
bir gün
08:30

Yap› Kredi Leasing’de

FAAL‹YET RAPORU 2003



‹çindekiler

Finansal Kiralama Derne¤i üyesidir.

2 Vizyon, Misyon, Genel Hedeflerimiz
3 Kurum Profili, Göstergeler
6 Yönetim Kurulu
8 Yönetim Kurulu Mesaj›
12 Türkiye Ekonomisindeki Geliflmeler
14 Finansal Kiralama Sektöründeki Geliflmeler
18 Faaliyetler
22 Üst Yönetim
23 Ba¤›ms›z Denetim Raporlar›
68 Finansal Kiralama Tan›mlar›
69 Adresler



güne bafllarken

Bir fincan s›cak kahvenin verdi¤i keyif ve mutluluk... T›pk› s›cak
ve güleryüzlü bir yaklafl›mla verdi¤imiz hizmetin müflterilerimizde
yaratt›¤› mutluluk gibi...
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• Etkin bir iletiflim içinde çal›flan kaliteli ve verimli bir flirket olmak,
• Önemli bir marka olman›n sorumlulu¤u ile kurum kültürümüzü günün de¤iflen koflullar›na

göre uyarlayarak geçmiflten gelece¤e aktarmak,
• Kaynaklar›m›z› yat›r›m yapan müteflebbis kurulufllara etkin bir flekilde aktarmak,
• Riski sektörel anlamda da¤›tmak,
• Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin misyonu do¤rultusunda karl› çal›flarak ortaklar›m›za

de¤er yaratmak,
• Rakiplerimizle iyi iliflkiler içinde etik rekabet kurallar› ile yar›flmak,
• Özgüvenimiz ve becerilerimizle ülkemizin önde gelen finansal kiralama flirketleri aras›ndaki

yerimizi korumak,
• Dinamik organizasyon yap›s› ile sa¤l›kl› ve pratik çözümler üreterek müflteri memnuniyetini

art›rmak,
• Sistemli raporlama ve yaz›l› prosedürler ile kurumsallaflman›n süreklili¤ini sa¤lamakt›r.

Genel Hedeflerimiz

Vizyon
Dünya standartlar›nda hizmet anlay›fl› ve geliflime aç›k yap›s›yla art› de¤erler yaratarak sektöründe
öncü olmay› sürekli k›lmak.

Misyon
• Yat›r›mlar›n finansman›nda sa¤lad›¤› katk› ile ülke ekonomisine,
• Yeniliklere aç›k yap›s›yla sektörün geliflimine,
• Çözüm odakl› yaklafl›m›yla müflterilerine,
• Kaynak kulland›r›m›nda verimlili¤e gösterdi¤i özen sayesinde hissedarlar›na,
• Etik rekabet kurallar› çerçevesinde hareket ederek rakiplerine,
• ‹nsan kaynaklar›na verdi¤i önemle çal›flanlar›na,

karfl› sorumlu bir anlay›fl çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren bir flirket olmak.



1987 y›l›nda kurulan Yap› Kredi Finansal Kiralama A.O. (Yap› Kredi Leasing) Türk leasing sektörünün öncü
flirketlerindendir. Geliflmifl kalite anlay›fl›na dayal› çözümleri ile pazarda ilk s›ralarda  yer alan Yap› Kredi Leasing,
ülkemizin en güçlü kurumlar›ndan Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin ifltirakidir.

Müflteri memnuniyetine odakl› bir ifl yaklafl›m› ile faaliyetlerini yürüten Yap› Kredi Leasing farkl› boyutlarda
flirketlerden oluflan genifl bir portföye hizmet vermektedir. Yap› Kredi Leasing tüm yurt sath›na yay›lm›fl KOB‹’lere
ve büyük ölçekli flirketlere finansal destek sa¤larken, ana sermayedar Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin 415 flubesi
arac›l›¤›yla eriflim kolayl›¤› sunmaktad›r. Müflterilerin talep ettikleri içerik ve kalitede hizmet vermek ad›na sürekli
geliflim politikas› izleyen flirket, baflar›l› performans› ile sektörün yönlendiricileri aras›nda yer almaktad›r.

Sektördeki deneyimi, genç ve yüksek nitelikli insan kayna¤›, güçlü mali yap›s›, sa¤lam müflteri portföyünün
oluflturdu¤u yüksek aktif kalitesi, etik kurallar›, rekabetçi gücü, genifl fonlama olanaklar› ve yüksek likiditesi
Yap› Kredi Leasing’in baflar›l› performans›n› ve sektörün önde gelen kurulufllar› aras›nda yer almas›n› sa¤layan
bafll›ca etkenlerdir.

Uluslararas› piyasalarda da sayg›n bir marka olarak yerini alan Yap› Kredi Leasing, Lease Club and Multilease
Association üyesi olan tek Türk finansal kiralama flirketidir.

Geçti¤imiz y›llarda ülkemizin art arda yaflad›¤› ekonomik krizlerden, sa¤lam mali yap›s›, titiz likidite ve risk yönetimi
sayesinde baflar›l› flekilde ç›kan ve öncülü¤ünü sürdürebilen ender kurumlardan olan Yap› Kredi Leasing,
2003 y›l›nda 231 milyon dolar ifllem hacmine ulaflm›flt›r. Ayn› dönem için toplam aktifler 403,633 milyar TL*, net kar
57,209 milyar TL* olarak gerçekleflmifltir.

1994 y›l›nda halka aç›lan Yap› Kredi Leasing’in hisseleri "YKFIN" kodu ile ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda
ifllem görmektedir.

Kurum Profili

Göstergeler
Finansal göstergeler* (Milyar TL) 2003 2002

Dönen varl›klar 103,177 52,193
Toplam aktifler 403,633 286,373
K›sa vadeli borçlar 210,986 162,922
Özsermaye 107,709 50,500
Ödenmifl sermaye 48,000 35,000
Toplam gelirler 270,924 183,509
Dönem kar› 57,647 16,942
Net dönem kar› 57,209 13,631
Finansal kiralama alacaklar› 382,496 322,668

Finansal oranlar (%)

Aktif getirisi 16.7 7.1
Özsermaye getirisi 131.9 55.9

Operasyonel göstergeler

‹fllem hacmi (bin ABD dolar›) 231,091 160,059
Aktif sözleflme say›s› 4,837 3,321
Yeni sözleflme say›s› 1,755 1,125
Piyasa pay› (%) 11 12

Ortakl›k yap›s› ve pay oran› (%)

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. 65.40 65.40
Halka aç›k 33.39 28.98
Di¤er 1.21 5.62

*Finansal göstergeler, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri: XI, No:1 say›l› tebli¤ine göre haz›rlanan mali tablolar esas al›narak düzenlenmifltir.
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Sa¤lam mali yap› ve geliflmifl kalite
anlay›fl›na dayal›, sektördeki öncü
konumumuzu

güçlendiren bir strateji

10:30

Ola¤an bir de¤erlendirme toplant›s›... Sektörel geliflmelere
paralel olarak canlanma potansiyeli yüksek ifl alanlar›n› yak›n
incelemeye al›yor, sermaye ve aktif kalitesi güçlü müflterileri
portföyümüze katmak amac›yla stratejiler oluflturuyoruz.
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Yönetim Kurulu

‹SMA‹L REHA UZ
YÖNET‹M KURULU BAfiKANI

BERR‹N AVCILAR
ÜYE

B‹ROL SÜMER
ÜYE VE GENEL MÜDÜR

Y. ALP ÖTÜfi
ÜYE



ERHAN ÖZÇEL‹K
ÜYE

‹HSAN FEYZ‹BEYO⁄LU
YÖNET‹M KURULU BAfiKAN VEK‹L‹

ERDEM ALDEM‹R
ÜYE
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Yönetim Kurulu Mesaj›

2003 y›l› ifllem hacmimiz
231 milyon dolar...
2003 y›l›nda Türkiye ekonomisindeki
olumlu geliflmeler flirketimizin ifllem
hacmine de yans›m›fl ve 2003 y›l›
sonu itibariyle toplam ciro geçen y›la
oranla %44'lük bir art›flla 231 milyon
dolar olarak gerçekleflmifltir.



De¤erli hissedarlar›m›z, müflterilerimiz ve çal›flma
arkadafllar›m›z,

Yap› Kredi Leasing’in 2003 y›l› bilanço ve kar zarar
tablosunu sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yap› Kredi Leasing, her zaman oldu¤u gibi bu y›l da
do¤ru stratejileri do¤ru bir zamanlamayla uygulayarak
baflar›l› bir mali ve operasyonel performans göstermifltir.
Kuruluflundan bu yana geçen sürede kazand›¤› deneyim,
teknolojiye ve insan kaynaklar›na verdi¤i önem, geliflmifl
kalite anlay›fl› Yap› Kredi Leasing’in sektördeki liderli¤ini
sürekli k›lm›flt›r.

2001 y›l›nda %9.4 gibi ciddi bir küçülme yaflayan Türk
ekonomisindeki olumsuz koflullar finansal kiralama
sektörünü de etkilemifltir. Yönetim becerilerimizi
kan›tlad›¤›m›z bu ortamda uygulad›¤›m›z mali politikalar,
ilkelerimizden ödün vermeden yürüttü¤ümüz sürekli ve
sistematik çal›flmalar, müflteri seçimine gösterdi¤imiz
özen bugün bizi sektörümüzde güçlü k›lan faktörlerdir.

Ekonomik büyümenin yeniden bafllad›¤› 2002 y›l›n›
takiben 2003 y›l›, finansal kiralama sektöründe bir talep
patlamas›na sahne olmufltur. Talepteki canlanma
flirketimizin ifllem hacmine de yans›m›fl ve 2003 y›l› sonu
itibariyle toplam ciro geçen y›la oranla %44'lük bir art›flla
231 milyon dolar olarak gerçekleflmifltir.

Rekabetin giderek artt›¤› bir ortamda, fiirketimiz
hedeflerini yüksek tutarak pazar pay›n› art›rmak ve
kredibilitesi yüksek müflterilere ulaflmak amac›yla proaktif
ancak titiz ve detayl› de¤erlendirme çal›flmalar›ndan
ödün vermeyen pazarlama politikalar› izlemektedir.

16 y›ll›k geçmiflimizde piyasa yap›c›l›¤› rolünü üstlenmifl
bir flirket olarak farkl› sektörlerde çeflitli  projelerde iflbirli¤i
yapm›fl bulunuyoruz. Sektörel geliflmelere paralel olarak
canlanma potansiyeli yüksek ifl alanlar›n› yak›n
incelemeye al›yor, sermaye ve aktif kalitesi güçlü
müflterileri portföyümüze katmak amac›yla stratejiler
oluflturuyoruz. Müflteri portföyümüzdeki çeflitlilik
sayesinde de¤iflken müflteri ihtiyaçlar›na süratli, etkin
ve esnek çözümler sunabiliyoruz.

2003 y›l›nda Türkiye ekonomisindeki olumlu geliflmelere
paralel olarak artan yat›r›mlara verdi¤imiz deste¤i
sürdürmüfl bulunuyoruz. Bu çerçevede oluflturdu¤umuz

organizasyon yap›m›z ve çal›flma yöntemlerimize paralel
olarak finansal kiralama sektöründe yeni ürünler yaratma
çabam›z› devam ettirerek sektörün geliflimine katk›da
bulunmaya devam edece¤iz.

2003 y›l› bafl›nda kurumsal yönetim ilkelerinin eksiksiz
uygulanmas› amac›yla Yönetim Kurulumuz taraf›ndan
görevlendirilen iki üyemizin önderli¤inde çal›flmalar
bafllat›lm›flt›r. Amac›m›z bu çal›flmalar› k›sa zamanda
tamamlayarak hayata geçirmektir.

Sosyal sorumluluk bilincine sahip bir flirket olarak, daha
önceki y›llarda oldu¤u gibi bu y›l da Çocuk Esirgeme
Kurumu ile var olan iliflkimizi ayn› s›cakl›kta sürdürdük.
Kurum önderli¤inde, çocuklar›n fiziksel ve duygusal
geliflimlerine katk›da bulunmak amac›yla ortak
çal›flmalar›m›z artarak devam edecektir.

Baflar›m›z›n temelinde, en de¤erli varl›¤›m›z olarak
nitelendirdi¤imiz kaliteli insan gücümüz bulunmaktad›r.
Sektörümüzde, e¤itimli, genç ve dinamik kadrolara sahip
flirketler aras›nda en önde gelenlerden biri oldu¤umuza
inan›yoruz. Her çal›flan›m›z›n geliflimini kurumsal
kültürümüz çerçevesinde sürekli k›lmak için ça¤dafl
insan kaynaklar› politikalar› oluflturmaktay›z.
Çal›flanlar›m›z›n bilgi ve beceri düzeylerini gelifltirmek
öncelikli hedeflerimizden biri olmaya devam etmektedir.

Bilgili ve deneyimli insan kayna¤›m›z ve teknolojik
altyap›m›z ile hizmet kalitesine verdi¤imiz önemi
birlefltirerek, sa¤l›kl› büyüme yolunda h›zl› ad›mlarla
ilerliyoruz. Bu yolculu¤umuzda bizlerle birlikte olan
müflterilerimize, hissedarlar›m›za ve çal›flanlar›m›za
Yönetim Kurulumuz ad›na teflekkürlerimizi sunuyoruz.

‹smail Reha Uz Birol Sümer
Yönetim Kurulu Baflkan› Yönetim Kurulu Üyesi

ve Genel Müdür

8/9



11:40
Müflteri ziyaretlerimize devam ediyoruz...
Öncelikli hedeflerimizden biri, müflteri iliflkilerinde fleffafl›k ve
etik kurallar› gözeterek, yayg›n eriflim kanallar›ndan en özel
hizmeti götürmek...

odakl› bir yaklafl›m

Müflterilere mükemmel hizmet sunmaya
ve en iyi sonuçlar› almaya
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Türkiye Ekonomisindeki Geliflmeler

2003 y›l› ekonomide istikrar yolunda iyileflmelerin
sa¤land›¤› bir y›l oldu. 2002 y›l›nda bafllayan büyüme
süreci 2003 y›l›nda da devam ederken, GSMH y›l baz›nda
%5.9 oran›nda bir büyüme kaydetmifltir.

Y›l boyunca ihracatç› sektörler imalat sanayi üretim
endeksinin en önemli itici gücünü olufltururken imalat
sanayiindeki en istikrarl› art›fl otomotiv ile makine ve
teçhizat sektörlerinde gözlenmifltir.

2003 y›l›n›n 12 ayl›k ortalamas› bir önceki y›l ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, toplam sanayi sektöründe %7.8,
ticaret sektöründe %8.1, ulaflt›rma ve haberleflme
sektöründe %8.4 art›fl, inflaat sektöründe %9 ve tar›m
sektöründe %2.5 üretim azal›fl› görülmüfltür. 2003 y›l›
Aral›k ay›nda imalat sanayi kapasite kullan›m oran› %80
olarak gerçekleflmifltir.

Enflasyon, tüketici fiyatlar› baz›nda y›l sonunda %18.4
art›fl ile hükümetin hedefledi¤i %20 oran›n›n alt›nda
kalm›fl, toptan eflya fiyatlar›nda ise %13.9’luk art›flla
%17.4’lük hedefin alt›nda gerçekleflmifltir. Enflasyonun
genel trendindeki göreceli düflüfl döviz kurlar›n›n genel
seviyesinde de gözlenmifl ve y›l genelinde döviz
varl›klar›ndan Türk Liras› varl›klara do¤ru bir geçifl
yaflanm›flt›r. Ekonomide olumsuz dalgalamalar›n oldu¤u
dönemde yüksek boyutlarda gerçekleflen Türk
Liras›’ndan dövize kaç›fl, güven ortam›na da ba¤l› olarak

y›l›n son aylar›nda tersine dönmüfltür. Merkez Bankas›’n›n
güçlenen rezervleri ve hükümetin IMF destekli istikrar
program›na gösterdi¤i ba¤l›l›k bu güvenin sa¤lanmas›nda
önemli rol oynam›flt›r. 2002 y›l› sonunda 26.8 milyar
dolar seviyesinde olan rezervler 2003 sonunda %25.5
art›flla 33.6 milyar dolara ulaflm›flt›r.

K›sa dönemli faiz oranlar›n›n gelecek dönem
enflasyonuna odakl› olarak belirlendi¤i piyasa
koflullar›nda, enflasyondaki düflüfl ve Merkez Bankas›’n›n
gecelik faizlerini indirmesi (%44’ten %26’ya kadar)
sonucu, faiz oranlar› genel bir inifl trendine girmifltir.
Hazinenin uygulad›¤› s›k› para ve maliye politikas›na
istinaden gerileyen ve Aral›k ay›nda %28’e kadar düflen
iç borçlanma faiz seviyeleri ile birlikte iç talepte yavafl
da olsa bir toparlanma gözlenmifltir. Fakat iç talepteki
bu k›p›rdanma y›l›n geneline bak›ld›¤›nda Ocak-fiubat
aylar› hariç tüketici fiyatlar›nda bir yükselifle sebep
olmam›flt›r.

2003 y›l›nda, Irak savafl›n›n k›sa sürmesi ile beklentilerin
olumluya dönmesinin yan› s›ra, Türk Liras›’n›n TEFE’ye
göre %25 de¤erlenmesi ve euro/dolar paritesindeki
art›fl›n euro lehine devam etmesinin üretimde meydana
getirdi¤i art›fla ra¤men yurt içi talepteki art›fl›n s›n›rl›
olmas›n›n etkisiyle 2003 y›l›nda ihracat 47 milyar dolar
seviyelerinde gerçekleflmifltir.

%5.9’luk ekonomik büyüme...
2003 y›l› ekonomide istikrar yolunda
iyileflmelerin sa¤land›¤› bir y›l oldu.
2002 y›l›nda bafllayan büyüme süreci
2003 y›l›nda da devam ederken,
GSMH y›l baz›nda %5.9 oran›nda bir
büyüme kaydetmifltir.



‹hracat

(Milyar dolar)

2003
47

2002
36

2001
31.3

2003 y›l›nda toplam ithalat 68.8 milyar dolar, d›fl ticaret
aç›¤›m›z ise 21.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleflmifltir.

2003 y›l› bütçe uygulamas› sonuçlar›na göre; bütçe
giderleri 140 katrilyon TL olurken, transfer harcamalar›
%67.4 ve personel harcamalar› da %21.5 ile en fazla
pay› alm›flt›r.

Konsolide bütçe gelirleri ise 100.2 katrilyon TL olarak
gerçekleflirken, bunun %84.1’ini vergi gelirleri
oluflturmufltur. Bütçe aç›¤› 39.8 katrilyon TL olurken Aral›k
ay›nda faiz d›fl› dengenin aç›k vermesiyle (1.4 katrilyon TL)
y›ll›k toplam faiz d›fl› fazla 18.8 katrilyon TL olarak
gerçekleflmifltir. Böylece 2003 y›l› faiz d›fl› fazla toplam›n›n
GSMH’n›n %5.3’üne karfl›l›k gelmesiyle, bu oran %6.5
hedefinin gerisinde kalm›flt›r.

2003 y›l› konsolide bütçe toplam borç stoku 202.7 milyar
dolara yükselirken GSMH’ya oran›n›n da geçen y›lki %82
seviyesini aflmas›yla, ekonomide kal›c› rahatlama için
mevcut borç stokunun düflürülmesi gere¤i bir kez daha
ortaya konmufltur.

2003 y›l› sermaye piyasas› aç›s›ndan da parlak bir dönem
olurken ‹MKB’de ifllem gören hisse senetleri ortalama
%79.61 oran›nda de¤er kazanm›flt›r. Y›l›n son gününde
y›ll›k ve hatta 2003 y›l› olarak de¤erlendirildi¤inde son
3 y›ll›k bazda rekor k›ran ve dünya çap›nda en çok
yükselen ikinci borsa olan ‹MKB, y›l› 18,625 seviyesinden
kapatm›flt›r.

‹thalat

(Milyar dolar)

2003
68.8

2002
51.6

2001
41.4

Büyüme h›z›

(%)

2003
5.9

2002
7.9

2001
-9.5
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Finansal Kiralama Sektöründeki Geliflmeler

Türkiye’de finansal kiralama faaliyetleri 1985 y›l›nda
yürürlü¤e giren 3226 say›l› kanun ve bir dizi ek kararname
ve yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Her türlü
menkul ve gayrimenkul için finansal kiralama yöntemi
uygulanabilmektedir; bu konuda az say›daki istisna
aras›nda ise do¤al kaynaklar›n araflt›r›lmas› veya
kullan›lmas›na yönelik kiralama sözleflmeleri ile sinema
filmleri, video kay›tlar›, patentler, kopyalama haklar› gibi
k›ymetlerle ilgili lisans sözleflmeleri bulunmaktad›r.

2003 y›l› içinde 4842 say›l› “Baz› Kanunlarda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun”un 25. Maddesi ile 213 say›l›
Vergi Usul Kanunu’na finansal kiralama ifllemlerinde
de¤erleme hükümlerini düzenleyen mükerrer 290. Madde
eklenmifl ve bu düzenleme ile finansal kiralama
ifllemlerinin muhasebelefltirilmesi Uluslararas› Muhasebe
Standartlar›na yak›nlaflm›flt›r.

Ekonomideki dalgalanmalara paralel seyir izleyen finansal
kiralama ifllem hacmi 2000 y›l›nda 1.6 milyar dolar
seviyesindeyken, 2001 y›l›nda 731 milyon dolara
gerilemifltir. 2002 y›l›nda ise biraz toparlanarak 1.3 milyar
dolarl›k ifllem hacmine ulaflan sektörün 2003 y›l› cirosu
geçen y›la göre ABD Dolar› baz›nda %63 art›fl göstermifl
ve 2.2 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir.

Ülkemizin lokomotif sektörleri aras›nda yer alan tekstildeki
yat›r›mlar›n, 2002 y›l›nda oldu¤u gibi 2003 y›l›nda da
devam etmesinin yan› s›ra, otomotiv yan sanayii ve

inflaat ve ifl makinalar›na yönelik finansal kiralama
ifllemlerindeki art›fllar sektör ifllem hacminin yükselen
bir trende girmesinde rol oynam›flt›r.

Leasing ile finansman› sa¤lanan yat›r›mlar›n toplam
yat›r›mlar içindeki pay› son y›llarda Türkiye’de %5-7
civar›ndad›r. Geliflmifl ülkelerde ise bu oran›n %20-25
oldu¤u düflünüldü¤ünde leasing’in Türkiye ekonomisindeki
yerinin çok fazla olmad›¤› görülmektedir.

2003 y›l›, özellikle enflasyondaki düflüfl, büyüme ve
ihracatta sa¤lanan baflar›yla, ekonomide güven ortam›n›n
oluflmaya bafllad›¤› ve gelece¤e iliflkin olumlu
beklentilerin artt›¤› bir y›l olmufltur. Düflük enflasyon
ortam›n›n finansal kiralama sektörü için daha uzun vadeli
yat›r›m taleplerini beraberinde getirece¤i beklentisi
kuvvetlidir. Yat›r›m›n oldu¤u yerde, leasing’in finansman
arac› olarak kullan›m› artacakt›r. Operasyonel leasing
ve alt kiralama gibi ürün çeflitlemesi konusundaki
düzenlemeler tamamland›¤›nda leasing daha da cazip
bir finansman arac› olarak karfl›m›za ç›kacakt›r.

