›k ortalama 46 saat
e¤itim verilmifltir. Akbank çal›flanlar›na verilen
yabanc› dil e¤itim kurslar›, Banka genelinde
profesyonelli¤in geliflmesine katk› sa¤lamaktad›r.
Gereksinime göre baz› çal›flanlar uzun vadeli e¤itim
programlar› için yurtd›fl›na gönderilmektedir.

2002 y›l› içinde üniversite, vak›f ve benzeri kurumlara
5.099 milyar TL ba¤›flta bulunulmufltur.

2002 y›l› sonunda Akbank bünyesinde çal›flan 8.148
personelin 2.130’u Genel Müdürlük’te, 386’s› bölge
müdürlüklerinde ve 5.632’si flubelerde görev
yapmaktad›r. Banka’da ayr›ca 863 güvenlik görevlisi
bulunmaktad›r. Banka personelinin yafl ortalamas›
33 y›l olup, yar›s›ndan fazlas› üniversite mezunudur.

Akbank T.A.fi. Tekaüt Sand›¤› Vakf›

Akbank T.A.fi. Tekaüt Sand›¤› Vakf›’n›n 2002 y›l›ndaki
faaliyetleri önceki y›llarda oldu¤u gibi baflar›yla
devam etmifltir. Yap›lan muhtelif ifllem ve yard›mlar
afla¤›daki gibi özetlenebilir.

• Aktif toplam› 298 trilyon TL’ye ulaflm›flt›r.

• Ayl›k tahsisi yap›lm›fl olan üye say›s› 305 kifli
artarak, 8.855’e yükselmifltir. Emekli, malul, dul ve
yetimlere 2002 y›l› içinde yaklafl›k 36.196 milyar TL
ödenmifltir.

2002 Faaliyet Raporu
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Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler

Türkiye’nin büyük finans kurulufllar› aras›nda yer alan
Akbank, ülke kalk›nmas›nda pay› ve sorumluluklar› olan
kurumlar›n kültür ve sanat konular›nda hizmet
vermeleri gere¤ine inanm›flt›r. Bu anlay›flla bankac›l›k
hizmetlerinin yan› s›ra 1970’li y›llardan bugüne kadar
yay›n, müzik, görsel ve plastik sanatlar alan›nda çeflitli
çal›flmalar› kapsayan zengin bir kültür ve sanat
program› oluflturmufltur. 2002 y›l›nda da Akbank’›n
çeflitli alanlardaki kültür sanat etkinlikleri ve
sponsorluklar› devam etmifltir.

Akbank Kültür Sanat Merkezi 2002 y›l›nda yenilenen
binas›yla Beyo¤lu’nda ça¤dafl ve yenilikçi etkinlikler
yapan bir kültür merkezi imaj›na sahip olmufltur.
Galerilerdeki sergilerin yan› s›ra merkezde çeflitli
konularda workshoplar, söylefliler, konser ve tiyatro
gösterileri yap›lmaktad›r. Bu y›l 12.si düzenlenen
Akbank Caz Festivali ‹stanbul ve Ankara’da de¤iflik
mekanlarda caz›n usta yorumcular›n› a¤›rlam›flt›r. Her
ay düzenli konserlerin yan› s›ra Akbank Oda Orkestras›
May›s ay›nda Diyarbak›r, Mardin, Urfa ve Gaziantep’i
kapsayan Güneydo¤u turnesinde konserler vermifltir.
Bu konserler büyük ilgi görmüfltür.

Her y›l yeni bir oyun sahneleyen Akbank Prodüksiyon
Tiyatrosu bu y›l “Tek Kiflilik fiehir” oyununu izleyicilere
sunmufltur.

Çocuklara dönük programlar›n öneminin bilincinde olan
Akbank, 25 y›ld›r Akbank Çocuk Tiyatrosu ve Karagöz
Kukla Tiyatrosu ile çocuklara ücretsiz gösteriler
düzenlemektedir.

Arkeoloji ve sanat tarihi alanlar›nda yay›n yapan Akbank
2001 y›l›nda basm›fl oldu¤u “Türk ‹slam Eserleri
Müzesi” kitab›n›n 2002’de ‹ngilizcesini yay›nlam›flt›r.
Türk ‹slam Eserleri Müzesi’nde “Sakl› Hazineler”
sergisi de efl zamanl› aç›lm›fl ve büyük ilgi görmüfltür. 

Akbank’›n 2001 y›l›nda sosyal sorumluluk projeleri
kapsam›nda bafllatm›fl oldu¤u Alt›noluk-Antandros
flehri kurtarma kaz›s› ve Nemrut konservasyon projeleri
2002 y›l›nda da devam etmifltir. Akbank’›n destekledi¤i
Antandros kaz› çal›flmalar›, talan edilen bir antik flehrin
kurtar›lmas›n›n yan› s›ra Troas bölgesinin karanl›kta
kalm›fl olan tarihine ›fl›k tutmaktad›r. “Nemrut
Konservasyon Projesi” çal›flmalar›n›n bafllamas›,
projenin birinci y›ldönümü ve ayn› zamanda Nemrut’taki
aslan horoskopunun astrolojide tarihlenmesi olan 14
Temmuz Pazar akflam› Nemrut’ta düzenlenen ve
Akbank Oda Orkestras›’n›n konseri eflli¤indeki törene,
Dünya An›tlar Kurulu Baflkan›, Türkiye Hollanda
Büyükelçisi ve Kültür Bakanl›¤› yetkilileri kat›lm›flt›r.

American Express kart›n›n tan›t›m› amac›yla yaz
boyunca çeflitli mekanlarda konserler verilmifltir. 

Akbank Private Banking sponsorlu¤unda Klasis Golf &
Country Club’da Golf Turnuvas›, Kemer Country’de
Veteran Tenis Turnuvas› ve TED Open Tenis Turnuvas›
yap›lm›flt›r. 

Ekim ay›nda Axess-‹stanbul Kültür Sanat Vakf› iflbirli¤i
ile “Filmekimi” haftas› düzenlenmifl, bir hafta boyunca
Emek Sinemas›’nda dünya festivallerinde ödül alan
filmler izleyicilere gösterilmifltir.

Türkiye�nin büyük finans kuruluþlarý
arasýnda yer alan Akbank, ülke
kalkýnmasýnda payý ve sorumluluklarý olan
kurumlarýn kültür ve sanat konularýnda
hizmet vermeleri gereðine inanmýþtýr.
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Akbank'ý tercih etmemin sebebi
fevkalade güzel hizmet vermeleridir.
Benimle dost oldular ve bu çok
önemli. Akbank'ý çok dost ve dürüst
bulduðum için kredi kartý aldým.
Personelin hepsi çok samimi ve
itimat edilebilir kimseler. Herþeyin
altýndan kalkabilecek kabiliyette
olan insanlar. 

�

Nedret Atabek
Etiler Þubesi

�
fiirket ‹fltirak 

Faaliyet Konusu Pay› (%)

Finans sektörü
Sabanc› Bank Bankac›l›k 37,00
BNP-AK-Dresdner Bank Bankac›l›k 39,99
Ak Yat›r›m Menkul De¤erler Borsa Arac›l›k Hizmetleri 99,80
Ak Yat›r›m Ortakl›¤› Yat›r›m Ortakl›¤› 45,62
Ak Portföy Yönetimi Portföy Yönetimi 99,99
Akbank International N.V. Bankac›l›k 100,00
Akhayat Sigorta Sigortac›l›k 73,35

Di¤erleri 
Aknet IT fiirketi - Finans Sektörü 99,99
I-Bimsa IT fiirketi 10,00
Temsa Otomotiv 14,89

Ýþtirakler

Akbank International N.V.-Hollanda

2002 Faaliyet Raporu



Akbank Türk Anonim fiirketi Genel Kurulu’na

Banka’n›n 2002 y›l› sonu Bilançosu, Kâr ve Zarar Hesaplar› 4389 say›l› Bankalar Kanunu ve Ana
Sözleflme hükümleri göz önünde bulundurularak taraf›m›zdan incelenmifl ve denetlenmifltir.

Banka’n›n durumu Bankalar Kanunu ve di¤er mevzuat hükümlerine tamamen uygundur.

Takdim k›l›nan Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplar›n›n tasvip ve tasdiki hakk›nda karar verilmesini
sayg›lar›m›zla rica ederiz.

Denetçi Denetçi
M. Nedim Bozfak›o¤lu Yalç›n Küçükertunç
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AKBANK T.A.Þ.

31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE HAZIRLANAN KAMUYA
AÇIKLANACAK KONSOLÝDE OLMAYAN MALÝ TABLOLAR, 
BUNLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA VE DÝPNOTLAR ÝLE
BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU



AKBANK T.A.fi.

1 OCAK - 31 ARALIK 2002
HESAP DÖNEM‹NE A‹T

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Akbank T.A.fi. Yönetim Kurulu’na

Akbank T.A.fi.'nin ("Banka") 31 Aral›k 2002 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 üzerinde görüfl bildirmektir.

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

Görüflümüze göre, iliflikteki konsolide olmayan mali tablolar, bütün önemli taraflar›yla, Akbank
T.A.fi.’nin 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle mali durumunu ve ayn› tarihte sona eren döneme ait faaliyet
sonuçlar› ile nakit ak›mlar›n› Bankalar Kanunu’nun 13 üncü maddesi gere¤ince yürürlükte bulunan
düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar›na uygun olarak do¤ru bir biçimde
yans›tmaktad›r.

Baflaran Nas Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
a member of 
PricewaterhouseCoopers

Zeynep Uras, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM - BANKA HAKKINDA GENEL B‹LG‹LER

I. BANKA’NIN H‹ZMET TÜRÜ VE FAAL‹YET ALANLARINA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA : 

Akbank T.A.fi. ("Banka" veya "Akbank"), Bakanlar Kurulu'nun 3/6710 say›l› karar›yla verilen izin çerçevesinde,
her türlü banka ifllemleri yapmak ve T.C. Kanunlar›n›n men etmedi¤i her çeflit iktisadi, mali ve ticari
konularda teflebbüs ve faaliyette bulunmak üzere kurulmufl ve 30 Ocak 1948 tarihinde faaliyete geçmifl özel
sermayeli bir ticaret bankas›d›r. 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle Banka’n›n yurt çap›nda 618 flubesi, yurtd›fl›nda
8 flubesi ve 1 temsilcili¤i bulunmaktad›r. 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle Banka’n›n personel say›s› 9.011 kiflidir.
Banka normal bankac›l›k faaliyetlerinin yan›s›ra, flubeleri arac›l›¤›yla, Aksigorta A.fi. ve Ak Emeklilik A.fi.
(Eski unvan› "Akhayat Sigorta A.fi.") ad›na sigorta acenteli¤i faaliyetlerini yürütmektedir. Banka’n›n hisse
senetlerinin yaklafl›k %28’lik bölümü 1990 y›l›ndan bu yana ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ("‹MKB")
ifllem görmektedir. Ayr›ca Banka hisselerinin %4,03’lük bölümü 1998 y›l›nda American Depository Shares
(ADS) ve adi hisse senedi olarak uluslararas› piyasalara arz edilerek sat›lm›flt›r. 

II. BANKA’NIN DAH‹L OLDU⁄U GRUBA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA :

Banka’n›n sermayesinde do¤rudan veya dolayl› hakimiyeti sözkonusu olan sermaye grubu Sabanc›
Grubu’dur.

III. D‹⁄ER B‹LG‹LER

a. Banka’n›n yönetim merkezinin adresi :

Sabanc› Center 34330, 4. Levent / ‹stanbul

b. Banka’n›n telefon ve faks numaralar› :

Telefon : (0 212) 270 00 44
Faks : (0 212) 269 77 87

c. Banka’n›n elektronik site adresi :

www.akbank.com.tr

AKBANK T.A.Þ.
31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLE KONSOLÝDE OLMAYAN 
MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA VE DÝPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirasý (TL) olarak TL�nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade edilmiþtir.)
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AKBANK T.A.Þ.
I. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTÝLMÝÞ BÝLANÇOLAR
(Tutarlar Milyar TL olarak TL'nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade edilmiþtir.)

‹K‹NC‹ BÖLÜM - BANKA’NIN KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARI   

CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM 
AKT‹F KALEMLER Dipnot (31/12/2002) (31/12/2001)

(Beflinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam 

I. NAK‹T DE⁄ERLER VE MERKEZ BANKASI (I-a) 95.460 144.799 240.259 179.381 152.970 332.351
1.1 Kasa 94.854 - 94.854 121.915 - 121.915
1.2 Efektif Deposu - 144.493 144.493 - 152.576 152.576
1.3 T.C. Merkez Bankas› 606 306 912 57.466 394 57.860
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DE⁄ERLER (Net) (I-b) 2.167.027 2.568.184 4.735.211 1.192.357 871.929 2.064.286
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.167.016 2.549.787 4.716.803 1.192.322 871.929 2.064.251
2.1.1 Devlet Tahvili 1.232.113 2.545.597 3.777.710 194.822 717.268 912.090
2.1.2 Hazine Bonosu 934.903 4.190 939.093 997.500 154.661 1.152.161
2.1.3 Di¤er - - - - - -
2.2 Hisse Senetleri 11 - 11 35 - 35
2.3 Di¤er Menkul De¤erler - 18.397 18.397 - - -
III. BANKALAR VE D‹⁄ER MAL‹ KURULUfiLAR (I-c) 2.014 1.304.802 1.306.816 261.718 2.454.811 2.716.529
3.1 Bankalar 2.014 1.304.802 1.306.816 261.718 2.454.811 2.716.529
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 2.014 - 2.014 261.718 4.732 266.450
3.1.2 Yurtd›fl› Bankalar - 1.304.802 1.304.802 - 2.450.079 2.450.079
3.2 Di¤er Mali Kurulufllar - - - - - -
IV. PARA P‹YASALARI (I-d) 1.465.000 427.207 1.892.207 1.823.254 347.731 2.170.985
4.1 Bankalararas› Para Piyasas›ndan Alacaklar 1.465.000 427.207 1.892.207 1.823.254 347.731 2.170.985
4.2 ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Alacaklar - - - - - -
4.3 Ters Repo ‹fllemlerinden Alacaklar - - - - - -
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DE⁄ERLER (Net)  (I-e) 2.944.174 2.448.995 5.393.169 7.406 63 7.469
5.1 Hisse Senetleri 7.558 67 7.625 7.406 63 7.469
5.2 Di¤er Menkul De¤erler 2.936.616 2.448.928 5.385.544 - - -
VI. KRED‹LER  (I-f) 1.178.215 5.104.634 6.282.849 1.004.144 5.286.295 6.290.439
6.1 K›sa Vadeli 1.022.727 852.379 1.875.106 910.044 1.363.546 2.273.590
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 155.488 4.252.255 4.407.743 94.100 3.922.749 4.016.849
6.3 Takipteki Krediler 69.029 44.819 113.848 96.343 26.468 122.811
6.4 Özel Karfl›l›klar (-) 69.029 44.819 113.848 96.343 26.468 122.811
VII. FAKTOR‹NG ALACAKLARI (I-g) - - - - - -     
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK                                                                                                               

MENKUL DE⁄ERLER (Net) (I-h) 675.017 - 675.017 2.447.499 3.183.809 5.631.308
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 675.017 - 675.017 2.447.499 3.183.809 5.631.308
8.1.1 Devlet Tahvili 675.017 - 675.017 2.447.499 2.807.863 5.255.362
8.1.2 Hazine Bonosu - - - - 375.946 375.946
8.1.3 Di¤er - - - - - -
8.2 Di¤er Menkul De¤erler - - - - - -
IX. ‹fiT‹RAKLER (Net)  (I-i) 83.443 99.988 183.431 78.681 52.501 131.182
9.1 Mali ‹fltirakler 62.109 99.988 162.097 63.655 52.501 116.156
9.2 Mali Olmayan ‹fltirakler 21.334 - 21.334 15.026 - 15.026
X. BA⁄LI ORTAKLIKLAR (Net) (I-j) 80.436 43.231 123.667 44.632 41.941 86.573
10.1 Mali Ortakl›klar 79.331 43.231 122.562 42.286 41.941 84.227
10.2 Mali Olmayan Ortakl›klar 1.105 - 1.105 2.346 - 2.346
XI. D‹⁄ER YATIRIMLAR (Net)  (I-k) - - - - - -
XII. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI (Net) (I-l) - - - - - -
12.1 Finansal Kiralama Alacaklar› - - - - - -
12.2 Kazan›lmam›fl Gelirler (-) - - - - - -
XIII. ZORUNLU KARfiILIKLAR 196.040 1.109.031 1.305.071 108.014 1.015.883 1.123.897
XIV. MUHTEL‹F ALACAKLAR (I-m) 46.752 476 47.228 74.719 564 75.283
XV. FA‹Z VE GEL‹R TAHAKKUK VE REESKONTLARI (I-n) 1.453.015 309.465 1.762.480 988.843 159.140 1.147.983
15.1 Kredilerin 30.507 57.672 88.179 82.330 89.616 171.946
15.2 Menkul De¤erlerin 1.398.318 138.337 1.536.655 879.314 44.607 923.921
15.3 Di¤er 24.190 113.456 137.646 27.199 24.917 52.116
XVI. MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Net) (I-o) 445.212 26.513 471.725 425.092 23.984 449.076
16.1 Defter De¤eri 899.600 28.119 927.719 848.097 24.349 872.446
16.2 Birikmifl Amortismanlar (-) 454.388 1.606 455.994 423.005 365 423.370
XVII. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-p) 12.279 - 12.279 12.035 - 12.035
17.1 fierefiye - - - - - -
17.2 Di¤er 24.055 - 24.055 19.989 - 19.989
17.3 Birikmifl Amortismanlar (-) 11.776 - 11.776 7.954 - 7.954
XVIII. D‹⁄ER AKT‹FLER  (I-r) 16.917 4.233 21.150 22.533 19.404 41.937

AKT‹F TOPLAMI 10.861.001 13.591.558 24.452.559 8.670.308 13.611.025 22.281.333

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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AKBANK T.A.Þ.
II. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTÝLMÝÞ BÝLANÇOLAR
(Tutarlar Milyar TL olarak TL'nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade edilmiþtir.)

CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM 
PAS‹F KALEMLER Dipnot (31/12/2002) (31/12/2001)

(Beflinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam 

I. MEVDUAT  (II-a) 4.395.244 12.200.579 16.595.823 3.456.503 11.976.410 15.432.913
1.1 Bankalararas› Mevduat 10.674 458.666 469.340 419.125 438.978 858.103
1.2 Tasarruf Mevduat› 3.027.213 - 3.027.213 2.255.061 - 2.255.061
1.3 Resmi Kurulufllar Mevduat› 6.512 - 6.512 5.661 - 5.661
1.4 Ticari Kurulufllar Mevduat› 1.149.383 - 1.149.383 641.977 - 641.977
1.5 Di¤er Kurulufllar Mevduat› 201.462 - 201.462 134.679 - 134.679
1.6 Döviz Tevdiat Hesab› - 11.741.913 11.741.913 - 11.537.432 11.537.432
1.7 K›ymetli Madenler Depo Hesaplar› - - - - - -
II. PARA P‹YASALARI (II-b) 469.545 - 469.545 - - -
2.1 Bankalararas› Para Piyasalar›ndan Al›nan Borçlar - - - - - -
2.2 ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Al›nan Borçlar - - - - - -
2.3 Repo ‹fllemlerinden Sa¤lanan Fonlar 469.545 - 469.545 - - -
III. ALINAN KRED‹LER (II-c) 13.839 3.205.463 3.219.302 32.902 3.440.537 3.473.439
3.1 T.C. Merkez Bankas› Kredileri - - - - - -
3.2 Al›nan Di¤er Krediler 13.839 3.205.463 3.219.302 32.902 3.440.537 3.473.439
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kurulufllardan 13.839 3.318 17.157 32.902 22.631 55.533
3.2.2 Yurtd›fl› Banka. Kurulufl ve Fonlardan - 3.202.145 3.202.145 - 3.417.906 3.417.906
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) 29.942 24.515 54.457 14.124 32.404 46.528
VII. D‹⁄ER YABANCI KAYNAKLAR (II-g) 20.840 32.758 53.598 14.477 29.837 44.314
VIII. ÖDENECEK VERG‹. RES‹M. HARÇ VE PR‹MLER (II-h) 43.234 48 43.282 42.036 92 42.128
IX. FAKTOR‹NG BORÇLARI (II-i) - - - - - -
X. F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLARI (Net) (II-j) 815 16.494 17.309 1.111 20.374 21.485
10.1 Finansal Kiralama Borçlar› 815 19.545 20.360 1.111 25.944 27.055
10.2 Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri (-) - 3.051 3.051 - 5.570 5.570
XI. FA‹Z VE G‹DER REESKONTLARI (II-k) 165.189 242.901 408.090 136.089 234.724 370.813
11.1 Mevduat›n 102.179 45.197 147.376 68.113 46.134 114.247
11.2 Al›nan Kredilerin 1.562 15.287 16.849 4.441 12.504 16.945
11.3 Repo ‹fllemlerinin 790 - 790 - - -
11.4 Di¤er 60.658 182.417 243.075 63.535 176.086 239.621
XII. KARfiILIKLAR (II-l) 334.318 3.479 337.797 210.146 708 210.854
12.1 Genel Karfl›l›klar 30.533 - 30.533 37.791 - 37.791
12.2 K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 7.969 - 7.969 6.738 - 6.738
12.3 Vergi Karfl›l›¤› 293.837 - 293.837 163.543 - 163.543
12.4 Sigorta Teknik Karfl›l›klar› (Net) - - - - - -
12.5 Di¤er Karfl›l›klar 1.979 3.479 5.458 2.074 708 2.782
XIII. SERMAYE BENZER‹ KRED‹LER (II-l) - 4.418 4.418 - 4.286 4.286
XIV. ÖZKAYNAKLAR (II-m) 3.248.938 - 3.248.938 2.634.573 - 2.634.573
14.1 Ödenmifl Sermaye 816.000 - 816.000 800.000 - 800.000
14.2 Sermaye Yedekleri 1.747.490 - 1.747.490 2.858.041 - 2.858.041
14.2.1 Hisse Senedi ‹hraç Primleri (II-n) - - - - - -
14.2.2 Hisse Senedi ‹ptal Kârlar› - - - - - -
14.2.3 Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu (II-o) 18.490 - 18.490 - - -
14.2.4 Yeniden De¤erleme Fonu (II-p) - - - - - -
14.2.5 Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl› (II-r) - - - - - -
14.2.6 Di¤er Sermaye Yedekleri - - - - - -
14.2.7 "Ödenmifl Sermayenin Enflasyona Göre 

Düzeltilmesinden Kaynaklanan 
Sermaye Yedekleri" 1.729.000 - 1.729.000 2.858.041 - 2.858.041

14.3 Kâr Yedekleri - - - 1.994.146 - 1.994.146
14.3.1 Yasal Yedekler (II-s) - - - 795.181 - 795.181
14.3.2 Statü Yedekleri - - - - - -
14.3.3 Ola¤anüstü Yedekler (II-t) - - - 1.198.965 - 1.198.965
14.3.4 Di¤er Kâr Yedekleri - - - - - -
14.4 Kâr veya Zarar 685.448 - 685.448 (3.017.614) - (3.017.614)
14.4.1 Geçmifl Y›llar Kâr veya Zararlar› - - - (2.997.968) - (2.997.968)
14.4.2 Dönem Net Kâr veya Zarar› 685.448 - 685.448 (19.646) - (19.646)

PAS‹F TOPLAMI 8.721.904 15.730.655 24.452.559 6.541.961 15.739.372 22.281.333

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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AKBANK T.A.Þ.
III. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTÝLMÝÞ GELÝR TABLOLARI
(Tutarlar Milyar TL olarak TL'nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade edilmiþtir.)