2.2 milyar dolarl›k
sektör ifllem hacmi...
2002 y›l›nda biraz toparlanarak
1.3 milyar dolarl›k ifllem hacmine
ulaflan sektörün 2003 y›l› cirosu geçen
y›la göre ABD dolar› baz›nda % 63
art›fl göstermifl ve 2.2 milyar dolar
olarak gerçekleflmifltir.



Sektör ifllem hacmi

(Milyon dolar)

2003
2,165

2002
1,326

2001
731

25155 No’lu ve 01.07.2003 tarihli Resmi Gazete’de
yay›mlanan 4842 say›l› “Baz› Kanunlarda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun” ile finansal kiralama
faaliyetlerinin tan›m› de¤iflmifltir.

Afla¤›da belirtilen hallerden herhangi birinin varl›¤›
durumunda, kiralama ifllemi finansal kiralama kabul
edilir:

• Sözleflmeye göre yap›lacak kira ödemelerinin bugünkü
de¤erlerinin toplam›n›n iktisadi k›ymetin rayiç bedelinin
%90'›ndan daha büyük bir de¤eri oluflturmas›,
• Kiralama süresinin iktisadi k›ymetin ekonomik ömrünün
%80'inden daha büyük bir bölümünü kapsamas›,
• ‹ktisadi k›ymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda
kirac›ya devredilmesi,
• Kirac›ya kira süresi sonunda iktisadi k›ymeti rayiç
bedelinden düflük bir bedelle sat›n alma hakk› tan›nmas›.

Düzenlemenin muhasebe aç›s›ndan finansal kiralama
flirketine getirdikleri;

Finansal kiralama sözleflmesinden do¤an faiz ve anapara
ödemelerinin toplam tutar›, finansal kiralama alaca¤›
olarak kaydedilecektir.

Finansal kiralama flirketi, aktiflefltirilen alacak tutar› ile
kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark›,
gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak pasif hesaplara
kaydedecektir.

Finansal kiralama flirketi, kiralama konusu sabit k›ymeti,
kay›tlar›nda iz bedelle izleyecektir.

Düzenlemenin muhasebe aç›s›ndan kirac› firmaya
getirdikleri;

• Kirac› bilançosunun aktif taraf›na kaydedilerek
muhasebelefltirilen, finansal kiralamaya konu iktisadi
k›ymeti kullanma hakk› karfl›l›¤›nda, bilançosunun pasif
taraf›na da sözleflmeden do¤an borcunu koyacakt›r.

• Kirac› finansal kiralamaya konu iktisadi k›ymetin
kullanma hakk›n› kendi bilançosunun aktifine kaydederek,
yeniden de¤erlemeye ve amortismana tâbi tutacakt›r.

• Kirac› kira ödemelerini borç anapara ödemesi ve faiz
gideri olarak ayr›flt›racak ve faiz giderlerini ilgili
dönemlerde vergiye tâbi gelirin tespitinde indirim konusu
yapacakt›r.

‹fllem hacminin mal gruplar›na göre da¤›l›m›
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Di¤er %2.88

T›bbi Cihazlar %4.62

Tekstil Makinalar› %19.26

Turizm Ekipmanlar› %1.97

‹fl ve ‹nflaat Makinalar› %9.21

Makina ve Ekipman %25.26

Bas›n Yay›n Donan›mlar› %2.59

Büro Ekipmanlar› %8.56

Gayrimenkuller %6.67

Kara Ulafl›m Araçlar› %15.51

Elektronik ve Optik Cihazlar %3.47



14:20
Günün her saatinde ayn› heyecanla, ayn› dinamizmle çal›fl›yor,
bilgi birikimi ve ifl tatminimizi müflteri tatminine dönüfltürüyoruz.

uzman bir ekip

Baflar› kayna¤›m›z katma de¤er yaratan,
disiplinli ve
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Faaliyetler

Deneyimli, öncü ve yenilikçi bir kurum
Yap› Kredi Leasing, kuruluflundan bu yana Türk finansal
kiralama sektöründe öncü niteli¤ini korumufltur. Sektörün
en deneyimli kurumlar› aras›nda yer almas›, yenilikçi bir
yaklafl›m ile sundu¤u hizmetleri, müflteri taleplerine göre
hareket etme kabiliyeti, insan kayna¤› ve teknolojiye
yapt›¤› yat›r›m Yap› Kredi Leasing’in finans sektöründeki
bu öncü kimli¤ini kuvvetlendiren unsurlard›r.

Yap› Kredi Leasing, 1990'l› y›llarda ekonominin, sektörün
ve teknolojinin gitti¤i yönü izlemifl ve gelece¤e yönelik
yat›r›mlar›n› h›zla hayata geçirmifltir. Bu kapsamda;
teknoloji platformu, organizasyon, insan kaynaklar› ve
e¤itim sistemleri ile piyasa stratejilerini sürekli yenileyerek
ve gelifltirerek yeni dünya düzeninde baflar›s›n›
sürdürmeyi hedeflemifltir.

Yap› Kredi Leasing, finansal kiralama sektöründe kendi
bünyesindeki teknoloji ekibiyle kendi program›n› yaratan
ilk leasing flirketi olmufltur. Kredilendirmede skoring
sisteminin kullan›lmas›, yurt d›fl›nda imal edilen bir
ekipman›n yine yurt d›fl›nda tescilli bir firmaya kiralanmas›
(s›n›rötesi kiralama - cross-border leasing), yurt içi ve
yurt d›fl› sektörel fuarlarda sat›c› firmalar kanal›yla aktif
s›cak sat›fl yap›lmas›, Yap› Kredi Leasing’in sektörde
gerçeklefltirdi¤i di¤er “ilk” niteli¤indeki uygulamalar›d›r.

Yap› Kredi Leasing ayn› zamanda, sektörde yüksek
tutarl› yat›r›mlar› finanse edebilmek amac›yla oluflturulan
konsorsiyum çal›flmalar›nda aktif ve etkin bir rol
üstlenmifltir.

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. ile yarat›lan sinerji
Türkiye’nin ilk özel bankas› olarak 1944 y›l›nda kurulan
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi., köklü geçmiflinde ekonomik,
mali, teknolojik, kültürel, sosyal giriflimlere öncülük etmifl,
ulusal ve uluslararas› piyasalarda sayg›n bir isme sahip
olmufltur. Yap› Kredi Leasing, ana hissedar›n›n özgün
kurum kimli¤inin k›lavuzlu¤unda kendi ifl stratejilerini
belirleyerek sektöründeki seçkin yerini alm›flt›r.

Ülke çap›nda 415 flubesi ile hizmet veren Yap› ve Kredi
Bankas› A.fi. ile oluflturdu¤u sinerji Yap› Kredi Leasing’in
pazardaki avantajl› konumunu pekifltirmektedir. Ayr›ca
bankan›n ifltiraki olan di¤er finansal kurumlar da bu
sinerjiyi daha da güçlü k›lmaktad›r.

Uluslararas› arenada kredibilitesi yüksek bir kurum olan
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin piyasalardaki etkin varl›¤›,
Yap› Kredi Leasing’i finans dünyas›nda farkl› bir konuma
tafl›m›fl, yerli ve yabanc› kreditörler ile güvene dayal›,
verimli ve kal›c› iliflkiler kurmas›n› sa¤lam›flt›r.

Kal›c› müflteri iliflkilerine odakl› pazarlama
Müflterilerine en iyi hizmeti en iyi koflullarda sunmaya
odaklanan Yap› Kredi Leasing, uzun süreli ve kal›c›
müflteri iliflkilerinin bir kurumun dengeli büyümesinin en
önemli unsurlar›ndan biri oldu¤una inanmaktad›r.

Mevcut müflteri kitlesi ile olan iliflkileri en verimli düzeye
ç›karmak, potansiyel müflteriler için etkin pazarlama
stratejileri gelifltirmek, piyasa e¤ilimleri ve müflteri
taleplerine göre hareket ederek kaliteli, ça¤dafl ve nitelikli
bir hizmet yap›s›na ulaflmak, Yap› Kredi Leasing’in
hedefleri aras›ndad›r.

%11’lik pazar pay›...
Yap› Kredi Leasing’in pazar pay›n›n
y›llar itibariyle sürdürülebilir bir trend
yakalad›¤› gözlenmektedir.
2003 y›l›nda flirketin pazar pay› %11
olarak gerçekleflmifltir.



Yap› Kredi Leasing, müflteri memnuniyetine odakl›, ilkeli
ancak gerekti¤inde esnek olabilen bir organizasyon
yap›s› ile müflteri gereksinimlerini en iyi flekilde
karfl›lamakta ve çözümler üretmektedir.

Kredibilitesi ve ifl eti¤i yüksek firmalar› müflteri portföyüne
katma konusundaki titizli¤i, geliflen sektörlerdeki
potansiyeli de¤erlendirme konusundaki öngörüsü ile
Yap› Kredi Leasing, verimli ve kaliteli portföy yap›s›n›
korumaktad›r.

Yap› Kredi Leasing merkezi ‹stanbul’da olmak üzere
Ankara, ‹zmir, Adana ve Bursa’da yerleflik temsilcilikleri
ve Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin yayg›n flube a¤›n›n
etkin kullan›m› sayesinde ülkenin her yan›na da¤›lm›fl
müflteri portföyüne sahip bulunmaktad›r. Yap› Kredi
Leasing bünyesinde deneyimli bir pazarlama ekibi
mevcuttur. Aktif pazarlama politikas› kapsam›nda
do¤rudan müflteri ve sat›c› firma ziyaretleri
gerçeklefltirilmektedir. Yap› Kredi Leasing gerek yerli
üretim yapan gerekse yabanc› firmalar›n Türkiye’de
temsilciliklerini yürüten sat›c› firmalar ile yak›n iliflki
içindedir.

Yap› Kredi Leasing'in pazarlama ve sat›fl stratejileri
sektördeki geliflmelere paralel flekilde oluflturulmaktad›r.

2004 y›l›nda ekonomik geliflmelere paralel bir yol izleyerek
ilk s›ralarda olmay› hedefleyen Yap› Kredi Leasing, etkin
ve yo¤un bir pazarlama faaliyeti göstererek karl› ve
sa¤l›kl› büyüme yolunda çal›flmalar›n› sürdürecektir.
Bu çerçevede, enflasyonun gerilemesi ile birlikte ülke
ekonomisine katk›da bulunacak sektörlerdeki bütün
flirketlere aktif bir pazarlama öngörülmektedir.

Sürdürülebilir pazar pay›
Yap› Kredi Leasing’in pazar pay›n›n y›llar itibariyle
sürdürülebilir bir trend yakalad›¤› gözlenmektedir.
2003 y›l›nda flirketin pazar pay› %11 olarak
gerçekleflmifltir.

2003 y›l›nda Yap› Kredi Leasing’in cirosu, sektör trendine
paralel olarak, geçen y›la göre dolar baz›nda %44 art›fl
göstermifl ve 231 milyon dolar olarak gerçekleflmifltir.
2003 y›l›nda Yap› Kredi Leasing , ifl ve inflaat makinalar›,
turizm ekipmanlar›na yönelik ifllemlerde lider konumda
yer alm›flt›r.

Detayl› kredilendirme prosedürü
Finans sektöründe aktif kalitesini koruyarak büyüme
dikkatli ve titiz bir mali analiz ve risk ölçümlemesi ile
mümkün k›l›nabilir. Yap› Kredi Leasing’de genifl çapl›
ve içerik yönünden zengin bir kredi çal›flmas› yap›lmakta
ve bunun sonucunda do¤ru müflteriye do¤ru vade ve
teminat koflullar› çerçevesinde kredi tahsis edilmektedir.

fiirkette kredi analizi ve de¤erlendirmesi Krediler ve Risk
‹zleme Bölümü’nde  gerçeklefltirilmektedir. Firmalar›n
taleplerine göre çeflitli içerikte haz›rlanm›fl olan formatlar
kullan›lmakta ve kredi çal›flmas›na yön verilmektedir.
Kredi talebinde bulunan firmalar; analist taraf›ndan ziyaret
edilerek mali performanslar›, geri ödeme gücü, ekipman›n
niteli¤i ve ilgili sektörün yap›s› dikkate al›narak detayl›
bir biçimde de¤erlendirilmektedir. Di¤er yandan ülke ve
sektörel koflullar da dikkate al›narak, mali tablolar›n
analiziyle firman›n genel durumu ortaya ç›kar›lmaktad›r.
Kredi çal›flmalar›na ve Pazarlama Bölümü’ne yön vermesi
aç›s›ndan bölümde ayr›ca sektör raporlar› da
haz›rlanmaktad›r.

Yap› Kredi Leasing’in ifllem hacmi

(Milyon dolar)

2003
231

2002
160

2001
78.4

‹fllem hacminin mal gruplar›na göre da¤›l›m›
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Kara Ulafl›m Araçlar› %13.93

Bas›n Yay›n Donan›mlar› %4.51

‹fl ve ‹nflaat Makinalar› %15.76

Makina ve Ekipman %18.48

T›bbi Cihazlar %3.52

Tekstil Makinalar› %23.13

Turizm Ekipmanlar› %4.18

Di¤er %1.08

Büro Ekipmanlar› %11.05

Gayrimenkuller %4.36



Faaliyetler

Kreditörlerle güçlü iliflkiler...
Yap› Kredi Leasing sa¤lam mali yap›s›
ve kreditörleri ile kurulmufl güçlü
iliflkileri sayesinde, yurt d›fl›
piyasalardan kolayl›kla kaynak
yaratabilmektedir.

Yap›lan inceleme ve de¤erlendirme sonucu firma
hakk›nda haz›rlanan kredi analiz raporu, düzenli olarak
toplanan kredi komitesine sunulmakta, komite üyelerince
belirlenen vade, tutar ve teminat koflullar› çerçevesinde
kredi tahsis karar›na var›lmaktad›r.

Risk izlemede etkinlik
Tahsis edilen kredilerin geri ödenme süreci Risk ‹zleme
Birimi taraf›ndan günlük olarak takip edilmektedir. Risk
‹zleme Komitesi her ay düzenli olarak toplanmakta ve
firmalar›n durumlar› de¤erlendirilmektedir. Dolay›s›yla
kira tarihinden itibaren ödememe durumunda olan
firmalar izleme sürecine girmekte ve yak›ndan takip
edilmektedir. Ancak yap›lan tüm tahsilat çal›flmalar› ve
sunulan revize ödeme plan› alternatiflerine ra¤men
ödeme performans› düzelmeyen ve gecikmifl kira bedeli
artan müflteriler için yasal takip süreci bafllat›lmaktad›r.

2001 y›l›nda yaflanan ekonomik dalgalanmalar
sonras›nda Risk ‹zleme Birimi’nde reorganizasyona
gidilmifl ve getirilen çal›flma flekliyle önemli iyilefltirmeler
kaydedilmifltir. Müflterilerin zaman›nda ve sürekli takip
edilmesinin yararlar› giderek artan ölçüde hissedilmeye
bafllanm›fl ve 2003 y›l› günlük ortalama tahsilat oran›
oldukça yüksek sonuçlanm›flt›r. Tahsilat oranlar›nda
yaflanan bu iyileflme Hukuk Bölümü’ne de ayn› flekilde
yans›m›fl ve paralelinde kanuni takip sürecine al›nan
müflteri say›s› ve risk tutar›nda da ciddi düflüfl yaflanm›flt›r.

Fon kaynaklar›na ulaflma kabiliyeti
2003 y›l›nda sürdürülen ekonomik politikalar
çerçevesinde, faizlerde yaflanan genel düflüfl ve düflüflün
devam edece¤i varsay›m› gerçek faaliyet gelirlerinin
art›r›lmas› yolunda daha ucuz maliyetli kaynak yaratma
çabalar›n›n a¤›rl›k kazanmas› sonucunu do¤urmufltur.
2003 y›l›nda at›l fonlar›n de¤erlendirilmesinde genel
olarak likit enstrümanlar tercih edilmifltir.

Ekonomideki olumlu geliflmelere paralel olarak,
Türkiye’nin uluslararas› piyasalardan borçlanma olanaklar›
da artmaya bafllam›flt›r. Önümüzdeki dönemde düflük
maliyetli ve uzun vadeli finansman alternatifleri daha da
ço¤alacakt›r. Yeni kreditörlere ulaflmada Yap› ve Kredi
Bankas› A.fi.’nin yayg›n muhabir a¤›ndan etkin flekilde
yararlanan Yap› Kredi Leasing, yurt d›fl› bankalar›n
sa¤lad›klar› post-finansman, akreditif ve ticaret finansman›
ifllemlerine a¤›rl›k vermektedir. Alternatif finansman
kaynaklar› kullan›m›nda özel finans kurumlar› ve yurt d›fl›
ihracat sigorta kurulufllar›  ile iliflkiler de yo¤un bir flekilde
sürdürülmektedir.

Proje finansman› ve sat›c› kredilerinin yo¤un olarak
kullan›lmas›, fon kaynaklar› ile gerçeklefltirilen leasing
ifllemlerinin vade ve maliyet yap›lar›n›n azami düzeyde
uyumunu sa¤lam›fl olup, Yap› Kredi Leasing’in güçlü
mali yap›s›n›n temel tafllar›ndan birisini oluflturmaktad›r.

Yurt içi kredi kullan›m› bulunmayan Yap› Kredi Leasing
daha uzun vadeli ve daha düflük maliyetli yurt d›fl›
kaynaklar›  tercih etmektedir. Yap› Kredi Leasing sa¤lam
mali yap›s› ve kreditörleri ile kurulmufl güçlü iliflkileri
sayesinde, yurt d›fl› piyasalardan kolayl›kla kaynak
yaratabilmekte ayn› zamanda FMO, IFC gibi uluslararas›
kurulufllar›n banka garantisiz uzun vadeli finansman
olanaklar›ndan da yararlanmaktad›r.

Leasing’e konu yat›r›m mallar›n›n orta ve uzun vadeli
finansman›nda, yurt d›fl› ihracat sigorta kurulufllar›ndan
kredi kullan›mlar› 2003 y›l›nda da devam etmifltir. A¤›rl›kl›
olarak Avrupa ülkelerinden gerçeklefltirilen ithalat
al›mlar›na ba¤l› olarak, özellikle Hermes (Almanya), ERG
(‹sviçre), SACE (‹talya) ve COFACE (Fransa) ile yo¤un
kredi iliflkileri sürdürülmektedir.



Geliflimin yap› tafl›: ‹nsan Kaynaklar› ve e¤itim
Ça¤›n gerektirdi¤i de¤iflimlere ayak uydurabilmek, hatta
öncülük edebilmek için yetiflmifl insan kayna¤›na sahip
olman›n en büyük sermaye oldu¤una inanan Yap› Kredi
Leasing, flirket içi e¤itime özel bir önem vermektedir.
Çal›flan memnuniyetinin sa¤lanmas›, çal›flanlar›n
ihtiyaçlar›na ve beklentilerine cevap veren sistemlerin
tasarlanmas›, uygulanmas› ve gelifltirilmesi amac›yla
stratejiler oluflturulmas› ‹nsan Kaynaklar› Departman›’n›n
öncelikli hedefleri aras›ndad›r.

2003 y›l› hedefi gerçekleflmifl; profesyonel dan›flman
deste¤i ile “Hedeflere ve Yetkinliklere Dayal› Performans”
sistemi  kurularak, performans sistemi 2003 y›l› için
Müdür ve Müdür Yard›mc›lar› için uygulanm›flt›r. 2004
y›l› için ise tüm kadrolara uygulanacakt›r. 2003 y›l›nda
ayr›ca, ifl tan›mlar› yaz›lm›fl, yeni norm kadro ve unvan
yap›s› haz›rlanm›flt›r.

E¤itim, Yap› Kredi Leasing’in insan kayna¤› anlay›fl›n›n
en önemli bileflenlerinden biridir. Bütçe içerisinde e¤itime
önemli bir pay ayr›lmaktad›r. Yo¤un olarak yap›lan flirket
içi e¤itim programlar›n›n yan› s›ra yurt içindeki ve yurt
d›fl›ndaki profesyonel e¤itim kurumlar›n›n programlar›na
da kat›l›m sa¤lanmaktad›r. 2003 y›l› içerisinde, yeniden
yap›lanma projesi çerçevesinde d›flar›dan al›nan
e¤itimlerde bir azalma olurken, flirket içi e¤itimler h›zla
devam etmifltir. Kurulacak yeni performans sistemine
entegre bir e¤itim planlamas›n›n olmas› gere¤inden
hareketle, e¤itim programlar›n›n bir geçifl dönemini
takiben oluflturulmas› uygun görülmüfltür.

Yap› Kredi Leasing çal›flan›n›n yetkin, verimli, katma
de¤er yaratan ve müflteri odakl› olmas› hedeflendi¤i için
çal›flan memnuniyeti son derece önemli bir konudur.
‹nsan kaynaklar› hedefleri aras›nda  çal›flan
memnuniyetinin art›r›lmas›, kurum kültürünü, vizyonunu
ve misyonunu benimsemifl olan personelin yetifltirilmesi
öncelikli olarak yer almaktad›r.

Bilgi teknolojileri
Küresel rekabetin giderek artt›¤› günümüzde geliflme
ve büyüme sa¤layan flirketler, teknolojiyi takip eden ve
teknoloji yat›r›mlar›n› sürekli güncelleyen flirketler olacakt›r.
Yap› Kredi Leasing kuruluflundan itibaren teknolojinin
s›k› bir takipçisi olmufl ve bu yönde yat›r›mlar›n› art›rarak
sürdürmüfltür. Teknoloji konusundaki yetkinli¤ini, flirket
bünyesinde kullan›lan programlar› kendi teknoloji ekibiyle
yaratarak ispat etmifltir.

Yap› Kredi Leasing bilgi teknolojisi konusunda Yap›
Kredi Teknoloji’den hizmet ve destek sa¤lamaktad›r. Bu
hizmetler yaz›l›m gelifltirme, donan›m ve a¤ bak›m› ile
yard›m masas› hizmetlerini kapsamaktad›r.

Yap› Kredi Leasing, ifllemlerinde PC, LAN ve WAN bilgi
ifllem altyap›s› ile MS SQL Server 2000 veritaban›
flebekesi kullanmaktad›r.

Internet da¤›t›m kanal›n› en ileri noktada kullanan Yap›
Kredi Leasing, yenilenen www.ykleasing.com.tr internet
adresinde interaktif finansal kiralama hizmetleri
sunmaktad›r. Sitede flu an kullan›mda olan ilk aflamada,
leasing mevzuat› hakk›nda genel bilgiler ve baflvuru
koflullar› verilmekte, de¤iflik mal cinsleri ve para
birimlerinde ödeme planlar› ç›kar›lmakta ve müflterilerin
on-line baflvurular› de¤erlendirilmektedir. Yap› Kredi
Leasing günümüzdeki h›zl› de¤iflen teknolojiyi takip
etmekte, yeni proje çal›flmalar› ve yat›r›mlar›
sürdürmektedir.