Dipnot CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM
GEL‹R VE G‹DER KALEMLER‹ (Beflinci Bölüm) (31/12/2002) (31/12/2001)

I. FA‹Z GEL‹RLER‹  (III-a) 3.519.548 6.751.007
1.1 Kredilerden Al›nan Faizler 856.742 2.283.701
1.1.1 TP Kredilerden Al›nan Faizler 507.191 1.107.551
1.1.1.1 K›sa Vadeli Kredilerden 463.212 1.011.992
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 43.979 95.559
1.1.2 YP Kredilerden Al›nan Faizler 335.592 1.160.724
1.1.2.1 K›sa Vadeli Kredilerden 132.614 864.786
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 202.978 295.938
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Al›nan Faizler 13.959 15.426
1.1.4 Kaynak Kullan›m Destekleme Fonundan Al›nan Primler - -
1.2 Zorunlu Karfl›l›klardan Al›nan Faizler 51.284 15.769
1.3 Bankalardan Al›nan Faizler 44.278 1.483.649
1.3.1 T.C. Merkez Bankas›'ndan 16 4
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 9.906 1.435.153
1.3.3 Yurtd›fl› Bankalardan 34.356 48.492
1.4 Para Piyasas› ‹fllemlerinden Al›nan Faizler 753.446 751.109
1.5 Menkul De¤erlerden Al›nan Faizler 1.812.839 2.210.287
1.5.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden 929.470 2.210.287
1.5.2 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 538.424 -
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erlerden 344.945 -
1.6 Di¤er Faiz Gelirleri  959 6.492
II. FA‹Z G‹DERLER‹  (III-b) 1.872.609 2.096.369
2.1 Mevduata Verilen Faizler 1.502.194 1.849.127
2.1.1 Bankalar Mevduat›na 56.200 107.378
2.1.2 Tasarruf Mevduat›na 1.016.762 1.136.723
2.1.3 Resmi Kurulufllar Mevduat›na 130 131
2.1.4 Ticari Kurulufllar Mevduat›na 22.906 186
2.1.5 Di¤er Kurulufllar Mevduat›na 112.279 73.566
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplar›na 293.917 531.143
2.1.7 K›ymetli Maden Depo Hesaplar›na - -
2.2 Para Piyasas› ‹fllemlerine Verilen Faizler (III-b-4) 254.557 29.779
2.3 Kullan›lan Kredilere Verilen Faizler 111.827 210.129
2.3.1 T.C. Merkez Bankas›'na - -
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 11.212 16.004
2.3.3 Yurtd›fl› Bankalara 88.132 167.584
2.3.4 Di¤er Kurulufllara 12.483 26.541
2.4 Ç›kar›lan Menkul K›ymetlere Verilen Faizler - -
2.5 Di¤er Faiz Giderleri  4.031 7.334
III. NET FA‹Z GEL‹R‹  (I - II) 1.646.939 4.654.638
IV. NET ÜCRET VE KOM‹SYON GEL‹RLER‹ 110.008 69.948
4.1 Al›nan Ücret ve Komisyonlar 321.757 324.562
4.1.1 Nakdi Kredilerden 61.519 47.149
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 16.651 15.796
4.1.3 Di¤er 243.587 261.617
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 211.749 254.614
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 12.276 22.613
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 568 315
4.2.3 Di¤er 198.905 231.686
V. TEMETTÜ GEL‹RLER‹ 4.077 -
5.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden - -
5.2 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 4.077 -
VI. NET T‹CAR‹ KÂR / ZARAR 772.269 (2.329.680)
6.1 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr / Zarar› (Net) 1.053.869 498.312
6.2 Kambiyo Kâr / Zarar› (Net) Üçüncü Bölüm (III-b) (281.600) (2.827.992)
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DE⁄ERLERDEN KÂR/ZARAR (III-c) - -
VIII. D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹RLER‹ (III-d) 94.854 90.158
IX. FAAL‹YET GEL‹RLER‹ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2.628.147 2.485.064
X. KRED‹ VE D‹⁄ER ALACAKLAR KARfiILI⁄I (-) (III-e) 71.387 121.499
XI. D‹⁄ER FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-) (III-f) 820.458 760.657
XII. FAAL‹YET KÂRI (IX-X-XI) 1.736.302 1.602.908
XIII. BA⁄LI ORTAKLIKLAR VE ‹fiT‹RAKLERDEN KÂR / ZARAR (III-g) 75.270 18.316
XIV. NET PARASAL POZ‹SYON KARI / (ZARARI) (603.882) (1.289.782)
XV. VERG‹ ÖNCES‹ KÂR (XII+XIII+XIV) 1.207.690 331.442
XVI. VERG‹ KARfiILI⁄I (-) 522.242 351.088
XVII. VERG‹ SONRASI OLA⁄AN FAAL‹YET KÂR / ZARARI (XV-XVI) 685.448 (19.646)
XVIII. VERG‹ SONRASI OLA⁄ANÜSTÜ KÂR/ZARAR - -
18.1 Vergi Öncesi Ola¤anüstü Net Kâr/Zarar - -
18.1.1 Ola¤anüstü Gelirler - -
18.1.2 Ola¤anüstü Giderler (-) - -
18.2 Ola¤anüstü Kâra ‹liflkin Vergi Karfl›l›¤› (-) - -
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVII+XVIII) (III-h) 685.448 (19.646)

Hisse Bafl›na Kâr / Zarar (Tam TL tutar› ile gösterilmifltir) 840 (25)

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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AKBANK T.A.Þ.
IV. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTÝLMÝÞ BÝLANÇO
DIÞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI
(Tutarlar Milyar TL olarak TL'nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade edilmiþtir.)

CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM 
Dipnot (31/12/2002) (31/12/2001)

(Beflinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam 

A. B‹LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 2.022.712 6.315.639 8.338.351 1.000.454 3.228.180 4.228.634
I. GARANT‹ ve KEFALETLER (IV-c), (IV-e) 684.113 1.099.229 1.783.342 556.054 1.062.815 1.618.869
1.1. Teminat Mektuplar› 684.113 505.185 1.189.298 556.054 505.008 1.061.062
1.1.1. Devlet ‹hale Kanunu Kapsam›na Girenler 89.343 61.581 150.924 99.894 70.440 170.334
1.1.2. D›fl Ticaret ‹fllemleri Dolay›s›yla Verilenler - 255.464 255.464 - 242.296 242.296
1.1.3. Di¤er Teminat Mektuplar› 594.770 188.140 782.910 456.160 192.272 648.432
1.2. Banka Kabul Kredileri - 2.389 2.389 - 9.423 9.423
1.2.1. ‹thalat Kabul Kredileri - 2.389 2.389 - 9.423 9.423
1.2.2. Di¤er Banka Kabulleri - - - - - -
1.3. Akreditifler - 590.956 590.956 - 548.384 548.384
1.3.1. Belgeli Akreditifler - 589.185 589.185 - 536.552 536.552
1.3.2. Di¤er Akreditifler - 1.771 1.771 - 11.832 11.832
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - -
1.5. Cirolar - - - - - -
1.5.1. T.C. Merkez Bankas›na Cirolar - - - - - -
1.5.2. Di¤er Cirolar - - - - - -
1.6. Menkul K›y. ‹h. Sat›n Alma Garantilerimizden - - - - - -
1.7. Di¤er Garantilerimizden - 699 699 - - -
1.8. Di¤er Kefaletlerimizden - - - - - -
II. TAAHHÜTLER (IV-c) 1.284.776 1.390.842 2.675.618 432.966 1.193.804 1.626.770
2.1. Cay›lamaz Taahhütler 1.284.776 1.390.842 2.675.618 432.966 1.193.804 1.626.770
2.1.1. Vadeli. Aktif De¤er Al›m Taahhütleri - - - - - -
2.1.2. Vadeli. Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri - - - - - -
2.1.3. ‹fltir. ve Ba¤. Ort. Ser. ‹flt. Taahhütleri 7.642 - 7.642 5 - 5
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - -
2.1.5. Men. K›y. ‹hr. Arac›l›k Taahhütleri - - - - - -
2.1.6. Zorunlu Karfl›l›k Ödeme Taahhüdü - - - - - -
2.1.7. Kredi Kart› Harcama Limit Taahhütleri 1.277.134 1.390.842 2.667.976 432.961 1.193.804 1.626.765
2.1.8. Di¤er Cay›lamaz Taahhütler - - - - - -
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) 53.823 3.825.568 3.879.391 11.434 971.561 982.995
3.1. Vadeli Döviz Al›m-Sat›m ‹fllemleri 53.399 63.743 117.142 27 215.020 215.047
3.1.1. Vadeli Döviz Al›m ‹fllemleri 17.866 40.709 58.575 - 107.485 107.485
3.1.2. Vadeli Döviz Sat›m ‹fllemleri 35.533 23.034 58.567 27 107.535 107.562
3.2. Para ve Faiz Swap ‹fllemleri - 3.694.451 3.694.451 - 744.775 744.775
3.2.1. Swap Para Al›m ‹fllemleri - 1.878.933 1.878.933 - 375.380 375.380
3.2.2. Swap Para Sat›m ‹fllemleri - 1.815.518 1.815.518 - 369.395 369.395
3.2.3. Swap Faiz Al›m ‹fllemleri - - - - - -
3.2.4. Swap Faiz Sat›m ‹fllemleri - - - - - -
3.3. Para ve Faiz Opsiyonlar› - - - - - -
3.3.1. Para Al›m Opsiyonlar› - - - - - -
3.3.2. Para Sat›m Opsiyonlar› - - - - - -
3.3.3. Faiz Al›m Opsiyonlar› - - - - - -
3.3.4. Faiz Sat›m Opsiyonlar› - - - - - -
3.4. Futures Para ‹fllemleri - - - - - -
3.4.1. Futures Para Al›m ‹fllemleri - - - - - -
3.4.2. Futures Para Sat›m ‹fllemleri - - - - - -
3.5. Futures Faiz Al›m-Sat›m ‹fllemleri - - - - - -
3.5.1. Futures Faiz Al›m ‹fllemleri - - - - - -
3.5.2. Futures Faiz Sat›m ‹fllemleri - - - - - -
3.6. Di¤er 424 67.374 67.798 11.407 11.766 23.173
B. EMANET VE REH‹NL‹ KIYMETLER (IV+V) 828.432 1.286.986 2.115.418 710.841 852.385 1.563.226
IV. EMANET KIYMETLER 573.910 789.427 1.363.337 457.744 226.595 684.339
4.1. Müflteri Fon ve Portföy Mevcutlar› - - - - - -
4.2. Emanete Al›nan Menkul De¤erler - - - - - -
4.3. Tahsile Al›nan Çekler 474.757 12.888 487.645 366.558 13.639 380.197
4.4. Tahsile Al›nan Ticari Senetler 99.047 775.506 874.553 90.218 212.290 302.508
4.5. Tahsile Al›nan Di¤er K›ymetler 106 281 387 968 322 1.290
4.6. ‹hrac›na Arac› Olunan K›ymetler - - - - - -
4.7. Di¤er Emanet K›ymetler - 476 476 - 344 344
4.8. Emanet K›ymet Alanlar - 276 276 - - -
V. REH‹NL‹ KIYMETLER 254.522 497.559 752.081 253.097 625.790 878.887
5.1. Menkul K›ymetler 10.110 6.024 16.134 4.581 1.482 6.063
5.2. Teminat Senetleri 35.555 163.135 198.690 51.225 321.779 373.004
5.3. Emtia - - - - - -
5.4. Varant - - - - - -
5.5. Gayrimenkul - - - - - -
5.6. Di¤er Rehinli K›ymetler 208.857 328.400 537.257 197.291 302.529 499.820
5.7. Rehinli K›ymet Alanlar - - - - - -

B‹LANÇO DIfiI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 2.851.144 7.602.625 10.453.769 1.711.295 4.080.565 5.791.860

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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AKBANK T.A.Þ.
VI. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTÝLMÝÞ NAKÝT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar Milyar TL olarak TL'nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade edilmiþtir.)

Dipnot CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM
(Beflinci Bölüm) (31/12/2002) (31/12/2001)

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› 201.695 (344.209)

1.1.1 Al›nan Faizler 2.918.129 6.322.047 
1.1.2 Ödenen Faizler (1.835.332) (2.111.946)
1.1.3 Al›nan Temettüler 79.347 18.316 
1.1.4 Al›nan Ücret ve Komisyonlar 321.757 324.562 
1.1.5 Elde Edilen Di¤er Kazançlar 1.053.869 586.752 
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebelefltirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 44.005 46.324 
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap›lan Nakit Ödemeler (198.639) (205.759)
1.1.8 Ödenen Vergiler (456.272) (464.694)
1.1.9 Ola¤and›fl› Kalemler -   -   
1.1.10 Di¤er (VI-a) (1.121.287) (3.570.029)
1.1.11 Parasal Kay›p (603.882) (1.289.782)

1.2 Bankac›l›k Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De¤iflim (1.461.116) 6.189.439 

1.2.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerde Net (Art›fl) Azal›fl (2.670.925) (472.497)
1.2.2 Bankalar Hesab›ndaki Net (Art›fl) Azal›fl (164.795) 2.071.089 
1.2.3 Kredilerdeki Net (Art›fl) Azal›fl (71.055) 53.332 
1.2.4 Di¤er Aktiflerde Net (Art›fl) Azal›fl 48.842 281.412 
1.2.5 Bankalar›n Mevduatlar›nda Net Art›fl (Azal›fl) (388.763) (51.980)
1.2.6 Di¤er Mevduatlarda Net Art›fl (Azal›fl) 1.551.673 4.688.796 
1.2.7 Al›nan Kredilerdeki Net Art›fl (Azal›fl) 215.540 (356.726)
1.2.8 Vadesi Gelmifl Borçlarda Net Art›fl (Azal›fl) -   -   
1.2.9 Di¤er Borçlarda Net Art›fl (Azal›fl) (VI-a) 18.367 (23.987)

I. Bankac›l›k Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak›m› (1.259.421) 5.845.230 

B. YATIRIM FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N NAK‹T AKIMLARI

II. Yat›r›m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak›m› (500.607) (4.833.470)

2.1 ‹ktisap Edilen Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltirakler ve Di¤er Yat›r›mlar (VI-b) (13.685) (60.108)
2.2 Elden Ç›kar›lan Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltirakler ve Di¤er Yat›r›mlar (VI-c) 1.688 -   
2.3 Sat›n Al›nan Menkuller ve Gayrimenkuller (105.295) (153.811)
2.4 Elden Ç›kar›lan Menkul ve Gayrimenkuller 46.094 39.389 
2.5 Elde Edilen Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler (5.385.700) -   
2.6 Elden Ç›kar›lan Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler -   -   
2.7 Sat›n Al›nan Yat›r›m Amaçl› Menkul De¤erler -   (4.658.940)
2.8 Sat›lan Yat›r›m Amaçl› Menkul De¤erler 4.956.291 -   
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 / (Kullan›lan) Net Nakit (4.176) (123.748)

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 -   (123.748)
3.5 Finansal Kiralamaya ‹liflkin Ödemeler (4.176) -   
3.6 Ola¤and›fl› Kalemler -   -   
3.7 Di¤er (VI-a) -   -   

IV. Döviz Kurundaki De¤iflimin Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar Üzerindeki Etkisi (VI-a) -   -   

V. Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klardaki Net Art›fl (1.764.204) 888.012 

VI. Dönem Bafl›ndaki Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar (VI-d) 5.119.965 4.231.953 

VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar (VI-d) 3.355.761 5.119.965 

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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AKBANK T.A.Þ.
VII. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTÝLMÝÞ KÂR DAÐITIM TABLOLARI
(Tutarlar Milyar TL olarak TL'nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade edilmiþtir.)

CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM
(31/12/2002) (31/12/2001)

I. DÖNEM KÂRININ DA⁄ITIMI

1.1 DÖNEM KÂRI 1.207.690 331.442 
1.2 ÖDENECEK VERG‹ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) 522.242 351.088 
1.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 522.242 351.088 
1.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi -   -   
1.2.3 Di¤er Vergi ve Yasal Yükümlülükler -   -   

A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 685.448 (19.646)

1.3 GEÇM‹fi DÖNEMLER ZARARI (-) -   -   
1.4 B‹R‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE (-) -   -   
1.5 BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) -   -   

B. DA⁄ITILAB‹L‹R NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] 685.448 (19.646)

1.6 ORTAKLARA B‹R‹NC‹ 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 YÖNET‹M KURULUNA TEMETTÜ (-) -   -   
1.9 ORTAKLARA ‹K‹NC‹ 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 ‹K‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE (-) -   -   
1.11 STATÜ YEDEKLER‹ (-) -   -   
1.12 OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER -   -   
1.13 D‹⁄ER YEDEKLER -   -   
1.14 ÖZEL FONLAR -   -   

II. YEDEKLERDEN DA⁄ITIM

2.1 DA⁄ITILAN YEDEKLER -   -   
2.2 ‹K‹NC‹ TERT‹P 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 YÖNET‹M KURULUNA PAY (-) -   -   

III. H‹SSE BAfiINA KÂR (*)

3.1 H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE 840 (25)
3.2 H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%) 84,0 (2,5)
3.3 ‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE -   -   
3.4 ‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%) -   -   

IV. H‹SSE BAfiINA TEMETTÜ

4.1 H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE -   -   
4.2 H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%) -   -   
4.3 ‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE -   -   
4.4 ‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%) -   -   

(*) Tam TL tutar› ile gösterilmifltir.
NOT: Cari döneme ait kar›n da¤›t›m› hakk›nda Banka'n›n yetkili organ› Genel Kurul'dur. Bu mali tablolar›n düzenlendi¤i tarih itibariyle Banka'n›n y›ll›k ola¤an 
Genel Kurul toplant›s› henüz yap›lmam›flt›r.

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.



I. SUNUM ESASLARINA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR :

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 Liras› olarak, Bankalar Kanunu, Türk
Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuat›na uygun olarak tutmakta ve tanzim etmektedir. Konsolide
olmayan mali tablolar, 4389 say›l› Bankalar Kanunu’nun "Hesap ve Kay›t Düzeni" bafll›kl› 13.
maddesinin hükümlerine dayan›larak, 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 :

Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i’ne ‹liflkin 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 ölçütleri vard›r ve bunlardan bir tanesi de Devlet ‹statistik Enstitüsü
verilerine göre son üç y›ll›k enflasyon oran›n›n yüzde yüze yaklaflmas› ya da bu oran› geçmesidir.
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. Beflinci Bölüm’de IX no’lu "Enflasyon Muhasebesine
‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar" bölümünde 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› afla¤›da yer alan II ila XXIV no’lu dipnotlarda  aç›klanmaktad›r.

II. ‹fiT‹RAKLER, BA⁄LI ORTAKLIKLAR VE SATILMAYA HAZIR PORTFÖYDE YER ALAN H‹SSE 
SENETLER‹N‹N MAL‹ TABLOLARDA GÖSTER‹M‹ :

Türk Liras› 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.

AKBANK T.A.Þ.
31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE OLMAYAN 
MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA VE DÝPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirasý (TL) olarak TL�nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade edilmiþtir.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - MUHASEBE POL‹T‹KALARINA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR
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AKBANK T.A.Þ.
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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 Liras›’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. 

III. YABANCI PARA C‹NS‹ ÜZER‹NDEN ‹fiLEMLER ‹LE ‹LG‹L‹ UYGULANAN ‹LKELER :

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 kar/zarar›" olarak muhasebelefltirilmifltir. Elde etme maliyeti esas›na göre
muhasebelefltirilen parasal olmayan kalemlerden yabanc› para ifltirakler ise bunlar›n döviz cinsinden
elde etme maliyetlerinin bilanço tarihindeki döviz kurlar›yla TL’ye çevrilerek mali tablolarda
yans›t›lm›flt›r. 

a. Yabanc› para ifllemlerin dönüfltürülmesinde ve bunlar›n mali tablolara yans›t›lmas›nda kullan›lan
kur de¤erleri :

31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle yabanc› para ifllemlerin Türk Liras›’na dönüfltürülmesinde ve bunlar›n
mali tablolara yans›t›lmas›nda kullan›lan ABD Dolar› kur de¤eri 1.655.000 TL, Euro kur de¤eri
1.727.985 TL ve Yen kur de¤eri 13.923 TL’dir.

b. Döneme iliflkin net kara dahil edilen toplam kur farklar› :

Banka’da döneme iliflkin net kara dahil edilen toplam kur fark› (kambiyo) zarar› tutar›, net 281.600
TL’dir. Banka’n›n esas olarak dönem boyunca önemli tutarda bir döviz aç›k pozisyonu bulunmam›flt›r.
Söz konusu "Kur fark› zarar›" dövize endeksli menkul k›ymetler ve kredilerle ilgili toplam yaklafl›k
315.000 TL tutar›ndaki kur fark› gelirinin Tek Düzen Hesap Plan› uyar›nca "Faiz gelirleri" aras›nda
yans›t›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu gelirlerin "Kur fark› geliri" olarak yans›t›lmas› durumunda
2002 y›l›na iliflkin gelir tablosunda yaklafl›k net 33.400 TL tutar›nda "Kur fark› kar›" görülecekti.

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 döviz kurlar›nda önemli boyutta bir de¤ifliklik olmam›flt›r. Ayr›ca Dördüncü
Bölüm’de V no’lu dipnotta da görüldü¤ü üzere, Banka’n›n döviz aç›k pozisyonu çok düflük seviyededir.
Bu nedenle kurlarda önemli de¤ifliklikler olmas›  durumunda bunun mali tablolara önemli bir etkisi
olmayacakt›r. 
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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 Dördüncü Bölüm’de V no’lu dipnotta
verilmektedir.

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 kar/zarar›" olarak muhasebelefltirilmifltir. 

Riskten korunma amaçl› araçlar bulunmamaktad›r.

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 :

Cari dönemde yurtd›fl›nda kurulu bir ortakl›k edinilmemifltir. Di¤er taraftan 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.

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:

Borçlanmay› temsil eden menkul de¤erler bulunmamaktad›r. Parasal nitelikli finansal aktiflerin Türk
paras›na dönüfltürülmesinden kaynaklanan kur farklar› gelir tablosunda "Kambiyo kar/zarar›"
içerisinde muhasebelefltirilmifltir.

IV. VADEL‹ ‹fiLEM VE OPS‹YON SÖZLEfiMELER‹ ‹LE TÜREV ÜRÜNLERE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

Banka’n›n türev ifllemlerini a¤›rl›kl› olarak yabanc› para ve faiz swaplar› 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 "Finansal araçlar›n muhasebelefltirilmesi standard›" ("MUY 1") gere¤ince
"Riskten korunma amaçl›" ve "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
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olarak MUY 1 kapsam›nda bunlar "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, "Kambiyo kar/zarar›"
hesab›nda yans›t›lmaktad›r.

31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle Banka’n›n türev ürünlerinin rayiç de¤erleri 78.926 TL’dir.

MUY yürürlü¤e girmeden önce, Banka vadeli döviz al›m-sat›m, para ve faiz swap al›m-sat›m
sözleflmelerini naz›m hesaplarda izlemekte gelir-gider reeskontlar›n› do¤rusal yönteme göre
hesaplayarak kay›tlar›na yans›tmaktayd›.

V. F‹NANSAL ARAÇLARIN NETLEfiT‹R‹LMES‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

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. FA‹Z GEL‹R VE G‹DER‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

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 KOM‹SYON GEL‹R VE G‹DERLER‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

Tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilen baz› bankac›l›k ifllemleriyle ilgili ücret gelirleri haricindeki
ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri esas olarak tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilmektedir.
Di¤er kredi kurum ve kurulufllar›na ödenen kredi ücret ve komisyon giderleri 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. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DE⁄ERLERE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

Al›m - sat›m amaçl› menkul de¤erler piyasada k›sa dönemde oluflan fiyat ve benzeri unsurlardaki
dalgalanmalardan kar sa¤lama amac›yla elde edilen, veya elde edilme nedeninden ba¤›ms›z olarak,
k›sa dönemde kar sa¤lamaya yönelik bir portföyün parças› olan menkul de¤erlerdir. 

Al›m sat›m amaçl› menkul de¤erler, bilançoya, ilk olarak ifllem maliyetleri de dahil olmak üzere
maliyet de¤erleri ile yans›t›lmakta ve kayda al›nmalar›n› müteakiben rayiç de¤erleri ile de¤erlemeye
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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 kar/zarar hesaplar›na dahil
edilmektedir. Al›m sat›m amaçl› menkul de¤erlerin elde tutulmas› esnas›nda kazan›lan faizler
öncelikle faiz gelirleri içerisinde ve elde edilen kar paylar› temettü gelirleri içerisinde
gösterilmektedir; bu flekilde kay›tlara yans›t›lan "Faiz gelirleri" ilgili k›ymetlerin vadelerinden önce
sat›lmalar› s›ras›nda Tek Düzen Hesap Plan› gere¤ince "Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr›" hesab›na
aktar›lmaktad›r.

SATIfi VE GER‹ ALIfi ANLAfiMALARI VE MENKUL DE⁄ERLER‹N ÖDÜNÇ VER‹LMES‹ ‹fiLEMLER‹NE
‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

Tekrar geri al›mlar›n› öngören anlaflmalar çerçevesinde sat›lm›fl olan menkul k›ymetler ("Repo") 1
fiubat 2002 tarihinden itibaren bilançoda takip edilmektedir. Repoya konu olan menkul k›ymetler
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 gider reeskontu hesaplanmaktad›r.  

Geri sat›m taahhüdü ile al›nm›fl menkul k›ymetler ("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. 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle
Banka’n›n ters repo ifllemi bulunmamaktad›r. 

Banka’n›n herhangi bir flekilde ödünce konu edilmifl menkul de¤eri bulunmamaktad›r. 

VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DE⁄ERLER VE SATILMAYA HAZIR MENKUL DE⁄ERLERE
‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

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› flekli ilgili varl›klar›n Banka yönetimi
taraf›ndan sat›nalma 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›nmakta ve kayda al›nmay› müteakiben
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"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 tablosunda 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 ve bu nedenle de ayr›lan herhangi bir karfl›l›k bulunmamaktad›r. 

MUY yürürlü¤e girmeden önce "Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler" ba¤l› menkul de¤erler
içinde s›n›fland›r›lmakta ve "‹ç verim oran› yöntemi" kullan›larak iskonto edilmifl bedelleri ile
de¤erlenmekteydiler.

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
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.

BANKA KAYNAKLI KRED‹LER VE ALACAKLAR ‹LE AYRILAN ÖZEL VE GENEL KARfiILIKLARA ‹L‹fiK‹N
AÇIKLAMALAR :

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, yönetimin 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 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"i de dikkate alarak  özel ve genel karfl›l›k ay›rmaktad›r.
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›nda
yans›t›lmaktad›r. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal ifllemler tamamland›ktan sonra
kay›tlardan silinmektedir.

XI.
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XII. fiEREF‹YE VE D‹⁄ER MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

31 Aral›k 2002 ve 2001 tarihleri itibariyle mali tablolara yans›t›lmas› gereken flerefiye kalemi yoktur.

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 olan befl y›l 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.

Banka, muhasebe tahminlerinde, amortisman süresi, amortisman yöntemi veya kal›nt› de¤er
bak›m›ndan cari dönemde veya sonraki dönemlerde önemli etkileri olmas› beklenen de¤ifliklikler
beklememektedir. 

Devam eden bilgisayar yaz›l›mlar› ile ilgili maliyetler ve bilgisayar yaz›l›mlar›n› gelifltirici harcamalar
ilgili bilgisayar yaz›l›mlar›n›n orjinal 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.

XIII. MADD‹ DURAN VARLIKLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

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. Tahmin edilen ekonomik ömürler afla¤›daki
gibidir:

Binalar 50 y›l
Büro makina, mobilya mefruflat ve tafl›tlar 5 y›l

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. 

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.

AKBANK T.A.Þ.
31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE OLMAYAN 
MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA VE DÝPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirasý (TL) olarak TL�nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade edilmiþtir.)
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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.  

Maddi duran varl›klar›n üzerinde rehin, ipotek ve di¤er tedbirler veya bunlar›n al›m› için verilen
taahhütler ya da bunlar üzerindeki tasarruf haklar›n›n kullan›lmas›n› s›n›rlayan baflkaca bir husus
mevcut de¤ildir.

Banka, maddi duran varl›klara iliflkin olarak muhasebe tahminlerinde  veya sonraki dönemlerde
önemli bir etkisi olmas› beklenen de¤ifliklikler beklememektedir.

XIV. K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

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. KARfiILIKLAR VE fiARTA BA⁄LI YÜKÜMLÜLÜKLERE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

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. 
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XVI. ÇALIfiANLARIN HAKLARINA ‹L‹fiK‹N YÜKÜMLÜLÜKLERE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

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. 

K›dem ve ihbar tazminatlar›ndan do¤an yükümlülükler için, MUY 10’na 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› %9,64’tür. 

Banka’n›n 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle bilanço tarihinden itibaren 12 aydan daha uzun sürede
sözleflme süresi dolacak belirli süreli sözleflme ile istihdam edilen çal›flanlar› bulunmamaktad›r.

Banka çal›flanlar› 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesine göre kurulmufl olan
"Akbank T.A.fi. Tekaüt Sand›¤› Vakf› ("Tekaüt Sand›¤›")"n›n üyesidir. Tekaüt Sand›¤›’n›n 31 Aral›k 2002
tarihi itibariyle haz›rlanan teknik mali tablolar› Sigorta Murakebe Kanunu’nun 38. maddesi ve bu
maddeye istinaden ç›kar›lan "Aktüerler Yönetmeli¤i" hükümlerine göre aktüerler siciline kay›tl› bir
aktüer taraf›ndan denetlenmifltir. 28 Ocak 2003 tarihli denetim raporu sonucuna göre Tekaüt
Sand›¤›’n›n teknik mali tablolar›nda "Fiili veya teknik aç›k" tespit edilmemifltir.

XVII. VERG‹ UYGULAMALARINA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

29 Temmuz 1998 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan 4369 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu uyar›nca 1
Ocak 1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oran› fon dahil olmak üzere %33
olarak uygulanmaktad›r.

Kar da¤›t›m› yap›lmad›¤› sürece yukar›da belirtilen %33 oran›ndaki kurumlar vergisi d›fl›nda ayr›ca
stopaj hesaplanmayacakt›r. Kâr›n da¤›t›lmas› halinde ise da¤›t›lan kâr üzerinden belirli oranlarda
stopaj hesaplanmaktad›r. Yap›lan kâr da¤›t›mlar› ilgili flirketin halka aç›k olmas› durumunda %5,5,
halka aç›k olmamas› durumunda ise %16,5 oran›nda stopaja tabidir. Söz konusu stopaj da¤›t›ma konu
tutar üzerinden mahsup edilerek vergi idaresine ödenmektedir. Kâr›n sermayeye ilave edilmesi hali
kâr da¤›t›m› say›lmamaktad›r ve stopaj uygulamas›na tabi de¤ildir.

Türkiye’de kurulu flirketlerden elde edilen temettü gelirleri d›fl›nda, kurumlar vergisinden istisna
tutulan gelirler %16,5 veya %19,8 oran›nda stopaja tabidir.

Banka üçer ayl›k mali tablolar› üzerinden %25 oran›nda geçici vergi hesaplamaktad›r. Hesaplanan
geçici vergi o dönemi izleyen ikinci ay›n 15inci günü sonuna kadar, o y›l›n kurumlar vergisi
yükümlülü¤ünden mahsup edilmek üzere ödenmektedir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar en fazla 5 y›l ileriye
tafl›nabilmekte ve kurumlar vergisi matrah›ndan indirilebilmektedir.

Banka, uygulanan muhasebe politikalar› ve de¤erleme esaslar› ile vergi mevzuat› aras›ndaki
"Zamanlama farklar›"ndan do¤an farklar için ertelenmifl vergi hesaplamakta ve
muhasebelefltirmektedir.

AKBANK T.A.Þ.
31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE OLMAYAN 
MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA VE DÝPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirasý (TL) olarak TL�nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade  edilmiþtir.)
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XVIII. BORÇLANMALARA ‹L‹fiK‹N ‹LAVE AÇIKLAMALAR :

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
kârfl› çeflitli riskten korunma teknikleri uygulanmaktad›r.

Hisse senedine dönüfltürülebilir tahvil ihraç edilmemifltir. 

XIX. ÖDENM‹fi SERMAYE VE H‹SSE SENETLER‹ STO⁄UNA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

Hisse senedi ihrac› ile ilgili ifllem maliyetleri gider olarak muhasebelefltirilmektedir. 

Hisse senetleriyle ilgili kâr paylar› Banka’n›n Genel Kurul’u taraf›ndan tespit edilmektedir. Mali
tablolar›n yay›mland›¤› tarih itibariyle henüz Genel Kurul toplant›s› yap›lmam›flt›r.  

XX. AVAL VE KABULLERE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

Aval ve kabuller Banka’n›n olas› borç taahhütleri olarak "Bilanço d›fl› yükümlülükler" aras›nda
gösterilmektedir. Aktif kârfl›l›¤› bir yükümlülük olarak gösterilen aval ve kabuller bulunmamaktad›r. 

XXI. DEVLET TEfiV‹KLER‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

Banka’n›n 31 Aral›k 2002 ve 2001 tarihleri itibariyle alm›fl oldu¤u devlet teflvikleri bulunmamaktad›r. 

XXII. MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMEL‹⁄‹’N‹N ‹LK KEZ UYGULANMASI ‹LE ‹LG‹L‹ DÜZELTMELER :

Banka MUY ve buna iliflkin tebli¤leri yürürlü¤e girdikleri tarihten itibaren uygulamaya bafllam›flt›r.
"Mali Tablolar›n Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine ‹liflkin Muhasebe Standard›" ("MUY
14") 1 Temmuz 2002 tarihi itibariyle; di¤er tebli¤ler ise 1 Ekim 2002 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmifltir
ve uygulanmaya bafllanm›flt›r. MUY hükümleri gere¤ince, Banka, MUY tebli¤lerinin bir önceki hesap
dönemi olan  31 Aral›k 2001 tarihine ait  mali tablolar üzerindeki etkilerini hesaplam›flt›r. Bunun için 1
Ekim 2002 tarihinden itibaren yürürlü¤e girmifl olan MUY tebli¤leri 31 Aral›k 2001 tarihli mali tablolara
uygulanm›fl ve mevcut mali tablolara göre ortaya ç›kan farklar hesaplanm›flt›r. Söz konusu farklar, 31
Aral›k 2002 tarihi itibariyle haz›rlanan mali tablolar›n aç›l›fl kay›tlar›yla iliflkilendirilmesini teminen
"Özkaynaklar" içindeki  "Geçmifl y›llar kâr veya zararlar›"  hesab› içinde muhasebelefltirmifltir. 
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1 Ekim 2002 tarihinden itibaren yürürlü¤e girmifl olan MUY tebli¤lerinin ilk kez uygulanmas› ile ilgili
olarak "Geçmifl y›llar kâr veya zararlar›" hesab› içinde muhasebelefltirilen tutarlar afla¤›da
belirtilmifltir; tüm tutarlar vergi etkisi sonras› net olarak gösterilmifltir :

Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler de¤erleme fark› (260)
Krediler ve plasmanlar de¤erleme fark› (5.354)
Mevduat ve di¤er borçlanmalar de¤erleme fark› 1.668
Hazine Müsteflarl›¤›’n›n takas ifllemi yoluyla elde edilen

menkul k›ymetlerin Eurobond fiyatlar›yla de¤erlendirilmesinden
kaynaklanan ertelenmifl vergi fark› (84.161)

Di¤er (1.466)

Toplam (89.573)

Yukar›daki ilk üç maddede yer alan "De¤erleme fark›" önceki dönemlerde "Do¤rusal faiz yöntemi"ne
göre de¤erlendirilen ilgili kalemlerin cari dönemde "Finansal araçlar›n muhasebelefltirilmesi
standard›" ile ilgili MUY tebli¤i uyar›nca "Etkin faiz (iç verim) oran› yöntemi"ne göre de¤erlemesinden
kaynaklanan fark› ifade etmektedir.

XXIII. "GEÇM‹fi YIL ZARARI"NIN MAHSUBU ‹fiLEM‹ :

Banka’n›n 31 Aral›k 2001 tarihli bilançosunda yer alan "Zarar"  Banka Genel Kurul’unun ald›¤› karar ve
BDDK’n›n bu konuyla ilgili 29 Temmuz 2002 tarihli ve DZM. 2/25-8760 say›l› yaz›s›na istinaden  s›ras›yla,
"Kanuni yedek akçeler", "‹htiyari yedek akçeler" ve "Ödenmifl sermayenin enflasyona göre
düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedekleri"nden mahsup edilerek s›f›rlanm›flt›r.

XXIV. SINIFLANDIRMALAR :

31 Aral›k 2002 tarihli mali tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lamas› için 31 Aral›k 2001 tarihli mali
tablolar üzerinde baz› s›n›fland›rma ifllemleri yap›lm›flt›r.

AKBANK T.A.Þ.
31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE OLMAYAN 
MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA VE DÝPNOTLAR 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirasý (TL) olarak TL�nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade edilmiþtir.)
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - BANKA’NIN MAL‹ BÜNYES‹NE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

I. F‹NANSAL ARAÇLARIN KULLANIM STRATEJ‹S‹ VE YABANCI PARA C‹NS‹NDEN ‹fiLEMLERE ‹L‹fiK‹N 
AÇIKLAMALAR :

Banka’n›n temel faaliyet alan› bireysel 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
kapsayan bankac›l›k faaliyetlerini kapsamaktad›r. Banka, faaliyetlerinin do¤as› gere¤i finansal araçlar›
yo¤un olarak kullanmaktad›r. Banka ana fonlama kayna¤› olarak çeflitli vade dilimlerinde mevduat
kabul etmekte ve bu yolla toplad›¤› kaynaklar› yüksek getirisi olan ve kaliteli finansal aktiflerde
de¤erlendirmektedir. Mevduat d›fl›nda Banka’n›n en önemli fon kaynaklar› özkaynaklar ve yurtd›fl›
finansal kurumlardan sa¤lanan,  genelde orta ve uzun vadeli kredilerdir. Banka, kulland›¤› kaynaklar›n
ve çeflitli finansal aktiflere yap›lan plasmanlar›n risk ve getiri aç›s›ndan dengesini kurarak, riskleri
azaltan ve kazançlar› yüksek tutan etkin bir aktif-pasif yönetimi stratejisi takip etmektedir. Bunun
gere¤i olarak uzun vadeli plasmanlar›n daha yüksek faiz oran› tafl›mas› hususuna özellikle dikkat
edilmektedir. Banka’n›n vadesi gelen tüm yükümlülüklerini karfl›layacak likiditesi mevcuttur. Likidite
yönetiminde aktif ve pasiflerin vade yap›lar›n›n dikkate al›nmas› esast›r. Aktif-pasif yönetiminin temel
hedefi Banka’n›n likidite riski, faiz oran› riski, döviz kuru riski ve kredi riskini belli s›n›rlar dahilinde
tutmak;  ayn› zamanda kârl›l›¤› art›rmak ve Banka’n›n özkaynaklar›n› güçlendirmektir. Banka’n›n aktif-
pasif yönetimi "Aktif-Pasif Komitesi ("APKO")" taraf›ndan Banka Üst Düzey Risk Komitesi’nce belirtilen
risk limitleri dahilinde yürütülmektedir.

Krediler ve menkul k›ymetlere yap›lan plasmanlar vade yap›lar› ve piyasa koflullar› çerçevesinde
Banka’n›n faaliyet alanlar› için hesaplanan ortalama getirinin üzerinde getiri elde edilen alanlard›r.
Bankalara yap›lan plasmanlar likidite yönetimi aç›s›ndan daha k›sa vadeli ve genelde daha düflük
getirilidirler.

Banka, para ve sermaye piyasalar›ndaki k›sa vadeli kur, faiz ve fiyat hareketleri karfl›s›nda, belirlenen
s›n›rlamalar dahilinde ve piyasa koflullar›na göre çeflitli pozisyonlar alabilmektedir. Banka Üst Düzey
Risk Komitesi söz konusu pozisyonlar› sürekli olarak izlemekte ve günün koflullar›na uygun olarak
uygulad›¤› limitleri güncellemektedir.

Banka sat›lmaya haz›r ve di¤er portföylerdeki yabanc› para cinsinden sermaye araçlar› ve di¤er yabanc›
para cinsi ifllemler dolay›s›yla maruz kald›¤› kur risklerini yabanc› para aktif ve pasiflerin genel
dengesini kuran riskten korunma yap›land›rmalar›yla  ve çeflitli türev araçlar vas›tas›yla
karfl›lamaktad›r ve kontrol etmektedir. Banka’n›n yabanc› ifltiraklerindeki ve ba¤l› ortakl›klar›ndaki net
yat›r›mlar›n›n kur riskinden korunma yollar› da ayn› do¤rultuda gerçeklefltirilmektedir.

Faiz oran›ndan kaynaklanan risklere karfl› uygulanan riskten korunma yöntemleri esas olarak sabit ve
de¤iflken faizli aktif ve pasifleri vade yap›lar›n› da dikkate alan bir dengede tutmak fleklindedir.

Banka’n›n risk yönetimi ile ilgili detayl› aç›klamalar bu bölümdeki III, IV, V, VI ve VII no’lu dipnotlarda
verilmektedir.

II. SERMAYE YETERL‹L‹⁄‹ STANDART ORANINA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

Banka’n›n sermaye yeterlili¤i standart oran› %39,07’dir. Bu oran ilgili mevzuatta belirlenen asgari oran
olan %8’in oldukça üzerindedir.

a.



73

AKBANK T.A.Þ.
31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE OLMAYAN 
MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA VE DÝPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirasý (TL) olarak TL�nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade  edilmiþtir.)

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) 16.408.077 1.306.407 77.907 4.592.148

Nakit De¤erler 239.019 328 - - 
Bankalar 912 1.306.079 - 737
Bankalararas› Para Piyasas› 1.892.207 - - - 
Ters Repo ‹fllemlerinden Alacaklar - - - - 
Zorunlu Karfl›l›klar 1.305.071 - - - 
Özel Finans Kurumlar› - - - - 
Krediler 2.175.076 - 77.907 4.029.866
Takipteki Alacaklar (Net) - - - - 
‹fltirak, Ba¤l› Ortakl›k ve Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler 5.385.544 - - 23.287
Muhtelif Alacaklar - - - 47.228
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler (Net) 675.017 - - - 
Finansal Kiralama Amaçl› Varl›klar için Verilen Avanslar - - - - 
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Alacaklar - - - - 
Finansal Kiralama Konusu Varl›klar (Net) - - - - 
Sabit K›ymetler (Net) - - - 475.240
Di¤er Aktifler 4.735.231 - - 15.790

Bilanço D›fl› Kalemler 1.603.139 882.902 2.817.153 76.054
Garanti ve Kefaletler 89 749.482 140.557 1.544
Taahhütler - - 2.675.618 - 
Di¤er Naz›m Hesaplar - - - - 
Türev Finansal Araçlar ile ‹lgili ‹fllemler - 48.387 - 1.091
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar› 1.603.050 85.033 978 73.419
Risk A¤›rl›¤› Verilmemifl Hesaplar - - - - 

Toplam Risk A¤›rl›kl› Varl›klar 18.011.216 2.189.309 2.895.060 4.668.202

d. Sermaye yeterlili¤i standart oran›na ("SYR") iliflkin özet bilgi :

Cari Dönem Önceki Dönem
Toplam Risk A¤›rl›kl› Varl›klar ("RAV") (*) 7.617.959 7.208.137
Özkaynak 2.976.582 2.451.587
Özkaynak/RAV (SYR (%)) 39,07 34,01

(*) Cari döneme iliflkin Risk A¤›rl›kl› Varl›klar toplam›na "Piyasa Riskine Esas Tutar›n Hesapland›¤› Matrah" olan 
1.064.365 TL dahildir.
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e. Özkaynak kalemlerine iliflkin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
ANA SERMAYE
Ödenmifl Sermaye 816.000 800.000

Nominal Sermaye 816.000 800.000
Sermaye Taahhütleri (-) - -

Ödenmifl Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden 
Kaynaklanan Sermaye Yedekleri 1.729.000 2.858.041

Hisse Senedi ‹hraç Primleri ve ‹ptal Kârlar› - -
Yasal Yedekler - 795.181

I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) - 479.125
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) - 316.056
Özel Kanunlar Gere¤i Ayr›lan Yedek Akçe - -

Statü Yedekleri - -
Ola¤anüstü Yedekler - 1.198.965

Genel Kurul Karar› Uyar›nca Ayr›lan Yedek Akçe - 1.198.965
Da¤›t›lmam›fl Kârlar - -
Birikmifl Zararlar - -
Yabanc› Para Sermaye Kur Fark› - -

Kâr 685.448 -
Dönem Kâr› 685.448 -
Geçmifl Y›llar Kâr› - -

Zarar (-) - (3.017.614)
Dönem Zarar› - (19.646)
Geçmifl Y›llar Zarar› - (2.997.968)

Ana Sermaye Toplam› 3.230.448 2.634.573
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 30.533 37.791
Muhtemel Riskler ‹çin Ayr›lan Serbest Karfl›l›klar - -
Al›nan Sermaye Benzeri Krediler 2.651 3.428
Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu 18.490 -

‹fltirakler ve Ba¤l› Ortakl›klardan (4.875) -
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 23.365 -
Yap›sal Pozisyona Konu Edilen Menkul De¤erler De¤er Art›fl› - -

Katk› Sermaye Toplam› 51.674 41.219
ÜÇÜNCÜ KUfiAK SERMAYE - -
SERMAYE 3.282.122 2.675.792
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SERMAYEDEN ‹ND‹R‹LEN DE⁄ERLER 305.540 224.205

Ana Faaliyet Konular› Para ve Sermaye Piyasalar› ile Sigortac›l›k Olan ve
Bu Konudaki Özel Kanunlara Göre Izin 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› 291.436 207.133
Özel Maliyet Bedelleri 8.764 10.984
‹lk Tesis Bedelleri - -
Peflin Ödenmifl Giderler 5.340 6.088
‹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) - -
Aktiflefltirilmifl Giderler - -
Toplam Özkaynak 2.976.582 2.451.587

III. KRED‹ R‹SK‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

Kredi riski, Banka’n›n taraf oldu¤u sözleflmelerde karfl› taraflar›n yükümlülüklerini yerine
getirememe riskidir. Banka kredilendirme ifllemlerinde kredi riskini risk s›n›rland›rmas›na tabi tutmak
amac›yla karfl› taraflara kredi limitleri belirlemekte ve bu limitlerin ötesinde kredi tahsisi
yapmamaktad›r. Kredi limitleri her bir bireysel müflteri, flirket, flirketler grubu, risk gruplar› için ürün
baz›nda ayr› ayr› belirlenmektedir. Kredi limitleri belirlenirken müflterilerin mali gücü, ticari
kapasiteleri, sektörleri, co¤rafi bölgeleri, sermaye yap›lar› gibi bir çok kriter bir arada
de¤erlendirilmektedir. Müflterilerin mali yap›lar›n›n incelenmesi, ilgili mevzuat uyar›nca al›nan hesap
durumu belgeleri ve di¤er bilgilere dayan›larak yap›lmaktad›r. Genel ekonomik geliflmelerin
de¤erlendirilmesi ve müflterilerin mali bilgilerinde ve ifllerinde meydana gelen de¤iflikliklerin
izlenmesi neticesinde daha önce belirlenen kredi limitleri sürekli olarak revize edilmektedir. Kredi
limitleri için müflteri baz›nda belirlenen cins ve tutarda teminatlar sa¤lanmaktad›r. 

Kredilendirme ifllemlerinde ürün ve müflteri baz›nda belirlenen limitler esas al›nmakta, risk ve limit
bilgileri sürekli olarak kontrol edilmektedir. 

Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmesi ve benzeri di¤er sözleflmeler cinsinden tutulan pozisyonlar›
üzerinde kredi riski ve piyasa risklerine karfl› tesis edilmifl risk kontrol limitleri bulunmaktad›r.

Özellikle döviz ve faiz oranlar›ndaki dalgalanmalardan kaynaklanabilecek kredi risklerini karfl›lamak
ve kontrol etmek amac›yla gerekti¤inde vadeli ifllemler de gerçeklefltirilmektedir.

Banka tazmin edilen gayrinakdi kredileri vadesi geldi¤i halde ödenmeyen krediler ile ayn› risk
a¤›rl›¤›na tabi tutmaktad›r. Kredi riski, nakit ve gayrinakit her türlü karfl› taraf riski tafl›yan sözleflmeler
ve pozisyonlar için genifl kapsaml› olarak tan›mlanmakta ve yönetilmektedir.

Yenilenen ve yeniden itfa plan›na ba¤lanan krediler Banka taraf›ndan Banka’n›n kredi risk yönetimi ve
takibi ilkelerine göre izlemeye al›nmaktad›r. ‹lgili müflterinin finansal durumu ve ticari faaliyetleri
sürekli analiz edilmekte ve yenilenen plana göre anapara ve faiz ödemelerinin yap›l›p yap›lmad›¤› ilgili
birimler taraf›ndan takip edilmektedir.

AKBANK T.A.Þ.
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a.

b.

c.

d.
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Banka’n›n risk yönetim anlay›fl› çerçevesinde uzun vadeli taahhütlerin k›sa vadeli taahhütlere oranla
daha fazla kredi riskine maruz kald›¤› kabul edilmekte ve uzun vadeli riskler için risk limiti belirleme,
teminatland›rma gibi hususlar k›sa vadeli risklere oranla daha genifl kapsaml› olarak ele al›nmaktad›r.

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. 

Banka, ulusal ve uluslararas› bankac›l›k piyasas›nda aktif bir kat›l›mc› olarak di¤er finansal kurumlar›n
finansal faaliyetleri ile birlikte de¤erlendirildi¤inde önemli ölçüde kredi riskine maruz de¤ildir.
Banka’n›n bilançosundan da görülece¤i üzere, takipteki kredilerin toplam kredilere oran› %1,8 gibi çok
düflük bir seviyededir ve bunlar›n tamam› için %100 karfl›l›k ayr›lm›flt›r. 

f. 1. Banka’n›n ilk büyük 100 nakdi kredi müflterisinden olan alaca¤›n›n toplam nakdi krediler portföyü
içindeki pay› %83’tür. 

2. Banka’n›n ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müflterisinden olan alaca¤›n›n toplam gayrinakdi krediler
portföyü içindeki pay› %75’tir. 