2003 y›l› sonu itibariyle personelin özellikleri

Personel Say›s› 69
Yafl Ortalamas› 33

Ö¤renim Seviyesi
Master 5
Üniversite 49
Lise 13
Ortaö¤retim 2

Yabanc› Dil Konuflan Personel 17

20/21



Üst Yönetim

B‹ROL SÜMER
YÖNET‹M KURULU ÜYES‹ VE
GENEL MÜDÜR

‹NC‹ TÜMAY KES‹C‹
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

NUR‹ fiAPKACI
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI



Ba¤›ms›z Denetim Raporlar›
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Yap› Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortakl›¤› 
31 Aral›k 2003 Hesap Dönemine Ait 
Ba¤›ms›z Denetim Raporu



YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA ANON‹M ORTAKLI⁄I 
31 ARALIK 2003 HESAP DÖNEM‹NE A‹T BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Yap› Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortakl›¤›'n›n (fiirket) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle düzenlenmifl
bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemifl bulunuyoruz.
‹ncelememiz, Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Türkiye'de genel kabul görmüfl denetim ilke,
esas ve standartlar›na uygun olarak yap›lm›fl ve dolay›s›yla hesap ve ifllemlerle ilgili olarak muhasebe
kay›tlar›n›n kontrolü ile gerekli gördü¤ümüz di¤er denetim yöntem ve tekniklerini içermifltir.

Görüflümüze göre, söz konusu mali tablolar Yap› Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortakl›¤›'n›n 31 Aral›k 2003
tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonuçlar›n›,
Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan ve bir önceki hesap dönemi ile tutarl› bir flekilde uygulanan
Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: XI, No: 1 say›l› tebli¤inde belirlenmifl muhasebe ilkelerine uygun olarak
do¤ru bir biçimde yans›tmaktad›r.

Görüflümüzü flartland›rmadan afla¤›daki hususlara dikkati çekmek isteriz;

Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 290. maddesi ile 1 Temmuz 2003 tarihinden sonra yap›lan finansal kiralama
sözleflmelerinin muhasebelefltirilmesi Uluslararas› Muhasebe Standartlar›ndaki uygulamalara benzer hale
gelmifltir. Bilanço dipnot 11’de detayl› olarak aç›klanan de¤ifliklikler 1 Temmuz 2003 tarihinden sonraki
sözleflmelere uyguland›¤›ndan ekteki mali tablolarda finansal kiralama ifllemleri iki ayr› yöntemle kay›tlara
yans›t›lm›flt›r.

SPK’nun, Seri: XI No: 20 say›l› “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesine ‹liflkin Usul ve
Esaslar Hakk›nda Tebli¤”i 28 Kas›m 2001 tarihli ve 24597 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl ve 1 Ocak
2003 tarihinden sonra sona eren ilk y›ll›k mali tablolar olan 31 Aral›k 2003 tarihli mali tablolardan geçerli
olmak üzere yürürlü¤e girmifltir. Ancak, SPK’nun 27 Haziran 2003 tarihli ve 363 say›l› yaz›s› uyar›nca Seri: XI,
No: 20’ye göre mali tablolar›n› haz›rlayan flirketlerin ayr›ca Seri: XI, No: 1 say›l› tebli¤e göre de mali tablolar›n›
düzenlemesi ve yay›mlamas› gerekmektedir. ‹liflikte sunulan mali tablolar söz konusu yaz›ya istinaden
haz›rlanm›fl ve SPK taraf›ndan yay›mlanan Türkiye’de genel kabul görmüfl denetim ilke, esas ve
standartlar›na uygun olarak denetlenmifltir. fiirket’in, Seri: XI, No: 20 say›l› tebli¤e göre düzenlenecek mali
tablolar› ba¤›ms›z denetimden geçirilmifl olarak ayr›ca yay›mlanacakt›r.

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

D. Levent Özakhun, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

12 Mart 2004
‹stanbul, Türkiye
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YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA A.O.
GENEL KURUL'A SUNULACAK AYRINTILI B‹LANÇOLAR (Milyon TL)

Ba¤›ms›z Denetim'den
Geçmifl Geçmifl

31.12.2003 31.12.2002

I. DÖNEN VARLIKLAR 103,176,944 52,192,904 
A. Haz›r De¤erler 18,752,081 16,208,236 

1. Kasa 250 6,712 
2. Bankalar 18,751,831 16,196,524 
3. Di¤er Haz›r De¤erler - 5,000 

B. Menkul K›ymetler - - 
1. Hisse Senetleri - - 
2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar› - - 
3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar› - - 
4. Di¤er Menkul K›ymetler - - 
5. Menkul K›ymetler De¤er Düflüklü¤ü Karfl.(-) - - 

C. K›sa Vadeli Ticari Alacaklar 81,870,677 29,801,027 
1. Al›c›lar 70,808,891 23,585,549 
2. Alacak Senetleri 11,932,554 7,336,514 
3. Verilen Depozito ve Teminatlar 414 414 
4. Di¤er K›sa Vadeli Ticari Alacaklar 4,716,875 4,960,087 
5. Alacak Reeskontu (-) (87,498) (54,287)
6. fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) (5,500,559) (6,027,250)

D. Di¤er K›sa Vadeli Alacaklar 10,630 2,832 
1. Ortaklardan Alacaklar - - 
2. ‹fltiraklerden Alacaklar - - 
3. Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar - - 
4. K›sa Vadeli Di¤er Alacaklar 10,630 2,832 
5. Alacak Reeskontu (-) - - 
6. fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) - - 

E. Stoklar - - 
1. ‹lk Madde ve Malzeme - - 
2. Yar› Mamüller - - 
3. Ara Mamüller - - 
4. Mamüller - - 
5. Emtia - - 
6. Di¤er Stoklar - - 
7. Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) - - 
8. Verilen Siparifl Avanslar› - - 

F. Di¤er Dönen Varl›klar 2,543,556 6,180,809 
II. DURAN VARLIKLAR 300,455,877 234,179,724 

A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 26,386,331 886 
1. Al›c›lar 26,385,636 -
2. Alacak Senetleri - -
3. Verilen Depozito ve Teminatlar 695 886 
4. Di¤er Uzun Vadeli Ticari Alacaklar - - 
5. Alacak Reeskontu (-) - - 
6. fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) - -

B. Di¤er Uzun Vadeli Alacaklar - - 
1. Ortaklardan Alacaklar - - 
2. ‹fltiraklerden Alacaklar - -
3. Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar - -
4. Uzun Vadeli Di¤er Alacaklar - -
5. Alacak Reeskontu (-) - -
6. fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) - -

C. Finansal Duran Varl›klar 29,333 25,785 
1. Ba¤l› Menkul K›ymetler - -
2. Ba¤l› Menkul K›y.De¤.Düfl.Karfl›l›¤› (-) - -
3. ‹fltirakler - -
4. ‹fltiraklere Sermaye Taahhütleri (-) - -
5. ‹fltirakler De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) - -
6. Ba¤l› Ortakl›klar - -
7. Ba¤l› Ortakl›klara Sermaye Taahhütleri (-) - -
8. Ba¤l› Ortakl›klar De¤er Düflüklü¤ü Karfl. (-) - -
9. Di¤er Finansal Duran Varl›klar 29,333 25,785 

D. Maddi Duran Varl›klar 273,110,826 233,000,857 
1. Arazi ve Arsalar - -
2. Yerüstü ve Yeralt› Düzenleri - -
3. Binalar 11,693,678 10,574,962 
4. Makine, Tesis ve Cihazlar 430,507,779 315,241,866 
5. Tafl›t Araç ve Gereçleri 73,449,543 45,138,661 
6. Döfleme ve Demirbafllar 129,218,160 90,748,533
7. Di¤er Maddi Duran Varl›klar 148,448 188,962 
8. Birikmifl Amortismanlar (-) (373,559,094) (231,646,403)
9. Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar - -
10. Verilen Siparifl Avanslar› 1,652,312 2,754,276 

E. Maddi Olmayan Duran Varl›klar 45,026 75,779 
1. Kurulufl ve Teflkilatlanma Giderleri - -
2. Haklar 45,026 75,779 
3. Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri - -
4. Di¤er Maddi Olmayan Duran Varl›klar - -
5. Verilen Avanslar - - 

F. Di¤er Duran Varl›klar 884,361 1,076,417 

AKT‹F TOPLAMI 403,632,821 286,372,628

‹liflikteki notlar, bu bilançonun tamamlay›c› parçalar›d›r.



YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA A.O.
GENEL KURUL'A SUNULACAK AYRINTILI B‹LANÇOLAR (Milyon TL)

Ba¤›ms›z Denetim'den
Geçmifl Geçmifl

31.12.2003 31.12.2002

I. KISA VADEL‹ BORÇLAR 210,985,694 162,922,247 
A. Finansal Borçlar 98,266,648 109,509,432 

1. Banka Kredileri - 29,219 
2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 98,266,648 109,480,213 
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri - -
4. Ç›kar›lm›fl Bonolar ve Senetler - -
5. Di¤er Finansal Borçlar - -

B. Ticari Borçlar 96,095,211 34,217,611 
1. Sat›c›lar 96,724,853 34,581,773 
2. Borç Senetleri - - 
3. Al›nan Depozito ve Teminatlar 138 138 
4. Di¤er Ticari Borçlar - -
5. Borç Reeskontu (-) (629,780) (364,300)

C. Di¤er K›sa Vadeli Borçlar 9,271,891 10,795,198 
1. Ortaklara Borçlar 15 15 
2. ‹fltiraklere Borçlar - -
3. Ba¤l› Ortakl›klara Borçlar - - 
4. Ödenecek Giderler - -
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Di¤er Kesintiler 553,563 163,302 
6. Ertelenen ve Taksite Ba¤lanan Devlet Alacaklar› - -
7. K›sa Vadeli Di¤er Borçlar 8,718,313 10,631,881 
8. Borç Reeskontu (-) - -

D. Al›nan Siparifl Avanslar› 2,563,945 2,419,848 
E. Borç ve Gider Karfl›l›klar› 4,787,999 5,980,158 

1. Vergi Karfl›l›klar› 441,352 3,338,265 
2. Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar› 4,346,647 2,641,893 

II. UZUN VADEL‹ BORÇLAR 84,937,740 72,950,083 
A. Finansal Borçlar 76,050,712 37,350,046 

1. Banka Kredileri 76,050,712 37,350,046 
2. Ç›kar›lm›fl Tahviller - -
3. Ç›kar›lm›fl Di¤er Menkul K›ymetler - - 
4. Di¤er Finansal Borçlar - -

B. Ticari Borçlar 8,539,729 35,327,261 
1. Sat›c›lar 8,697,659 36,404,432 
2. Borç Senetleri - -
3. Al›nan Depozito ve Teminatlar - -
4. Di¤er Ticari Borçlar - -
5. Borç Reeskontu (-) (157,930) (1,077,171)

C. Di¤er Uzun Vadeli Borçlar - -
1. Ortaklara Borçlar - - 
2. ‹fltiraklere Borçlar - - 
3. Ba¤l› Ortakl›klara Borçlar - -
4. Ertelenen ve Taksite Ba¤lanan Devlet Alacaklar› - - 
5. Uzun Vadeli Di¤er Borçlar - -
6. Borç Reeskontu (-) - - 

D. Al›nan Siparifl Avanslar› - - 
E. Borç ve Gider Karfl›l›klar› 347,299 272,776 

1. K›dem Tazminat› Karfl›l›klar› 347,299 272,776 
2. Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar› - - 

III. ÖZ SERMAYE 107,709,387 50,500,298 
A. Sermaye 48,000,000 35,000,000 
B. Sermaye Taahhütleri (-) - -
C. Emisyon Primi 2,013 2,013 
D. Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl› 454 -

1. Duran Varl›klardaki De¤er Art›fl› - -
2. ‹fltiraklerdeki De¤er Art›fl› 454 -
3. Borsa'da Oluflan De¤er Art›fl› - -

E. Yedekler 2,498,285 1,866,838 
1. Yasal Yedekler 2,435,708 1,754,136 
2. Statü Yedekleri - -
3. Özel Yedekler - - 
4. Ola¤anüstü Yedek 62,577 112,702 
5. Maliyet Art›fl Fonu - -
6. Serm.Eklenecek ‹flt.His.ve Gayr.Sat›fl Kazançlar› - -
7. Geçmifl Y›l Kar› - -

F. Net Dönem Kar› 57,208,635 13,631,447 
G. Dönem Zarar› (-) - -
H. Geçmifl Y›llar Zararlar› (-) - -

1. ........... Y›l› Zarar› - -
2. ........... Y›l› Zarar› - -

PAS‹F TOPLAMI 403,632,821 286,372,628
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‹liflikteki notlar, bu bilançonun tamamlay›c› parçalar›d›r.



YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA A.O.
GENEL KURUL'A SUNULACAK AYRINTILI GEL‹R TABLOLARI (Milyon TL)

Ba¤›ms›z Denetim'den
Geçmifl Geçmifl

31.12.2003 31.12.2002
A. Brüt Sat›fllar 270,924,011 183,508,965 

1. Yurtiçi Sat›fllar 270,924,011 183,508,965 
2. Yurtd›fl› Sat›fllar - -
3. Di¤er Sat›fllar - -

B. Sat›fllardan ‹ndirimler (-) - -
1. Sat›fltan ‹adeler (-) - -
2. Sat›fl ‹skontolar› (-) - -
3. Di¤er ‹ndirimler (-) - - 

C. Net Sat›fllar 270,924,011 183,508,965 
D. Sat›fllar›n Maliyeti (-) - -

BRÜT SATIfi KARI (ZARARI) 270,924,011 183,508,965 
E. Faaliyet Giderleri (-) (184,252,570) (148,586,390)

1. Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri (-) - -
2. Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri (-) - -
3. Genel Yönetim Giderleri (-) (184,252,570) (148,586,390)

ESAS FAAL‹YET KARI (ZARARI) 86,671,441 34,922,575 
F. Di¤er Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 16,497,476 28,200,443 

1. ‹fltiraklerden Temettü Gelirleri 2,996 2,036 
2. Ba¤l› Ortakl›klardan Temettü Gelirleri - -
3. Faiz ve Di¤er Temettü Gelirleri 6,775,544 11,363,568 
4. Faaliyetle ‹lgili Di¤er Gelirler ve Karlar 9,718,936 16,834,839 

G. Di¤er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (31,623,702) (33,459,023)
H. Finansman Giderleri (-) (12,983,045) (16,054,000)

1. K›sa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) - -
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (12,983,045) (16,054,000)

FAAL‹YET KARI (ZARARI) 58,562,170 13,609,995 
I. Ola¤anüstü Gelirler ve Karlar 457,649 3,332,463 

1. Konusu Kalmayan Karfl›l›klar 101,728 490,980 
2. Önceki Dönem Gelir ve Karlar› - 1,307,807 
3. Di¤er Ola¤anüstü Gelirler ve Karlar 355,921 1,533,676 

J. Ola¤anüstü Giderler ve Zararlar (-) (1,373,020) -
1. Çal›flmayan K›s›m Giderleri ve Zararlar› (-) - -
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar› (-) (1,373,020) -
3. Di¤er Ola¤anüstü Giderler ve Zararlar (-) - -

DÖNEM KARI (ZARARI) 57,646,799 16,942,458 
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (438,164) (3,311,011)

NET DÖNEM KARI (ZARARI) 57,208,635 13,631,447 

‹liflikteki notlar, bu mali tablonun tamamlay›c› parçalar›d›r.
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YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2003
VE 2002 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE AYRINTILI B‹LANÇO D‹PNOTLARI

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Liras›)

1- ‹flletmenin fiili faaliyet konusu: fiirket, T.C. Hazine Müsteflarl›¤›'ndan al›nan izne istinaden 3226 say›l› kanun
uyar›nca finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak üzere, fiubat 1987 tarihinde kurulmufltur.

2- Sermayenin %10 ve daha fazlas›na sahip ortaklar›n:

2003 2002
Ad› Pay Oran› Pay Tutar› Pay Oran› Pay Tutar›

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. %65.40 31,393,208 TL %65.40 22,890,881 TL
Halka arz %33.39 16,027,871 TL %28.98 10,144,262 TL
Di¤erleri %1.21 578,921 TL %5.62 1,964,857 TL

%100.00 48,000,000 TL %100.00 35,000,000 TL

Bay›nd›rl›k ‹flleri A.fi. fiirket sermayesi içindeki %4.41 oran›ndaki pay›n› IMKB’de 14 Ekim 2003 tarihinde satm›flt›r. Yap›lan
bu ifllem sonucunda fiirket’in 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle %28.98 olan halka aç›kl›k oran› 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle
%33.39’a yükselmifltir.

3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyazlar (Hisse senedi tertipleri ve imtiyaz türleri ayr›
ayr›): Yoktur.

4- Kay›t sermayeli ortakl›klarda kay›tl› sermaye tutar›: 150,000,000 TL (2002 - 50,000,000 TL).

5- Dönem içinde yap›lan sermaye art›r›mlar› ve kaynaklar›:

2003
Art›r›m Tarihi Art›r›m Tutar› Nakit Yedekler YDDAF
23 Ekim 2003 13,000,000 TL - 13,000,000 TL -

2002
Art›r›m Tarihi Art›r›m Tutar› Nakit Yedekler YDDAF
5 Nisan 2002 3,000,000 TL 3,000,000 TL - -
11 Ekim 2002 10,000,000 TL - 10,000,000 TL -

5 Nisan 2002 tarihindeki 3,000,000 TL tutar›ndaki sermaye art›fl›, 2,998,653 TL'l›k k›sm› rüçhan hakk› kullan›larak, 1,347
TL'l›k k›sm› ise borsa birincil piyasada sat›fla sunularak nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle tamamlanm›flt›r. Borsa
birincil piyasada yap›lan sat›fl sonucunda 2,013 TL emisyon primi elde edilmifltir. 

6- Dönem içinde ihraç edilen hisse senedi d›fl›ndaki menkul k›ymetler: Yoktur.

7- Dönem içinde itfa edilen borçlanmay› temsil eden menkul k›ymetler: Yoktur.

8- Cari dönemde duran varl›k hareketleri:

2003 2002

a) Sat›n al›nan, imal veya infla edilen maddi duran 
varl›klar›n maliyeti : 227,797,111 TL 254,437,158 TL

b) Sat›lan veya hurdaya ayr›lan maddi duran varl›k maliyeti : 44,672,487 TL 52,656,118 TL
c) Cari dönemde ortaya ç›kan yeniden de¤erleme art›fllar› : Yoktur Yoktur
d) Yap›lmakta olan yat›r›mlar›n niteli¤i, toplam tutar›, bafllang›ç 

ve bitifl tarihi ve tamamlanma derecesi : Yoktur Yoktur



9-Cari ve gelecek dönemlerde yararlan›lacak yat›r›m indiriminin toplam tutar›: Yaklafl›k 176,800,193 TL 
(2002 - 66,806,892 TL). 

10-‹flletmenin ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klarla olan alacak borç iliflkisi:

Alacaklar Borçlar
2003 2002 2003 2002

Ticari Ticari Ticari Ticari
Ticari Olmayan Ticari Olmayan Ticari Olmayan Ticari Olmayan

Ortaklar 7,236,669 TL - - - 5,565 TL 15 TL 6,528 TL 15 TL

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle 7,236,669 TL tutar›ndaki ortaklardan ticari alacak vadesi gelmeyen finansal kiralama
alacaklar›ndan oluflmaktad›r. Ayr›ca, fiirket'in hissedar bir bankada 9,761,566 TL (2002 - 7,690,019 TL) tutar›nda
mevduat› bulunmaktad›r. fiirket'in hissedar bankadan kulland›¤› kredilerin tutar› ise 17,788,169 TL’dir (2002 - 9,314,500
TL).

fiirket'in 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle di¤er finansal duran varl›klar› içinde yer alan kurulufltan ticari alaca¤›
bulunmamaktad›r (2002 - 651). 

11-Stoklar ve di¤er bilanço kalemlerinde uygulanan de¤erleme, envanter ve amortisman ay›rma yöntemleri,
bunlarda ve di¤er muhasebe politikalar›nda önceki dönemlere göre yap›lan de¤ifliklikler, bu de¤iflikliklerin
parasal etkileri ve iflletmenin süreklili¤i ile dönemsellik varsay›mlar›n› de¤ifltirecek muhtemel geliflmeler ve
bunlar›n gerekçeleri:

A-Uygulanan Muhasebe Politikalar›:
‹liflikteki mali tablolar, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun (SPK) XI-1 numaral› tebli¤inde belirlenmifl ve afla¤›da belli bafll›lar›
özetlenmifl muhasebe ilkelerine göre haz›rlanm›flt›r. SPK, 1 Ocak 2003 tarihinden sonra sona eren y›ll›k ve bundan sonra
gelecek ilk ara mali tablolardan geçerli olmak ve yay›m tarihinde yürürlü¤e girmek üzere, 28 Kas›m 2001 tarihli ve 24597
say›l› Resmi Gazete'de "Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali tablolar›n Düzeltilmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda
Tebli¤"i yay›mlanm›flt›r. fiirket'in sözkonusu Tebli¤e göre haz›rlanan mali tablolar› ayr›ca yay›mlanacakt›r.

Maddi Duran Varl›klar
‹flletmede kullan›lan sabit k›ymetler, "Elde Etme Maliyeti" art› yeniden de¤erleme de¤er art›fllar› ile gösterilmektedir.
Uygulanan muhasebe politikalar›nda aç›kland›¤› üzere 1 Temmuz 2003 tarihinden önce yap›lan finansal kiralama
sözleflmeleri ile ilgili olarak fiirket’in aktifinde gösterdi¤i finansal kiralama konusu sabit k›ymetler, elde etme maliyeti art›
yeniden de¤erleme art›fllar› ve sabit k›ymetlerin iktisab›nda kullan›lan kredilerin cari döneme isabet eden kur farklar›n›n
ilgili sabit k›ymet maliyetleri üzerine aktiflefltirilmesiyle gösterilmektedir. Ancak, 1993 y›l›ndan itibaren maddi duran varl›klar
ihtiyari olarak yeniden de¤erlemeye tabi tutulmam›flt›r. Binalar d›fl›nda amortisman, duran varl›klar›n yeniden de¤erlenmifl
tutarlar› üzerinden afla¤›da belirtilen flekilde ayr›lmaktad›r. 