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› %25’tir.

g. Bankaca üstlenilen kredi riski için ayr›lan genel karfl›l›k tutar› 30.533 TL’dir.

h. Co¤rafi bölgeler itibariyle bilgiler :

Varl›klar Yükümlülükler *** Gayrinakdi Sermaye Net Kar

Krediler Yat›r›mlar›

Cari Dönem
Yurtiçi 22.604.745 16.974.621 1.671.926 163.879 638.775
Avrupa Birli¤i Ülkeleri 881.011 3.871.490 47.395 143.219 18.801
OECD Ülkeleri* 51.451 82.776 - - -
K›y› Bankac›l›¤› Bölgeleri 56.623 - - - 27.872
ABD, Kanada 550.892 249.626 4.072 - -
Di¤er Ülkeler 739 25.108 59.949 - -
Da¤›t›lmam›fl Varl›klar/Yükümlülükler** - - - - -

Toplam 24.145.461 21.203.621 1.783.342 307.098 685.448
Önceki Dönem

Yurtiçi 19.588.187 15.250.709 1.545.457 123.313 (28.766)
Avrupa Birli¤i Ülkeleri 2.243.585 4.327.304 18.549 94.442 20.972
OECD Ülkeleri* 30.802 - 12.846 - -
K›y› Bankac›l›¤› Bölgeleri 17.230 - - - (11.852)
ABD, Kanada 173.034 68.747 10.115 - -
Di¤er Ülkeler 10.740 - 31.902 - -
Da¤›t›lmam›fl Varl›klar/Yükümlülükler** - - - - -

Toplam 22.063.578 19.646.760 1.618.869 217.755 (19.646)

* 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.

e.
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i. Sektörlere göre nakdi kredi da¤›l›m› :

Cari Dönem Önceki Dönem
TL (%) YP (%) TL (%) YP (%)

Tar›m 7.054 0,60 4.887 0,10 3.640 0,36 20.725 0,39

Çiftçilik ve Hayvanc›l›k 5.643 0,48 4.887 0,10 3.181 0,31 20.705 0,39

Ormanc›l›k 1.213 0,10 - - 205 0,02 - -

Bal›kç›l›k 198 0,02 - - 254 0,03 20 -

Sanayi 246.247 20,90 1.030.849 20,19 311.160 30,99 631.028 11,94

Madencilik ve Taflocakç›l›¤› 2.598 0,22 2.941 0,06 813 0,08 12,224 0,23

‹malat Sanayi 242.894 20,62 1.022.924 20,03 307.408 30,62 610.568 11,55

Elektrik, Gaz, Su 755 0,06 4.984 0,10 2.939 0,29 8.236 0,16

‹nflaat 6.796 0,58 73.877 1,45 5.163 0,51 93.505 1,77

Hizmetler 141.574 12,02 2.038.132 39,93 176.712 17,60 2.080.173 39,35

Toptan ve Perakende Ticaret 90.030 7,64 768.095 15,04 136.268 13,57 276.501 5,23

Otel ve Lokanta Hizmetleri 2.011 0,17 10.010 0,20 981 0,10 8.459 0,16

Ulaflt›rma ve Haberleflme 3.836 0,33 582.245 11,41 4.072 0,41 857.054 16,21

Mali Kurulufllar 39.427 3,35 654.172 12,82 13.474 1,34 638.911 12,09

Gayrimenkul ve Kira. Hizm. 94 0,01 - - 97 0,01 - -

Serbest Meslek Hizmetleri 1.871 0,16 9.361 0,18 15.541 1,55 4.416 0,08

E¤itim Hizmetleri 411 0,03 - - 843 0,08 - -

Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler 3.894 0,33 14.249 0,28 5.436 0,54 294.832 5.58

Di¤er 776.544 65,90 1.956.889 38,33 507.469 50,54 2.460.864 46,55

Toplam 1.178.215 100,00 5.104.634 100,00 1.004.144 100,00 5.286.295 100,00

IV. P‹YASA R‹SK‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

Banka kur riski ve faiz oran› risklerini piyasa riskini oluflturan en önemli iki bileflen olarak
de¤erlendirmektedir. Banka Üst Düzey Risk Komitesi piyasa riski ile ilgili olarak limitler
belirlemektedir ve piyasa koflullar›na göre limitler sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Belirlenen
limitlerin uygulanmas› yetki s›n›rland›rmalar›na tabi tutulmakta ve böylece kontrol etkinli¤i
art›r›lmaktad›r. Piyasa riski menkul k›ymetler portföyü baz›nda ve Banka’n›n kur riskini de içerecek
flekilde günlük ve haftal›k olarak ölçülmekte ve Banka Üst Düzey Risk Komitesi’ne raporlanmaktad›r.
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 Metod ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi"ne göre piyasa riski hesaplamas›n›n ayr›nt›lar›n›
göstermektedir.

AKBANK T.A.Þ.
31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE OLMAYAN 
MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA VE DÝPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirasý (TL) olarak TL�nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade  edilmiþtir.)
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31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE OLMAYAN 
MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA VE DÝPNOTLAR
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Tutar
Faiz Oran› Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü - Standart Metot 76.256

Genel Piyasa Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü 76.256
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 1
Genel Piyasa Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü 1
Spesifik Risk ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü -
Hisse Senedi Pozisyon Riskine Tabi Opsiyonlar ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü -

Kur Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü-Standart Metot 8.892
Sermaye Yükümlülü¤ü 8.892
Kur Riskine Tabi Opsiyonlar ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü -

Toplam Riske Maruz De¤er - ‹ç Model -
Piyasa Riskini Karfl›lamak ‹çin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülü¤ü (*)   85.149
Piyasa Riskine Maruz Tutar›n Hesapland›¤› Matrah (*) 1.064.365

(*) Bu bölümün II no’lu dipnotunda belirtilen "Sermaye yeterlili¤i standart oran›" kapsam›ndaki piyasa riskinin hesaplamas›nda

kullan›lan 1.064.365 TL’nin tümü de¤il ancak %8’ine isabet eden bölümü olan 85.149 TL maruz kal›nabilecek piyasa riskini temsil

etmektedir; 85.149 TL ayn› zamanda söz konusu riskin ortadan kald›r›lmas› için gereken minimum sermaye tutar›n› da ifade

etmektedir.

V. KUR R‹SK‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

Banka’n›n yabanc› para cinsinden ve yabanc› paraya endeksli aktifleri ile yabanc› para cinsinden
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› Üst Düzey Risk Komitesi taraf›ndan belirlenen limitler içerisinde tutmaktad›r.
Üst Düzey Risk Komitesi genel ekonomik durum ve piyasalardaki geliflmelere göre risk limitlerini
sürekli olarak gözden geçirmekte ve gerekli hallerde yeni limitler belirlemektedir. Söz konusu limitler
hem YP net genel pozisyon için hem de bu pozisyon içindeki  çapraz kur riski için ayr› ayr› belirlenmekte
ve takip edilmektedir. 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 Euro Yen
Bilanço de¤erleme kuru 1.655.000 TL 1.727.985 TL 13.923 TL

1. Günün Cari Döviz Al›fl Kuru 1.620.000 TL 1.690.470 TL 13.506 TL
2. Günün Cari Döviz Al›fl Kuru 1.645.000 TL 1.709.319 TL 13.702 TL
3. Günün Cari Döviz Al›fl Kuru 1.610.000 TL 1.661.842 TL 13.386 TL
4. Günün Cari Döviz Al›fl Kuru 1.620.000 TL 1.672.002 TL 13.455 TL
5. Günün Cari Döviz Al›fl Kuru 1.650.000 TL 1.695.540 TL 13.723 TL

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 : 1.564.800 TL 
Euro :  1.586.800 TL
Yen :      12.859 TL
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Banka’n›n kur riskine iliflkin bilgiler : (milyar TL) 

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. Bu nedenle afla¤›daki
tabloda gösterilen yabanc› para aktif toplam› ile bilançoda görülen yabanc› para aktif toplam› aras›nda
dövize endeksli varl›klar›n etkisi kadar fark bulunmaktad›r. Finansal ve ekonomik anlamda Banka’n›n
gerçek yabanc› para pozisyonunu afla¤›daki tablo göstermektedir.

EURO USD Yen Di¤er YP (*) Toplam
Cari Dönem 

Varl›klar
Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu, 
Yoldaki Paralar, Sat›n Al›nan Çekler) ve 
T.C. Merkez Bankas› 55.951 81.633 177 7.038 144.799
Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar 243.252 1.036.092 1.672 23.786 1.304.802
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler 371.799 2.163.060 - 33.325 2.568.184
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler 65 3.093.695 - - 3.093.760
Verilen Krediler 822.740 4.271.666 - 22.232 5.116.638
‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klardaki Yat›r›mlar 43.231 - - 99.988 143.219
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler - 644.765 - - 644.765
Maddi Duran Varl›klar - 26.513 - - 26.513
fierefiye - - - - -
Di¤er Varl›klar 657.596 1.938.290 2 2.894 2.598.782

Toplam Varl›klar 2.194.634 13.255.714 1.851 189.263 15.641.462

Yükümlülükler
Bankalararas› Mevduat 60.984 379.627 34 18.021 458.666
Döviz Tevdiat Hesab› 3.571.672 7.730.926 9.537 429.778 11.741.913
Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan Fonlar 25.267 3.180.196 - - 3.205.463
‹hraç Edilen Menkul De¤erler - - - - -
Muhtelif Borçlar 14.197 8.845 138 1.335 24.515
Di¤er Yükümlülükler 49.912 245.288 1.217 3.681 300.098

Toplam Yükümlülükler 3.722.032 11.544.882 10.926 452.815 15.730.655

Net Bilanço Pozisyonu (1.527.398) 1.710.832 (9.075) (263.552) (89.193)
Net Bilanço D›fl› Pozisyon

Türev Finansal Araçlardan Alacaklar 1.728.487 110.331 - 159.556 1.998.374
Türev Finansal Araçlardan Borçlar 26.255 1.803.127 - 9.307 1.838.689
Gayrinakdi Krediler 323.452 752.703 6.793 16.281 1.099.229

Önceki Dönem
Toplam Varl›klar 3.944.970 11.929.571 34.330 113.932 16.022.803
Toplam Yükümlülükler 3.938.932 11.459.285 11.107 350.837 15.760.161
Net Bilanço Pozisyonu 6.038 470.286 23.223 (236.905) 262.642
Bilanço D›fl›  Pozisyon 88.959 (185.922) (29.580) 132.222 5.679
Gayrinakdi Krediler 406.612 616.160 17.186 22.857 1.062.815

(*) Di¤er YP alt›nda gösterilen 189.263 TL tutar›ndaki toplam varl›klar›n 166.739 TL’si ‹ngiliz Sterlini, 18.570 TL’si ‹sviçre Frang›’d›r. 452.815 TL
tutar›ndaki toplam yükümlülüklerin 306.874 TL’si ‹ngiliz Sterlini, 74.259 TL’si ‹sviçre Frang›’d›r.

AKBANK T.A.Þ.
31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE OLMAYAN 
MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA VE DÝPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirasý (TL) olarak TL�nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade  edilmiþtir.)
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VI. FA‹Z ORANI R‹SK‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

Piyasalardaki faiz oranlar›n›n de¤ifliminin Banka’n›n faize duyarl› aktif ve pasif kalemleri üzerinde
oluflturabilece¤i de¤er art›fl veya azal›fllar› "Faiz oran› riski" olarak tan›mlanmaktad›r. Banka Üst
Düzey Risk Komitesi aktif ve pasif kalemlerin faiz duyarl›l›klar› ile ilgili limitler belirlemektedir. Faiz
duyarl›l›¤› haftal›k olarak ölçülmekte ve raporlanmaktad›r. Piyasalarda önemli dalgalanmalar
oldu¤unda ve baz› hallerde günlük olarak ve ifllem baz›nda analizler yap›lmaktad›r.

Banka faiz oran› riskine karfl› portföy baz›nda stratejiler uygulamaktad›r. Bu stratejiler ile piyasa faiz
oranlar›ndaki dalgalanmalar›n Banka’n›n kârl›l›¤›, finansal pozisyonlar› ve nakit ak›fllar› üzerindeki
etkileri azalt›lmaktad›r. Portföy ve vadeler baz›nda sabit faiz veya de¤iflken faiz uygulamas›, de¤iflken
faiz uygulamas›ndaki sabit marj›n uygun büyüklükte olmas›, k›sa ve uzun vadeli pozisyonlar›n faiz
yap›land›r›lmas›n›n farkl›laflt›r›lmas› gibi temel yöntemler dinamik bir flekilde uygulanmaktad›r.

a. Varl›klar›n, yükümlülüklerin ve bilanço d›fl› kalemlerin faize duyarl›l›¤› (Yeniden
fiyatland›rmaya kalan süreler itibariyle) :

1- Cari Dönem Sonu 1 Aya
Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1 Y›l ve Üzeri Faizsiz Toplam

Varl›klar
Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu, 
Yoldaki Paralar, Sat›n Al›nan Çekler) 
ve T.C. Merkez Bankas› - - - - - 240.259 240.259
Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan 
Alacaklar (*) 2.996.861 102.308 - - - 99.854 3.199.023
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler 619.890 987.168 356.174 2.329.581 442.387 11 4.735.211
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler - 978.019 2.053.352 2.354.173 - 7.625 5.393.169
Verilen Krediler 1.515.562 1.183.484 2.347.554 731.202 505.047 - 6.282.849
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul 
De¤erler - 30.252 644.765 - - - 675.017
Di¤er Varl›klar 1.662.816 173.662 1.018.647 226.866 32.920 812.120 3.927.031
Toplam Varl›klar 6.795.129 3.454.893 6.420.492 5.641.822 980.354 1.159.869 24.452.559

Yükümlülükler
Bankalararas› Mevduat (*) 675.864 164.849 40.146 1.635 - 56.391 938.885
Di¤er Mevduat 9.011.120 3.043.844 788.643 527.702 133.703 2.621.471 16.126.483
Muhtelif Borçlar - - - - - 54.457 54.457
‹hraç Edilen Menkul De¤erler - - - - - - -
Di¤er Mali Kurulufllardan 
Sa¤lanan Fonlar 1.373.095 1.123.442 352.121 311.188 59.456 - 3.219.302
Di¤er Yükümlülükler ve Özkaynaklar 165.035 76.021 15.819 154.170 18.582 3.683.805 4.113.432
Toplam Yükümlülükler ve
Özkaynaklar 11.225.114 4.408.156 1.196.729 994.695 211.741 6.416.124 24.452.559

Bilançodaki Faize Duyarl› Aç›k (4.429.985) (953.263) 5.223.763 4.647.127 768.613 (5.256.255) -
Bilanço D›fl› Faize Duyarl› Aç›k, Net (**) 19.178 28.058 (2.192) 18.379 - - 63.423
Toplam Faize Duyarl› Aç›k (4.410.807) (925.205) 5.221.571 4.665.506 768.613 (5.256.255) 63.423

(*) "Para piyasalar›" ile ilgili alacak ve borç bakiyeleri s›ras›yla varl›klar alt›nda "Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar" kalemine,
yükümlülükler alt›nda ise "Bankalararas› Mevduat" kalemine dahil edilmifltir. 
(**) 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. 
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2- Önceki Dönem Sonu 1 Aya 1 Y›l ve
Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay Üzeri Faizsiz Toplam

Varl›klar

Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu,

Yoldaki Paralar, Sat›n Al›nan Çekler) ve

T.C. Merkez Bankas› - - - - - 332.351 332.351

Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan

Alacaklar (*) 4.214.303 227.124 - - - 446.087 4.887.514

Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler 12 359.960 882.497 527.999 293.783 35 2.064.286

Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler - - - - - 7.469 7.469

Verilen Krediler 1.211.670 1.520.865 2.389.563 481.835 686.442 64 6.290.439

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul 

De¤erler 27.153 1.578.357 2.361.193 1.642.030 22.575 - 5.631.308

Di¤er Varl›klar 1.282.902 312.595 423.560 256.030 82.311 710.568 3.067.966

Toplam Varl›klar 6.736.040 3.998.901 6.056.813 2.907.894 1.085.111 1.496.574 22.281.333

Yükümlülükler

Bankalararas› Mevduat (*) 772.949 70.175 9.751 - - 5.228 858.103

Di¤er Mevduat 9.316.090 2.179.523 308.992 371.328 237.302 2.161.575 14.574.810

Muhtelif Borçlar - - - - - 46.528 46.528

‹hraç Edilen Menkul De¤erler - - - - - - -

Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan Fonlar 827.699 2.468.169 147.157 30.198 216 - 3.473.439

Di¤er Yükümlülükler ve Özkaynaklar 297.529 93.697 12.592 10.186 26.096 2.888.353 3.328.453

Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar 11.214.267 4.811.564 478.492 411.712 263.614 5.101.684 22.281.333

Bilançodaki Faize Duyarl› Aç›k (4.478.227) (812.663) 5.578.321 2.496.182 821.497 (3.605.110) -

Bilanço D›fl› Faize Duyarl› Aç›k, Net (**) 1.910 (3) 4.000 - - - 5.907

Toplam Faize Duyarl› Aç›k (4.476.317) (812.666) 5.582.321 2.496.182 821.497 (3.605.110) 5.907

(*) "Para piyasalar›" ile ilgili alacak ve borç bakiyeleri s›ras›yla varl›klar alt›nda "Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar"
kalemine, yükümlülükler alt›nda ise "Bankalararas› Mevduat" kalemine dahil edilmifltir.
(**) 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.

b. Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar› :

1- Cari Dönem Sonu EURO USD Yen TL
Varl›klar % % % %
Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki 
Paralar, Sat›n Al›nan Çekler) ve T.C. Merkez Bankas› 1,43 0,55 - 25,00
Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar 3,33 1,18 - 53,75
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler 9,32 9,00 - 51,42
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler - 8,49 - 55,23
Verilen Krediler 5,15 6,61 - 61,06
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler - 10,67 - 44,28

Yükümlülükler
Bankalararas› Mevduat 3,29 2,30 - 37,13
Di¤er Mevduat 3,77 2,74 - 45,48
Muhtelif Borçlar - - - - 
‹hraç Edilen Menkul De¤erler - - - -
Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan Fonlar 3,25 2,93 - 44,71

Yukar›daki tabloda yer alan ortalama faiz oranlar› de¤iflik vade dilimlerine uygulanan basit faiz oranlar›n›n ilgili vade dilimlerine
isabet eden anapara tutarlar›yla a¤›rl›kland›r›lmas› yoluyla hesaplanm›flt›r.

AKBANK T.A.Þ.
31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE OLMAYAN 
MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA VE DÝPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirasý (TL) olarak TL�nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade  edilmiþtir.)
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2- Önceki Dönem Sonu EURO USD Yen TL
Varl›klar % % % %
Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Sat›n Al›nan Çekler) ve T.C. Merkez Bankas› - - - 40,00
Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar 3,73 1,94 - 59,00
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler 9,72 10,41 - 63,79
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler - - - -
Verilen Krediler 7,41 8,51 - 77,90
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler 9,51 10,10 6,00 69,35

Yükümlülükler
Bankalararas› Mevduat 4,12 3,84 - 57,00
Di¤er Mevduat 3,80 3,00 - 44,13
Muhtelif Borçlar - - - -
‹hraç Edilen Menkul De¤erler - - - -
Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan Fonlar 3,69 4,06 - 50,90

Yukar›daki tabloda yer alan ortalama faiz oranlar› de¤iflik vade dilimlerine uygulanan basit faiz oranlar›n›n ilgili vade dilimlerine

isabet eden anapara tutarlar›yla a¤›rl›kland›r›lmas› yoluyla hesaplanm›flt›r.

VII. L‹K‹D‹TE R‹SK‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

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 tutmaktad›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. Banka Üst Düzey Risk
Komitesi likidite riski için farkl› kapsamlarda limitler belirlemifltir. Söz konusu limitler piyasa
koflullar›na göre sürekli gözden geçirilmekte ve gerekti¤inde yenilenmektedir. Likidite riski haftal›k
olarak ölçülmekte ve raporlanmaktad›r. Piyasalarda önemli dalgalanmalar oldu¤unda ve baz› hallerde
günlük olarak ve ifllem baz›nda analizler yap›lmaktad›r. 

Banka’n›n en önemli fon kaynaklar›, çok büyük ölçüde likit 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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Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi: 

Vadesiz (*) 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1 Y›l ve Toplam
Üzeri

Cari Dönem
Varl›klar
Nakit De¤erler (Kasa, Efektif   Deposu,
Yoldaki Paralar, Sat›n Al›nan Çekler) ve 
T.C. Merkez  Bankas› 240.259 - - - - 240.259
Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar 1.204.508 102.308 - - - 1.306.816
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler 64.052 698.506 456.904 2.493.942 1.021.807 4.735.211
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler 7.625 58.336 1.408.587 2.354.173 1.564.448 5.393.169
Verilen Krediler 1.033.351 817.109 953.642 1.430.717 2.048.030 6.282.849
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler - 4.068 26.184 - 644.765 675.017
Di¤er Varl›klar (**) 3.406.836 69.311 215.289 275.651 1.061.049 5.819.238
Toplam Varl›klar 5.956.631 1.749.638 3.060.606 6.554.483 6.340.099 24.452.559
Yükümlülükler
Bankalararas› Mevduat 262.710 164.849 40.146 1.635 - 469.340
Di¤er Mevduat 11.632.591 3.043.844 788.643 527.702 133.703 16.126.483
Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan  Fonlar 256.883 114.241 416.262 1.243.928 1.187.988 3.219.302
‹hraç Edilen Menkul De¤erler - - - - - -
Muhtelif Borçlar 54.457 - - - - 54.457
Di¤er Yükümlülükler (***) 729.483 74.794 263.943 158.923 3.355.834 4.582.977
Toplam Yükümlülükler 12.936.124 3.397.728 1.508.994 1.932.188 4.677.525 24.452.559
Net Likidite Aç›¤› (6.979.493) (1.648.090) 1.551.612 4.622.295 1.662.574 -
Önceki Dönem
Toplam Aktifler (**) 7.352.659 1.051.243 3.143.298 4.164.498 5.890.769 22.281.333
Toplam Yükümlülükler 12.901.611 2.690.528 700.981 1.772.154 4.216.059 22.281.333
Net Likidite Aç›¤› (5.548.952) (1.639.285) 2.442.317 2.392.344 1.674.710 -

NOT: ‹lgili tebli¤ gere¤ince "Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi" tablosunda format de¤iflikli¤i yap›lamad›¤›

için: 

(*) 1 aya kadar vadeye sahip kalemler "vadesiz" sütununda gösterilmifltir. Bu kalemlere iliflkin tutarlar cari dönem ve önceki

dönem için afla¤›da belirtilmifltir.

Cari Dönem Önceki Dönem
Varl›klar 2.202.046 5.393.956
Yükümlülükler 10.258.232 10.687.482

(**) ‹fltirakler, ba¤l› ortakl›klar, maddi ve maddi olmayan duran varl›klar toplam› yukar›daki tabloda "Toplam" sütununa dahil

edilmifl, ancak vade da¤›l›m› olarak hiç bir sütunda gösterilmemifltir; dolay›s›yla bu kalemler için di¤er sütunlar›n toplam›

"Toplam" sütununda belirtilen tutarlarla uyumlu de¤ildir. Bunlarla ilgili cari dönem ve önceki dönem tutarlar› s›ras›yla 791.102

TL ve 678.866 TL’dir. 

(***) Özkaynaklar 1 y›l ve üzeri sütununda gösterilmifltir.

VIII. F‹NANSAL VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹N RAY‹Ç DE⁄ER‹ ‹LE GÖSTER‹LMES‹NE ‹L‹fiK‹N 
AÇIKLAMALAR :

Vadeye kadar elde tutulan 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.

AKBANK T.A.Þ.
31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE OLMAYAN 
MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA VE DÝPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirasý (TL) olarak TL�nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade  edilmiþtir.)
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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 borçlara uygulanan piyasa faiz oranlar›n› kullanarak iskonto edilmifl
nakit ak›m›n›n bulunmas›yla hesaplan›r.

‹hraç edilen menkul de¤erlere iliflkin toplam rayiç de¤er, kote edilmifl piyasa fiyatlar›na dayanarak
hesaplan›r ve piyasa fiyat›n›n bulunmad›¤› yerde, kalan vade için cari getiriye dayanan iskonto edilmifl
nakit ak›fl modeli kullan›l›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¤erini göstermektedir. Defter de¤eri ilgili varl›k ve yükümlülüklerin elde etme
bedeli ve birikmifl faiz reeskontlar›n›n toplam›n› ifade etmektedir.

Defter De¤eri Rayiç De¤er
Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem

Finansal Varl›klar 8.435.102 9.182.978 8.435.102 9.182.379
Bankalar ve Di¤er Mali 
Kurulufllardan Alacaklar 1.307.151 2.719.078 1.307.151 2.719.078
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler (*) 6.015.950 7.469 6.015.950 7.469
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Menkul De¤erler 1.112.001 6.456.431 1.112.001 6.455.832

Finansal Yükümlülükler 20.033.807 19.084.072 20.033.807 19.084.072
Bankalararas› Mevduat 471.032 860.694 471.032 860.694
Di¤er Mevduat 16.272.167 14.686.466 16.272.167 14.686.466
Di¤er Mali Kurulufllardan
Sa¤lanan Fonlar 3.236.151 3.490.384 3.236.151 3.490.384
‹hraç Edilen Menkul De¤erler - - - - 
Muhtelif  Borçlar 54.457 46.528 54.457 46.528

(*) Menkul de¤erler aras›nda yer alan hazine bonosu ve devlet tahvillerinin baz›lar› ilk olarak 1 Ekim 2002 tarihinde yürürlü¤e

giren "Finansal araçlar›n muhasebelefltirilmesi standard›" ile ilgili MUY tebli¤i uyar›nca "Sat›lmaya haz›r menkul de¤erler"

olarak s›n›fland›r›ld›klar›ndan önceki dönem rakamlar›na bu k›ymetler dahil edilmemifllerdir. Önceki döneme iliflkin tutarlar

Banka’n›n sadece %10’undan daha düflük oranda pay sahibi oldu¤u kurulufllardaki hisse senetlerini ifade etmektedir.

IX. BAfiKALARININ NAM VE HESABINA YAPILAN ‹fiLEMLER, ‹NANCA DAYALI ‹fiLEMLERE ‹L‹fiK‹N 
AÇIKLAMALAR :

Banka müflterilerinin nam ve hesab›na al›m, sat›m, saklama, fon yönetimi hizmetleri vermektedir.
Banka inanca dayal› ifllem sözleflmeleri yapmamaktad›r.

X. FAAL‹YET BÖLÜMLER‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

Banka temel bankac›l›k hizmetlerinin yan›s›ra bireysel bankac›l›k, özel bankac›l›k, kurumsal
bankac›l›k, hazine ifllemleri ve uluslararas› bankac›l›k alanlar›nda faaliyette bulunmaktad›r. 

Bireysel bankac›l›k hizmetlerinde rekabetçi ve teknolojiyi yak›ndan takip eden yaklafl›m ile müflterileri
mevduat, tüketici kredileri, kredi kartlar›, sigorta ve varl›k yönetimi hizmetleri sunulmaktad›r.
Türkiye’nin en büyük flube a¤›na sahip bankalar›ndan birisi olarak bireysel bankac›l›k kapsam›nda
sunulan di¤er ürün ve hizmetler banka kartlar›, otomatik ödeme hizmetleri, döviz al›m-sat›m›, kiral›k
kasa hizmetleri, çek-senet, havale, yat›r›m ve telefon ve internet bankac›l›¤›n› kapsamaktad›r. 
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Özel bankac›l›k faaliyetleri kapsam›nda, bankac›l›k ve yat›r›m hizmetleri konusunda farkl› beklentileri
bulunan yüksek gelir grubundaki bireylere hizmet sunulmaktad›r. Özel bankac›l›k hizmetlerinde
müflterilerin tüm finansal ihtiyaçlar›n› gerek yurtiçi gerekse yurtd›fl›nda karfl›lamak, müflterilerin
gereksinimlerine en uygun finansal çözümler sunmak hedeflenmektedir.

Kurumsal bankac›l›k büyük ölçekli kurumsal müflterilere ve orta ve küçük ölçekli flirketlere finansal
çözümler ve bankac›l›k hizmetleri sunmaktad›r. Kurumsal ve ticari müflterilere sunulan hizmetler
aras›nda Türk Liras› ve döviz baz›nda iflletme kredisi, yat›r›m teflvik belgeli orta vadeli yat›r›mlar›n
finansman›, d›fl ticaretin finansman›, akreditif ve teminat mektuplar›, döviz al›m-sat›m›, kurumsal
finansman hizmetleri ile mevduat ve nakit yönetimi hizmetleri bulunmaktad›r. Ayr›ca müflteri
taleplerine göre özel haz›rlanm›fl tahsilat, ödeme, likidite ve bilgi yönetimini içeren nakit yönetimi
hizmetleri ile kurumsal müflterilerin çal›flma sermayesi yönetimine zaman›nda ve kal›c› çözümler
üretilmektedir. Yat›r›m bankac›l›¤› faaliyetleri kapsam›nda proje finansman› kredileri sa¤lanmaktad›r. 

Hazine ifllemleri yönetimi Hazine Bölümü taraf›ndan yürütülmektedir. Hazine Bölümü Türk Liras› Fon
Grubu, Döviz Fon Grubu, Pazarlama Grubu ve Özel Ürünler Grubu’ndan oluflmaktad›r. TL ve Döviz fon
yönetimi gruplar› taraf›ndan spot ve vadeli TL ve döviz al›m sat›m›, hazine bonosu, tahvil ve di¤er yurtiçi
ve yurtd›fl› "AAA" kredi notuna sahip menkul k›ymetlerin al›m sat›m ifllemleri yap›lmaktad›r.
Pazarlama grubu Banka’n›n flube a¤›ndan yararlanarak müflterilere bono, tahvil ile; riskten korunma
amaçl› swap, vadeli ifllemler ve opsiyon gibi türev ürünler pazarlamaktad›r. 

Uluslararas› bankac›l›k faaliyetleri Malta’daki bir, Almanya’daki yedi flubesi ve Paris’teki bir temsilcili¤i
arac›l›¤›yla ilgili Genel Müdürlük birimleri yönetiminde yürütülmektedir. Banka yaklafl›k 120 ülkede,
1.000’den fazla banka ile muhabir iliflkisi kurmufltur. Bu sayede müflterilere d›fl ticaret finansman›,
döviz ve TL "clearing" hizmetleri, havale hizmetleri sunulmaktad›r. Uluslararas› bankac›l›k uzun vadeli
fonlama sa¤lamak, ülke riskini yans›tan bir fiyat›n alt›nda fonlamaya olanak sa¤lamak, fonlama
kaynaklar›n›n çeflitlendirilmesi ve bu alanda uluslararas› yat›r›mc› baz›n›n oluflturulmas› hususlar›nda
önemli faaliyetler yürütmektedir.  

AKBANK T.A.Þ.
31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE OLMAYAN 
MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA VE DÝPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirasý (TL) olarak TL�nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade edilmiþtir.)
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BEfi‹NC‹ BÖLÜM - 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 ‹liflkin Bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
Vadesiz Serbest Tutar 912 57.860
Vadeli Serbest Tutar - -
Toplam 912 57.860

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¤erler iliflkin bilgiler :
Teminata verilen al›m sat›m amaçl› menkul de¤erler TL devlet tahvillerinden oluflmaktad›r.

Cari Dönem Önceki Dönem
TL YP TL YP

Hisse Senetleri - - - -
Bono, Tahvil ve Benzeri Menkul De¤erler (*) 331.618 155.490 - -
Di¤er - - - -

(*) Menkul de¤erler 1 Ekim 2002 tarihi itibariyle "Finansal araçlar›n muhasebelefltirilmesi standard›" ile ilgili MUY tebli¤i
gere¤ince yeni bir s›n›fland›rmaya tabi tutuldu¤undan "Önceki Dönem" ile ilgili bilgiler verilmemifltir.

2. Repo ifllemlerine konu olan al›m sat›m amaçl› menkul de¤erler :

Cari Dönem Önceki Dönem (*)
TL YP TL YP

Devlet Tahvili 368.297 - - -
Hazine Bonosu - - - -
Di¤er Borçlanma Senetleri - - - -
Banka Bonolar› ve Banka Garantili Bonolar - - - -
Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetler - - - -
Di¤er - - - -

(*) Repo ifllemlerine konu olan menkul de¤erler 1 fiubat 2002 tarihinden itibaren bilançoda takip edilmektedir; bu nedenle 
önceki dönem ile ilgili bilgi verilmemifltir.

c. Yurtd›fl› bankalar hesab›na iliflkin bilgiler :

Serbest Tutar Serbest Olmayan Tutar**
Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem

AB Ülkeleri 601.412 2.075.388 100.308 160.115
ABD, Kanada 526.136 142.913 24.756 30.121
OECD Ülkeleri* 51.451 30.802 - -
K›y› Bankac›l›¤› Bölgeleri - - - -
Di¤er 739 10.740 - -
Toplam 1.179.738 2.259.843 125.064 190.236

* AB ülkeleri, ABD ve Kanada d›fl›ndaki OECD ülkeleri
** Serbest olmayan tutar Banka’n›n kulland›¤› seküritizasyon kredileriyle ilgili anlaflmalar gere¤ince tutulan faizli depolard›r.
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d. Ters repo ifllemlerinden alacaklar hesab›na iliflkin bilgiler :

Banka’n›n 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle ters repo ifllemleri bulunmamaktad›r. Bir önceki dönem olan
31 Aral›k 2001 tarihi itibariyle var olan 43.028 TL tutar›ndaki ters repo ifllemleri Tek Düzen Hesap Plan›
gere¤ince menkul de¤erler cüzdan› içinde gösterilmekteydi.

e. Sat›lmaya haz›r menkul de¤erlere iliflkin bilgiler :  

1. Sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerin türleri :

Sat›lmaya haz›r menkul de¤erler TL ve YP devlet iç borç tahvilleri, TL hazine bonolar› ve Banka’n›n
%10’dan daha düflük oranda pay sahibi oldu¤u kurulufllar›n hisse senetlerinden oluflmaktad›r.

2. Sat›lmaya haz›r menkul de¤erlere iliflkin bilgiler : 

Cari Dönem Önceki Dönem (*)
Borçlanma Senetleri (*) 5.385.544 -

Borsada ‹fllem Gören 3.821.096 -
Borsada ‹fllem Görmeyen (**) 1.564.448 -

Hisse Senetleri 45.732 53.282
Borsada ‹fllem Gören 42.216 41.528
Borsada ‹fllem Görmeyen 3.516 11.754

De¤er Azalma Karfl›l›¤› (-) (38.107) (45.813)
Toplam 5.393.169 7.469

(*) Menkul de¤erler 1 Ekim 2002 tarihi itibariyle "Finansal araçlar›n muhasebelefltirilmesi standard›" ile ilgili MUY tebli¤i

gere¤ince yeni bir s›n›fland›rmaya tabi tutuldu¤undan "Önceki Dönem" ile ilgili bilgiler verilmemifltir.

(**) Borsaya kote olduklar› halde 31 Aral›k 2002 tarihinde ifllem görmeyen borçlanma senetlerini ifade etmektedir.

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 tahvili ve hazine
bonolar›ndan oluflmaktad›r. Bu menkul de¤erlerin 748.520 TL tutar›ndaki maliyet ve 134.446 TL
tutar›ndaki birikmifl faiz reeskontu olarak ifade edilen defter de¤erleri toplam› 882.966 TL’dir.

4. Teminata verilen / bloke edilen sat›lmaya haz›r menkul de¤erlere iliflkin bilgiler, elde etme
maliyetleri ile gösterilmifltir :

Cari Dönem Önceki Dönem (*)
TL YP TL YP

Hisse Senetleri - - - -
Bono, Tahvil ve Benzeri Menkul De¤erler (*) 215.010 533.510 - -
Di¤er - - - -

(*) Menkul de¤erler 1 Ekim 2002 tarihi itibariyle "Finansal araçlar›n muhasebelefltirilmesi standard›" ile ilgili MUY tebli¤i

gere¤ince yeni bir s›n›fland›rmaya tabi tutuldu¤undan "Önceki Dönem" ile ilgili bilgiler verilmemifltir.

5. Repo ifllemlerine konu olan sat›lmaya haz›r menkul de¤erler : Bulunmamaktad›r.

AKBANK T.A.Þ.
31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE OLMAYAN 
MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA VE DÝPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirasý (TL) olarak TL�nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade edilmiþtir.)
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f. Kredilere iliflkin aç›klamalar : 

1. Banka’n›n ortaklar›na ve mensuplar›na verilen her çeflit kredi veya avans›n bakiyesine iliflkin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi

Banka Ortaklar›na Verilen Do¤rudan Krediler 82.473 17.396 97.494 10.718
Tüzel Kifli Ortaklara Verilen Krediler 82.473 17.396 97.494 10.718
Gerçek Kifli Ortaklara Verilen Krediler - - - -

Banka Ortaklar›na Verilen Dolayl› Krediler 239.712 319.646 352.542 456.424
Banka Mensuplar›na Verilen Krediler 2.483 - 2.918 -

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 Yak›n ‹zlemedeki Krediler

ve Di¤er Alacaklar ve Di¤er Alacaklar

Krediler ve Di¤er Yeniden Krediler ve Di¤er Yeniden

Alacaklar Yap›land›r›lan ya da Alacaklar Yap›land›r›lan ya da 

Yeni Bir ‹tfa Plan›na Yeni Bir ‹tfa Plan›na 

Ba¤lananlar Ba¤lananlar

‹htisas D›fl› Krediler 6.202.956 - 79.835 58

‹skonto ve ‹fltira Senetleri 125.321 - - - 

‹hracat Kredileri 839.005 - 13.042 58

‹thalat Kredileri - - - - 

Mali Kesime Verilen Krediler 693.599 - - - 

Yurtd›fl› Krediler 2.059.588 - - - 

Tüketici Kredileri 370.315 - 10.144 - 

Kredi Kartlar› 310.616 - 22.570 - 

K›ymetli Maden Kredisi - - - - 

Di¤er 1.804.512 - 34.079 - 

‹htisas Kredileri - - - - 

Di¤er Alacaklar - - - - 

Nakdi Krediler
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3. Vade yap›s›na göre nakdi kredilerin da¤›l›m› :

Standart Nitelikli Krediler Yak›n ‹zlemedeki Krediler
ve Di¤er Alacaklar ve Di¤er Alacaklar

Krediler ve Di¤er Yeniden Krediler ve Di¤er Yeniden
Alacaklar Yap›land›r›lan ya da Alacaklar Yap›land›r›lan ya da 

Yeni Bir ‹tfa Plan›na Yeni Bir ‹tfa Plan›na 
Ba¤lananlar Ba¤lananlar

K›sa Vadeli Krediler 1.795.213 - 79.835 58 

‹htisas D›fl› Krediler 1.795.213 - 79.835 58 

‹htisas Kredileri - - - - 

Di¤er Alacaklar - - - - 

Orta ve Uzun Vadeli Krediler 4.407.743

‹htisas D›fl› Krediler (*) 4.407.743 - - - 

‹htisas Kredileri - - - - 

Di¤er Alacaklar - - - - 

(*) ‹lk kulland›r›ld›klar› zaman orjinal vadeleri 1 y›l›n üzerinde olan krediler "Orta ve uzun vadeli krediler" olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.

Söz konusu kredilerin vadelerine kalan süre zaman geçtikçe azalmaktad›r. 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyleBanka’n›n toplam kredilerinin

vadeye kalan ortalama süresi 1 y›l›n alt›nda olup 362 gündür.

4. Tüketici kredilerine iliflkin bilgiler :
K›sa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli Toplam Faiz ve Gelir Tahakkuk 

ve Reeskontlar›

Tüketici Kredileri-TL 224.356 144.099 368.455 6.044

Konut Kredisi 737 13.657 14.394 275

Otomobil Kredisi 55.724 129.419 185.143 2.794

‹htiyaç Kredisi 103.476 649 104.125 2.272

Personel Kredisi 2.109 374 2.483 58

Di¤er Tüketici Kredileri 62.310 - 62.310 645

Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli 628 11.376 12.004 17

Konut Kredisi - 218 218 3

Otomobil Kredisi 628 11.158 11.786 14

‹htiyaç Kredisi - - - -

Personel Kredisi - - - -

Di¤er Tüketici Kredileri - - - -

Kredi Kartlar› 333.186 - 333.186 9.935

Toplam Tüketici Kredileri 558.170 155.475 713.645 15.996

5. Kredilerin kullan›c›lara göre da¤›l›m› :
Cari Dönem Önceki Dönem

Kamu 1.950.425 2.411.603
Özel 4.332.424 3.878.836

6. Yurtiçi ve yurtd›fl› kredilerin da¤›l›m› : ‹lgili kredi müflterilerinin faaliyette bulundu¤u yere göre 
belirtilmifltir.

Cari Dönem Önceki Dönem
Yurtiçi Krediler 6.059.016 6.271.560
Yurtd›fl› Krediler 223.833 18.879

AKBANK T.A.Þ.
31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE OLMAYAN 
MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA VE DÝPNOTLAR
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7. Ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklere verilen krediler :

Cari Dönem Önceki Dönem

Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltiraklere Verilen Do¤rudan Krediler 1.914 61.300
Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltiraklere Verilen Dolayl› Krediler - - 

8. Kredilere iliflkin olarak ayr›lan özel karfl›l›klar :

Özel Karfl›l›klar Cari Dönem Önceki Dönem

Tahsil ‹mkan› S›n›rl› Krediler ve Di¤er Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar 35.117 25.046
Tahsili fiüpheli Krediler ve Di¤er Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar 6.703 28.348
Zarar Niteli¤indeki Krediler ve Di¤er Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar 72.028 69.417

9. Donuk alacaklara iliflkin bilgiler (Net) :

9(i). Donuk alacaklardan bankaca yeniden yap›land›r›lan ya da yeni bir itfa plan›na ba¤lanan krediler
ve di¤er alacaklara iliflkin bilgiler: Bulunmamaktad›r.

9(ii). Toplam donuk alacak hareketlerine iliflkin bilgiler :

III. Grup IV. Grup V. Grup

Tahsil ‹mkan› S›n›rl› Tahsili fiüpheli Krediler Zarar Niteli¤indeki 

Krediler ve Di¤er Alacaklar ve Di¤er Alacaklar Kredi ve Di¤er Alacaklar

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 25.046 28.348 69.417

Dönem ‹çinde ‹ntikal (+) 70.939 385 63

Di¤er Donuk Alacak Hesaplar›ndan Girifl (+) - 37.697 45.143

Di¤er Donuk Alacak Hesaplar›na Ç›k›fl (-) 37.697 45.143 -

Dönem ‹çinde Tahsilat (-) 12.507 8.862 22.636

Parasal Kay›p (-) 10.663 5.630 13.595

Aktiften Silinen (-) 1 92 6.364

Dönem Sonu Bakiyesi 35.117 6.703 72.028

Özel Karfl›l›k (-) 35.117 6.703 72.028

Bilançodaki Net Bakiyesi - - -

9(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 Zarar Niteli¤indeki 

Krediler ve Di¤er Alacaklar ve Di¤er Alacaklar Kredi ve Di¤er Alacaklar

Cari Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi 26.785 317 17.717

Özel Karfl›l›k (-) 26.785 317 17.717

Bilançodaki Net Bakiyesi - - -

Önceki Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi 9.515 9.689 7.264

Özel Karfl›l›k (-) 9.515 9.689 7.264

Bilançodaki Net Bakiyesi - - -
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10. 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 2002 tarihi itibariyle vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin %95’i dövize endeksli
devlet tahvillerinden; %5’i ise TL cinsinden devlet tahvillerinden oluflmaktad›r.

Cari Dönem Önceki Dönem (*)
Borçlanma Senetleri 675.017 5.631.308

Borsada ‹fllem Görenler - 219.634 
Borsada ‹fllem Görmeyenler (**) 675.017 5.411.674 

De¤er Azalma Karfl›l›¤› (-) - - 
Toplam 675.017 5.631.308

(*) MUY yürürlü¤e girmeden önce menkul de¤erler "Menkul de¤erler cüzdan›" ve "Ba¤l› menkul de¤erler" olarak iki ayr› grupta
takip edilmekteydi. ‹liflikteki bilançoda ve yukar›daki tabloda 31 Aral›k 2001 tarihi itibariyle "Vadeye kadar elde tutulacak menkul
de¤erler" olarak gösterilen tutarlar esas olarak eski s›n›fland›rma kurallar›na göre "Ba¤l› menkul de¤erler" olarak gösterilen
k›ymetlerden oluflmakta olup "Menkul de¤erler cüzdan›" d›fl›ndaki tüm k›ymetleri kapsamaktad›r. Bu nedenle yukar›daki tabloda
"Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler"in tutar› önceki dönem için çok yüksek görünmektedir. Cari dönemde söz konusu
menkul k›ymetlerin önemli bir bölümü yeni s›n›fland›rma esaslar›na göre di¤er kategorilere dahil edilmifltir. 
(**) Borsaya kote olduklar› halde 31 Aral›k 2002 tarihinde ifllem görmeyen borçlanma senetlerini ifade etmektedir.

2. Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin y›l içindeki hareketleri :

Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Bafl›ndaki De¤er 5.631.308 967.227
Parasal Varl›klarda Meydana Gelen Kur Farklar› - - 
Y›l ‹çindeki Al›mlar - 4.664.081
Sat›fl, Geri Ödeme Yolu ile Elden Ç›kar›lanlar

veya Di¤er KategorilereTransfer Edilenler (*) (4.956.291) - 
De¤er Azal›fl› Karfl›l›¤› - - 
Dönem Sonu Toplam› 675.017 5.631.308

(*) MUY yürürlü¤e girmeden önce menkul de¤erler "Menkul de¤erler cüzdan›" ve "Ba¤l› menkul de¤erler" olarak iki ayr› grupta
takip edilmekteydi. ‹liflikteki bilançoda ve yukar›daki tabloda 31 Aral›k 2001 tarihi itibariyle "Vadeye kadar elde tutulacak menkul
de¤erler" olarak gösterilen tutarlar esas olarak eski s›n›fland›rma kurallar›na göre "Ba¤l› menkul de¤erler" olarak gösterilen
k›ymetlerden oluflmaktad›r. Bu nedenle yukar›daki tabloda "Sat›fl, geri ödeme yoluyla elden ç›kar›lanlar veya di¤er kategorilere
transfer edilenler" tutar› içinde yeni esaslara göre di¤er portföylere s›n›fland›r›lan menkul de¤erler de yer almaktad›r.

AKBANK T.A.Þ.
31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE OLMAYAN 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar Türk Lirasý (TL) olarak TL�nin 31 Aralýk 2002 tarihindeki satýn alma gücüyle ifade edilmiþtir.)
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3(i). Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin izlendi¤i hesaplara iliflkin bilgiler : 

Cari Dönem Önceki Dönem
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Maliyet Bedeli De¤erlenmifl Tutar› Maliyet Bedeli De¤erlenmifl Tutar›
Menkul De¤erler TP YP TP YP TP YP TP YP
Teminata Verilen / Bloke Edilen 241.194 - 401.510 - 338.469 1.264.603 407.321 1.268.224
Repo ‹fllemlerine Konu Olan - - - - - - - -
Yap›sal Pozisyon Olarak Tutulan - - - - - - - -
Menkul K›ymet Ödünç Piyasas›ndan Alacaklar - - - - - - - -
Menkul K›ymet Ödünç Piyasas› Teminatlar› - - - - - - - -
Di¤er (*) 433.823 - 710.491 - 2.109.030 1.919.206 2.841.170 1.939.716

(*) Di¤er sat›r›nda Banka’n›n teminat / bloke veya di¤er ifllemlere konu etmedi¤i serbest olarak tuttu¤u k›ymetler gösterilmifltir.

3(ii). Teminat olarak gösterilen vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin bafll›ca özellikleri :

Teminat olarak gösterilen menkul de¤erlerin tamam› dövize endeksli devlet tahvillerinden
oluflmaktad›r.

Teminata verilen/bloke edilen vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler :

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Hisse Senetleri - - - - 
Tahvil ve Benzeri Menkul De¤erler 241.194 - 338.469 1.264.603 
Di¤er - - - - 

3(iii). Repo ifllemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler : Bulunmamaktad›r.

3(iv). Yap›sal pozisyon olarak tutulan vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler : 
Bulunmamaktad›r.

i.   ‹fltiraklere iliflkin bilgiler (Net) : 

1. ‹fltiraklere iliflkin genel bilgiler :
Banka’n›n Pay Oran› - Banka Risk Grubu

Ünvan› Adres (fiehir / Ülke) Farkl›ysa Oy Oran› (%) Pay Oran› (%) 
BNP-Ak-Dresdner Bank A.fi. ‹stanbul/Türkiye 39,99 39,99
Ak Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi. ‹stanbul/Türkiye 45,62 45,62
Sabanc› Bank Plc. Londra/‹ngiltere 37,00 100,00
Oralitsa ‹nflaat Malzemeleri San. ve Tic. A.fi.

(Tasfiye halindedir.) ‹stanbul/Türkiye 18,93 100,00
Temsa Termo Mekanik San. ve Tic. A.fi. Adana/Türkiye 14,89 100,00
I-Bimsa Uluslararas› ‹fl, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.fi. ‹stanbul/Türkiye 10,00 50,00
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2. Yukar›daki s›raya göre ifltiraklere iliflkin önemli mali tablo bilgileri :

Afla¤›daki tabloda, BNP-Ak-Dresdner Bank A.fi.’ye ait rakamlar d›fl›ndaki tutarlar enflasyon
muhasebesine göre düzenlenmeyen nominal mali tablolardan elde edilmifltir.

Menkul Cari Önceki
Aktif Sabit Varl›k Faiz De¤er Dönem Dönem Rayiç

Toplam› Özkaynak Toplam› Gelirleri Gelirleri Kâr/Zarar› Kâr/Zarar› De¤eri (*)
443.683 95.792 12.224 34.442 86.072 20.552 1.518 59.420

14.165 13.969 3 1.652 1.767 2.616 4.606 2.689
1.378.238 351.024 497 64.346 17.022 15.357 18.642 99.988

783 674 30 - - 197 42 -
110.383 (18.302) 20.160 - - (45.927) (35.040) 20.072

7.666 2.012 867 - - 298 842 1.262

* Hisseleri borsada kote olmayan ifltiraklerin maliyet bedellerinden, varsa ayr›lan de¤er düflüfl karfl›l›¤› indirildikten sonra

hesaplanarak mali tablolara yans›t›lan de¤erleri gösterilmifltir.