‹flletmede Kullan›lan Sabit K›ymetler (Do¤rusal Amortisman):

2003 ve 2002

Gayrimenkuller %2
Makina Tesis ve Cihazlar› %20
Tafl›t Araç ve Gereçleri %20
Döfleme ve Demirbafllar %20
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Finansal Kiralama Konusu Sabit K›ymetler için kullan›lan amortisman oranlar› (Do¤rusal ve H›zland›r›lm›fl Amortisman)
afla¤›da belirtilen aral›kta de¤iflmektedir:

2003 ve 2002

Gayrimenkuller %2 - %8
Makina Tesis ve Cihazlar› %5 - %20
Tafl›t Araç ve Gereçleri %20
Döfleme ve Demirbafllar %5 - %20

fiirket, 2000 y›l› ve sonras›nda al›nan ve finansal kiralamaya konu olan maddi duran varl›klar›n iktisab›nda kullan›lan döviz
kredilerinin cari döneme ait kur farklar›n›, ilgili maddi duran varl›klar üzerinde aktiflefltirmekte ve kalan ekonomik
ömürlerine göre amortismana tabi tutmaktad›r. Takip eden dönemlerde sözkonusu döviz kredilerinin, Türk Liras›n›n de¤er
art›fl›ndan kaynaklanan kur fark› geliri oluflturmas› durumunda da daha önceki dönemlerde aktife al›nan tutardan
indirilerek ilgili varl›¤›n kalan ekonomik ömrüne göre amortismana tabi tutmaktad›r.

Yabanc› Para Varl›k ve Borçlar›
Y›l sonu itibariyle tamamlanan yabanc› para cinsinden ifllemler, ilgili tarihlerdeki kurlarla Türk Liras›’na çevrilerek hesaplara
yans›t›lm›flt›r. Bilanço hesaplar›ndan yabanc› para ile ifade edilen aktif kalemler dönem sonu T.C. Merkez Bankas›
(T.C.M.B) döviz al›fl kurlar›, al›nan avanslar haricindeki pasif kalemler ise T.C.M.B. döviz sat›fl kurlar› kullan›larak Türk
Liras›’na çevrilmifltir. Al›nan avanslar ifllem tarihindeki kurlar kullan›larak ilgili hesaplarda takip edilmektedir. Yabanc› para
cinsinden ifllemlerin Türk Liras›’na çevrilmesi sonucu ortaya ç›kan kur farklar›, ilgili bilanço ve gelir/gider kalemlerine
yans›t›lm›flt›r.

Finansal Duran Varl›klar
Finansal duran varl›klar elde etme maliyeti ve finansal duran varl›klar›n içsel kaynaklardan yapt›klar› sermaye art›fllar›
neticesinde elde edilen bedelsiz hisselerin toplam› olarak gösterilmektedir.

Senetli ve Ticari Alacak Reeskontu
fiirket, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, ABD Dolar› cinsinden bir aydan oniki aya kadar vadeli alacak senetlerine %1.12 ile
%1.46 aras›nda de¤iflen Libor oranlar› kullanarak, Euro cinsinden bir aydan oniki aya kadar vadeli alacak senetlerine
%2.10 ile %2.31 aras›nda de¤iflen Euribor oranlar› kullanarak alacak reeskontu hesaplam›flt›r. (2002 - ABD Dolar›
cinsinden bir aydan oniki aya kadar vadeli alacak senetlerine %1.38 ile %1.44 aras›nda de¤iflen Libor oranlar›; Euro
cinsinden bir aydan oniki aya kadar vadeli alacak senetlerine ise %2.90 ile %2.74 aras›nda de¤iflen Euribor oranlar›).
fiirket'in 31 Aral›k 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle üç aydan uzun vadeli ticari alaca¤› bulunmamaktad›r.

Senetli ve Ticari Borçlar Reeskontu
31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, ticari borçlar içerisinde yer alan dövizli kabul kredileri gerçek faiz oranlar› olan %6.5 ile %10
aras›nda de¤iflen Euro faiz oranlar› üzerinden reeskont ifllemine tabi tutulmufltur (2002 - %9). 31 Aral›k 2003 tarihi
itibariyle üç aydan uzun vadeli ticari borçlar için %1.22 ve %1.46 Libor, %2.17 ve %2.31 Euribor, %0.35 ve %0.58 ‹sviçre
Frang› Libor, %0.07 Japon Yeni Libor, %4.40 ‹ngiliz Pound'u Libor oranlar› kullan›larak borç reeskontu hesaplanm›flt›r
(2002 - %1.38 ve %1.44 Libor, %2.80 ve %2.74 Euribor, %0.62 ve %0.67 ‹sviçre Frang› Libor, %0.08 ve %0.1 Japon Yeni
Libor oranlar›). 31 Aral›k 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle fiirket’in dövizli borç senedi yoktur. 

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
K›dem tazminat› karfl›l›klar› yürürlükteki mevzuata göre ve SPK’n›n belirledi¤i çerçevede ayr›lmaktad›r.

fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤›
fiüpheli alacak karfl›l›¤›, SPK’ca belirlenen esaslara uygun olarak ayr›lmaktad›r.

Finansal Kiralama Alacaklar›
fiirket, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, 1 Temmuz 2003 tarihinden sonra yap›lan finansal kiralama sözleflmeleri ile ilgili
olarak do¤an finansal kiralama alaca¤›n› iliflikteki mali tablolarda k›sa ve uzun vadeli al›c›lar hesab›nda s›ras›yla
50,901,359 TL ve 26,385,636 TL olarak göstermifltir. 1 Temmuz 2003 tarihinden önce yap›lan sözleflmelere ait, bilanço
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tarihi itibariyle henüz vadesi gelmemifl 190,582,971 TL tutar›ndaki (2002 - 181,408,808 TL) k›sa vadeli ve 114,625,583 TL
(2002 - 141,259,335 TL) tutar›ndaki uzun vadeli finansal kira alacaklar›n›, bilançosunda göstermeyip, naz›m hesaplarda
takip etmektedir.

Vergi Karfl›l›klar›
2002 y›l› gelirleri için kurumlar vergisi oran› %30 olup, %10 oran›nda fon pay›n›n eklenmesi ile efektif kurumlar vergisi oran›
%33 olarak uygulanm›fl, kurumlar vergisinden istisna tutulan yat›r›m indirimi üzerinden ise %19.8 oran›nda stopaj
hesaplanm›flt›r. Ayr›ca, yine 24 Nisan 2003 tarihine kadar 2002 y›l› gelirleri de dahil olmak üzere geçmifl y›l gelirlerinin
da¤›t›lmas› durumunda, da¤›t›lan kazanc›n kurumlar vergisine tabi olan k›sm›, flirketin halka aç›k olup olmamas›na göre
s›ras›yla %5.5 veya %16.5 oran›nda stopaja tabi tutulmufltur.

24 Nisan 2003 tarihinde yay›mlanan 4842 say›l› kanunla yap›lan düzenlemeler çerçevesinde 1 Ocak 2004 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere %10 fon pay›n›n kald›r›lmas›yla, 2003 y›l› gelirlerinden bafllamak üzere kurumlar vergisi oran›
%30 olarak uygulanmaktad›r. Ancak 2 Ocak 2004 tarihinde yay›mlanan 5035 say›l› kanunla yap›lan düzenlemeler
çerçevesinde sadece 2004 kazançlar›n›n vergilendirilmesinde uygulanacak kurumlar vergisi oran›n›n %33 olmas› hükme
ba¤lanm›flt›r.

24 Nisan 2003 tarihinden itibaren, 2002 ve önceki y›l karlar› da dahil olmak üzere, dönem kar›, da¤›t›lmamas›, sermayeye
ilave edilmesi veya tam mükellef kurumlara da¤›t›lmas› durumlar›nda stopaja tabi olmazken, tam mükellef gerçek kiflilere,
kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefiyeti olmayanlara, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden muaf olanlara, dar
mükellef kurumlara (Türkiye’de bir iflyeri veya daimi temsilci arac›l›¤›yla kar pay› elde edenler hariç), dar mükellef gerçek
kiflilere ve gelir vergisinden muaf dar mükelleflere yap›lacak kar da¤›t›m› %10 oran›nda stopaja tabidir (fon pay›
uygulamas›n›n 31 Aral›k 2003 tarihine kadar yürürlükte olmas› nedeniyle bu tarihe kadar yap›lacak olan kar da¤›t›mlar›nda
efektif vergi oran› %11 olmaktad›r). Ancak, da¤›t›ma konu dönem kar›n›n; 31 Aral›k 1998 veya daha önceki tarihlerde
sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançlara, 31 Aral›k 2002 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap
dönemlerinde elde edilen ve kurumlar vergisinden istisna edilmifl kazançlara ve 24 Nisan 2003 tarihinden önceki
müracaatlara istinaden düzenlenmifl olan teflvik belgeleri kapsam›ndaki harcamalara istinaden hesaplanan ve üzerinden
%19.8 stopaj ödenmifl yat›r›m indirimi tutar›ndan kaynaklanan kazançlara isabet eden k›sm› stopaja tabi de¤ildir.

Kurumlar vergisine tabi kazanc›n belirlenmesinde dikkate al›nan yat›r›m indirimi için 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren,
üzerinden indirim hesaplanacak harcamalar›n yat›r›m teflvik belgesine ba¤lanm›fl olma koflulu ve indirim konusu yap›lan
tutar›n stopaja tabi tutulmas› uygulamas› kald›r›lm›fl, buna karfl›l›k indirim tutar› azami %40 olarak belirlenmifltir. Ancak, 24
Nisan 2003 tarihinden önceki müracaatlara istinaden düzenlenmifl olan teflvik belgeleri kapsam›nda bu tarihten sonra
yap›lacak olan yat›r›mlar üzerinden hesaplanacak yat›r›m indirimi ile yine bu tarihten önce yap›lm›fl olup kazanc›n
yetersizli¤i nedeniyle sonraki dönemlere devreden yat›r›m indirimi üzerinden %19.8 stopaj yap›lmas› öngörülmüfltür. Di¤er
yandan, bu tarihten önce yap›lm›fl olan müracaatlara istinaden al›nm›fl olan yat›r›m teflvik belgeleriyle ilgili olarak, 15
May›s 2003 tarihine kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine yaz›l› bildirimde bulunmak flart›yla, 24 Nisan 2003 tarihinden
itibaren yap›lan yat›r›m harcamalar› için yat›r›m indirim oran›n›n %40’a çekilmesi suretiyle hesaplanan yat›r›m indirimi tutar›
üzerinden %19.8 oran›nda stopaj›n ödenmemesi imkan› getirilmifltir.

fiirket, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle oluflan kurum kazanc›n›n vergilendirilmesi ile ilgili olarak 24 Nisan 2003 tarihinden
sonra yap›lm›fl yat›r›m indirimi harcamalar› üzerinden %40 yat›r›m indirimi oran› ile hesaplanan 59,510,774 TL tutar›ndaki
yat›r›m indiriminden ve kalan 746,695 TL tutar›ndaki matrah ile ilgili olarak da 24 Nisan 2003 tarihinden önce yap›lm›fl
müracaatlara istinaden düzenlenmifl olan yat›r›m teflvik belgelerine dayanarak yapt›¤› yat›r›m harcamalar› üzerinden
hesaplanan yat›r›m indiriminden yararlanm›fl ve söz konusu tutar üzerinden hesaplanan 147,846 TL tutar›ndaki gelir verisi
karfl›l›¤›n› iliflikteki mali tablolara yans›tm›flt›r. 

Vergi mevzuat› uyar›nca üçer ayl›k dönemler itibariyle oluflan kazançlar üzerinden %30 (24 Nisan 2003 tarihinden önce
%25) oran›nda geçici vergi hesaplanarak ödenmekte, ödenen tutarlar y›ll›k kazanç üzerinden hesaplanan vergiden
mahsup edilmektedir. 2 Ocak 2004 tarihinde yay›mlanan 5035 say›l› kanun çerçevesinde 2004 y›l› üçer ayl›k geçici
vergilendirme dönemleri ile ilgili geçici verginin hesab›nda da %33 oran› dikkate al›nacakt›r.

Kurumlar vergisi, ilgili oldu¤u hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ay›n on beflinci günü akflam›na kadar
beyan edilmekte ve ilgili ay›n sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir (2002 - 3 taksitte).
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2003 y›l› ve önceki y›llarda kurumlar vergisi Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulmam›fl
vergiye tabi kar üzerinden hesaplanm›flt›r. 30 Aral›k 2003 tarihinde yay›mlanan 5024 say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir
Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun çerçevesinde 1 Ocak 2004
tarihinden itibaren vergiye tabi kazanc›n enflasyona göre düzenlenmifl mali tablolar üzerinden hesaplanmas› hükme
ba¤lanm›flt›r. Bu çerçevede 31 Aral›k 2003 tarihli bilançonun söz konusu kanunla getirilen düzenlemeler çerçevesinde
düzeltilmifl aktif toplam›ndan düzeltilmifl sermaye, düzeltilmifl hisse senetleri ihraç primleri ve düzeltilmifl hisse senedi
iptal karlar› ile borç toplam›n›n ç›kar›lmas› sonucu bulunan fark, geçmifl y›llar kar/zarar› hesab›nda gösterilecek, bu
flekilde tespit edilen geçmifl y›l kar› vergiye tabi tutulmayacak, geçmifl y›l zarar› ise zarar olarak kabul edilmeyecektir. Yine
2003 ve önceki hesap dönemlerine ait beyannamelerde yer alan indirilemeyen geçmifl y›l mali zararlar› 2004 ve daha
sonraki hesap dönemlerinde mukayyet (kay›tl›) de¤erleri ile dikkate al›nacakt›r.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönemin
kurumlar vergisi matrah›ndan indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kay›tlar› vergi dairesince befl y›l içerisinde
incelenebilmekte ve vergi hesaplar› kontrol edilebilmektedir. 27 fiubat 2003 tarihinde yay›mlanarak yürürlü¤e giren 4811
say›l› Vergi Bar›fl› Kanunu uyar›nca 1998-2001 y›llar›na iliflkin matrahlar›n› kanunda belirtilen oran veya tutarlarda art›ran
mükelleflere, art›r›mda bulunduklar› vergiler itibar›yla, vergi incelemelerinden ve ilave tarhiyatlardan ba¤›fl›k tutulma hakk›
verilmifltir. fiirket sözkonusu kanundan yararlanarak önceki dönemlere ait vergi matrahlar›nda art›fl yapm›fl ve bu
kapsamda tahakkuk eden toplam 1,373,020 TL'yi iliflikteki mali tablolarda önceki dönem gider ve zararlar› hesab›nda
muhasebelefltirmifltir. fiirket bu uygulama ile 2003 y›l›nda 906,954 TL ödemifl olup geri kalan tutar 2004 y›l›n›n Haziran
ay›na kadar ödenecektir.

Ayr›ca fiirket, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle vadeli mevduat gelir reeskontlar› üzerinden 5,292 TL (2002 - vadeli mevduat
gelir reeskontlar› üzerinden 3,189 TL) ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü hesaplam›fl ve bu karfl›l›¤› iliflikteki mali tablolara
yans›tm›flt›r. 

Di¤er Bilanço Kalemleri
Di¤er bilanço kalemleri esas olarak kay›tl› de¤erleriyle yans›t›lm›flt›r.

B-Muhasebe Politikalar›ndaki De¤ifliklikler
Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 290. maddesi ile, 1 Temmuz 2003 tarihinden sonra yap›lan finansal kiralama
sözleflmeleri ile ilgili olarak, finansal kiralama flirketi (kiralayan) aç›s›ndan afla¤›daki de¤ifliklikler geçerli olmufltur:

• Finansal kiralama sözleflmesinden do¤an faiz ve anapara ödemelerinin toplam tutar› finansal kiralama alaca¤› 
olarak, aktiflefltirilen alacak tutar› ile kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark ise gelecek dönemlere ait 
faiz geliri olarak kaydedilmifltir.

• Finansal kiralama konusu sabit k›ymet kay›tlarda iz bedelle takip edilmektedir.

• Her bir dönem sonunda, kiralama konusu iktisadi k›ymetin sözleflme tarihindeki rayiç bedelinden anapara 
ödemelerinin düflülmesi sonucu kalan tutar, dönemsel olarak sabit bir faiz oran› yaratacak flekilde, gelecek §
döneme ait faiz gelirleri tahakkuk yoluyla gelir kaydedilmifltir.

• Finansal kiralama alacaklar› reeskonta tabi tutulmam›flt›r.

• Finansal kiralama yoluyla gerçeklefltirilen yat›r›mlarda yat›r›m indirimi ve di¤er teflvik unsurlar›ndan 
yararlan›lmaya devam edilmifltir.

Ancak, 1 Temmuz 2003 tarihinden önce yap›lan sözleflmeler bu de¤iflikli¤e tabi olmay›p, yap›ld›klar› dönemde geçerli
olan kanunlara göre takip edilmifllerdir.
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12- Tebli¤in 1 numaral› ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan ve aç›klamay› gerektiren
hususlara iliflkin bilgi:

(a) K›dem tazminat› tavan› 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere 1,485 TL’ye yükseltilmifltir.

(b) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, 14,287,354 TL tutar›ndaki (2002 - 21,874,945 TL) gayrikabilirücu teyitli ithalat akreditifi
yükümlülü¤ünün, mali tablolar›n kesinleflme tarihi itibariyle 1,911,035 TL tutar›ndaki k›sm› (2002 - 2,380,789 TL)
gerçeklefltirilmifltir.

(c) fiirket, 31 Aral›k 2003 tarihinde bulunan vadeli döviz al›m sat›m taahhütleri ile ilgili olarak vade sonunda 77,965 TL
(2002 - 699,103 TL) tutar›nda zarar etmifltir.

13- Tebli¤in 2 numaral› ekinde belirtilen flarta ba¤l› zararlar ile her türlü flarta ba¤l› kazançlara iliflkin bilgi
(‹flletmeyi borç alt›na sokacak ve dönem sonunu etkileyecek hukuki ihtilaflar›n mahiyetleri bu bölümde
aç›klan›r): Yoktur.

14-‹flletmenin gayri safi kar oranlar› üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde
de¤iflikliklere iliflkin bilgi ve bunlar›n parasal etkileri: Yoktur.

15-Aktif de¤erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarlar›: fiirket, 31 Aral›k 2003 ve 2002
tarihleri itibariyle hissedar› olan bankaya finansal kiralamaya konu olan bir gayrimenkulune iliflkin 1,750,000 TL tutar›nda
ipotek vermifltir.

16-Aktif de¤erlerin toplam sigorta tutar›: fiirket yönetimi, aktif de¤erlerin 418,541,199 TL’ye sigorta ettirildi¤ini beyan
etmifltir (2001 - 328,538,473 TL).

17- Alacaklar için al›nm›fl olan ipotek ve di¤er teminatlar›n toplam tutar›:

2003 2002
Teminat Türü Tutar› Tutar›

‹potekler 184,720,189 TL 147,896,806 TL
Teminat mektuplar› 40,675,503 TL 34,935,314 TL
Teminat senetleri 31,327,035 TL 27,376,554 TL
Rehinler 12,760,900 TL 10,855,227 TL
Çekler 1,532,483 TL 833,426 TL

271,016,110 TL 221,897,327 TL

18-Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar›:

(a) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, fiirket, yurtiçi bankalardan alm›fl oldu¤u toplam 1,302,776 TL (2002 -975,458 TL)
tutar›ndaki teminat mektuplar›n›, Ticaret Mahkemeleri ve Gümrük Daireleri’ne teminat olarak vermifltir.

(b) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, fiirket’in 14,287,354 TL (2002 - 21,874,945 TL) tutar›nda gayrikabilirücu teyitli ithalat
akreditifi yükümlülü¤ü bulunmaktad›r.

(c) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, fiirket, çeflitli banka ve finans kurumlar›na 2,608,968 TL (2002 - 3,052,556 TL) tutar›nda
teminat senedini ald›¤› krediler mukabilinde vermifltir. fiirket, ayr›ca 89,396,719 TL (2002 - 63,686,942 TL) tutar›nda
teminat mektubunu hissedar bankadan alarak, çeflitli banka ve finansal kurulufllara ald›¤› krediler karfl›l›¤› vermifltir.

(d) 31 Aral›k 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle, fiirket’in döviz al›m-sat›m taahhütleri afla¤›daki gibidir.
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31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, 

‹fllem Tarihi Vade Al›nacak Tutar Sat›lacak Tutar Anlaflma Kuru

04.09.2003 09.01.2004 4,536,000 TL 3,000,000 USD USD/TL 1,512,000
04.09.2003 09.01.2004 6,510,000 TL 4,000,000 EUR EUR/TL 1,627,500
04.09.2003 16.01.2004 6,542,000 TL 4,000,000 EUR EUR/TL 1,635,500
04.09.2003 16.01.2004 1,520,000 TL 1,000,000 USD USD/TL 1,520,000
05.09.2003 23.01.2004 6,570,000 TL 4,000,000 EUR EUR/TL 1,642,500
05.09.2003 30.01.2004 4,955,000 TL 3,000,000 EUR EUR/TL 1,651,667
05.09.2003 30.01.2004 1,535,000 TL 1,000,000 USD USD/TL 1,535,000

fiirket, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle bu ifllemler nedeniyle 1,353,471 TL tutar›nda, net gider reeskontu hesaplay›p mali
tablolara yans›tm›flt›r. 

31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle, 

‹fllem Tarihi Vade Al›nacak Tutar Sat›lacak Tutar Anlaflma Kuru

30.12.2002 21.01.2003 2,500,000 USD 4,233,750 TL USD/TL 1,693,500
30.12.2002 21.01.2003 850,000 EUR 1,498,550 TL EUR/TL 1,763,000
30.12.2002 18.02.2003 5,000,000 USD 8,790,000 TL USD/TL 1,758,000

fiirket, 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle bu ifllemler nedeniyle 151,982 TL tutar›nda gider reeskontu hesaplay›p mali tablolara
yans›tm›flt›r.

19-Bankalardaki mevduat›n bloke olan›na iliflkin tutarlar: Yoktur.

20-Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmifl menkul k›ymetlerin ve finansal duran varl›klar›n borsa
rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmifl menkul k›ymetlerin ve finansal duran varl›klar›n maliyet
bedellerine göre de¤erlerini gösteren bilgi: 31 Aral›k 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle di¤er finansal duran varl›klar
borsada ifllem görmemektedir.

21-Menkul k›ymetler ve ba¤l› menkul k›ymetler grubu içinde yer al›p iflletmenin ortaklar›, ifltirakleri ve ba¤l›
ortakl›klar› taraf›ndan ç›kar›lm›fl bulunan menkul k›ymet tutarlar› ve bunlar› ç›karan ortakl›klar: Yoktur.

22-Mali tablolardaki "di¤er" ibaresini tafl›yan hesap kalemlerinden dahil oldu¤u grubun toplam tutar›n›n
%20'sini veya bilanço aktif toplam›n›n %5'ini aflan kalemlerin ad ve tutarlar›:

a) 31 Aral›k 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle, k›sa vadeli di¤er alacaklar, ifl avanslar›ndan oluflmaktad›r. 

31 Aral›k 2003 31 Aral›k 2002

b) Di¤er Dönen Varl›klar
Peflin Ödenmifl Giderler 2,054,779 TL 1,704,623 TL
‹ndirilecek Katma De¤er Vergisi 452,082 TL 1,203,505 TL
Vadeli Mevduat Gelir Tahakkuku 26,736 TL 16,105 TL
Peflin Ödenmifl Vergi 9,959 TL 3,256,576 TL

2,543,556 TL 6,180,809 TL

c) Di¤er Duran Varl›klar 
Peflin Ödenmifl Giderler 884,361 TL 1,076,417 TL

884,361 TL 1,076,417 TL
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d) K›sa Vadeli Di¤er Borçlar 
Peflin Tahsil Edilmifl Finansal Kiralama Gelirleri 8,713,171 TL 10,564,579 TL
K›sa Vadeli Di¤er Borçlar 5,142 TL 67,302 TL

8,718,313 TL 10,631,881 TL

e) Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar›
Kredi Faiz Reeskontlar› 2,947,231 TL 2,489,911 TL
Vadeli Al›m Sat›m Sözleflmeleri Gider Tahakkuku 1,353,471 TL 151,982 TL 
Gider Karfl›l›klar› 45,945 TL -

4,346,647 TL 2,641,893 TL

23-"Di¤er Alacaklar" ile "Di¤er K›sa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif
toplam›n›n yüzde birini aflan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlar›n›n ayr› ayr› toplamlar›:
Yoktur.

24-Ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klardan alacaklar nedeniyle ayr›lan flüpheli alacak tutarlar› ve bunlar›n
borçlular›: Yoktur.

25- Vadesi gelmifl bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayr›lan flüpheli alacak tutarlar›: Vadesi
gelen alacaklar için 5,500,559 TL (2002 - 6,027,250 TL) tutar›nda flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.

26- ‹flletme ile dolayl› sermaye ve yönetim iliflkisine sahip ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar›n dökümü ile ifltirakler
ve ba¤l› ortakl›klar hesab›nda yer alan ortakl›klar›n isimleri ve ifltirak oran ve tutarlar›, söz konusu ortakl›klar›n
düzenlenen en son mali tablolar›nda yer alan dönem kar› veya zarar›, net dönem kar› veya zarar› ile bu mali
tablolar›n ait oldu¤u dönem, SPK standartlar›na göre haz›rlan›p haz›rlanmad›¤›, ba¤›ms›z denetime tabi
tutulup tutulmad›¤› ve ba¤›ms›z denetim raporunun olumlu, olumsuz ve flartl› olmak üzere hangi türde
düzenlendi¤i: Yoktur.

27-‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klarda içsel kaynaklardan yap›lan sermaye art›r›m› nedeniyle elde edilen bedelsiz
hisse senedi tutarlar›: 3,548 TL (2002- 2,036 TL). 

28-Tafl›nmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunlar›n de¤erleri: Yoktur.

29-Duran varl›klarda son üç y›lda yap›lan yeniden de¤erleme tutarlar›: Yoktur.
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30-Yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabanc›
paralar›n ayr› ayr› tutarlar› ve TL'ye dönüfltürülme kurlar›:

2003
Döviz Döviz Döviz Tutar
Cinsi Tutar› Kuru (TL)

Alacaklar
Döviz Tevdiat Hesab› ABD Dolar› 368,633 1,395,835 514,551

Euro 235,238 1,745,072 410,507
Japon Yeni 993,507 13,026 12,941

‹sviçre Frang› 62 1,116,749 69

938,068

Uzun ve K›sa Vadeli Finansal ABD Dolar› 37,361,431 1,395,835 52,150,393
Kiralama Alacaklar› Euro 18,230,629 1,745,072 31,813,760

Japon Yeni 69,624,630 13,026 906,930
‹sviçre Frang› 609,762 1,116,749 680,951

85,552,034

Alacak Senetleri Euro 5,372,905 1,745,072 9,376,106
ABD Dolar› 1,434,180 1,395,835 2,001,879

11,377,985

Borçlar
Döviz Kredileri ve Faizi ABD Dolar› 71,152,158 1,402,567 99,795,669

Euro 38,755,335 1,753,489 67,957,054
‹sviçre Frang› 8,462,953 1,123,942 9,511,868

177,264,591

2003
Döviz Döviz Döviz Tutar
Cinsi Tutar› Kuru (TL)

Uzun ve K›sa Vadeli Ticari Borçlar Euro 41,470,052 1,753,489 72,717,280
ABD Dolar› 6,410,641 1,402,567 8,991,354

‹sviçre Frang› 4,782,249 1,123,942 5,374,970
Japon Yeni 215,240,342 13,113 2,822,447

‹ngiliz Sterlini 450,000 2,489,556 1,120,300

91,026,351

Al›nan Siparifl Avanslar› Euro 871,391 -* 1,416,241
ABD Dolar› 479,409 -* 656,812

‹sviçre Frang› 16,767 -* 18,725
Japon Yeni 1,684 -* 22

2,091,800
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2002

Alacaklar
Döviz Tevdiat Hesab› ABD Dolar› 543,210 1,634,501 887,877

Euro 308,313 1,703,477 525,204
Japon Yeni 19,067,214 13,678 260,801

‹sviçre Frang› 59 1,169,633 69

1,673,951

Finansal Kiralama Alacaklar› ABD Dolar› 6,231,442 1,634,501 10,185,299
Euro 4,227,915 1,703,477 7,202,156

17,387,455

Alacak Senetleri Euro 2,834,804 1,703,477 4,829,023
ABD Dolar› 1,425,065 1,634,501 2,329,270

7,158,293

Borçlar
Döviz Kredileri ve Faizi ABD Dolar› 61,593,780 1,642,384 101,160,639

Euro 24,613,860 1,711,693 42,131,372
‹sviçre Frang› 5,076,736 1,177,167 5,976,166
‹ngiliz Sterlini 19,750 2,632,577 51,993

149,320,170

Uzun ve K›sa Vadeli Ticari Borçlar Euro 32,621,136 1,711,693 55,837,370
ABD Dolar› 1,058,960 1,642,384 1,739,219

‹sviçre Frang› 1,235,625 1,177,167 1,454,537
Japon Yeni 47,316,478 13,769 651,501

59,682,627

Al›nan Siparifl Avanslar› Euro 722,644 - * 1,127,396
ABD Dolar› 490,123 - * 780,666

‹sviçre Frang› 787 - * 870

1,908,932

* 31 Aral›k 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle, avanslar maliyet de¤erleriyle izlenmektedir.

31-Ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi
yükümlülüklerin tutar›: Yoktur.
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32-Kategorileri itibariyle y›l içinde çal›flan personelin ortalama say›s›:

2003 2002

Üst düzey yönetici say›s› 3 2
Orta kademe yönetici say›s› 22 22
Uzman memur say›s› 29 28
Di¤er 17 16

71 68

33- Mali tablolar› önemli ölçüde etkileyen ya da mali tablolar›n aç›k, yorumlanabilir ve anlafl›labilir olmas›
aç›s›ndan aç›klanmas› gerekli olan di¤er hususlar:

(a) fiirket 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle,Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 290. maddesi ile, 1 Temmuz 2003 tarihinden
sonra yap›lan finansal kiralama sözleflmeleri ile ilgili olarak do¤an finansal kiralama alaca¤›n› iliflikteki mali tablolarda k›sa
ve uzun vadeli al›c›lar hesab›nda göstermifltir. 1 Temmuz 2003 tarihinden önce yap›lan sözleflmelere ait, esas itibari ile
gelecek y›llara sari finansal kiralama alacaklar›ndan oluflan ve naz›m hesaplarda takip edilen alacaklar›n y›llara göre
dökümü ise afla¤›daki gibidir:

2003
Y›l Tutar

2004 190,582,971 TL
2005 64,599,284 TL
2006 19,030,460 TL
2007 7,620,579 TL
2008 ve sonras› 23,375,260 TL

305,208,554 TL

2002
Y›l Tutar

2002 -
2003 181,408,808 TL
2004 78,394,499 TL
2005 34,640,287 TL
2006 15,221,040 TL
2007 ve sonras› 13,003,509 TL

322,668,143 TL

(b) XI-20 Tebli¤'i hükümleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltme ifllemine tabi tutulmufl mali tablolarda bulunan net
dönem kar›ndan, XI-I Tebli¤'i hükümlerine göre haz›rlanm›fl mali tablolardaki net dönem kar› üzerinden Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine göre ayr›lmas› gereken yedek akçelerin toplam›n›n düflülmesi suretiyle bulunan tutardan fazlas› kar
pay› olarak da¤›t›lamaz. Enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolarda bulunan net dönem kar›n›n, di¤er tablolardaki net
dönem kar›ndan daha az olmas› durumunda, kar da¤›t›m› için daha az olan tutar esas al›n›r.

Ayr›ca, SPK’nun 31 Aral›k 2003 tarihli ve MSD-10/694-19161 say›l› yaz›s›na istinaden XI-20 tebli¤ hükümleri çerçevesinde
mali tablolar›n enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya ç›kan ve ‘Geçmifl Y›l Zararlar›’ hesab›nda izlenen birikmifl
zarar tutarlar›n›n kar da¤›t›m›nda dikkate al›nmas› gerekmekte, söz konusu tutar›n, varsa dönem kar› ve da¤›t›lmam›fl
geçmifl y›l karlar›, kalan zarar miktar›n›n ise s›ras›yla ola¤anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler ve özkaynak
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kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi
mümkün bulunmaktad›r.
(c) SPK’nun 31 Aral›k 2003 tarihli OFD/2111-019193 say›l› yaz›s› ile 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
Seri:XI, No:20 say›l› “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda
Tebli¤”i uyar›nca enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolar ya da Seri:XI, No:25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe
Standartlar› Hakk›nda Tebli¤” uyar›nca Uluslararas› Muhasebe Standartlar›na göre haz›rlanan mali tablolar esas al›narak
hesaplanan 2003 y›l› faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate al›nmak üzere, Seri:IV, No:27 say›l› “Sermaye Piyasas›
Kanunu’na tabi olan Halka Aç›k Anonim Ortakl›klar›n Temettü ve Temettü Avans› Da¤›t›m›nda Uyacaklar› Esaslar
hakk›nda Tebli¤’in 5’inci maddesinin birinci f›kras›nda tan›mlanan da¤›t›labilir kar›n en az %20’si oran›nda kar da¤›t›m›
zorunlulu¤u getirilmesine; bu da¤›t›m›n flirketlerin genel kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit olarak ya da
da¤›t›labilir kar›n %20’sinden afla¤› olmamak üzere temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek hisse
senetlerinin bedelsiz olarak ortaklara da¤›t›lmas›na ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas›
suretiyle gerçeklefltirilebilmesine karar verilmifltir. 

(d) Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 18 Haziran 2002 tarihli karar›yla fiirket'in %65.40 oran›ndaki
hisselerinin sahibi olan orta¤› Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.'nin (Banka) Çukurova Grubu’na dahil ortaklar›ndan Pamukbank
T.A.fi.’nin (Pamukbank) temettü hariç ortakl›k haklar› ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu’na
(TMSF) devredilmesi ile bafllayan süreç sonunda BDDK, TMSF ve Çukurova Grubu temsilcileri aras›nda 31 Ocak 2003
tarihinde bir sözleflme imzalanm›flt›r. Söz konusu sözleflme ile Pamukbank T.A.fi.’nin TMSF’ye devri son fleklini alm›fl,
böylece, Banka'da Pamukbank'›n hakim ortakl›k haklar›n›n 4389 say›l› Bankalar Kanunu’nun amir hükümleri çerçevesinde
TMSF taraf›ndan kullan›m›na iliflkin mevcut uygulamaya devam edilece¤i karara ba¤lanm›flt›r. Ayr›ca, Pamukbank T.A.fi.
ve ifltiraklerinin aktifinde bulunan Banka'ya ait hisseler TMSF taraf›ndan devral›nm›flt›r. Söz konusu sözleflme
çerçevesinde, TMSF'nin ve Çukurova Grubu'nun mülkiyetine sahip oldu¤u Banka’ya ait hisseler sözleflme tarihinden
itibaren iki y›l içerisinde Çukurova Grubu taraf›ndan, Çukurova Grubu'nun Banka'daki do¤rudan ve dolayl› paylar›n›n
toplam› Banka'n›n toplam hisselerinin %10'unun alt›na düflecek flekilde, üçüncü flah›slara sat›lacakt›r. Hisselerin bu süre
içinde sat›fl›n›n gerçeklefltirilememesi durumunda TMSF ve Çukurova Grubu taraf›ndan müfltereken yetkilendirilecek
uluslararas› deneyime sahip bir yat›r›m bankas› bir y›l içinde sat›fl› gerçeklefltirecektir.

(e) fiirket’in 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle, önceki dönemlerde yap›lm›fl olan finansal kiralama sözleflmeleri nedeniyle
çeflitli Çukurova Grubu flirketlerinden ve hakim orta¤› olan Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin sahip oldu¤u ifltirak ve ba¤l›
ortakl›klar›ndan toplam 11,518,792 TL tutar›nda, al›c›lar hesab› kalemi içerisinde takip edilen ticari alaca¤› 2003 y›l› Mart
ay› içerisinde yeni ödeme plan›na ba¤lanm›flt›r. Yeni ödeme planlar›na göre bu alacaklar›n toplam 9 y›l içerisinde tahsili
öngörülmektedir. 2003 y›l›nda yap›lan tahsilatlar sonucunda, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle söz konusu toplam alacak
9,594,456 TL tutar›ndad›r. Ödeme plan›na ba¤lanan alacaklar›n tahsilat› ilgili flirketlerin gelecekteki operasyonlar›na
devam edebilmeleri ile do¤rudan iliflkilidir.

(f) Hükümleri gere¤i, fiirket taraf›ndan haz›rlanan Nakit Ak›m, Fon Ak›m ve Kar Da¤›t›m tablolar› s›ras›yla Ek-1, Ek-2 ve
Ek-3'te yer almaktad›r.

Yukar›daki maddelerde yer almay›p iflletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikalar›: Yoktur.
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2003 2002

1-Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylar› : 173,676,387 TL 135,703,560 TL
a) Amortisman giderleri : 173,645,063 TL 135,666,315 TL
aa) Normal amortisman giderleri : 173,645,063 TL 135,666,315 TL
aaa) Finansal kiralama konusu amortisman gideri : 173,429,284 TL 135,539,659 TL
aab) ‹flletme konusu amortisman gideri : 215,779 TL 126,656 TL
ab) Yeniden de¤erlemeden do¤an amortisman giderleri : Yoktur Yoktur
b) ‹tfa ve tükenme paylar› : 31,324 TL 37,245 TL

2-Dönemin reeskont ve karfl›l›k giderleri : 5,176,293 TL 9,036,627 TL
a) Kredi faizleri reeskont giderleri : 3,070,543 TL 2,686,075 TL
b) Alacak senetleri reeskont karfl›l›k gideri : 1,528,969 TL 403,432 TL
c) K›dem tazminat› karfl›l›k gideri : 74,523 TL 77,580 TL
d) fiüpheli alacak karfl›l›¤› gideri, net : 64,094 TL 2,558,529 TL
e) Vergi karfl›l›¤› : 438,164 TL 3,311,011 TL

3-Dönemin tüm finansman giderleri : 12,983,045 TL 40,106,386 TL
a) Do¤rudan gider yaz›lanlar : 12,983,045 TL 16,054,000 TL
b) Sabit varl›klar›n maliyetine verilenler : - 24,052,386 TL
c) Üretim maliyetine verilenler: : Yoktur Yoktur

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle toplam 10,619,097 TL tutar›nda kur fark› geliri maddi duran varl›k maliyeti ile
iliflkilendirilmifltir. 

4- Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, ba¤l› ortakl›klar ve ifltiraklerle ilgili k›sm›n tutar› (Toplam tutar
içindeki paylar› %20'yi aflanlar ayr›ca gösterilecektir): Dönemin finansman giderlerinde ortaklarla ilgili k›sm›n tutar›
1,365,272 TL’dir (2002- 2,121,969 TL). 

5-Ortaklar, ba¤l› ortakl›klar ve ifltiraklerle yap›lan sat›fl ve al›fllar (Toplam tutar içindeki paylar› %20'yi aflanlar
ayr›ca gösterilecektir): Ortaklar ile yap›lan finansal kiralama ifllemleri gelirleri 4,849,495 TL’dir. (2002 - 7,297,860 TL).

6-Ortaklar, ba¤l› ortakl›klar ve ifltiraklerden al›nan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar
içindeki paylar› %20'yi aflanlar ayr›ca gösterilecektir): Not 4'de aç›klananlar haricinde yoktur.

7-Yönetim kurulu baflkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yard›mc›lar› gibi üst
yöneticilere cari dönemde sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar›: 658,674 TL (2002 - 517,457 TL).

8-Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yap›lan de¤iflikliklerin dönemin amortisman
giderlerinde meydana getirdi¤i art›fl (+) veya azal›fl (-): Yoktur.

9-Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya siparifl maliyeti gibi) ve yöntemleri (a¤›rl›kl› ortalama
maliyet, ilk giren - ilk ç›kar, hareketli ortalama maliyet gibi): Yoktur.

9- Varsa, tamamen veya k›smen fiili stok say›m› yap›lamamas›n›n gerekçeleri: fiirket’in stok mevcudu
bulunmad›¤› için stok say›m› yap›lmamaktad›r.

11-Yurtiçi ve yurtd›fl› sat›fllar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin sat›fllar›
ile hizmet sat›fllar›n›n ayr› ayr› toplamlar›n›n brüt sat›fllar›n yüzde yirmisini aflmas› halinde bu madde ve
hizmetlere iliflkin tutarlar›: Yoktur.

12-‹flletmenin varsa sat›fllar›yla ilgili teflvik ve sübvansiyonlar hakk›nda bilgi: Yoktur. 
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13-Önceki döneme iliflkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararlar›n tutarlar›n› ve kaynaklar›n›
gösteren aç›klay›c› not: 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle önceki dönem gider ve zararlar›, bilanço dipnot 11’de “vergi
karfl›l›klar›” bölümünde detayl› olarak aç›kland›¤› üzere 4811 say›l› Vergi Bar›fl› Kanunu ile ilgili olarak giderlefltirilen
1,373,020 TL tutar›ndaki vergi matrah› art›r›m›ndan oluflmaktad›r. 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle önceki dönem gelir ve
karlar› 31 Aral›k 2001 tarihi itibariyle "K›sa Vadeli Di¤er Borçlar" içerisinde muhasebelefltirilen ve 18 Temmuz 2002 tarihi
itibariyle Dan›fltay ‹çtihatlar› Birlefltirme Kurulu karar› ile mükelleflerin 1999 takvim y›l›nda yararlanm›fl olduklar› yat›r›m
indirimi tutar› üzerinden tahakkuk ettirilen stopaj›n hukuka ayk›r› oldu¤unun kabul edilmesi ile gelir tablosu ile
iliflkilendirilen stopaj gelir karfl›l›¤›ndan oluflmaktad›r.

14-Adi ve imtiyazl› hisse senetleri için ayr› ayr› gösterilmek kofluluyla, hisse bafl›na kar: 

Adi ve imtiyazl› hisse senedi ayr›m› yoktur.

1,000 TL Nominal De¤erdeki Net Dönem Kar› * 1,000 = binyüzdoksaniki TL
Adi Hisse Senedi Bafl›na Kar (TL) Ç›kar›lm›fl (Ödenmifl) Sermaye (2002 - üçyüzseksendokuz TL)

15-Her bir ana üretim grubu için ayr› ayr› olmak üzere iflletmenin dönem içinde gerçeklefltirdi¤i mal ve hizmet
üretim miktar›ndaki de¤iflmeler: Yoktur.

16-Her bir ana sat›fl grubu için ayr› ayr› olmak üzere iflletmenin dönem içinde gerçeklefltirdi¤i mal ve hizmet
sat›fl miktar›ndaki de¤iflmeler: Yoktur.

17-Gelir tablosundaki “di¤er” olarak tabir edilen kalemlerin aç›l›m› afla¤›daki gibidir.