3. ‹fltiraklerin muhasebelefltirilmesinde kullan›lan yöntem : Üçüncü bölümde yer alan II. no’lu dipnotta
aç›klanm›flt›r.

4. ‹fltiraklere iliflkin hareket tablosu :

Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Bafl› De¤eri 131.182 125.211
Dönem ‹çi Hareketler 

Al›fllar 5.012 -
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri 49.536 3.817
Cari Y›l Pay›ndan Al›nan Kâr -
Sat›fllar -
Yeniden De¤erleme Art›fl› -
De¤er Azalma Karfl›l›klar› (5.311) (3.832)
YP ifltiraklerin kur de¤erlemesinden kaynaklanan art›fl / (azal›fl) 3.012 5.986

Dönem Sonu De¤eri 183.431 131.182
Sermaye Taahhütleri - -
Dönem Sonu Sermaye Kat›lma Pay› (%) - -

5. ‹fltiraklere yap›lan yat›r›mlar›n de¤erlemesi :

Cari Dönem Önceki Dönem
Maliyet De¤eri ‹le De¤erleme 180.742 126.946
Rayiç De¤er ‹le De¤erleme 2.689 4.236
Özsermaye Yöntemi ‹le De¤erleme (*) - -
(*) Özsermaye yöntemi kullan›lmam›flt›r.
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6. Mali ifltiraklere iliflkin sektör bilgileri ve bunlara iliflkin kay›tl›  tutarlar :

‹fltirakler Cari Dönem Önceki Dönem
Bankalar 159.408 111.920 
Sigorta fiirketleri - - 
Faktoring fiirketleri - -
Leasing fiirketleri - -
Finansman fiirketleri - -
Di¤er Mali ‹fltirakler 2.689 4.236

7. Borsaya kote edilen ifltirakler :
Cari Dönem Önceki Dönem

Yurtiçi Borsalara Kote Edilenler 2.689 4.236
Yurtd›fl› Borsalara Kote Edilenler - -

8. Cari dönem içinde elden ç›kar›lan ifltirakler : Bulunmamaktad›r

9. Cari dönem içinde sat›n al›nan ifltirakler : Bulunmamaktad›r.

j. Ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler (Net) : 

1. Ba¤l› ortakl›klar›n muhasebelefltirilmesinde kullan›lan yöntem : Üçüncü bölümde yer alan II no’lu
dipnotta aç›klanm›flt›r. 

2. Ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler :
Ana Ortakl›k Banka’n›n Pay Banka Risk  

Ünvan› Adres (fiehir / Ülke) Oran›-Farkl›ysa Oy Oran› (%) Grubunun Pay  Oran› (%)
Ak Ödeme Sistemleri A.fi. 
(Tasfiye halindedir.) ‹stanbul/Türkiye 99,99 99,99
Ak Portföy Yönetimi A.fi. ‹stanbul/Türkiye 99,99 99,99
Ak Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi. ‹stanbul/Türkiye 99,80 99,80
Ak Emeklilik A.fi. ‹stanbul/Türkiye 73,35 100,00
Akbank International N.V. Rotterdam/Hollanda 100,00 100,00
Ak Global Funding B.V. Rotterdam/Hollanda 100,00 100,00
Aknet Bilgi ‹fllem San. ve Tic. A.fi. ‹stanbul/Türkiye 99,99 99,99

3. Yukar›da yer alan s›raya göre ba¤l› ortakl›klara iliflkin önemli mali tablo bilgileri :
Afla¤›daki tabloda, Ak Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi.’ye ait rakamlar d›fl›ndaki tutarlar enflasyon
muhasebesine göre düzenlenmeyen nominal mali tablolardan al›nm›flt›r. 

Menkul
Aktif Sabit Varl›k Faiz De¤er Cari Dönem Önceki Dönem Rayiç 

Toplam› Özkaynak Toplam› Gelirleri Gelirleri Kâr/Zarar› Kâr/Zarar› De¤eri *
5.245 5.059 - 855 - 1.114 (208) 4.378
4.023 3.802 172 1.434 - 1.487 1.127 2.769

624.663 68.401 29.483 69.296 1.132 (4.491) 43.666 58.284
51.762 15.586 792 498 3.535 3.964 2.956 13.900
70.823 41.059 2.654 919 1.745 (2.011) (498) 43.200

- - - - - - - 31
2.178 828 769 84 - 24 (30) 1.105

Ak Global Funding B.V. faaliyetlerine henüz bafllamam›flt›r. Banka’n›n bu flirketteki yat›r›m tutar› çok önemsizdir.
* Hisseleri borsada kote olan ba¤l› ortakl›k bulunmamaktad›r. Rayiç de¤er olarak ba¤l› ortakl›klar›n maliyet bedellerinden, varsa
ayr›lan de¤er düflüfl karfl›l›¤› indirildikten sonra hesaplanan ve mali tablolarda yans›t›lan de¤erleri gösterilmifltir.
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4. Ba¤l› ortakl›klara iliflkin hareket tablosu :
Cari Dönem Önceki Dönem

Dönem Bafl› De¤eri 86.573 32.436
Dönem ‹çi Hareketler 

Al›fllar 8.673 -
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri 34.864 57.393
Cari Y›l Pay›ndan Al›nan Kâr - -
Sat›fllar (2.782) -
Yeniden De¤erleme Art›fl› - -
De¤er Azalma Karfl›l›klar› (4.951) -
YP ifltiraklerin kur de¤erlemesinden kaynaklanan art›fl / (azal›fl) 1.290 (3.256)

Dönem Sonu De¤eri 123.667 86.573
Sermaye Taahhütleri 7.372 -
Dönem Sonu Sermaye Kat›lma Pay› (%) - -

5. Ba¤l› ortakl›klara yap›lan yat›r›mlar›n de¤erlemesi :

Cari Dönem Önceki Dönem
Maliyet De¤eri ‹le De¤erleme (*) 123.667 86.573
Rayiç De¤er ‹le De¤erleme - -
Özsermaye Yöntemi ‹le De¤erleme (**) - -
(*) Maliyet bedelinden, varsa ayr›lan de¤er düflüfl karfl›l›¤› indirildikten sonra hesaplanan ve mali tablolarda yans›t›lan de¤eri

ifade etmektedir.

(**) Özsermaye yöntemi uygulanmam›flt›r.

6. Mali ba¤l› ortakl›klara iliflkin sektör bilgileri ve bunlara iliflkin kay›tl› tutarlar :

Ba¤l› Ortakl›klar Cari Dönem Önceki Dönem
Bankalar 43.200 41.900 
Sigorta fiirketleri 13.900 6.944 
Faktoring fiirketleri - -
Leasing fiirketleri - -
Finansman fiirketleri - -
Di¤er Mali Ba¤l› Ortakl›klar 65.462 35.383

7. Borsaya kote edilen ba¤l› ortakl›klar : Bulunmamaktad›r.

8. Cari dönem içinde elden ç›kar›lan ba¤l› ortakl›klar :

Sat›fl Tarihindeki Piyasa Peflin ve/veya Vadeli Sat›fl›na

Ünvan› Sat›fl Fiyat› veya Borsa De¤eri ‹liflkin Bilgi

Ak ‹nternet Elektronik Tic. Hiz. A.fi. 1.688 2.782 Peflin sat›fl
- - - -

9. Cari dönem içinde sat›n al›nan ba¤l› ortakl›klar : Bulunmamaktad›r.

AKBANK T.A.Þ.
31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE OLMAYAN 
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k. Di¤er yat›r›mlara iliflkin aç›klamalar :

Banka’n›n birlikte kontrol edilen ortakl›klar› ve di¤er yat›r›mlar› bulunmamaktad›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 :

Cari Dönem Önceki Dönem
‹fltirakler, Ba¤l› Ortakl›klar ve Birlikte 
Kontrol Edilen Ortakl›klar›n Sat›fl›ndan - -
Gayrimenkul Sat›fl›ndan - 88
Di¤er Varl›klar›n Sat›fl›ndan - -

n. Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar›na iliflkin aç›klamalar : 

1. Krediler faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar›na iliflkin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
Kredi Faiz Gelir Tahakkuk Reeskontlar› TL YP TL YP
Faiz Tahakkuklar› 9.234 17 17.569 109
Faiz Reeskontlar› 21.196 57.645 64.591 87.887
Kredi Komisyon ve Di¤er Gelirler Tahakkuklar› - - - -
Kredi Komisyon ve Di¤er Gelirler Reeskontlar› 77 10 170 1.620

2. Di¤er faiz ve gelir reeskontlar›na iliflkin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
Di¤er Faiz ve Gelir Reeskontlar› TL YP TL YP
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerin 391.924 84.966 78.322 20.461
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerin (*) 569.410 53.371 - -
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erlerin 436.984 - 800.992 24.146
Ters Repo ‹fllemleri Faiz Reeskontlar› - - - -
Zorunlu Karfl›l›klar Faiz Reeskontlar› 16.087 - 10.014 -
Türev Finansal Araçlar Reeskontlar› 452 78.731 - 7.583

Faiz ve Gelir Reeskontlar› - 4.732 - 637
Kur Gelir Reeskontlar› 452 73.999 - 6.946

Finansal Kiralama Gelir Reeskontlar› - - - -
Di¤er 7.651 34.725 17.185 17.334
(*) Menkul de¤erler 1 Ekim 2002 tarihi itibariyle "Finansal araçlar›n muhasebelefltirilmesi standard›" ile ilgili MUY tebli¤i

gere¤ince yeni bir s›n›fland›rmaya tabi tutuldu¤undan "Önceki dönem" ile ilgili bilgiler verilmemifltir.
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o. Maddi duran varl›klara iliflkin bilgiler : (Net) 
Finansal Kiralama

Gayrimenkul ‹le Edinilen MDV Araçlar Di¤er MDV Toplam
Önceki Dönem Sonu :

Maliyet 358.444 24.349 - 489.653 872.446
Birikmifl Amortisman (-) 80.557 365 - 342.448 423.370
Net Defter De¤eri 277.887 23.984 - 147.205 449.076

Cari Dönem Sonu :
Dönem Bafl› Net Defter De¤eri 277.887 23.984 - 147.205 449.076
‹ktisap Edilenler 33.643 4.586 - 62.601 100.830
Elden Ç›kar›lanlar (-), net 929 - - 17.954 18.883
De¤er Düflüflü - - - - -
Amortisman Bedeli (-) 7.352 1.241 - 50.705 59.298
Yurtd›fl› ‹fltiraklerden Kaynaklanan 
Net Kur Farklar› - - - - - 
Kapan›fl Net Defter De¤eri 303.249 27.329 - 141.147 471.725

Münferit bir varl›k için cari dönemde kaydedilmifl veya iptal edilmifl bir de¤er azal›fl tutar›
bulunmamaktad›r. 

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¤eri
Dönem Bafl› 19.989 7.954 12.035
Dönem Sonu 24.055 11.776 12.279

4. Dönem bafl› ve dönem sonu aras›ndaki hareket tablosu :

Cari Dönem
Dönem Bafl› 12.035
Bünyede Dahili Olarak Oluflturulan Tutarlar -
Birleflme, Devir ve Cari Y›lda Sat›nalmalardan Kaynaklanan ‹laveler 4.604
Kullan›m D›fl› B›rak›lanlar ve Sat›fllar (-) 16
De¤er Art›fl› veya Düflüflü Nedeniyle De¤erleme Fonuna Kaydedilen Tutarlar -
Gelir Tablosuna Kaydedilmifl Olan De¤er Azal›fllar› -
Gelir Tablosundan ‹ptal Edilen De¤er Azal›fllar› -
Amortisman Gideri (-) 4.344
Yurtd›fl› ‹fltiraklerden Kaynaklanan Net Kur Farklar› -
Defter De¤erinde Meydana Gelen Di¤er De¤ifliklikler -
Dönem Sonu 12.279
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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 giderleri yoktur.

r. Di¤er aktiflere iliflkin bilgiler :

1. Peflin ödenen giderlerin toplam tutar› 5.340 TL; peflin ödenen verginin toplam› 29 TL’dir.

2. Bilançonun di¤er aktifler kalemi 21.150 TL tutar›nda olup, 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). Cari dönem :

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› 268.531 - 942.115 1.319.905 382.711 90.602 23.349

Döviz Tevdiat Hesab› 1.759.719 - 2.187.364 4.770.195 1.781.646 681.870 561.119

Yurtiçinde Yerleflik Kifliler 1.730.822 - 2.179.815 4.546.815 1.618.046 538.541 177.988

Yurtd›fl›nda Yerleflik Kifliler 28.897 - 7.549 223.380 163.600 143.329 383.131

Resmi Kurulufllar Mevduat› 6.457 - 44 - 10 1 -

Ticari Kurulufllar Mevduat› 522.293 - 241.986 126.811 32.975 185.585 39.733

Di¤er Kurulufllar Mevduat› 64.471 - 25.866 70.161 10.815 30.074 75

K›ymetli Maden Depo Hesab› - - - - - - -

Bankalararas› Mevduat 56.391 - 6.620 222.963 143.640 38.849 877

T.C. Merkez Bankas› - - - - - - -

Yurtiçi Bankalar 596 - - - - 2.000 -

Yurtd›fl› Bankalar 3.183 - 6.620 222.963 143.640 36.849 877

Özel Finans Kurumlar› 52.612 - - - - - -

Di¤er - - - - - - -

Toplam 2.677.862 - 3.403.995 6.510.035 2.351.797 1.026.981 625.153

1(ii). Önceki dönem :

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› 227.889 - 883.758 1.037.410 71.958 33.185 861

Döviz Tevdiat Hesab› 1.427.374 - 4.799.456 3.186.095 1.253.869 564.518 306.120

Yurtiçinde Yerleflik Kifliler 1.406.067 - 4.599.848 2.877.486 1.125.546 425.868 39.552

Yurtd›fl›nda Yerleflik Kifliler 21.307 - 199.608 308.609 128.323 138.650 266.568

Resmi Kurulufllar Mevduat› 5.497 - 149 - 12 3 -

Ticari Kurulufllar Mevduat› 452.201 - 155.076 21.576 11.948 1.176 -

Di¤er Kurulufllar Mevduat› 48.615 - 35.857 20.628 26.104 3.475 -

K›ymetli Maden Depo Hesab› - - - - - - -

Bankalararas› Mevduat 5.228 - 675.141 101.668 76.066 - -

T.C. Merkez Bankas› - - - - - - -

Yurtiçi Bankalar 1.247 - 418.683 - - - -

Yurtd›fl› Bankalar 3.981 - 256.458 101.668 76.066 - -

Özel Finans Kurumlar› - - - - - - -

Di¤er - - - - - - -

Toplam 2.166.804 - 6.549.437 4.367.377 1.439.957 602.357 306.981
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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 Bulunan Mevduat Sigortas› Limitini Aflan

Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
Tasarruf Mevduat› 1.666.660 1.466.029 1.360.553 789.032
Tasarruf Mevduat› Niteli¤ini Haiz DTH 4.778.605 5.116.439 4.718.500 4.251.420
Tasarruf Mevduat› Niteli¤ini Haiz Di¤.H. - - - -
Yurtd›fl› fiubelerde Bulunan Yabanc› 
Mercilerin Sigortas›na Tabi Hesaplar 527.896 740.790 - -
K›y› Bankac›l›¤› Bölgelerindeki fiubelerde 
Bulunan Yabanc› Mercilerin Sigortas›na 
Tabi Hesaplar - - - -

2(ii). Mevduat sigortas› kapsam›nda bulunmayan tasarruf mevduat› :

Cari Dönem Önceki Dönem
Yurtd›fl› fiubelerde Bulunan Tasarruf Mevduat› - -
K›y› Bankac›l›¤› Bölgelerindeki fiubelerde Bulunan Tasarruf Mevduat› - -

Yurtd›fl› flubelerdeki tasarruf mevduat› mevzuat gere¤i "Tasarruf mevduat› sigorta fonu" kapsam›nda
olmay›p; yurtd›fl›ndaki yasal mevzuata uygun olarak sigorta korumas›na tabidir. Yukar›daki tabloda
görüldü¤ü üzere Banka’n›n yurtd›fl› flubelerinde sigorta kapsam›nda olmayan tasarruf mevduat›
bulunmamaktad›r.

b. Repo ifllemlerinden sa¤lanan fonlara iliflkin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem(*)
TP YP TP YP

Yurtiçi ‹fllemlerden 468.237 - - - 
Mali Kurum ve Kurulufllar - - - - 
Di¤er Kurum ve Kurulufllar 244.131 - - - 
Gerçek Kifliler 224.106 - - - 

Yurtd›fl› ‹fllemlerden 1.308 - - - 
Mali Kurum ve Kurulufllar 1.262 - - - 
Di¤er Kurum ve Kurulufllar - - - - 
Gerçek Kifliler 46 - - - 

(*) Tek Düzen Hesap Plan› gere¤ince repo ifllemlerinin bilanço içinde takip edilmesine 1 fiubat 2002 tarihinden itibaren

bafllanm›flt›r. Bu nedenle 31 Aral›k 2001 tarihi itibariyle repo konusu menkul de¤erler ve repo yoluyla sa¤lanan fonlar bilançoda

gösterilmemifltir. 31 Aral›k 2001 tarihi itibariyle Banka’n›n repo yoluyla toplad›¤› fonlar›n toplam tutar› 516.012 TL’dir.
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c.  Al›nan kredilere iliflkin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

K›sa Vadeli 13.839 1.706.957 32.902 1.838.154
Orta ve Uzun Vadeli - 1.498.506 - 1.602.383

Banka’n›n fon kaynaklar›n› oluflturan yükümlülükleri mevduat ve al›nan kredilerdir. Mevduat
Banka’n›n en önemli fon kayna¤›d›r ve genifl bir tabana yay›lm›fl istikrarl› yap›s›yla herhangi bir risk
yo¤unlaflmas› arzetmemektedir. Al›nan krediler sendikasyon, seküritizasyon, money market, post-
finansman gibi farkl› özellikleri ve vade-faiz yap›lar› olan, de¤iflik finansal kurulufllardan sa¤lanan
fonlardan oluflmaktad›r. Banka’n›n fon kaynaklar›nda risk yo¤unlaflmas› bulunmamaktad›r.

d. ‹hraç edilen menkul de¤erlere iliflkin aç›klamalar : Bulunmamaktad›r. 

e. Fonlara iliflkin aç›klamalar : Bulunmamaktad›r.

f. Muhtelif borçlara iliflkin aç›klamalar : 

Cari Dönem Önceki Dönem
Al›nan Nakdi Teminatlar›n Tutar› 968 1.055

Al›nan nakdi teminatlar kredilendirme ifllemleri ile ilgilidir.

g. Di¤er yabanc› kaynaklar : Bilançonun di¤er yabanc› kaynaklar kalemi 53.598 TL olup, bilanço 
toplam›n›n %10’unu aflmamaktad›r.

h. Ödenecek vergi, resim, harç ve primlere iliflkin aç›klamalar :

1. Vergilere iliflkin bilgiler :

Cari Dönem Önceki  Dönem
Ödenecek Kurumlar Vergisi (*) 293.837 163.543
Menkul Sermaye ‹rad› Vergisi 29.168 28.507
Gayrimenkul Sermaye ‹rad› Vergisi 79 64
BSMV 6.380 6.719
Kambiyo Muameleleri Vergisi 674 633
Ödenecek Katma De¤er Vergisi 562 68
Di¤er 6.096 5.695
(*) Banka’n›n 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle ay›rd›¤› "Ödenecek kurumlar vergisi" bilançoda "Karfl›l›klar" kalemi alt›nda

gösterilmektedir. Yukar›daki tabloda yer alan di¤er kalemler ise bilançoda "Ödenecek vergi, resim, harç ve primler" hesab›nda

gösterilmektedir. 
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2. Primlere iliflkin bilgiler :

Cari Dönem Önceki  Dönem
Sosyal Sigorta Primleri-Personel - -
Sosyal Sigorta Primleri-‹flveren 1 1
Banka Sosyal Yard›m Sand›¤› Primleri-Personel 4 1
Banka Sosyal Yard›m Sand›¤› Primleri-‹flveren 6 3
Emekli Sand›¤› Aidat› ve Karfl›l›klar›-Personel - -
Emekli Sand›¤› Aidat› ve Karfl›l›klar›-‹flveren - -
‹flsizlik Sigortas›-Personel 104 174
‹flsizlik Sigortas›–‹flveren 208 262
Di¤er - 1

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 : 

Cari Dönem Önceki Dönem
Brüt Net Brüt Net

1 Y›ldan Az 7.005 4.872 6.499 4.389
1-4 Y›l Aras› 13.355 12.437 19.257 15.845
4 Y›ldan Fazla - - 1.299 1.251
Toplam 20.360 17.309 27.055 21.485

4. Banka’n›n faaliyet kiralamas› ifllemleri önemlilik arzetmemektedir.

5. Sat›fl ve geri kiralama ifllemleri bulunmamaktad›r.

k. Faiz ve gider reeskontlar›na iliflkin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
TL YP TL YP

Mevduat Faiz Reeskontlar› 102.179 45.197 68.113 46.134
Kullan›lan Kredi Faiz Reeskontlar› 1.562 15.287 4.441 12.504
Tahviller Faiz Reeskontlar› - - - -
Repo ‹fllemleri Faiz Reeskontlar› (*) 790 - - -
Türev Finansal Araçlar Reeskontlar› 120 137 - -

Faiz ve Gider Reeskontlar› - 137 - -
Kur Gider Reeskontlar› 120 - - -

Di¤er Faiz ve Gider Reeskontlar› 60.538 182.280 63.535 176.086

(*) Tek Düzen Hesap Plan› gere¤ince repo ifllemleri 1 fiubat 2002 tarihinden itibaren bilançoda takip edilmeye bafllanm›flt›r. 31
Aral›k 2001 tarihi itibariyle repo ifllemlerine verilen faiz reeskontlar› repo konusu menkul k›ymetlerin faiz reeskontlar›ndan
düflülerek net olarak gösterilmektedir.
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l. Karfl›l›klara ve sermaye benzeri kredilere iliflkin aç›klamalar :

1. Genel karfl›l›klara iliflkin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
Genel Karfl›l›klar 30.533 37.791

I. Grup Kredi ve Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar 20.138 22.592
II. Grup Kredi ve Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar 398 174
Gayrinakdi Krediler ‹çin Ayr›lanlar 1.781 1.617
Di¤er 8.216 13.408

2. K›dem ve ihbar tazminatlar›na iliflkin yükümlülükler :

5 Önceki 4 Önceki 3 Önceki 2 Önceki Önceki Cari 
Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem

Fiili K›dem ve ‹hbar Tazminat› Ödemesi 840 1.938 3.319 5.433 6.673 8.819
K›dem ve ‹hbar Tazminat› Yükümlülü¤ü 12.624 21.882 33.814 46.692 59.356 82.658
Fiili Ödeme Oran› %6,65 %8,86 %9,82 %11,64 %11,24 %10,67
K›dem ve ‹hbar Tazminat› Karfl›l›¤› Oran› - - - - - %9,64
Muhtemel K›dem ve ‹hbar Tazminat› 

Yükümlülü¤ü Karfl›l›¤› - - - - - 7.969

3. Emeklilik haklar›ndan do¤an yükümlülükler : 

3(i). SSK’na istinaden kurulan sand›klar için yükümlülükler :

Üçüncü Bölüm’de yer alan XVI no’lu dipnotta da aç›kland›¤› üzere Banka’n›n çal›flanlar›n›n üye
oldu¤u Tekaüt Sand›¤› ile ilgili karfl›l›k ay›rmas› gereken "teknik" veya "fiili" aç›k
bulunmamaktad›r.

Banka çal›flanlar› için emeklilik sonras› hak sa¤layan her çeflit vak›f, sand›k gibi örgütlenmeler
için yükümlülükler :

Banka’n›n Tekaüt Sand›¤› haricinde vak›f, sand›k gibi baflka örgütlenmeleri bulunmamaktad›r.
Tekaüt Sand›¤› ile ilgili aç›klamalar yukar›da ve ilgili di¤er dipnotlarda yap›lm›flt›r.

4. Karfl›l›klar›n niteli¤i, beklenen ödemenin zamanlamas› ve miktar› : 

Banka gerçekleflme olas›l›¤› yüksek olan flarta ba¤l› yükümlülükler için 1.528 TL tutar›nda karfl›l›k
ay›rm›flt›r.

Muhtemel riskler için ayr›lan serbest karfl›l›klara iliflkin bilgiler: Banka bütün riskler için %100
karfl›l›k ay›rm›flt›r; dolay›s›yla bunlar›n yan›nda ek olarak "Muhtemel riskler" için ayr› bir karfl›l›k
ay›rmas›na gerek bulunmamaktad›r.