2003 2002

(a) Faaliyetle ‹lgili Di¤er Gelirler ve Karlar:
Kur Fark› Gelirleri 6,556,713 TL 13,520,785 TL
Temerrüt Faiz Gelirleri 868,097 TL 1,138,702 TL
Ticari Borçlar ve Borç Senetleri Reeskont Geliri 838,018 TL 1,575,157 TL
Sigorta Acentelik Gelirleri 335,793 TL 204,670 TL
Anapara - Sabit K›ymet Fark› Geliri 277,322 TL -
Di¤er 842,993 TL 395,525 TL

9,718,936 TL 16,834,839 TL

(b) Di¤er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar:
Kur Fark› Giderleri 14,962,848 TL 19,590,859 TL
Finansal Kiralama Konusu Sabit K›ymet Opsiyon Sat›fllar› 11,044,888 TL 10,969,923 TL
Sigorta Prim Giderleri 1,727,156 TL 1,124,746 TL
Alacak Senetleri Reeskont Gideri 1,528,969 TL 403,432 TL
Noter Giderleri 647,907 TL 355,483 TL
Motorlu Tafl›t Vergisi 280,282 TL 138,816 TL
Komisyon Giderleri 253,593 TL 208,354 TL
Dava Takip Giderleri 229,291 TL 227,920 TL
Di¤er 948,768 TL 439,490 TL

31,623,702 TL 33,459,023 TL

(c) 31 Aral›k 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle di¤er ola¤anüstü gelirler ve karlar hesab› finansal kiralama konusu sabit
k›ymetlerin sat›fl›ndan kaynaklanan karlardan meydana gelmektedir.
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YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA ANON‹M ORTAKLI⁄I
31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLER‹NE A‹T NAK‹T AKIM TABLOLARI (Milyon TL)

2003 2002

A- DÖNEM BAfiI NAK‹T MEVCUDU 16,208,236 23,968,342

B- DÖNEM ‹Ç‹ NAK‹T G‹R‹fiLER‹ 301,183,923 263,941,601
1. Sat›fllardan Elde Edilen Nakit 192,987,809 177,128,130

a) Net sat›fl has›lat› 270,924,011 183,508,965
b) Alacaklardaki azal›fllar - -
c) Alacaklardaki art›fllar (-) (77,936,202) (6,380,835)

2. Di¤er Faaliyetlerden Gelirler ve Karlardan Dolay› Sa¤lanan Nakit 16,497,476 28,200,443
3. Ola¤anüstü Gelir ve Karlardan Sa¤lanan Nakit 457,649 3,332,463
4. K›sa Vadeli Borçlardaki Art›fl 49,111,509 42,169,116

a) Menkul k›ymet ihraçlar›ndan - -
b) Kredi kullan›mlar› (11,242,784) 20,995,624
c) Di¤er 60,354,293 21,173,492

5. Uzun Vadeli Borçlardaki Art›fl 38,700,666 10,109,436
a) Menkul k›ymet ihraçlar›ndan - -
b) Kredi kullan›mlar› 38,700,666 10,109,436

6. Sermaye Art›r›m›ndan Sa¤lanan Nakit - 3,000,000
7. Di¤er Nakit Giriflleri 3,428,814 2,013

C-DÖNEM ‹Ç‹ NAK‹T ÇIKIfiLARI 298,640,078 271,701,707
1.Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Ç›k›fl› 26,787,532 (27,503,537)

a) Sat›fllar›n maliyeti - -
b) Stoklardaki art›fllar - -
c) Borçlardaki (al›mlardan kaynaklanan) azal›fl 26,787,532 -
d) Borçlardaki (al›mlardan kaynaklanan) art›fl (-) - (27,503,537)
e) Amortisman ve karfl›l›klar gibi nakit ç›k›fl› gerektirmeyen giderler (-) - -
f) Stoklardaki azal›fl (-) - -

2. Faaliyet Giderlerinden Dolay› Nakit Ç›k›fl› 8,782,100 12,901,529
a) Araflt›rma ve gelifltirme giderleri - -
b) Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri - -
c) Genel yönetim giderleri 184,252,570 148,586,390
d) Nakit ç›k›fl› gerektirmeyen giderler (-) (175,470,470) (135,684,861)

3. Di¤er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlardan Dolay› Nakit Ç›k›fllar› 31,623,702 33,459,023
a) Di¤er faaliyetlerle ilgili giderler ve zararlar 31,623,702 33,459,023
b) Nakit ç›k›fl› gerektirmeyen giderler ve zararlar (-) - -

4. Finansman Giderlerinden Dolay› Nakit Ç›k›fl› 12,983,045 16,054,000
5. Ola¤anüstü Gider ve Zararlardan Dolay› Nakit Ç›k›fl› 1,373,020 -

a) Ola¤anüstü giderler ve zararlar 1,373,020 -
b) Nakit ç›k›fl› gerektirmeyen gider ve zararlar - -

6. Duran Varl›k Yat›r›mlar› Nedeniyle Nakit Ç›k›fl› 213,755,603 231,268,415
a) Finansal kiralama yat›r›mlar› 213,755,603 230,519,837
b) ‹flletme sabit k›ymet yat›r›mlar› - -
c) Ticari borçlarda al›mlarla ilgili art›fllar (-) - -
d) Di¤er nakit ç›k›fllar› - 748,578

7. K›sa Vadeli Borçlar›n Anapara Ödemeleri - -
a) Menkul k›ymetler anapara ödemeleri - -
b) Di¤er ödemeler - -

8. Uzun Vadeli Borçlar›n Anapara Ödemeleri - -
a) Menkul k›ymetler anapara ödemeleri - -
b) Di¤er ödemeler - -

9. Ödenen Vergi ve Benzerleri 3,335,076 3,161,277
10. Ödenen Temettüler - -
11. Di¤er Nakit Ç›k›fllar› - 2,361,000

a) ‹fltirak ödemeleri - -
b) Di¤er ödemeler - 2,361,000

D- DÖNEM SONU NAK‹T MEVCUDU 18,752,081 16,208,236

E- NAK‹T ARTIfi VEYA AZALIfiI (A - D) 2,543,845 (7,760,106)



YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA ANON‹M ORTAKLI⁄I
31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLER‹NE A‹T FON AKIM TABLOLARI (Milyon TL)

2003 2002

A- KAYNAKLAR 290,431,235 234,431,729
1- Faaliyet Kar›ndan Sa¤lanan Kaynak 234,397,936 151,778,439

a) Faaliyet kar› 58,562,170 13,609,995
b) Amortismanlar (+) 173,676,387 135,703,560
c) Fon ç›k›fl› gerektirmeyen di¤er giderler (+) 6,806,104 8,532,619
d) Fon girifli sa¤lamayan gelirler (-) (4,646,725) (6,067,735)

2- Ola¤anüstü Kardan Sa¤lanan Kaynak 457,649 3,332,463
a) Ola¤anüstü kar 457,649 3,332,463
b) Fon ç›k›fl› gerektirmeyen giderler (+) - -
c) Fon girifli sa¤lamayan gelirler (-) - -

3- Dönen Varl›klar›n Tutar›nda Azal›fl - 4,392,437
4- Duran Varl›klar›n Tutar›nda Azal›fl - -
5- K›sa Vadeli Borçlarda Art›fl 44,581,757 33,297,415
6- Uzun Vadeli Borçlarda Art›fl 10,993,893 38,628,962
7- Sermaye Art›r›m› (Nakit Karfl›l›¤›) - 3,000,000
8- Emisyon Primi - 2,013

B- KAYNAK KULLANIMLARI 290,431,235 234,431,729
1- Faaliyet Zarar›ndan Dolay› Kaynak Kullan›m› - -

a) Faaliyet zarar› - -
b) Amortismanlar (+) - -
c) Fon ç›k›fl› gerektirmeyen di¤er giderler (+) - -
d) Fon girifli sa¤lamayan gelirler (-) - -

2- Ola¤anüstü Zarardan Dolay› Kaynak Kullan›m› 1,373,020 -
a) Ola¤anüstü zarar 1,373,020 -
b) Fon ç›k›fl› gerektirmeyen giderler (+) - -
c) Fon girifli sa¤lamayan gelirler (-) - -

3- Ödenen Vergi ve Benzerleri 3,335,077 3,161,276
4- Ödenen Temettüler - -
5- Dönen Varl›klar›n Tutar›ndaki Art›fl 45,771,052 -
6- Duran Varl›klar›n Tutar›ndaki Art›fl 239,952,086 231,270,453
7- K›sa Vadeli Borçlarda Azal›fl - -
8- Uzun Vadeli Borçlarda Azal›fl - -
9- Sermayede Azal›fl - -

C- NET ‹fiLETME SERMAYES‹NDEK‹ DE⁄‹fi‹M
1- Net ‹flletme Sermayesinde Art›fl 2,920,593 -
2- Net ‹flletme Sermayesinde Azal›fl - 41,242,880
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YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA ANON‹M ORTAKLI⁄I
31 ARALIK 2003 VE 2002 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLER‹NE A‹T KAR DA⁄ITIM TABLOLARI (Milyon TL)

2003 (*) 2002

DÖNEM KARININ DA⁄ITIMI

1- DÖNEM KARI 57,646,799 16,942,458
2- ÖDENECEK VERG‹ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (438,164) 3,311,011

- Kurumlar Vergisi - -
- Gelir Vergisi (147,846) 3,031,887
- Di¤er Vergi ve Yasal Yükümlülükler (290,318) 279,124

NET DÖNEM KARI 57,208,635 13,631,447

3- GEÇM‹fi DÖNEMLER ZARARI - -
4- B‹R‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE (2,860,432) 681,572
5- ‹fiLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU 

YASAL FONLAR - -
DA⁄ITILAB‹L‹R NET DÖNEM KARI 54,348,203 12,949,875

6- ORTAKLARA B‹R‹NC‹ TEMETTÜ - -
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine 54,000,000 -
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine - -

7- PERSONELE TEMETTÜ - -
8- YÖNET‹M KURULUNA TEMETTÜ 45,500 -
9- ORTAKLARA ‹K‹NC‹ TEMETTÜ - -

- Adi Hisse Senedi Sahiplerine - -
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine - -

10- ‹K‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE 4,550 -
11- STATÜ YEDEKLER‹ - -
12- OLA⁄ANDIfiI YEDEKLER 298,153 12,949,875
13- D‹⁄ER YEDEKLER - -
14- ÖZEL FONLAR - -

YEDEKLERDEN DA⁄ITIM - -
1- DA⁄ITILAN YEDEKLER - -
2- ‹K‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEKLER - -
3- ORTAKLARA PAY - -

- Adi Hisse Senedi Sahiplerine - -
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine - -

4- PERSONELE PAY - -
5- YÖNET‹M KURULU'NA PAY - -
H‹SSE BAfiINA KAR

- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) (Tam TL) 1,192 TL/%119 389 TL/%39
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) - -

H‹SSE BAfiINA TEMETTÜ
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) (Tam TL) 1,125 TL/112% -
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) - -

(*) Bak›n›z bilanço dipnotu (33-b). 
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YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2003
HESAP DÖNEM‹NE A‹T ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi MAL‹ 
TABLOLARA ‹L‹fiK‹N BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Yap› Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortakl›¤›'n›n (fiirket) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle enflasyona göre
düzeltilmifl bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait enflasyona göre düzeltilmifl gelir
tablosunu incelemifl bulunuyoruz. Söz konusu mali tablolar, Türk Liras›'n›n 31 Aral›k 2003 tarihindeki sat›n
alma gücü ile ifade edilmifltir. ‹ncelememiz, Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan yay›mlanan Türkiye'de
genel kabul görmüfl denetim ilke, esas ve standartlar›na uygun olarak yap›lm›fl ve dolay›s›yla hesap ve
ifllemlerle ilgili olarak muhasebe kay›tlar›n›n kontrolü ile, gerekli gördü¤ümüz di¤er denetim yöntem ve
tekniklerini içermifltir.

Görüflümüze göre, söz konusu mali tablolar, Yap› Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortakl›¤›'n›n, 31 Aral›k
2003 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet
sonuçlar›n›, SPK taraf›ndan yay›mlanan Seri: XI, No:20 say›l› "Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n
Düzeltilmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤" ve bu tebli¤de yer almayan hususlar için Seri: XI, No:
1 say›l› "Sermaye Piyasas›nda Mali Tablo ve Raporlara ‹liflkin ‹lke ve Kurallar Hakk›nda Tebli¤"de belirlenmifl
muhasebe ilkelerine uygun olarak do¤ru bir biçimde yans›tmaktad›r. 

Yap› Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortakl›¤›, mali tablolar›n› ilk defa 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle Seri: XI,
No:20 say›l› Tebli¤ kapsam›nda haz›rlad›¤›ndan, iliflikteki mali tablolar ve mali tablo dipnotlar› karfl›laflt›r›lmal›
olarak verilmemifltir.

Görüflümüzü flartland›rmadan afla¤›daki hususlara dikkat çekmek isteriz:

Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 290. maddesi ile 1 Temmuz 2003 tarihinden sonra yap›lan finansal kiralama
sözleflmelerinin muhasebelefltirilmesi Uluslararas› Muhasebe Standartlar›ndaki uygulamalara benzer hale
gelmifltir. Bilanço dipnot 11’de detayl› olarak aç›klanan de¤ifliklikler 1 Temmuz 2003 tarihinden sonraki
sözleflmelere uyguland›¤›ndan ekteki mali tablolarda finansal kiralama ifllemleri iki ayr› yöntemle kay›tlara
yans›t›lm›flt›r.

Yap› Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortakl›¤›'n›n, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle SPK'nun Seri: XI, No: 1 say›l›
Tebli¤'inde belirlenmifl muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenmifl mali tablolar› ayr›ca yay›mlanm›flt›r.
Taraf›m›zca denetlenen söz konusu mali tablolar üzerinde 12 Mart 2004 tarihli ba¤›ms›z denetim
raporumuzda olumlu görüfl bildirilmifltir. 

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

D. Levent Özakhun, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

12 Mart 2004
‹stanbul, Türkiye



YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA A.O.
GENEL KURUL'A SUNULACAK ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi AYRINTILI
B‹LANÇO (Para birimi - 31 Aral›k 2003 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifl Milyon TL)

Ba¤›ms›z Denetim'den
Geçmifl

31.12.2003

I. DÖNEN VARLIKLAR 103,489,610 
A. Haz›r De¤erler 18,752,081 

1. Kasa 250 
2. Bankalar 18,751,831 
3. Di¤er Haz›r De¤erler -

B. Menkul K›ymetler -
1. Hisse Senetleri -
2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar› -
3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar› -
4. Di¤er Menkul K›ymetler -
5. Menkul K›ymetler De¤er Düflüklü¤ü Karfl.(-) -

C. K›sa Vadeli Ticari Alacaklar 81,870,677 
1. Al›c›lar 70,808,891 
2. Alacak Senetleri 11,932,554 
3. Verilen Depozito ve Teminatlar 414 
4. Di¤er K›sa Vadeli Ticari Alacaklar 4,716,875 
5. Alacak Reeskontu (-) (87,498)
6. fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) (5,500,559)

D. Di¤er K›sa Vadeli Alacaklar 10,630 
1. Ortaklardan Alacaklar -
2. ‹fltiraklerden Alacaklar -
3. Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar -
4. K›sa Vadeli Di¤er Alacaklar 10,630 
5. Alacak Reeskontu (-) -
6. fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) -

E. Stoklar -
1. ‹lk Madde ve Malzeme -
2. Yar› Mamüller -
3. Ara Mamüller -
4. Mamüller -
5. Emtia - 
6. Di¤er Stoklar - 
7. Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) -
8. Verilen Siparifl Avanslar› -

F. Di¤er Dönen Varl›klar 2,856,222 
II. DURAN VARLIKLAR 456,564,718 

A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 26,386,331 
1. Al›c›lar 26,385,636 
2. Alacak Senetleri -
3. Verilen Depozito ve Teminatlar 695 
4. Di¤er Uzun Vadeli Ticari Alacaklar -
5. Alacak Reeskontu (-) -
6. fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) -

B. Di¤er Uzun Vadeli Alacaklar -
1. Ortaklardan Alacaklar -
2. ‹fltiraklerden Alacaklar -
3. Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar -
4. Uzun Vadeli Di¤er Alacaklar - 
5. Alacak Reeskontu (-) -
6. fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) -

C. Finansal Duran Varl›klar 35,815 
1. Ba¤l› Menkul K›ymetler -
2. Ba¤l› Menkul K›y.De¤.Düfl.Karfl›l›¤› (-) - 
3. ‹fltirakler -
4. ‹fltiraklere Sermaye Taahhütleri (-) -
5. ‹fltirakler De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) -
6. Ba¤l› Ortakl›klar - 
7. Ba¤l› Ortakl›klara Sermaye Taahhütleri (-) -
8. Ba¤l› Ortakl›klar De¤er Düflüklü¤ü Karfl. (-) -
9. Di¤er Finansal Duran Varl›klar 35,815 

D. Maddi Duran Varl›klar 428,849,613 
1. Arazi ve Arsalar -
2. Yerüstü ve Yeralt› Düzenleri -
3. Binalar 61,089,285 
4. Makine, Tesis ve Cihazlar 643,073,269 
5. Tafl›t Araç ve Gereçleri 101,719,966 
6. Döfleme ve Demirbafllar 366,865,719 
7. Di¤er Maddi Duran Varl›klar 160,356 
8. Birikmifl Amortismanlar (-) (745,711,294)
9. Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar -
10. Verilen Siparifl Avanslar› 1,652,312 

E. Maddi Olmayan Duran Varl›klar 121,308 
1. Kurulufl ve Teflkilatlanma Giderleri -
2. Haklar 121,308 
3. Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri -
4. Di¤er Maddi Olmayan Duran Varl›klar -
5. Verilen Avanslar -

F. Di¤er Duran Varl›klar 1,171,651 

AKT‹F TOPLAMI 560,054,328

‹liflikteki notlar, bu bilançonun tamamlay›c› parçalar›d›r.



YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA A.O.
GENEL KURUL'A SUNULACAK ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi AYRINTILI
B‹LANÇO (Para birimi - 31 Aral›k 2003 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifl Milyon TL)

Ba¤›ms›z Denetim'den
Geçmifl

31.12.2003

I. KISA VADEL‹ BORÇLAR 210,943,117 
A. Finansal Borçlar 98,266,648 

1. Banka Kredileri -
2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 98,266,648 
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri -
4. Ç›kar›lm›fl Bonolar ve Senetler -
5. Di¤er Finansal Borçlar -

B. Ticari Borçlar 96,052,634 
1. Sat›c›lar 96,724,853 
2. Borç Senetleri -
3. Al›nan Depozito ve Teminatlar 138 
4. Di¤er Ticari Borçlar -
5. Borç Reeskontu (-) (672,357)

C. Di¤er K›sa Vadeli Borçlar 9,271,891 
1. Ortaklara Borçlar 15 
2. ‹fltiraklere Borçlar -
3. Ba¤l› Ortakl›klara Borçlar -
4. Ödenecek Giderler -
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Di¤er Kesintiler 553,563 
6. Ertelenen ve Taksite Ba¤lanan Devlet Alacaklar› -
7. K›sa Vadeli Di¤er Borçlar 8,718,313 
8. Borç Reeskontu (-) -

D. Al›nan Siparifl Avanslar› 2,563,945 
E. Borç ve Gider Karfl›l›klar› 4,787,999 

1. Vergi Karfl›l›klar› 441,352 
2. Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar› 4,346,647 

II. UZUN VADEL‹ BORÇLAR 84,937,740 
A. Finansal Borçlar 76,050,712 

1. Banka Kredileri 76,050,712 
2. Ç›kar›lm›fl Tahviller -
3. Ç›kar›lm›fl Di¤er Menkul K›ymetler -
4. Di¤er Finansal Borçlar -

B. Ticari Borçlar 8,539,729 
1. Sat›c›lar 8,697,659 
2. Borç Senetleri -
3. Al›nan Depozito ve Teminatlar -
4. Di¤er Ticari Borçlar -
5. Borç Reeskontu (-) (157,930)

C. Di¤er Uzun Vadeli Borçlar -
1. Ortaklara Borçlar -
2. ‹fltiraklere Borçlar - 
3. Ba¤l› Ortakl›klara Borçlar - 
4. Ertelenen ve Taksite Ba¤lanan Devlet Alacaklar› - 
5. Uzun Vadeli Di¤er Borçlar -
6. Borç Reeskontu (-) -

D. Al›nan Siparifl Avanslar› -
E. Borç ve Gider Karfl›l›klar› 347,299 

1. K›dem Tazminat› Karfl›l›klar› 347,299 
2. Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar› -

III. ÖZ SERMAYE 264,173,471 
A. Sermaye 48,000,000 
B. Sermaye Taahhütleri (-) -
C. Emisyon Primi 2,013 
D. Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl› -

1. Duran Varl›klardaki De¤er Art›fl› - 
2. ‹fltiraklerdeki De¤er Art›fl› -
3. Borsa'da Oluflan De¤er Art›fl› -

E. Yedekler 52,183,579 
1. Yasal Yedekler 2,435,708 
2. Statü Yedekleri -
3. Özel Yedekler - 
4. Ola¤anüstü Yedek 62,577 
5. Maliyet Art›fl Fonu - 
6. Sermayeye Eklenecek ‹fltirak Hissesi ve Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar› -
7. Geçmifl Y›l Kar› 49,685,294 

F. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar› 106,367,569 
G. Net Dönem Kar› 57,620,310 
H. Dönem Zarar› (-) - 
I. Geçmifl Y›llar Zararlar› (-) -

1. ........... Y›l› Zarar› - 
2. ........... Y›l› Zarar› -

PAS‹F TOPLAMI 560,054,328 

‹liflikteki notlar, bu bilançonun tamamlay›c› parçalar›d›r.
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YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA A.O.
GENEL KURUL'A SUNULACAK ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi 
AYRINTILI GEL‹R TABLOSU
(Para birimi - 31 Aral›k 2003 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifl Milyon TL)

Ba¤›ms›z Denetim'den
Geçmifl

31.12.2003

A. Brüt Sat›fllar 278,410,084 
1. Yurtiçi Sat›fllar 278,410,084 
2. Yurtd›fl› Sat›fllar -
3. Di¤er Sat›fllar -

B. Sat›fllardan ‹ndirimler (-) -
1. Sat›fltan ‹adeler (-) -
2. Sat›fl ‹skontolar› (-) - 
3. Di¤er ‹ndirimler (-) -

C. Net Sat›fllar 278,410,084 
D. Sat›fllar›n Maliyeti (-) -

BRÜT SATIfi KARI (ZARARI) 278,410,084 
E. Faaliyet Giderleri (-) (230,982,441)

1. Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri (-) -
2. Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri (-) -
3. Genel Yönetim Giderleri (-) (230,982,441)

ESAS FAAL‹YET KARI 47,427,643 
F. Di¤er Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 17,099,348 

1. ‹fltiraklerden Temettü Gelirleri 3,005 
2. Ba¤l› Ortakl›klardan Temettü Gelirleri -
3. Faiz ve Di¤er Temettü Gelirleri 6,970,915 
4. Faaliyetle ‹lgili Di¤er Gelirler ve Karlar 10,125,428 

G. Di¤er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (21,821,669)
H. Finansman Giderleri (-) (13,767,572)

1. K›sa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) - 
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (13,767,572)

FAAL‹YET KARI (ZARARI) 28,937,750 
I. Ola¤anüstü Gelirler ve Karlar 338,638 

1. Konusu Kalmayan Karfl›l›klar 108,379 
2. Önceki Dönem Gelir ve Karlar› -
3. Di¤er Ola¤anüstü Gelirler ve Karlar 230,259 

J. Ola¤anüstü Giderler ve Zararlar (-) (1,414,211)
1. Çal›flmayan K›s›m Giderleri ve Zararlar› (-) -
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar› (-) (1,414,211)
3. Di¤er Ola¤anüstü Giderler ve Zararlar (-) -

K.Net Parasal Pozisyon Kar› 30,206,374 
DÖNEM KARI 58,068,551 

K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (448,241)

NET DÖNEM KARI 57,620,310 

‹liflikteki notlar, bu mali tablonun tamamlay›c› parçalar›d›r.
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YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA ANON‹M ORTAKLI⁄I 31 ARALIK 2003 TAR‹H‹
‹T‹BAR‹YLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi B‹LANÇO D‹PNOTLARI
(Para Birimi-Aksi belirtilmedikçe 31 Aral›k 2003 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifl Milyon TL)

1-‹flletmenin fiili faaliyet konusu: fiirket, T.C. Hazine Müsteflarl›¤›'ndan al›nan izne istinaden 3226 say›l› kanun uyar›nca
finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak üzere, fiubat 1987 tarihinde kurulmufltur.

2-Sermayenin %10 ve daha fazlas›na sahip ortaklar›n:

31 Aral›k 2003
Ad› Pay Oran› Pay Tutar›

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. %65.40 31,393,208 TL
Halka arz %33.39 16,027,871 TL
Di¤erleri %1.21 578,921 TL

%100.00 48,000,000 TL

Sermaye enflasyon düzeltmesi farklar› 100,548,188 TL

Toplam 148,548,188 TL

Bay›nd›rl›k ‹flleri A.fi. fiirket’in sermayesi içindeki %4.41 oran›ndaki pay›n› IMKB’de 14 Ekim 2003 tarihinde satm›flt›r.
Yap›lan bu ifllem sonucunda fiirket’in 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle %28.98 olan halka aç›kl›k oran› 31 Aral›k 2003 tarihi
itibariyle %33.39’a yükselmifltir.

3-Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyazlar (Hisse senedi tertipleri ve imtiyaz türleri ayr›
ayr›): Yoktur.

4-Kay›t sermayeli ortakl›klarda kay›tl› sermaye tutar›: 150,000,000 TL.

5-Dönem içinde yap›lan sermaye art›r›mlar› ve kaynaklar›: 

31 Aral›k 2003
Art›r›m Tarihi Art›r›m Tutar› Nakit Yedekler YDDAF

23 Ekim 2003 13,299,000 TL - 13,299,000 TL                    -

6-Dönem içinde ihraç edilen hisse senedi d›fl›ndaki menkul k›ymetler: Yoktur.

7-Dönem içinde itfa edilen borçlanmay› temsil eden menkul k›ymetler: Yoktur.

8- Cari dönemde duran varl›k hareketleri:

31 Aral›k 2003

a) Sat›n al›nan, imal veya infla edilen maddi duran 
varl›klar›n maliyeti : 239,214,252 TL

b) Sat›lan veya hurdaya ayr›lan maddi duran varl›k maliyeti : 194,593,798 TL
c) Cari dönemde ortaya ç›kan yeniden de¤erleme art›fllar› : Yoktur
d) Yap›lmakta olan yat›r›mlar›n niteli¤i, toplam tutar›, bafllang›ç 

ve bitifl tarihi ve tamamlanma derecesi : Yoktur

9-Cari ve gelecek dönemlerde yararlan›lacak yat›r›m indiriminin toplam tutar›: Yaklafl›k 176,800,193 TL.



YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA ANON‹M ORTAKLI⁄I 
31 ARALIK 2003 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi B‹LANÇO D‹PNOTLARI 
(Para Birimi-Aksi belirtilmedikçe 31 Aral›k 2003 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifl Milyon TL)

10-‹flletmenin ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klarla olan alacak borç iliflkisi:

31 Aral›k 2003
Alacaklar Borçlar

Ticari Ticari
Ticari Olmayan Ticari Olmayan

Ortaklar 7,236,669 TL - 5,565 TL 15 TL

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle 7,236,669 TL tutar›ndaki ortaklardan ticari alacak vadesi gelmeyen finansal kiralama
alacaklar›ndan oluflmaktad›r. Ayr›ca, fiirket'in hissedar bir bankada 9,761,566 TL tutar›nda mevduat›
bulunmaktad›r.fiirket'in hissedar bankadan kulland›¤› kredilerin tutar› ise 17,788,169 TL’dir.

11-Stoklar ve di¤er bilanço kalemlerinde uygulanan de¤erleme, envanter ve amortisman ay›rma yöntemleri,
bunlarda ve di¤er muhasebe politikalar›nda önceki dönemlere göre yap›lan de¤ifliklikler, bu de¤iflikliklerin
parasal etkileri ve iflletmenin süreklili¤i ile dönemsellik varsay›mlar›n› de¤ifltirecek muhtemel geliflmeler ve
bunlar›n gerekçeleri:

A-Uygulanan Muhasebe Politikalar›
fiirket, 31 Aral›k 2003 tarihinde sona eren hesap dönemi ile ilgili mali tablolar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun (SPK) 28
Kas›m 2001 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan XI-20 no'lu “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n
Düzeltilmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤”ini ve bu tebli¤de yer almayan hususlar için XI-1 no'lu “Sermaye
Piyasas›nda Mali Tablo ve Raporlara ‹liflkin ‹lke ve Kurallar Hakk›nda Tebli¤”i esas alarak haz›rlam›flt›r. fiirket 31 Aral›k
2003 tarihi itibariyle mali tablolar›n› SPK'nun XI-20 tebli¤ini baz alarak ilk defa haz›rlad›¤›ndan mali tablolar karfl›laflt›r›lmal›
olarak verilmemifltir. 

‹liflikteki mali tablolar›n haz›rlanmas›nda esas al›nan belli bafll› muhasebe prensipleri, afla¤›daki gibidir:

Muhasebe Kay›tlar›

Enflasyon Muhasebesi
Mali tablolar, Türk Vergi Mevzuat› uyar›nca yap›lan sabit k›ymetlerin yeniden de¤erlenmesi d›fl›nda elde etme maliyeti
ilkesine göre haz›rlanmakta olan mali tablolara, SPK’nun XI-20 Tebli¤’i hükümleri uyar›nca enflasyon muhasebesi
düzeltmesi uygulanmas› ile yeniden düzenlenmifltir. XI-20 Tebli¤'i uyar›nca flirketlerin, mali tablolar›n› paran›n bilanço
günündeki cari sat›n alma gücünü dikkate alarak düzenlemesi esast›r. XI-20 Tebli¤’i yüksek enflasyonlu ekonomilerde
enflasyonun haz›rlanan mali tablolar üzerindeki etkisi ile ilgilidir. Bir ekonomiyi yüksek enflasyonlu olarak tan›mlayabilmek
için yukar›da sözü edilen standard›n belli ölçütleri vard›r ve bunlardan bir tanesi de y›ll›k bilanço tarihindeki fiyat endeksi
rakam›n›n, ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin bafl›ndaki fiyat endeksi rakam›n›n iki kat›n› aflmas›
ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakam›n›n, hesap döneminin bafl›na göre %10 veya daha fazla bir
oranda artmas›d›r. Türkiye'de, Devlet ‹statistik Enstitüsü'nün toptan eflya endeksi baz al›narak hesaplanan bu oran 31
Aral›k 2003 tarihi itibariyle son üç sene için kümülatif olarak %181.1 olmufltur. 2003 y›l› için enflasyon oran› %13.9 olarak
gerçekleflmifltir.

XI-20 Tebli¤’i yüksek enflasyonlu ekonomilerde mali tablolar›n endekslenerek bilanço tarihindeki cari ölçüm birimlerinde
ifade edilmesini ve geçmifl dönemlere ait tutarlar›n da ayn› ölçüler kullan›larak endekslenmesini gerektirir.

Enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n ana ilkeleri afla¤›daki gibidir:

Paran›n de¤erindeki de¤iflmeler karfl›s›nda nominal de¤erlerini aynen koruyan ancak sat›n alma güçleri düflen nakit
kalemler ile karfl›l›¤›nda nakit tahsil edilecek veya ödenecek olan kalemleri temsil etmekte olan parasal kalemler bilanço
tarihindeki cari ölçüm birimleri ile ifade edildi¤inden endeksleme ifllemine tabi tutulmamaktad›r.
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Cari ölçüm birimleri ile ifade edilmeyen, parasal olmayan aktifler, pasifler ve özkaynak kalemleri (tamamen silinen yeniden
de¤erleme de¤er art›fl fonu hariç) Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan aç›klanan Toptan Eflya Fiyatlar› Genel Endeksleri
(endeks) baz al›narak düzeltme ifllemine tabi tutulmaktad›r. Sermaye kaleminin düzeltme ifllemine tabi tutulmas›nda,
sermaye art›r›m›na mahsuben ödenen tutarlar›n tahsil tarihi esas al›nmakta, yeniden de¤erleme de¤er art›fl fonunun
sermayeye ilavesi dikkate al›nmamaktad›r. Da¤›t›lmam›fl karlar›n, sermayeye ilave edilmesi ortaklar taraf›ndan konulan
sermaye olarak dikkate al›nmakta ve sermaye art›fl›na konu edildikleri tarihler esas al›nmak suretiyle düzeltme ifllemine
tabi tutulmaktad›r. 

Amortismana tabi varl›klar›n düzeltme ifllemlerinde varl›klar›n, ilgili mevzuat uyar›nca yap›lm›fl olan yeniden de¤erleme
ifllemlerinin ve etkilerinin ar›nd›r›lmas›ndan sonraki de¤erleri endekslemeye tabi tutulmaktad›r. Amortisman aktiflerin
düzeltilmifl de¤erleri üzerinden yeniden hesapland›¤›ndan, gelir tablosunda ayr›ca düzeltme ifllemine tabi
tutulmamaktad›r.

Rayiç de¤erleri ile de¤erlenmeyen di¤er finansal duran varl›klar, bunlara iliflkin maliyet bedellerinden bu kurulufllar›n
oluflturmalar›na izin verilen yeniden de¤erleme de¤er art›fl fonu gibi fonlar›n sermayelerine eklenmesi nedeniyle elde
edilen tutarlar indirildikten sonra kalan tutarlar› üzerinden, sermaye art›r›m›n›n tahsil tarihi itibariyle oluflan endeksler
kullan›lmak suretiyle düzeltilmifl tutarlar› ile de¤erlenmektedir.

Tutar› dönem sonunda kesinleflecek veya dönem sonunda ortaya ç›kan verilere göre hesaplanan k›dem tazminat›
karfl›l›¤› ve gelir reeskontlar› dönem sonundaki nihai tutarlar›yla mali tablolara yans›t›lm›flt›r.

Gelir tablosunun belirtilenler d›fl›nda geriye kalan bütün kalemleri, gelir ve giderin tahakkuk etti¤i tarihler esas al›narak
ayl›k ortalama endeksler uygulanmak suretiyle düzeltme ifllemine tabi tutulmaktad›r.

Parasal varl›k bulundurmaktan do¤an kay›plar ile parasal yükümlülük bulundurmaktan do¤an kazançlar net parasal
pozisyon kar› hesab›nda yans›t›lm›flt›r. 

fiirket, SPK’nun XI-20 Tebli¤’i hükümleri uyar›nca mali tablolar›n› ilk defa 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle düzenlemifltir. XI-20
Tebli¤’i uyar›nca mali tablolar›n›n ilk düzenlenme tarihinin bafllang›c› olan 1 Ocak 2003 tarihi itibariyle enflasyona göre
düzeltilmifl tutarlar dikkate al›narak, aktif kalemlerden, borçlar›n ve özsermaye kalemlerinin ç›kar›lmas› sonucunda kalan
k›s›m 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle özsermaye hesap grubu içinde “Geçmifl Y›l Kar›” hesab›nda izlenmektedir. Ödenmifl
sermayenin, yasal yedeklerin ve ola¤anüstü yedeklerin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan
sermaye yedekleri özkaynaklar içinde ayr› bir kalem olarak dikkate al›nmaktad›r. Bu nedenle, bu özkaynak kalemleri mali
tablolarda tarihsel de¤erleriyle gösterilmifltir.

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, mali tablolar› yeniden düzenlemek için kullan›lan, Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan
aç›klanan Toptan Eflya Fiyatlar› Genel Endeksi ve ilgili katsay›lar afla¤›daki gibidir:

Endeks Katsay›

31 Aral›k 2003 7,382.1 1.000
31 Aral›k 2002 6,478.8 1.139
31 Aral›k 2001 4,951.7 1.491

Bilanço ve gelir tablosundaki kalemlerin Toptan Eflya Fiyatlar› Genel Endeksi ve ilgili katsay›larla endekslenmesi, fiirket’in
bilançodaki belirtilen tutarlarda varl›klar› gerçeklefltirebilece¤i ve yükümlülükleri yerine getirece¤i anlam›na gelmemektedir.
Ayn› flekilde, fiirket’in bu mali tablolarda belirtilen tutarlarda özkaynaklar› sermayedarlar›na sa¤layabilece¤i anlam›na da
gelmemektedir.
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Maddi Duran Varl›klar
‹flletmede kullan›lan ve finansal kiralama konusu amortismana tabi maddi duran varl›klar, elde etme tarihi ve/veya imal ve
maliyet unsurlar›n›n aktife ilk girifl tarihleri dikkate al›narak enflasyon katsay›s›yla düzeltilmesi suretiyle gösterilmektedir.
Amortisman bütün maddi duran varl›klar için düzeltilmifl tutarlar› üzerinden do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak k›st
baz›nda hesaplanm›flt›r. ‹flletmede kullan›lan maddi duran varl›klar›n amortisman› ekonomik ömürleri dikkate al›narak
saptan›rken, finansal kiralama konusu maddi duran varl›klar›n amortisman› ise finansal kiralama sözleflme süreleri baz
al›narak belirlenmifltir. Her iki grup için uygulanan amortisman oranlar› afla¤›daki gibidir:

‹flletmede Kullan›lan Sabit K›ymetler:

31 Aral›k 2003 

Gayrimenkuller %2
Makina Tesis ve Cihazlar› %20
Tafl›t Araç ve Gereçleri %20
Döfleme ve Demirbafllar %20

Finansal Kiralama Konusu Sabit K›ymetler için kullan›lan amortisman oranlar› afla¤›da belirtilen aral›kta de¤iflmektedir:

31 Aral›k 2003 

Gayrimenkuller %14 - %25
Makina Tesis ve Cihazlar› %20 - %50
Tafl›t Araç ve Gereçleri %20 - %50
Döfleme ve Demirbafllar %20 - %50

Yabanc› Para Varl›k ve Borçlar›
Dönem sonu itibariyle tamamlanan yabanc› para cinsinden ifllemler, ilgili tarihlerdeki kurlarla Türk Liras›’na çevrilerek
hesaplara yans›t›lm›flt›r. Bilanço hesaplar›ndan yabanc› para ile ifade edilen aktif kalemler dönem sonu T.C. Merkez
Bankas› (T.C.M.B) döviz al›fl kurlar›, al›nan avanslar haricindeki pasif kalemler ise T.C.M.B. döviz sat›fl kurlar› kullan›larak
Türk Liras›’na çevrilmifltir. Al›nan avanslar ifllem tarihindeki kurlar kullan›larak ilgili hesaplarda takip edilmektedir. Yabanc›
para cinsinden ifllemlerin Türk Liras›’na çevrilmesi sonucu ortaya ç›kan kur farklar›, ilgili bilanço ve gelir/gider kalemlerine
yans›t›lm›flt›r.

Finansal Duran Varl›klar
Finansal duran varl›klar maliyet bedellerinden enflasyon nedeniyle oluflmas›na izin verilen yeniden de¤erleme de¤er art›fl
fonu gibi fonlar›n sermayeye eklenmesi nedeniyle elde edilen tutarlar indirildikten sonra kalan tutarlar dikkate al›narak
enflasyon katsay›s›yla düzeltilen de¤erleri ile gösterilmektedir. 

Senetli ve Ticari Alacak Reeskontu
fiirket, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, ABD Dolar› cinsinden bir aydan oniki aya kadar vadeli alacak senetlerine %1.12 ile
%1.46 aras›nda de¤iflen Libor oranlar› kullanarak, Euro cinsinden bir aydan oniki aya kadar vadeli alacak senetlerine
%2.10 ile %2.31 aras›nda de¤iflen Euribor oranlar› kullanarak alacak reeskontu hesaplam›flt›r. 

Senetli ve Ticari Borçlar Reeskontu
31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, ticari borçlar içerisinde yer alan dövizli kabul kredileri gerçek faiz oranlar› olan %6.5 ile %10
aras›nda de¤iflen Euro faiz oranlar› üzerinden reeskont ifllemine tabi tutulmufltur. 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle ticari
borçlar için %1.22 ve %1.46 Libor, %2.17 ve %2.31 Euribor, %0.35 ve %0.58 ‹sviçre Frang› Libor, %0.07 Japon Yeni
Libor, %4.40 ‹ngiliz Pound'u Libor oranlar› kullan›larak borç reeskontu hesaplanm›flt›r. 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle
fiirket’in dövizli borç senedi yoktur. 
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K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
K›dem tazminat› karfl›l›klar› yürürlükteki mevzuata göre ve SPK’n›n belirledi¤i çerçevede ayr›lmaktad›r.

fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤›
fiüpheli alacak karfl›l›¤›, SPK’ca belirlenen esaslara uygun olarak ayr›lmaktad›r.

Finansal Kiralama Alacaklar›
fiirket 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, 1 Temmuz 2003 tarihinden sonra yap›lan finansal kiralama sözleflmeleri ile ilgili
olarak do¤an finansal kiralama alaca¤›n› iliflikteki mali tablolarda k›sa ve uzun vadeli al›c›lar hesab›nda s›ras›yla
50,901,359 TL ve 26,385,636 TL olarak göstermifltir. 1 Temmuz 2003 tarihinden önce yap›lan sözleflmelere ait, bilanço
tarihi itibariyle henüz vadesi gelmemifl 190,582,971 TL tutar›ndaki k›sa vadeli ve 114,625,583 TL tutar›ndaki uzun vadeli
finansal kira alacaklar›n›, bilançosunda göstermeyip, naz›m hesaplarda takip etmektedir.

Vergi Karfl›l›klar›
2002 y›l› gelirleri için kurumlar vergisi oran› %30 olup, %10 oran›nda fon pay›n›n eklenmesi ile efektif kurumlar vergisi oran›
%33 olarak uygulanm›fl, kurumlar vergisinden istisna tutulan yat›r›m indirimi üzerinden ise %19.8 oran›nda stopaj
hesaplanm›flt›r. Ayr›ca, yine 24 Nisan 2003 tarihine kadar 2002 y›l› gelirleri de dahil olmak üzere geçmifl y›l gelirlerinin
da¤›t›lmas› durumunda, da¤›t›lan kazanc›n kurumlar vergisine tabi olan k›sm›, flirketin halka aç›k olup olmamas›na göre
s›ras›yla %5.5 veya %16.5 oran›nda stopaja tabi tutulmufltur.

24 Nisan 2003 tarihinde yay›mlanan 4842 say›l› kanunla yap›lan düzenlemeler çerçevesinde 1 Ocak 2004 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere %10 fon pay›n›n kald›r›lmas›yla, 2003 y›l› gelirlerinden bafllamak üzere kurumlar vergisi oran›
%30 olarak uygulanmaktad›r. Ancak 2 Ocak 2004 tarihinde yay›mlanan 5035 say›l› kanunla yap›lan düzenlemeler
çerçevesinde sadece 2004 kazançlar›n›n vergilendirilmesinde uygulanacak kurumlar vergisi oran›n›n %33 olmas› hükme
ba¤lanm›flt›r.

24 Nisan 2003 tarihinden itibaren, 2002 ve önceki y›l karlar› da dahil olmak üzere, dönem kar›, da¤›t›lmamas›, sermayeye
ilave edilmesi veya tam mükellef kurumlara da¤›t›lmas› durumlar›nda stopaja tabi olmazken, tam mükellef gerçek kiflilere,
kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefiyeti olmayanlara, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden muaf olanlara, dar
mükellef kurumlara (Türkiye’de bir iflyeri veya daimi temsilci arac›l›¤›yla kar pay› elde edenler hariç), dar mükellef gerçek
kiflilere ve gelir vergisinden muaf dar mükelleflere yap›lacak kar da¤›t›m› %10 oran›nda stopaja tabidir (fon pay›
uygulamas›n›n 31 Aral›k 2003 tarihine kadar yürürlükte olmas› nedeniyle bu tarihe kadar yap›lacak olan kar da¤›t›mlar›nda
efektif vergi oran› %11 olmaktad›r). Ancak, da¤›t›ma konu dönem kar›n›n; 31 Aral›k 1998 veya daha önceki tarihlerde
sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançlara, 31 Aral›k 2002 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap
dönemlerinde elde edilen ve kurumlar vergisinden istisna edilmifl kazançlara ve 24 Nisan 2003 tarihinden önceki
müracaatlara istinaden düzenlenmifl olan teflvik belgeleri kapsam›ndaki harcamalara istinaden hesaplanan ve üzerinden
%19.8 stopaj ödenmifl yat›r›m indirimi tutar›ndan kaynaklanan kazançlara isabet eden k›sm› stopaja tabi de¤ildir.

Kurumlar vergisine tabi kazanc›n belirlenmesinde dikkate al›nan yat›r›m indirimi için 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren,
üzerinden indirim hesaplanacak harcamalar›n yat›r›m teflvik belgesine ba¤lanm›fl olma koflulu ve indirim konusu yap›lan
tutar›n stopaja tabi tutulmas› uygulamas› kald›r›lm›fl, buna karfl›l›k indirim tutar› azami %40 olarak belirlenmifltir. Ancak, 24
Nisan 2003 tarihinden önceki müracaatlara istinaden düzenlenmifl olan teflvik belgeleri kapsam›nda bu tarihten sonra
yap›lacak olan yat›r›mlar üzerinden hesaplanacak yat›r›m indirimi ile yine bu tarihten önce yap›lm›fl olup kazanc›n
yetersizli¤i nedeniyle sonraki dönemlere devreden yat›r›m indirimi üzerinden %19.8 stopaj yap›lmas› öngörülmüfltür. Di¤er
yandan, bu tarihten önce yap›lm›fl olan müracaatlara istinaden al›nm›fl olan yat›r›m teflvik belgeleriyle ilgili olarak, 15
May›s 2003 tarihine kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine yaz›l› bildirimde bulunmak flart›yla, 24 Nisan 2003 tarihinden
itibaren yap›lan yat›r›m harcamalar› için yat›r›m indirim oran›n›n %40’a çekilmesi suretiyle hesaplanan yat›r›m indirimi tutar›
üzerinden %19.8 oran›nda stopaj›n ödenmemesi imkan› getirilmifltir.
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fiirket, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle oluflan kurum kazanc›n›n vergilendirilmesi ile ilgili olarak 24 Nisan 2003 tarihinden
sonra yap›lm›fl yat›r›m indirimi harcamalar› üzerinden %40 yat›r›m indirimi oran› ile hesaplanan 59,510,774 TL tutar›ndaki
yat›r›m indiriminden ve kalan 746,695 TL tutar›ndaki matrah ile ilgili olarak da 24 Nisan 2003 tarihinden önce yap›lm›fl
müracaatlara istinaden düzenlenmifl olan yat›r›m teflvik belgelerine dayanarak yapt›¤› yat›r›m harcamalar› üzerinden
hesaplanan yat›r›m indiriminden yararlanm›fl ve söz konusu tutar üzerinden hesaplanan 147,846 TL tutar›ndaki gelir verisi
karfl›l›¤›n› iliflikteki mali tablolara yans›tm›flt›r. 

Vergi mevzuat› uyar›nca üçer ayl›k dönemler itibariyle oluflan kazançlar üzerinden %30 (24 Nisan 2003 tarihinden önce
%25) oran›nda geçici vergi hesaplanarak ödenmekte, ödenen tutarlar y›ll›k kazanç üzerinden hesaplanan vergiden
mahsup edilmektedir. 2 Ocak 2004 tarihinde yay›mlanan 5035 say›l› kanun çerçevesinde 2004 y›l› üçer ayl›k geçici
vergilendirme dönemleri ile ilgili geçici verginin hesab›nda da %33 oran› dikkate al›nacakt›r.

Kurumlar vergisi, ilgili oldu¤u hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ay›n on beflinci günü akflam›na kadar
beyan edilmekte ve ilgili ay›n sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir.