Banka’n›n kulland›¤› sermaye benzeri kredilerin say›s›, vadesi, faiz oran›, kredinin temin edildi¤i
kurulufl ve varsa, hisse senedine dönüfltürme opsiyonuna iliflkin detayl› aç›klamalar :

Banka Frankfurt flubesi arac›l›¤›yla 2,6 milyon Euro tutar›nda bir sermaye benzeri kredi kullanm›flt›r.
Kredinin vadesi 13 Mart 2006, faiz oran› ise %7’dir. Kredi Kirchliche Pensionskasse
Versicherungsverein A.G.’den temin edilmifltir; ve hisse senedine dönüfltürme opsiyonu yoktur. 
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7. Sermaye benzeri kredilere iliflkin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Yurtiçi Bankalardan - - - -
Yurtiçi Di¤er Kurulufllardan - - - -
Yurtd›fl› Bankalardan - - - -
Yurtd›fl› Di¤er Kurulufllardan - 4.418 - 4.286

m. Özkaynaklara iliflkin bilgiler :

1. Ödenmifl sermayenin gösterimi (Nominal olarak; enflasyona göre düzeltilmemifl tutarlar) :

Cari Dönem Önceki Dönem
Hisse Senedi Karfl›l›¤› 816.000 800.000
‹mtiyazl› Hisse Senedi Karfl›l›¤› - -

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) :

Sermaye Sistemi Ödenmifl Sermaye Tavan
Kay›tl› Sermaye 816.000 1.200.000

3. Cari dönem içinde yap›lan sermaye art›r›mlar› ve kaynaklar› ile artt›r›lan sermaye pay›na iliflkin
di¤er bilgiler (Nominal olarak; enflasyona göre düzeltilmemifl tutarlar) :

Art›r›m Tarihi Art›r›m Tutar› Nakit Yedekler (*) YDDAF
19 A¤ustos 2002 16.000 - 16.000 -

(*) Bu tutar ilgili mevzuat uyar›nca sabit k›ymet sat›fl kâr›n›n nominal sermayeye transferini ifade etmektedir.

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 : 

Sermaye taahhütü bulunmamaktad›r.

6. Banka’n›n gelirleri, kârl›l›¤› ve likiditesine iliflkin geçmifl dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki
belirsizlikler dikkate al›narak yap›lacak öngörülerin, Banka’n›n özkaynaklar› üzerindeki tahmini
etkileri : 

Banka faaliyetlerini yüksek kârl›l›kla sürdürmekte ve dönem kârlar›n›n büyük bölümünü sermaye
art›r›m› veya yedeklere aktar›m fleklinde özkaynaklar içinde muhafaza etmektedir. Öte yandan
Banka’n›n özkaynaklar›n›n çok küçük bir bölümü sabit k›ymet ve ifltirakler gibi sabit yat›r›mlara
yönlendirilmifl olup Banka’n›n serbest özsermayesi oldukça yüksektir ve; likit ve getirili aktiflerde
de¤erlendirilmektedir. Tüm bu hususlar dikkate al›nd›¤›nda Banka’n›n özkaynaklar› sürekli
güçlenmektedir.
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7. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyazlara iliflkin özet bilgiler : 

Bulunmamaktad›r.

n. Hisse senedi ihraç primleri, hisseler ve sermaye araçlar› :

Cari Dönem Önceki Dönem
Hisse Senedi Say›s› (Bin) 816.000.000 800.000.000
‹mtiyazl› Hisse Senedi - -
Hisse Senedi ‹hraç Primi - -
Hisse Senedi ‹ptal Kâr› - -
Di¤er Sermaye Araçlar› - -

Toplam Hisse Senedi ‹hrac› 816.000.000 800.000.000

o. Menkul de¤erler de¤er art›fl fonuna iliflkin aç›klamalar :

1(i). Menkul de¤erler de¤er art›fl fonuna iliflkin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem (*)
T.P. Y.P T.P. Y.P.

‹fltirakler ve Ba¤l› Ortakl›klardan (4.875) - - -
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 23.365 - - -
Yap›sal Pozisyona Konu Edilen Menkul 

De¤erlerden    - - - -

(*) Menkul de¤erler 1 Ekim 2002 tarihi itibariyle "Finansal araçlar›n muhasebelefltirilmesi standard›" ile ilgili MUY tebli¤i

gere¤ince yeni bir s›n›fland›r›lmaya tabi tutulmad›¤›ndan "Önceki Dönem" ile ilgili bilgi verilmemifltir.

1(ii). Menkul de¤erler de¤er art›fl fonunun yabanc› para menkul de¤erlere ait olan bölümüne iliflkin
bilgi: Bulunmamaktad›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 ve sat›lmaya haz›r menkul de¤er niteli¤indeki hisse senetleri,
enflasyon muhasebesi çerçevesinde, yabanc› para cinsinden elde etme bedellerinin bilanço tarihindeki
döviz kurlar› ile de¤erlenmesi ile gösterilmektedir. Oluflan kur farklar› "kambiyo 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. 
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p. Yeniden de¤erleme fonuna iliflkin bilgiler :

Enflasyon muhasebesi uygulamas› gere¤ince Vergi Usul Kanunu uyar›nca yap›lan yeniden
de¤erlemeler iptal edilmektedir. Mali tablolarda yeniden de¤erlemelere iliflkin bakiye
bulunmamaktad›r.

r. Yeniden de¤erleme de¤er art›fl›na iliflkin bilgiler : Bulunmamaktad›r.

s. Yasal yedeklere iliflkin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe - 479.125
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe - 316.056
Özel Kanunlar Gere¤i Ayr›lan Yedek Akçeler - -

t. Ola¤anüstü yedekler ve di¤er özkaynak kalemlerine iliflkin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
Ola¤anüstü Yedekler - 1.198.965
Da¤›t›lmam›fl Kârlar - - 
Geçmifl Y›llar Kâr ve (Zararlar›) (*) - (2.997.968)
Yabanc› Para Sermaye Kur Fark› - - 
Ödenmifl Sermayenin Enflasyona Göre 

Düzeltilmesinden Kaynaklanan Sermaye Yedekleri 1.729.000 2.858.041

(*) Üçüncü Bölüm’de XXIII no’lu dipnotta da aç›kland›¤› üzere 2002 y›l› içinde, Banka’n›n yasal yedekleri ve ola¤anüstü yedekleri

31 Aral›k 2001 bilançosunda yer alan "Zarar"›n mahsup edilmesinde kullan›lm›flt›r. Söz konusu "Zarar" Banka’n›n faaliyet

sonuçlar›ndan kaynaklanan bir birikmifl zarar de¤il, dönem kârlar›ndan sermaye art›r›m› veya yedeklere aktar›m gibi özkaynak

kalemleri aras›ndaki geçiflmelerin enflasyon muhasebesi uygulamas›ndaki gösteriminden kaynaklanan bir tutard›r.

u. Sermayede ve/veya oy hakk›nda %10 ve bunun üzerinde paya sahip kifli ve kurulufllara iliflkin 
aç›klamalar :

Pay Tutarlar› Ödenmifl Paylar
Ad Soyad/Ticari Ünvan› (Nominal) Pay Oranlar› (Nominal) Ödenmemifl Paylar
Hac› Ömer Sabanc› 
Holding A.fi. 268.201 %32,87 268.201 -
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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 :

Cari Dönem Önceki Dönem
‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klardan Al›nan Faizler 2.812 11.284

2. Finansal kiralama gelirlerine iliflkin bilgiler : Bulunmamaktad›r.

3. Ters repo ifllemlerinden al›nan faizler : 

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Ters Repo ‹fllemlerinden Al›nan Faizler 76 - 106.428 - 

4. Faktoring alacaklar›ndan al›nan faizlere iliflkin bilgi : Bulunmamaktad›r.

b. Faiz giderlerine iliflkin bilgiler : 

1. ‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klara verilen faiz giderlerine iliflkin bilgiler : 

Cari Dönem Önceki Dönem
‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klara Verilen Faizler 1.659 837

2. Finansal kiralama giderlerine iliflkin bilgiler : 

Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Kiralama Giderleri 1.211 3.478

3. Mevduata ödenen faizin vade yap›s›na göre gösterimi :

Vadeli Mevduat
Hesap Ad› Vadesiz 1 Aya 3 Aya 6 Aya 1 Y›la 1 Y›ldan Toplam

Mevduat Kadar Kadar Kadar Kadar Uzun
Türk Paras›

Bankalar Mevduat› 4 169 5.639 3.634 46.732 22 56.200
Tasarruf Mevduat› 2.832 324.652 506.043 151.858 28.022 3.355 1.016.762
Resmi Mevduat 129 1 - - - - 130
Ticari Mevduat - 8.839 4.632 1.204 6.779 1.452 22.906
Di¤er Mevduat 2.892 30.567 50.684 16.032 - 12.104 112.279
7 Gün ‹hbarl› Mevduat - - - - - - -

Toplam 5.857 364.228 566.998 172.728 81.533 16.933 1.208.277
Yabanc› Para

DTH 525 71.420 115.768 57.344 31.426 17.434 293.917
7 Gün ‹hbarl› Mevduat - - - - - - -
K›ymetli Maden - - - - - - -

Toplam 525 71.420 115.768 57.344 31.426 17.434 293.917
Genel Toplam 6.382 435.648 682.766 230.072 112.959 34.367 1.502.194
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4. Repo ifllemlerine verilen faiz tutar› :

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Repo ‹fllemlerine Verilen Faizler 248.056 - 922.939 -

Repo ifllemlerine verilen faizler 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle Gelir Tablosu’nda Tek Düzen Hesap
Plan›’nda yap›lan de¤ifliklik uyar›nca "Para piyasas›na verilen faizler" hesab›nda yer almaktad›r. 31
Aral›k 2001 tarihi itibariyle ise ilgili tutar o tarihte geçerli olan Tek Düzen Hesap Plan›’na göre menkul
k›ymet faiz gelirlerinden netlefltirilmifl olarak gösterilmifltir.

5. Faktoring ifllemlerinden borçlara verilen faizlere iliflkin bilgi : Bulunmamaktad›r.

c. Yat›r›m amaçl› menkul de¤erlerden elde edilen net gelirler : 

Cari Dönem Önceki Dönem (*)
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 538.424 -
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erlerden 344.945 -
Toplam 883.369 -

(*) 31 Aral›k 2001 tarihi itibariyle portföy s›n›flamas›na bak›lmaks›z›n tüm menkul de¤erlerden al›nan faizler "Menkul

de¤erlerden al›nan faizler" olarak tek bir hesapta yans›t›lmaktayd›. Bu nedenle yukar›daki tabloda istenen önceki dönem bilgisi

verilmemifltir.

d. Di¤er faaliyet gelirlerine iliflkin bilgiler : 

Di¤er faaliyet gelirleri aras›nda ola¤and›fl› kalemlerden kaynaklanan gelirler bulunmamaktad›r.

e. Kredi ve di¤er alacaklara iliflkin karfl›l›k giderleri :

Cari Dönem Önceki Dönem
Kredi ve Di¤er Alacaklara ‹liflkin Özel Karfl›l›klar 71.387 121.499

Teminats›z 37.912 72.294
Di¤er Gruplar 33.475 49.205

Genel Karfl›l›k Giderleri (**) 1.595 2.092
Menkul De¤erler De¤er Düflüklü¤ü Giderleri (**) 2 33
De¤er Düflüfl Karfl›l›¤› Giderleri (*) (**) 9.908 12.839
Di¤er - -

(*) ‹fltirakler, ba¤l› ortakl›klar ve vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler de¤er düflüfl karfl›l›¤› giderleri.

(**) Bu tutarlar ayn› zamanda afla¤›daki f-(1) no’lu dipnotta yer alan "Di¤er faaliyet giderleri" aras›ndaki "Di¤er" kalemi içerisinde

bulunmaktad›r.
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f. Di¤er faaliyet giderlerine iliflkin bilgiler :

1. Di¤er faaliyet giderlerine iliflkin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
Personel Giderleri 199.870 205.758
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 3.205 2.971
Banka Sosyal Yard›m Sand›¤› Varl›k Aç›klar› Karfl›l›¤› - -
Maddi Duran Varl›k Amortisman Giderleri 59.298 44.252
Maddi Olmayan Duran Varl›k Amortisman Giderleri 4.344 4.147
Di¤er ‹flletme Giderleri 316.308 263.966

Bak›m ve Onar›m Giderleri 23.776 24.699
Reklam ve ‹lan Giderleri 89.600 61.357
Di¤er Giderler 202.932 177.910

Aktiflerin Sat›fl›ndan Do¤an Zararlar - -
Faaliyet Kiralama Giderleri 14.325 11.748
Di¤er 223.108 227.815
Toplam 820.458 760.657

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.

g. Ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerden elde edilen gelir ve giderler :

1. Ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerden elde edilen gelir ve giderler :

Cari Dönem (*) Önceki Dönem (*)
Ba¤l› Ortakl›klara ‹liflkin Kâr ve Zarar (+/-) 33.792 7.025
‹fltiraklere ‹liflkin Kâr ve Zarar (+/-) 41.478 11.291

(*) ‹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 : 

Banka’n›n konsolide olmayan mali tablolar›nda ifltirak ve ba¤l› ortakl›klar için özsermaye yöntemi
uygulanmamaktad›r.

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 "VIII. Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubu ile ilgili aç›klama ve dipnotlar" bölümünde
aç›klanm›flt›r. 
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h. Net dönem kâr ve zarar›na iliflkin aç›klamalar :

Banka 2002 y›l›nda, Hazine Müsteflarl›¤›’nca 2001 y›l› içinde iç borç takas› ihalesi kapsam›nda ihraç

edilen 3 ve 5 y›l vadeli dövize endeksli menkul k›ymetlerin de¤erleme esaslar›nda de¤ifliklik yapm›flt›r.

Buna göre, ilgili mevzuat gere¤i 31 Aral›k 2001 tarihine kadar, Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan yurtd›fl›

piyasalarda ihraç edilen belirli tahvillerin Eurobond piyasas›nda oluflan getirilerine göre

de¤erlendirilen ve "yat›r›m amaçl› menkul k›ymetler" olarak s›n›fland›r›lan söz konusu menkul

k›ymetler, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren iç verim oran› yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl de¤erleri

üzerinden muhasebelefltirilmifltir. Bu menkul k›ymetler, daha önceki dönemde de, Banka taraf›ndan

edinildi¤i tarihten itibaren iç verim oran› yöntemine göre de¤erlenmifl olsalard› 31 Aral›k 2002 tarihli

mali tablolarda ertelenmifl vergi etkisi sonras› net 27.432 TL daha fazla gelir kaydedilecekti.

Öte yandan Bankac›l›k Denetleme ve Düzenleme Kurumu ("BDDK")’nun bu konuyla ilgili olarak

bankalara duyurulmak üzere Türkiye Bankalar Birli¤i’ne yazd›¤› 24 Temmuz 2002 tarihli yaz›s›nda ilgili

k›ymetlerin iç verim oran› yöntemine göre de¤erlemesine, "Söz konusu menkul k›ymetlerin yat›r›m

amaçl› menkul k›ymetler aras›nda s›n›fland›r›lmas›na bankalarca yaz›l› olarak karar verildi¤i tarih

itibariyle bafllamas› gerekti¤i" öngörülmektedir. Banka, söz konusu yaz›l› karar›n› 1 Ocak 2002 tarihi

itibariyle alm›fl oldu¤u için, iç verim oran›na göre de¤erleme yöntemini, ayn› zamanda hesap döneminin

bafl› olan bu tarihten itibaren uygulamaya bafllam›flt›r. Bu yaz›l› karar Eurobond piyasalar›ndaki

getirilerin oldukça yüksek oldu¤u bir tarihte al›nm›fl olsayd› de¤erleme yöntemi de¤iflikli¤i bu tarihten

itibaren gerçekleflecek, dolay›s›yla, ilgili k›ymetler bu tarihe kadar Eurobond piyasalar›nda oluflan

getiri ile de¤erlendirilecek ve; 31 Aral›k 2002 tarihli mali tablolarda ertelenmifl vergi etkisi sonras› net

yaklafl›k 48.000 TL daha fazla gelir kaydedilecekti. 

i. Cari dönemde önemli etkide bulunan veya takip eden dönemlerde önemli etkide bulunaca¤› 

beklenen muhasebe tahminindeki bir de¤iflikli¤in niteli¤i ve tutar› :  

Cari dönemde muhasebe tahminlerinde yap›lan de¤ifliklik yoktur.
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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 : 

Banka’n›n birlikte kontrol edilen ortakl›¤› bulunmamaktad›r.

2. fiarta ba¤l› varl›k ve yükümlülüklerin muhasebelefltirilmesi, mali tablolarda belirtilmesi ya da
belirtilmemesi karar› flarta ba¤l› olay›n gerçekleflme olas›l›¤› gözönünde bulundurularak verilir.

2(i). 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. 

2(ii). 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. 

Bu kapsamda Banka aleyhine aç›lan bir davay› flarta ba¤l› yükümlülük olarak nitelendirmifl ve bunun
için 1.528 TL tutar›nda karfl›l›k ay›rm›flt›r. Bunun d›fl›nda flarta ba¤l› varl›k veya yükümlülükler
bulunmamaktad›r.
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b. Türev finansal araçlara iliflkin bilgiler :

Amaçlar›na Göre Türev ‹fllemler
Al›m Sat›m Amaçl› Riskten Korunma 

‹fllemler Amaçl› ‹fllemler
Cari Önceki Cari Önceki 

Dönem Dönem Dönem Dönem
Al›m Sat›m Amaçl› ‹fllemlerin Türleri

Döviz ile ‹lgili Türev ‹fllemler :
Vadeli Döviz Al›m Sat›m ‹fllemleri 117.142 215.047 - - 
Swap Para Al›m Sat›m ‹fllemleri 3.694.451 744.775 - - 
Futures Para ‹fllemleri - - - - 
Para Al›m Sat›m Opsiyonlar› - - - - 

Döviz ile ‹lgili Türev ‹fllemler Toplam› (I) 3.811.593 959.822 - - 
Faiz ile ‹lgili Türev ‹fllemler : - - - - 

Swap Faiz Al›m Sat›m ‹fllemleri - - - - 
Vadeli ‹fllem Sözleflmesi - - - - 
Faiz Al›m Sat›m Opsiyonlar› - - - - 
Di¤er Faiz Sözleflmeleri - - - - 
Futures Faiz Al›m Sat›m ‹fllemleri - - - - 
Faiz Al›m Sat›m Opsiyonlar› - - - - 

Faiz ile ‹lgili Türev ‹fllemler Toplam› (II) 67.798 23.173 - - 
Di¤er - - - - 
Toplam Al›m Sat›m Amaçl› Türev ‹fllemler (I+II) 3.879.391 982.995 - - 

Riskten Korunma Amaçl› Türev ‹fllem Türleri
Rayiç De¤er Riskinden Korunma Olarak Düzenlenen
Türev ‹fllemler :

Futures Para ‹fllemleri - - - - 
Swap Faiz ‹fllemleri - - - - 

Toplam - - - - 
Nakit Ak›fl Riskinden Korunma Olarak Düzenlenen 
Türev ‹fllemler :

Swap Para ‹fllemleri - - - - 
Para Al›m Opsiyonlar› - - - - 

Toplam - - - - 
Toplam Riskten Korunma Olarak Düzenlenen 
Türev ‹fllemler : - - - - 

Toplam Türev ‹fllemler 3.879.391 982.995 - - 

Üçüncü Bölüm’de yer alan IV no’lu dipnotta da aç›kland›¤› üzere Banka’n›n türev finansal araçlarla
yapt›¤› ifllemler ekonomik olarak riskten korunma sa¤lamas›na karfl›n muhasebesel olarak MUY 1
kapsam›nda "Al›m sat›m amaçl› ifllemler" olarak muhasebelefltirilmektedir.

Banka’n›n en a¤›rl›kl› olarak kulland›¤› türev finansal araçlar swap para al›m-sat›m ifllemleridir. Banka
aktif ve pasiflerini yabanc› para parite riskinden kaynaklanabilecek zararlara karfl› korumak, döviz
cinsinden nakit ak›mlar›n› kontrol etmek ve yönetmek amac›yla swap ifllemleri yapmaktad›r.

Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile ilgili bilgi : Banka’n›n vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri
bulunmamaktad›r.

c. Bilanço d›fl› yükümlülüklere iliflkin aç›klama :

1. Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktar› : 2.667.976 TL tutar›nda kredi
kartlar›na verilen harcama limiti taahhütü bulunmaktad›r.
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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). Garantileri, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve di¤er akreditifler
dahil gayrinakdi krediler :

Banka kabul kredileri :       2.389
Akreditifler :   590.956
Di¤er garantiler :          699
Toplam :   594.044

2(ii). Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri ifllemler :

Geçici teminat mektuplar› 68.949
Kesin teminat mektuplar› 758.048
Avans teminat mektuplar› 54.390
Gümrüklere verilen teminat mektuplar› 220.555
Di¤er teminat mektuplar› 87.356
Toplam              1.189.298

d. Bilanço d›fl› yükümlülüklerin yo¤unlaflmas› : 

Sektörel bazda risk yo¤unlaflmas› bu bölümün h-(1) no’lu dipnotunda gösterilmifltir. Tablodan da
görülece¤i üzere sektörel da¤›l›mda sanayi ve hizmetler sektörlerinin alt sektörleri risk
yo¤unlaflmas›nda di¤er sektörlere göre daha fazla paya sahiptir. Bu da¤›l›m ülkedeki s›nai ve ticari
faaliyetlerin hacmi ile paralellik göstermektedir. Söz konusu riski oluflturan firmalar pazar pay›, mali
yap›lar› ve faaliyet sonuçlar› itibariyle sektörlerinin önde gelen kurulufllar›d›r ve bu bazda
kredilendirilmifllerdir. 

Bunlar›n haricinde gayrinakdi kredi portföyünde önem arzeden bir risk yo¤unlaflmas›
bulunmamaktad›r. 

e. Gayrinakdi kredilerin toplam tutar› : 

1. Gayrinakdi kredilerin toplam tutar› :

Cari Dönem Önceki Dönem
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Aç›lan Gayrinakdi Krediler 83.024 55.755

Bir Y›l veya Daha Az Süreli As›l Vadeli 44.540 29.650
Bir Y›ldan Daha Uzun Süreli As›l Vadeli 38.484 26.105

Di¤er Gayrinakdi Krediler 1.700.318 1.563.114
Toplam 1.783.342 1.618.869
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2. Maddi duran varl›k üzerindeki rehin, ipotek ve varsa di¤er k›s›tlamalar, maddi duran varl›k al›m› için
verilen taahhütler :

Maddi duran varl›klar 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
arzetmemektedir. 

g. Bankalar›n uluslararas› derecelendirme kurulufllar›na yapt›rm›fl olduklar› derecelendirmeye 
iliflkin özet bilgiler :

FitchRatings, Akbank’›n uzun vadeli Türk Liras› notunu fiubat 2002’de "B"den "B (+)"ya yükseltmifltir.
FitchRatings’in Türkiye Cumhuriyeti için belirledi¤i uzun vadeli Türk Liras› notunu geçen Akbank,
böylelikle geliflmekte olan piyasalarda ülke notunun üzerinde not alan ilk banka ünvan›n› kazanm›flt›r.
Nisan 2002’de ise Moody’s Akbank’›n görünümünü dura¤andan pozitife çevirmifl, 2001 krizinden sonra
Akbank’›n rakiplerinden evvel kârl›l›k trendine girece¤ini belirtmifltir. Bu karar›n gerekçesi olarak
Moody’s yapt›¤› aç›klamada, Akbank’›n kriz döneminde güçlü aktif kalitesini korumas›n›, yüksek
düzeydeki sermaye yeterlilik rasyosunu sürdürmesini ve krizle birlikte müflterilerin sa¤lam bankalara
yönelmesini göstermifltir.

Söz konusu kurulufllar›n verdikleri derecelendirmeler afla¤›daki tabloda gösterilmektedir. 

FITCHRATINGS 
Eylül 2002 Derecelendirmesi Not

Yabanc› Para Taahhütler
Uzun Vadeli B
K›sa Vadeli B
Görünüm Dura¤an

Türk Liras› Taahhütler
Uzun Vadeli B+
K›sa Vadeli B
Görünüm Dura¤an

Ulusal
Uzun Vadeli AA-(tur)
Görünüm Dura¤an

Bireysel Derecelendirme C

Destek Notu 4T
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MOODY’S
Temmuz 2002 Derecelendirmesi Not

Finansal Güç Notu D+
Yabanc› Para Uzun Vadeli Mevduat Notu B3
Türk Liras› Uzun Vadeli Mevduat Notu Baa2
Türk Liras› K›sa Vadeli Mevduat Notu Prime-2
Görünüm Pozitif

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 :

Cari Dönem
TL (%) YP (%)

Tar›m 4.274 0,62 306 0,03
Çiftçilik ve Hayvanc›l›k 1.910 0,28 306 0,03
Ormanc›l›k 2.150 0,31 - -
Bal›kç›l›k 214 0,03 - -

Sanayi 403.861 59,03 155.954 14,19
Madencilik ve Taflocakç›l›¤› 1.276 0,19 1.859 0,17
‹malat Sanayi 400.706 58,57 148.061 13,47
Elektrik, Gaz, Su 1.879 0,27 6.034 0,55

‹nflaat 3.179 0,46 8.814 0,80
Hizmetler 261.780 38,27 804.801 73,21

Toptan ve Perakende Ticaret 184.402 26,96 180.093 16,38
Otel ve Lokanta Hizmetleri 1.685 0,25 322 0,03
Ulaflt›rma ve Haberleflme 7.609 1,11 519.909 47,30
Mali Kurulufllar 58.099 8,49 100.728 9,16
Gayrimenkul ve Kiralama Hizmetleri 57 0,01 - -
Serbest Meslek Hizmetleri 3.921 0,57 224 0,02
E¤itim Hizmetleri 938 0,14 222 0,02
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler 5.069 0,74 3.303 0,30

Di¤er 11.019 1,62 129.354 11,77
Toplam 684.113 100,00 1.099.229 100,00

2. I ve II’nci grupta s›n›fland›r›lan gayrinakdi kredilere iliflkin bilgiler :

I inci Grup II nci Grup
Gayrinakdi Krediler T.P. Y.P. T.P. Y.P.
Toplam 684.113 1.099.229 - -
Teminat Mektuplar› 684.113 505.185 - -
Aval ve Kabul Kredileri - 2.389 - -
Akreditifler - 590.956 - -
Cirolar - - - -
Menkul De¤er ‹hrac› Sat›n Alma Garantileri - - - -
Di¤er Garanti Ve Kefaletler - 699 - -
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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 : 

Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler de¤erleme fark› (260)
Krediler ve plasmanlar de¤erleme fark› (5.354)
Mevduat ve di¤er borçlanmalar de¤erleme fark› 1.668
Hazine Müsteflarl›¤›’n›n takas ifllemi yoluyla elde edilen

menkul k›ymetlerin Eurobond fiyatlar›yla de¤erlendirilmesinden
kaynaklanan ertelenmifl vergi fark› (84.161)

Di¤er (1.466) 
Toplam (89.573)

Yukar›daki ilk üç maddede yer alan "De¤erleme fark›" önceki dönemlerde "Do¤rusal faiz yöntemi"ne
göre de¤erlendirilen ilgili kalemlerin cari dönemde "Finansal araçlar›n muhasebelefltirilmesi
standard›" ile ilgili MUY tebli¤i uyar›nca "Etkin faiz (iç verim) oran› yöntemi"ne göre de¤erlemesinden
kaynaklanan fark› ifade etmektedir.

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›
18.490 TL’dir. Özkaynaktan al›narak gelir tablosu ile ilgili hesaplara kaydedilen tutar
bulunmamaktad›r.

2. Nakit ak›fl riskinden korunmaya iliflkin bilgiler : Bulunmamaktad›r.
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c. Temettüye iliflkin bilgiler :

1. Bilanço tarihinden sonra ancak mali tablolar›n ilan›ndan önce bildirim yap›lm›fl kâr paylar› tutar› :

Kâr pay›na iliflkin herhangi bir bildirim yap›lmam›flt›r.

2. Bilanço tarihi sonras›nda ortaklara da¤›t›lmak üzere önerilen hisse bafl›na dönem net kâr paylar› :

Kâr pay› da¤›t›m›na Banka’n›n Genel Kurulu taraf›ndan karar verilmektedir. Rapor tarihi itibariyle
Genel Kurul henüz toplanmam›flt›r.

d. Yasal yedek akçeler hesab›na aktar›lan tutarlar :

Cari dönemde yasal yedek akçeler hesab›na aktar›lan tutar bulunmamaktad›r.

e. Hisse senedi ihrac›na iliflkin bilgiler :

2002 y›l›nda ilgili mevzuat uyar›nca 16.000 TL tutar›nda "sabit k›ymet sat›fl kâr›" nominal sermayeye
transfer edilmifl ve bu ifllem sonucunda ayn› tutarda hisse senedi ihraç edilmifltir.

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 564 adet kurucu hissesi ve 1.974 adet intifa senedi
bulunmaktad›r. Ana Sözleflme’ye göre yasal yedeklerin ayr›lmas› ve sermayenin %5’i oran›ndaki birinci
temettünün da¤›t›lmas›ndan sonra kalan da¤›t›labilir tutar›n %10’u kurucu hissesi ve intifa senedi
sahiplerine da¤›t›l›r. 
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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 1.121.287
TL 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 18.367 TL tutar›ndaki
"Di¤er borçlardaki net art›fl / azal›fl" kalemi muhtelif borçlardaki, di¤er pasiflerdeki 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. Sözkonusu 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. 

b. ‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve di¤er yat›r›mlar›n elde edilmesinden kaynaklanan nakit ak›m›na iliflkin 
bilgiler :

Cari dönemdeki ifltirak ve ba¤l› ortakl›k yat›r›mlar›ndan dolay› 13.685 TL tutar›nda nakit ç›k›fl›
olmufltur.

c. ‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve di¤er iflletmelerin elden ç›kar›lmas›na iliflkin bilgiler :

Cari dönemde elden ç›kar›lan ifltirak ve ba¤l› ortakl›k yat›r›mlar›ndan dolay› 1.688 TL nakit elde
edilmifltir.

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 T.C. 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 :

2002 y›l›nda MUY ve buna iliflkin tebli¤lerin yürürlü¤e girmesi ile meydana gelen muhasebe politikas›
de¤iflikliklerinin etkileri Üçüncü Bölüm’de yer alan XXII no’lu dipnotta aç›klanm›flt›r.
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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 :

Cari Dönem Önceki Dönem
Nakit 778.437 440.034

Kasa ve Efektif Deposu 274.491 243.480
Bankalardaki Vadesiz Mevduat 503.946 196.554

Nakde Eflde¤er Varl›klar 4.341.528 3.791.919
Bankalararas› Para Piyasas› 2.170.985 723.795
Bankalardaki Vadeli Depo 2.170.543 3.068.124

Toplam Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›k 5.119.965 4.231.953

Önceki dönemde gerçekleflen ifllemler neticesinde bulunan toplam de¤er, cari dönem bafl›ndaki nakit
ve nakde eflde¤er varl›klar toplam›n› verir.

3(ii). Dönem sonundaki nakit ve nakde eflde¤er varl›klar :

Cari Dönem Önceki Dönem
Nakit 340.113 778.437

Kasa ve Efektif Deposu 239.347 274.491
Bankalardaki Vadesiz Mevduat 100.766 503.946

Nakde Eflde¤er Varl›klar 3.015.648 4.341.528
Bankalararas› Para Piyasas› 1.892.207 2.170.985
Bankalardaki Vadeli Depo 1.123.441 2.170.543

Toplam Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›k 3.355.761 5.119.965

e. Banka’n›n elinde bulunan ancak, yasal s›n›rlamalar veya di¤er nedenlerle bankan›n serbest 
kullan›m›nda olmayan nakit ve nakde eflde¤er varl›k mevcuduna iliflkin bilgi : 

Yurtd›fl›ndan sa¤lanan seküritizasyon kredileri ile ilgili olarak vadesiz ve üç aydan k›sa vadeli banka
mevduat› içerisinde yer alan toplam 42.544 TL tutar›nda serbest olmayan depo mevcuttur.

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.
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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 :

1. Cari dönem :

Banka’n›n Dahil Oldu¤u Risk ‹fltirak ve Ba¤l› Banka’n›n Do¤rudan ve Risk Grubuna Dahil Olan 
Grubu* Ortakl›klar Dolayl› Ortaklar›  Di¤er Unsurlar

Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi
Krediler ve Di¤er Alacaklar 

Dönem Bafl› Bakiyesi 18 5.705 450.036 467.142 15.151 8.285
Dönem Sonu Bakiyesi 66 23.023 322.185 337.042 1.875 8.636

Al›nan Faiz ve Komisyon Gelirleri - 9 51.187 362 4.675 8

*Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20 nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda tan›mlanm›flt›r.

Afla¤›daki tabloda cari dönem ve önceki dönem itibariyle, Banka’n›n ifltirak ve ba¤l› ortakl›klar›,
do¤rudan ve dolayl› ortaklar› dahil olmak üzere tüm risk grubu flirketlerine kulland›r›lan nakit krediler
flirket baz›nda gösterilmifltir. Tablodan görülece¤i gibi risk grubu flirketlerinin önemli bir bölümü
yabanc› flirketlerle yap›lan ortakl›klardan oluflmaktad›r; tabloda yabanc› ortakl› flirketler ve yabanc›
ortakl›k paylar› da belirtilmektedir.

Önceki Yabanc›
Cari Dönem Dönem Ortak

Kredi Kredi Pay 
fiirket Ünvan› Tutar› Tutar› Yabanc› Orta¤›n Ad› Oran› %
Carrefour Sabanc› Tic. Merkezi A.fi. 7.748 24.699 Carrefour 60

Brüt 267.428 220.022
Eksi: Mevduat blokaj› teminat› (259.680) (195.323)

Exsa Export San. Mamulleri Sat›fl ve 
Araflt›rma A.fi. 81.985 97.090 - -

Kordsa Sabanc› Dupont Endüstriyel ‹plik ve
Kord Bezi San. ve Tic. A.fi. 57.402 67.295 E. I. Dupont 42

Temsa Termo Mekanik San. ve Tic. A.fi. 1.781 61.224 - -
Pilsa Plastik San. ve Tic. A.fi. 14.733 36.434 - -
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.fi. 10.239 22.842 - -
Sakosa Sabanc› ve Kosa ‹plik ve Kord 

Bezi San. ve Tic. A.fi. 8.036 19.305 - -
Sapeksa Mensucat ve Toprak 

Mahsulleri San. ve Tic. A.fi. 14 16.579 - -
Dupont Sabanc› International LLC. 41.375 14.196 E. I. Dupont 50
Marsa Kraft Jacobs Suchard Sabanc› 

G›da San. ve Tic. A.fi. 8.511 12.192 Kraft Foods 49
Teknosa ‹ç ve D›fl Tic. A.fi. 8.400 10.107 - -
Toyotasa Toyota Sabanc› Paz. ve Sat›fl A.fi. 4.290 9.530 Toyota Motor, Mitsui Co. 35
Enerjisa Enerji Üretim A.fi. 5.360 8.236 E. I. Dupont, CBR Int., 

Bridgestone Co., Bekaert 15
Bossa Tic. ve San. ‹flletmeleri T.A.fi. 5.050 7.998 - -
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.fi. 8.290 7.572 CBR International 40
‹nsa A.fi. 8.568 4.896 - -
‹nterkordsa Gmbh 8.805 2.550 E. I. Dupont 34
Akkardansa San. ve Tic. A.fi. 135 2.075 - -
Sasa Suni Sentetik Elyaf San. A.fi. 458 1.501 E.I. Dupont 41
Brisa Bridgestone Sabanc› Lastik San. 

ve Tic. A.fi. 687 1.308 Bridgestone Co. 43
Di¤er 42.259 37.576 - -
Toplam 324.126 465.205
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2. Önceki Dönem :

Banka’n›n Dahil Oldu¤u Risk ‹fltirak ve Ba¤l› Banka’n›n Do¤rudan ve Risk Grubuna Dahil Olan 
Grubu* Ortakl›klar Dolayl› Ortaklar›  Di¤er Unsurlar

Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi
Krediler ve Di¤er Alacaklar 

Dönem Bafl› Bakiyesi 102.442 33.090 948.230 197.329 - - 
Dönem Sonu Bakiyesi 18 5.705 450.036 467.142 15.151 8.285

Al›nan Faiz ve Komisyon Gelirleri 1.014 6 141.734 1.934 400 15

*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 Ba¤l› Banka’n›n Do¤rudan ve Risk Grubuna Dahil Olan 
Risk Grubu* Ortakl›klar Dolayl› Ortaklar› Di¤er Unsurlar
Mevduat Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem

Dönem Bafl› 13.249 9.802 387.659 435.920 - - 
Dönem Sonu 29.892 13.249 340.504 387.659 - - 
Mevduat Faiz Gideri 1.659 837 27.450 22.306 - - 

* 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 Ba¤l› Banka’n›n Do¤rudan ve Risk Grubuna Dahil Olan 
Risk Grubu* Ortakl›klar Dolayl› Ortaklar› Di¤er Unsurlar

Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
Al›m Sat›m Amaçl› 
‹fllemler **

Dönem Bafl› 29.099 3.707.349 - 6.106.626 - -
Dönem Sonu 578.227 29.099 - - - -
Toplam Kâr / Zarar - - - - - -

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 "Riskten korunma amaçl›"
ve "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.

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’n›n söz konusu kurulufllarla olan iliflkileri Bankalar Kanunu’na uygun olarak, normal banka-
müflteri iliflkisi çerçevesinde ve piyasa koflullar› dahilinde her türlü bankac›l›k ifllemlerini
kapsamaktad›r. 
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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 :

Yap›lan ifllemler aras›nda en önemli tutarlar kredi ve mevduatla ilgilidir. Fiyatland›rma ve di¤er
koflullar piyasada geçerli olan oranlar ve koflullar üzerinden yap›lmaktad›r. Risk grubu flirketlerine
kulland›r›lan kredilerin toplam kredilere oran› %5; Risk grubu flirketlerinin mevduat›n›n toplam
mevduata oran› %2’dir. Gelir-gider kalemleri içinde risk grubu flirketleriyle yap›lan ifllemler önemlilik
arzetmemektedir. Risk grubu flirketlerine kulland›r›lan gayrinakdi kredilerin toplam gayrinakdi
kredilere oran› ise %21’dir.

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, flubeleri arac›l›¤›yla, Aksigorta A.fi. ve Ak Emeklilik A.fi.’nin acentelik faaliyetlerini
yürütmektedir. Finansal kiralama ifllemlerinin tamam› Banka’n›n ifltiraki olan BNP-Ak-Dresdner Bank
A.fi.’nin %100 oranda sahip oldu¤u BNP-Ak-Dresdner Finansal Kiralama A.fi. ile yap›lm›flt›r.

Banka 2001 y›l›nda ba¤l› ortakl›¤› olan Ak Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi.’ne bu kurulufl taraf›ndan
kullan›lmakta olan gayrimenkulün sat›fl›n› yaparak 24.440 TL kâr elde etmifltir.

Risk grubuna dahil firmalar›n nakdi ve gayrinakdi kredi ihtiyaçlar› Bankalar Kanunu’ndaki s›n›rlamalar
ve cari piyasa faiz oranlar› ve koflullar› dikkate al›narak karfl›lanmaktad›r.
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IX. ENFLASYON MUHASEBES‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR :

a. Paran›n sat›n alma gücündeki de¤iflikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini gidermek amac›yla
mali tablolar, TL’nin bilanço tarihindeki sat›n alma gücü esas al›narak haz›rlanm›flt›r.

b. Enflasyon muhasebesine göre düzeltilen iliflikteki mali tablolar, düzeltilme ifllemine tabi tutulmadan
önce sabit k›ymetler üzerindeki yeniden de¤erlemeden do¤an de¤er art›fllar› haricinde, tarihi maliyet
esas›na göre tutulan kanuni defterler baz al›narak haz›rlanm›flt›r. 

c. 31 Aral›k 2002 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 : 

Tarih TEFE Düzeltme katsay›s›
31 Aral›k 2002 6.478,800 1,0000
31 Aral›k 2001 4.951,700 1,3084
31 Aral›k 2000 2.626,000 2,4672

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.

-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 sermayenin enflasyona göre düzeltmesinden kaynaklanan sermaye yedekleri"
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.
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-Enflasyonun Banka’n›n net parasal durumu üzerindeki etkisi gelir tablosunda "Net parasal
pozisyon kâr› veya zarar›" olarak yer almaktad›r.

-Türk liras› 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 liras›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. Önemlilik  ilkesi çerçevesinde gerekli görülen varl›klar için ba¤›ms›z
de¤erleme kurulufllar› taraf›ndan ekspertiz de¤eri saptanm›flt›r.

f. Türk Ticaret Kanunu ve Banka’n›n ana sözleflmesi çerçevesinde oluflan yedek akçeleri ile Banka’n›n
ödenmifl sermayesi nominal (enflasyon düzeltmesine tutulmaks›z›n) de¤erleriyle afla¤›da
gösterilmifltir. 

31 Aral›k 2002 31 Aral›k 2001
Ödenmifl Sermaye 816.000 800.000
Kanuni Yedek Akçeler 78.032 78.032
‹htiyari Yedek Akçeler 142.134 142.134

Üçüncü Bölüm’de yer alan XXIII no’lu dipnotta da belirtildi¤i üzere Banka’n›n 31 Aral›k 2001 tarihli
bilançosunda yer alan "Zarar" Banka Genel Kurulu’nun ald›¤› karar ve BDDK’n›n bu konuyla ilgili 29
Temmuz 2002 tarihli ve DZM.2/25-8760 say›l› yaz›s›na istinaden s›ras›yla "Kanuni yedek akçeler",
"‹htiyari yedek akçeler" ve "Ödenmifl semayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan
sermaye yedekleri"nden mahsup edilerek s›f›rlanm›flt›r. Bu nedenle iliflikteki mali tablolarda "Kanuni
yedek akçeler" ve "‹htiyari yedek akçeler" kalemleri "s›f›r" olarak görülmektedir. Söz konusu "Zarar"
Banka’n›n faaliyet sonuçlar›ndan kaynaklanan bir zarar de¤il, dönem kârlar›ndan sermaye art›r›m›
veya yedeklere aktar›m gibi özkaynak kalemleri aras›ndaki geçiflmelerin enflasyon muhasebesi
uygulamas›ndaki gösteriminden kaynaklanan bir tutard›r.

g. Önceki dönem mali tablolar› Baflaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi., a member of
PricewaterhouseCoopers, taraf›ndan denetlenmifltir. Yap›lan denetim sonucunda söz konusu mali
tablolar›n Banka’n›n mali durumunu ve faaliyet sonuçlar› ve nakit ak›mlar›n› Bankalar Kanunu’nun
13üncü maddesi gere¤ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve
standartlar›na uygun olarak do¤ru biçimde yans›tt›¤› hususunda görüfl bildirilmifltir.
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h. Mali tablolar›n MUY 14 hükümleri uyar›nca ilk defa düzenlenece¤i hesap döneminin bafl›na kadar
olan dönemde düzeltilmifl tutarlar› ile olmak üzere, aktif kalemlerden borçlar›n ve özkaynak
kalemlerinin ç›kar›lmas› sonucunda kalan, özkaynak hesap grubu içinde "geçmifl y›llar kâr› (zarar›)"
hesab›nda izlenen tutara iliflkin aç›klama :

Banka’n›n mali tablolar› enflasyon muhasebesi esaslar›na göre ilk kez 31 Aral›k 2000 tarihi itibariyle
düzenlenmifltir. 31 Aral›k 2000 tarihli mali tablolara temel teflkil etmesi amac›yla 31 Aral›k 1999 tarihi
itibariyle enflasyon muhasebesi esaslar›na göre bilanço düzenlenmifltir. Bu bilançoya göre aktif
kalemlerden borçlar›n ve özkaynak kalemlerinin ç›kar›lmas› sonucunda kalan, özkaynak hesap grubu
içinde "Geçmifl y›l kâr› (zarar›)" hesab›nda muhasebelefltirilen tutar 1.761.055 TL tutar›ndaki
"Zarar"d›r. Ancak söz konusu "Zarar" yukar›daki f no’lu dipnotta aç›kland›¤› üzere birikmifl faaliyet
zarar› de¤il, enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n gösteriminden kaynaklanan ve esasen özkaynak
kalemleri aras›nda geçiflmeden dolay› meydana gelen bir tutard›r.

i. 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. Vergi
karfl›l›¤›n›n ise niteli¤i itibariyle y›ll›k ortalama katsay› kullan›larak düzeltilmesi daha uygun
görülmüfltür. 
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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 :

Say› Çal›flan Say›s›
Yurtiçi flube 618 8.951

Bulundu¤u Ülke
Yurtd›fl› temsilcilikler 1 2 1-Fransa

2-
3-

Aktif Toplam› Yasal Sermaye
Yurtd›fl› flube 7 53 1- Almanya 934.643 345.597

2-
3-

K›y› Bankac›l›¤› 
Bölgesindeki fiubeler 1 5 1- Malta 2.428.487 -

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 : 

Bulunmamaktad›r.

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 :

Kurlarda bilanço tarihinden sonra önemli bir de¤ifliklik olmam›flt›r.
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ALTINCI BÖLÜM - D‹⁄ER AÇIKLAMALAR VE D‹PNOTLAR

I. BANKA’NIN FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N D‹⁄ER AÇIKLAMALAR :

Bulunmamaktad›r.

YED‹NC‹ BÖLÜM - BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORUNA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR 

I. BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORUNA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR :

31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle ve ayn› tarihte sona eren döneme ait düzenlenen konsolide olmayan mali
tablolar Baflaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirlik A.fi. (a member of
PricewaterhouseCoopers) taraf›ndan ba¤›ms›z denetimden geçmifltir. 24 fiubat 2003 tarihli denetim
raporunda, konsolide olmayan mali tablolar›n Banka’n›n 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle mali durumunu
ve ayn› tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlar›n› ve nakit ak›mlar›n›, Bankalar Kanunu’nun
13üncü maddesi gere¤ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve
standartlar›na uygun olarak do¤ru bir biçimde yans›tt›¤›na dair olumlu görüfl belirtmifltir.
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KÂRIN TEVZ‹‹

Bankam›z›n 2002 y›l› faaliyetlerinden sa¤lanan 685.448 milyar TL.’l›k net kâr›n; Bankam›z›n Ana
Sözleflmesi’nin 82. maddesi gere¤ince nakit temettü olarak ödenmifl sermayenin %5’i olan 40.800
milyar TL.’s›n›n ortaklar›m›za, 61.038,9 milyar TL.’s›n›n kurucu ve intifa paylar›na da¤›t›lmas›; ve ayr›ca
ödenmifl sermayenin %47’si olan 384.000 milyar TL.’s›n›n ortaklar›m›za bedelsiz hisse senedi ihrac›
yoluyla verilmesi; ve yine Ana Sözleflme gere¤ince 270 milyar TL.’s›n›n Yönetim Kurulu Baflkan ve
üyelerine da¤›t›lmas›; “Kanuni Yedek Akçeler” olarak toplam 41.084,5 milyar TL.’s› ayr›ld›ktan sonra
kalan kâr›n, temettü ödemelerine ait vergi tevkifat› bilahare içerisinden düflülmek üzere “Fevkalade
Yedek Akçe”ye tahsis edilmesi ve nakit temettü ödemelerinin 27 Mart 2003 tarihinden itibaren 2002 y›l›
kâr pay› kuponlar› karfl›l›¤›nda bafllanmas› suretiyle da¤›t›lmas›n› öneririz.
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AKBANK T.A.fi. 
GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü
Sabanc› Center 4. Levent 
34330 ‹stanbul
Telefon : (212) 270 00 44
Telefaks : (212) 269 77 87

(212) 269 73 83
Teleks : 26 480a+b AKUM TR
http : www.akbank.com.tr

YURTDIfiI ‹fiT‹RAK, fiUBE VE
TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹Z

Akbank International N.V.
Parklaan 11
P.O. Box 23512 3001 KM 
ROTTERDAM-THE NEDERLANDS
Telefon : 31-10 2405050
Telefaks : 31-10 2405000

Frankfurt Merkez fiubesi
Kaiser Str. 9
60311 Frankfurt / Main
DEUTSCHLAND
Telefon : 49-69 29717100
Telefaks : 49-69 29717104

Hamburg fiubesi
Lange Reihe 24 20099 Hamburg
DEUTSCHLAND
Telefon : 49-40 28407611
Telefaks : 49-40 280 1102

Münih fiubesi
Goethe Str. 12 80336 München
DEUTSCHLAND
Telefon : 49-89 59068770
Telefaks : 49-89 550 3850

Stuttgart fiubesi
Eberhard Str. 22 70173 Stuttgart
DEUTSCHLAND
Telefon : 49-711 22295711
Telefaks : 49-711 296600

Hannover fiubesi
Goethe Str. 6 C 30169 Hannover
DEUTSCHLAND
Telefon : 49-511 12108141
Telefaks : 49-511 131219

Essen fiubesi
Huyssen Allee 3 45128 Essen
DEUTSCHLAND
Telefon : 49-201 2457115
Telefaks : 49-201 200984

Berlin fiubesi
Karl-Marx-Str. 13 12043 Berlin
DEUTSCHLAND
Telefon : 49-30 62728711
Telefaks : 49-30 62728750

Malta fiubesi
Portomaso Business Tower
Level 6, Portomaso PTM 01
St. Julians, MALTA
Telefon : 356-21 383 400
Telefaks : 356-21 383 666

Paris Temsilcili¤i
5 Rue de Rome 75008 Paris
FRANCE
Telefon : 33-1 452 29411
Telefaks : 33-1 452 29412

YURTDIfiI ‹fiT‹RAK, fiUBE VE TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹Z



Akbank T.A.fi. Genel Müdürlük: Sabanc› Center 34330 4. Levent ‹stanbul 