2003 y›l› ve önceki y›llarda kurumlar vergisi Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulmam›fl
vergiye tabi kar üzerinden hesaplanm›flt›r. 30 Aral›k 2003 tarihinde yay›mlanan 5024 say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir
Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun çerçevesinde 1 Ocak 2004
tarihinden itibaren vergiye tabi kazanc›n enflasyona göre düzenlenmifl mali tablolar üzerinden hesaplanmas› hükme
ba¤lanm›flt›r. Bu çerçevede 31 Aral›k 2003 tarihli bilançonun söz konusu kanunla getirilen düzenlemeler çerçevesinde
düzeltilmifl aktif toplam›ndan düzeltilmifl sermaye, düzeltilmifl hisse senetleri ihraç primleri ve düzeltilmifl hisse senedi
iptal karlar› ile borç toplam›n›n ç›kar›lmas› sonucu bulunan fark, geçmifl y›llar kar/zarar› hesab›nda gösterilecek, bu
flekilde tespit edilen geçmifl y›l kar› vergiye tabi tutulmayacak, geçmifl y›l zarar› ise zarar olarak kabul edilmeyecektir. Yine
2003 ve önceki hesap dönemlerine ait beyannamelerde yer alan indirilemeyen geçmifl y›l mali zararlar› 2004 ve daha
sonraki hesap dönemlerinde mukayyet (kay›tl›) de¤erleri ile dikkate al›nacakt›r.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönemin
kurumlar vergisi matrah›ndan indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kay›tlar› vergi dairesince befl y›l içerisinde
incelenebilmekte ve vergi hesaplar› kontrol edilebilmektedir. 27 fiubat 2003 tarihinde yay›mlanarak yürürlü¤e giren 4811
say›l› Vergi Bar›fl› Kanunu uyar›nca 1998-2001 y›llar›na iliflkin matrahlar›n› kanunda belirtilen oran veya tutarlarda art›ran
mükelleflere, art›r›mda bulunduklar› vergiler itibar›yla, vergi incelemelerinden ve ilave tarhiyatlardan ba¤›fl›k tutulma hakk›
verilmifltir. fiirket sözkonusu kanundan yararlanarak önceki dönemlere ait vergi matrahlar›nda art›fl yapm›fl ve bu
kapsamda tahakkuk eden toplam 1,414,211 TL'yi iliflikteki mali tablolarda önceki dönem gider ve zararlar› hesab›nda
muhasebelefltirmifltir. fiirket bu uygulama ile 2003 y›l›nda 927,813 TL ödemifl olup geri kalan tutar 2004 y›l›n›n Haziran
ay›na kadar ödenecektir.

Ayr›ca fiirket, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle vadeli mevduat gelir reeskontlar› üzerinden 5,292 TL ertelenmifl vergi
yükümlülü¤ü hesaplam›fl ve bu karfl›l›¤› iliflikteki mali tablolara yans›tm›flt›r. 

Di¤er Bilanço Kalemleri
Di¤er bilanço kalemleri esas olarak kay›tl› de¤erleriyle yans›t›lm›flt›r.

B-Muhasebe Politikalar›ndaki De¤ifliklikler
Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 290. maddesi ile, 1 Temmuz 2003 tarihinden sonra yap›lan finansal kiralama
sözleflmeleri ile ilgili olarak, finansal kiralama flirketi (kiralayan) aç›s›ndan afla¤›daki de¤ifliklikler geçerli olmufltur:

•Finansal kiralama sözleflmesinden do¤an faiz ve anapara ödemelerinin toplam tutar› finansal kiralama 
alaca¤› olarak, aktiflefltirilen alacak tutar› ile kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark ise gelecek 
dönemlere ait faiz geliri olarak kaydedilmifltir.

•Finansal kiralama konusu sabit k›ymet kay›tlarda iz bedelle takip edilmektedir. 
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•Her bir dönem sonunda, kiralama konusu iktisadi k›ymetin sözleflme tarihindeki rayiç bedelinden anapara 
ödemelerinin düflülmesi sonucu kalan tutar, dönemsel olarak sabit bir faiz oran› yaratacak flekilde gelecek döneme ait
faiz gelirleri tahakkuk yoluyla gelir kaydedilmifltir.

•Finansal kiralama alacaklar› reeskonta tabi tutulmam›flt›r.

•Finansal kiralama yoluyla gerçeklefltirilen yat›r›mlarda yat›r›m indirimi ve di¤er teflvik unsurlar›ndan 
yararlan›lmaya devam edilmifltir.

Ancak, 1 Temmuz 2003 tarihinden önce yap›lan sözleflmeler bu de¤iflikli¤e tabi olmay›p, yap›ld›klar› dönemde geçerli
olan kanunlara göre takip edilmifllerdir.

12- Tebli¤in 1 numaral› ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan ve aç›klamay› gerektiren
hususlara iliflkin bilgi:

(a) K›dem tazminat› tavan› 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere 1,485 TL’ye yükseltilmifltir.

(b) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, 14,287,354 TL tutar›ndaki gayrikabilirücu teyitli ithalat akreditifi yükümlülü¤ünün, mali
tablolar›n kesinleflme tarihi itibariyle 1,911,035 TL tutar›ndaki k›sm› gerçeklefltirilmifltir.

(c) fiirket, 31 Aral›k 2003 tarihinde bulunan vadeli al›m sat›m taahhütleri ile ilgili olarak 77,965 TL tutar›nda zarar etmifltir.

13-Tebli¤in 2 numaral› ekinde belirtilen flarta ba¤l› zararlar ile her türlü flarta ba¤l› kazançlara iliflkin bilgi
(‹flletmeyi borç alt›na sokacak ve dönem sonunu etkileyecek hukuki ihtilaflar›n mahiyetleri bu bölümde
aç›klan›r): Yoktur.

14-‹flletmenin gayri safi kar oranlar› üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde
de¤iflikliklere iliflkin bilgi ve bunlar›n parasal etkileri: Yoktur.

15-Aktif de¤erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarlar›: fiirket, 31 Aral›k 2003 tarihleri
itibariyle hissedar› olan bankaya finansal kiralamaya konu olan bir gayrimenkulune iliflkin 1,750,000 TL tutar›nda ipotek
vermifltir.

16-Aktif de¤erlerin toplam sigorta tutar›: fiirket yönetimi, aktif de¤erlerin 418,541,199 TL’ye sigorta ettirildi¤ini beyan
etmifltir.

17- Alacaklar için al›nm›fl olan ipotek ve di¤er teminatlar›n toplam tutar›:

2003
Teminat Türü Tutar›

‹potekler 184,720,189 TL
Teminat mektuplar› 40,675,503 TL
Teminat senetleri 31,327,035 TL
Rehinler 12,760,900 TL
Çekler 1,532,483 TL

271,016,110 TL
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18-Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar›:

(a) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, fiirket, yurtiçi bankalardan alm›fl oldu¤u toplam 1,302,776 TL tutar›ndaki teminat
mektuplar›n›, Ticaret Mahkemeleri ve Gümrük Daireleri’ne teminat olarak vermifltir.

(b) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, fiirket’in 14,287,354 TL tutar›nda gayrikabilirücu teyitli ithalat akreditifi yükümlülü¤ü
bulunmaktad›r.

(c) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, fiirket, çeflitli banka ve finans kurumlar›na 2,608,968 TL tutar›nda teminat senedini ald›¤›
krediler mukabilinde vermifltir. fiirket, ayr›ca 89,396,719 TL tutar›nda teminat mektubunu hissedar bankadan alarak, çeflitli
banka ve finansal kurulufllara ald›¤› krediler karfl›l›¤› vermifltir.

(d) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, fiirket’in döviz al›m-sat›m taahhütleri afla¤›daki gibidir.

‹fllem Tarihi Vade Al›nacak Tutar Sat›lacak Tutar Anlaflma Kuru

04.09.2003 09.01.2004 4,536,000 TL 3,000,000 USD USD/TL 1,512,000
04.09.2003 09.01.2004 6,510,000 TL 4,000,000 EUR EUR/TL 1,627,500
04.09.2003 16.01.2004 6,542,000 TL 4,000,000 EUR EUR/TL 1,635,500
04.09.2003 16.01.2004 1,520,000 TL 1,000,000 USD USD/TL 1,520,000
05.09.2003 23.01.2004 6,570,000 TL 4,000,000 EUR EUR/TL 1,642,500
05.09.2003 30.01.2004 4,955,000 TL 3,000,000 EUR EUR/TL 1,651,667
05.09.2003 30.01.2004 1,535,000 TL 1,000,000 USD USD/TL 1,535,000

fiirket, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle bu ifllemler nedeniyle 1,353,471 TL tutar›nda net gider reeskontu hesaplay›p mali
tablolara yans›tm›flt›r.

19-Bankalardaki mevduat›n bloke olan›na iliflkin tutarlar: Yoktur.

20-Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmifl menkul k›ymetlerin ve finansal duran varl›klar›n borsa
rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmifl menkul k›ymetlerin ve finansal duran varl›klar›n maliyet
bedellerine göre de¤erlerini gösteren bilgi: 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle di¤er finansal duran varl›klar borsada ifllem
görmemektedir.

21-Menkul k›ymetler ve ba¤l› menkul k›ymetler grubu içinde yer al›p iflletmenin ortaklar›, ifltirakleri ve ba¤l›
ortakl›klar› taraf›ndan ç›kar›lm›fl bulunan menkul k›ymet tutarlar› ve bunlar› ç›karan ortakl›klar: Yoktur.
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22-Mali tablolardaki "di¤er" ibaresini tafl›yan hesap kalemlerinden dahil oldu¤u grubun toplam tutar›n›n
%20'sini veya bilanço aktif toplam›n›n %5'ini aflan kalemlerin ad ve tutarlar›:

a) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, k›sa vadeli di¤er alacaklar, ifl avanslar›ndan oluflmaktad›r.

31 Aral›k 2003

b) Di¤er Dönen Varl›klar
Peflin Ödenmifl Giderler 2,367,445 TL
‹ndirilecek Katma De¤er Vergisi 452,082 TL
Vadeli Mevduat Gelir Tahakkuku 26,736 TL
Peflin Ödenmifl Vergi 9,959 TL

2,856,222 TL

c) Di¤er Duran Varl›klar 
Peflin Ödenmifl Giderler 1,171,651 TL

1,171,651 TL

d) K›sa Vadeli Di¤er Borçlar 
Peflin Tahsil Edilmifl Finansal Kiralama Gelirleri 8,713,171 TL
K›sa Vadeli Di¤er Borçlar 5,142 TL

8,718,313 TL

e) Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar›
Kredi Faiz Reeskontlar› 2,947,231 TL 
Vadeli Al›m Sat›m Sözleflmeleri Gider Tahakkuku 1,353,471 TL
Gider Karfl›l›klar› 45,945 TL 

4,346,647 TL 

23-"Di¤er Alacaklar" ile "Di¤er K›sa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif
toplam›n›n yüzde birini aflan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlar›n›n ayr› ayr› toplamlar›:
Yoktur.

24-Ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klardan alacaklar nedeniyle ayr›lan flüpheli alacak tutarlar› ve bunlar›n
borçlular›: Yoktur.

25-Vadesi gelmifl bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayr›lan flüpheli alacak tutarlar›: Vadesi
gelen alacaklar için 5,500,559 TL tutar›nda flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.

26- ‹flletme ile dolayl› sermaye ve yönetim iliflkisine sahip ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar›n dökümü ile ifltirakler
ve ba¤l› ortakl›klar hesab›nda yer alan ortakl›klar›n isimleri ve ifltirak oran ve tutarlar›, söz konusu ortakl›klar›n
düzenlenen en son mali tablolar›nda yer alan dönem kar› veya zarar›, net dönem kar› veya zarar› ile bu mali
tablolar›n ait oldu¤u dönem, SPK standartlar›na göre haz›rlan›p haz›rlanmad›¤›, ba¤›ms›z denetime tabi
tutulup tutulmad›¤› ve ba¤›ms›z denetim raporunun olumlu, olumsuz ve flartl› olmak üzere hangi türde
düzenlendi¤i: Yoktur.
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27-‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klarda içsel kaynaklardan yap›lan sermaye art›r›m› nedeniyle elde edilen bedelsiz
hisse senedi tutarlar›: 3,548 TL. 

28-Tafl›nmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunlar›n de¤erleri: Yoktur.

29-Duran varl›klarda son üç y›lda yap›lan yeniden de¤erleme tutarlar›: Yoktur.

30- Yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabanc›
paralar›n ayr› ayr› tutarlar› ve TL'ye dönüfltürülme kurlar›:

2003
Döviz Döviz Döviz Tutar
Cinsi Tutar› Kuru (TL)

Alacaklar
Döviz Tevdiat Hesab› ABD Dolar› 368,633 1,395,835 514,551

Euro 235,238 1,745,072 410,507
Japon Yeni 993,507 13,026 12,941

‹sviçre Frang› 62 1,116,749 69

938,068

Uzun ve K›sa Vadeli Finansal ABD Dolar› 37,361,431 1,395,835 52,150,393
Kira Alacaklar› Euro 18,230,629 1,745,072 31,813,760

Japon Yeni 69,624,630 13,026 906,930
‹sviçre Frang› 609,762 1,116,749 680,951

85,552,034

Alacak Senetleri Euro 5,372,905 1,745,072 9,376,106
ABD Dolar› 1,434,180 1,395,835 2,001,879

11,377,985
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2003
Döviz Döviz Döviz Tutar
Cinsi Tutar› Kuru (TL)

Borçlar
Döviz Kredileri ve Faizi ABD Dolar› 71,152,158 1,402,567 99,795,669

Euro 38,755,335 1,753,489 67,957,054
‹sviçre Frang› 8,462,953 1,123,942 9,511,868

177,264,591

Uzun ve K›sa Vadeli Ticari Borçlar Euro 41,470,052 1,753,489 72,717,280
ABD Dolar› 6,410,641 1,402,567 8,991,354

‹sviçre Frang› 4,782,249 1,123,942 5,374,970
Japon Yeni 215,240,342 13,113 2,822,447

‹ngiliz Sterlini 450,000 2,489,556 1,120,300

91,026,351

Al›nan Siparifl Avanslar› Euro 871,391 -* 1,416,241
ABD Dolar› 479,409 -* 656,812

‹sviçre Frang› 16,767 -* 18,725
Japon Yeni 1,684 -* 22

2,091,800

*31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, avanslar maliyet de¤erleriyle izlenmektedir.

31-Ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi
yükümlülüklerin tutar›: Yoktur.

32-Kategorileri itibariyle y›l içinde çal›flan personelin ortalama say›s›:

31 Aral›k 2003

Üst düzey yönetici say›s› 3
Orta kademe yönetici say›s› 22
Uzman memur say›s› 29
Di¤er 17

71
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33- Mali tablolar› önemli ölçüde etkileyen ya da mali tablolar›n aç›k, yorumlanabilir ve anlafl›labilir olmas›
aç›s›ndan aç›klanmas› gerekli olan di¤er hususlar:

(a) Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 290. maddesi ile, 1 Temmuz 2003 tarihinden sonra yap›lan finansal kiralama
sözleflmeleri ile ilgili olarak do¤an finansal kiralama alaca¤›n› iliflikteki mali tablolarda k›sa ve uzun vadeli al›c›lar
hesab›nda göstermifltir. fiirket, 1 Temmuz 2003 tarihinden önce yap›lan sözleflmelere ait, esas itibari ile gelecek y›llara
sari finansal kiralama alacaklar›ndan oluflan ve naz›m hesaplarda takip edilen alacaklar›n y›llara göre dökümü ise
afla¤›daki gibidir:

2003
Y›l Tutar

2004 190,582,971 TL
2005 64,599,284 TL
2006 19,030,460 TL
2007 7,620,579 TL
2008 ve sonras› 23,375,260 TL

305,208,554 TL

(b) XI-20 Tebli¤'i hükümleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltme ifllemine tabi tutulmufl mali tablolarda bulunan net
dönem kar›ndan, XI-I Tebli¤'i hükümlerine göre haz›rlanm›fl mali tablolardaki net dönem kar› üzerinden Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine göre ayr›lmas› gereken yedek akçelerin toplam›n›n düflülmesi suretiyle bulunan tutardan fazlas› kar
pay› olarak da¤›t›lamaz. Enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolarda bulunan net dönem kâr›n›n, di¤er tablolardaki net
dönem kâr›ndan daha az olmas› durumunda, kar da¤›t›m› için daha az olan tutar esas al›n›r.

Ayr›ca, SPK’nun 31 Aral›k 2003 tarihli ve MSD-10/694-19161 say›l› yaz›s›na istinaden XI-20 tebli¤ hükümleri çerçevesinde
mali tablolar›n enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya ç›kan ve ‘Geçmifl Y›l Zararlar›’ hesab›nda izlenen birikmifl
zarar tutarlar›n›n kar da¤›t›m›nda dikkate al›nmas› gerekmekte, söz konusu tutar›n, varsa dönem kar› ve da¤›t›lmam›fl
geçmifl y›l karlar›, kalan zarar miktar›n›n ise s›ras›yla ola¤anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler ve özkaynak
kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi
mümkün bulunmaktad›r.

(c) SPK’nun 31 Aral›k 2003 tarihli OFD/2111-019193 say›l› yaz›s› ile 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
Seri:XI, No:20 say›l› “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda
Tebli¤”i uyar›nca enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolar ya da Seri:XI, No:25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe
Standartlar› Hakk›nda Tebli¤” uyar›nca Uluslararas› Muhasebe Standartlar›na göre haz›rlanan mali tablolar esas al›narak
hesaplanan 2003 y›l› faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate al›nmak üzere, Seri:IV, No:27 say›l› “Sermaye Piyasas›
Kanunu’na tabi olan Halka Aç›k Anonim Ortakl›klar›n Temettü ve Temettü Avans› Da¤›t›m›nda Uyacaklar› Esaslar
hakk›nda Tebli¤’in 5’inci maddesinin birinci f›kras›nda tan›mlanan da¤›t›labilir kar›n en az %20’si oran›nda kar da¤›t›m›
zorunlulu¤u getirilmesine; bu da¤›t›m›n flirketlerin genel kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit olarak ya da
da¤›t›labilir kar›n %20’sinden afla¤› olmamak üzere temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek hisse
senetlerinin bedelsiz olarak ortaklara da¤›t›lmas›na ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas›
suretiyle gerçeklefltirilebilmesine karar verilmifltir. 

(d) Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 18 Haziran 2002 tarihli karar›yla fiirket'in %65.40 oran›ndaki
hisselerinin sahibi olan orta¤› Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.'nin (Banka) Çukurova Grubu’na dahil ortaklar›ndan Pamukbank
T.A.fi.’nin (Pamukbank) temettü hariç ortakl›k haklar› ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu’na
(TMSF) devredilmesi ile bafllayan süreç sonunda BDDK, TMSF ve Çukurova Grubu temsilcileri aras›nda 31 Ocak 2003
tarihinde bir sözleflme imzalanm›flt›r. Söz konusu sözleflme ile Pamukbank T.A.fi.’nin TMSF’ye devri son fleklini alm›fl,
böylece, Banka'da Pamukbank'›n hakim ortakl›k haklar›n›n 4389 say›l› Bankalar Kanunu’nun amir hükümleri çerçevesinde
TMSF taraf›ndan kullan›m›na iliflkin mevcut uygulamaya devam edilece¤i karara ba¤lanm›flt›r. Ayr›ca, Pamukbank T.A.fi.
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(Para Birimi-Aksi belirtilmedikçe 31 Aral›k 2003 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifl Milyon TL)

ve ifltiraklerinin aktifinde bulunan Banka'ya ait hisseler TMSF taraf›ndan devral›nm›flt›r. Söz konusu sözleflme
çerçevesinde, TMSF'nin ve Çukurova Grubu'nun mülkiyetine sahip oldu¤u Banka’ya ait hisseler sözleflme tarihinden
itibaren iki y›l içerisinde Çukurova Grubu taraf›ndan, Çukurova Grubu'nun Banka'daki do¤rudan ve dolayl› paylar›n›n
toplam› Banka'n›n toplam hisselerinin %10'unun alt›na düflecek flekilde, üçüncü flah›slara sat›lacakt›r. Hisselerin bu süre
içinde sat›fl›n›n gerçeklefltirilememesi durumunda TMSF ve Çukurova Grubu taraf›ndan müfltereken yetkilendirilecek
uluslararas› deneyime sahip bir yat›r›m bankas› bir y›l içinde sat›fl› gerçeklefltirecektir.

(e) fiirket’in 31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle, önceki dönemlerde yap›lm›fl olan finansal kiralama sözleflmeleri nedeniyle
çeflitli Çukurova Grubu flirketlerinden ve hakim orta¤› olan Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.’nin sahip oldu¤u ifltirak ve ba¤l›
ortakl›klar›ndan toplam 11,518,792 TL tutar›nda, al›c›lar hesab› kalemi içerisinde takip edilen ticari alaca¤› 2003 y›l› Mart
ay› içerisinde yeni ödeme plan›na ba¤lanm›flt›r. Yeni ödeme planlar›na göre bu alacaklar›n toplam 9 y›l içerisinde tahsili
öngörülmektedir. 2003 y›l›nda yap›lan tahsilatlar sonucunda, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle söz konusu toplam alacak
9,594,456 TL tutar›ndad›r. Ödeme plan›na ba¤lanan alacaklar›n tahsilat› ilgili flirketlerin gelecekteki operasyonlar›na
devam edebilmeleri ile do¤rudan iliflkilidir.

(f) SPK Hükümleri gere¤i, fiirket taraf›ndan haz›rlanan Nakit Ak›m ve Kar Da¤›t›m tablolar› s›ras›yla Ek-1 ve Ek-2'de yer
almaktad›r.

34.XI-20 Numaral› Tebli¤ ile istenen ek bilgiler: 

a) fiirket'in 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde oluflan yasal ve ola¤anüstü yedeklerinin
tarihsel maliyetleri ile bilançoda gösterilmifl olup, enflasyon düzeltmesi sonucu oluflan farklar özsermaye enflasyon
düzeltmesi farklar›nda gösterilmifltir. Emisyon priminin, yasal yedeklerin ve ola¤anüstü yedeklerin enflasyona göre
düzeltilmifl de¤erleri s›ras›yla 2,709 TL, 8,245,670 TL ve 71,300 TL'dir.

b) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle mali tablolar›n oluflturulabilmesi için SPK’nun XI-20 Tebli¤’i çerçevesinde haz›rlanan 31
Aral›k 2002 tarihi itibariyle bilanço ba¤›ms›z denetimden geçmifltir.

Yukar›daki maddelerde yer almay›p iflletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikalar›: Yoktur.



YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA ANON‹M ORTAKLI⁄I
31 ARALIK 2003 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T ENFLASYONA
GÖRE DÜZELT‹LM‹fi GEL‹R TABLOSU D‹PNOTLARI
(Para Birimi-Aksi belirtilmedikçe 31 Aral›k 2003 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifl Milyon TL)

2003

1-Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylar› : 220,164,196 TL
a) Amortisman giderleri : 220,060,146 TL
aa) Normal amortisman giderleri : 220,060,146 TL
aaa) Finansal kiralama konusu amortisman gideri : 219,642,850 TL
aab) ‹flletme konusu amortisman gideri : 417,296 TL
ab) Yeniden de¤erlemeden do¤an amortisman giderleri : Yoktur
b) ‹tfa ve tükenme paylar› : 104,050 TL

2-Dönemin reeskont ve karfl›l›k giderleri : 5,319,795 TL
a) Kredi faizleri reeskont giderleri : 3,162,659 TL
b) Alacak senetleri reeskont karfl›l›k gideri : 1,566,778 TL
c) K›dem tazminat› karfl›l›k gideri : 76,741 TL
d) fiüpheli alacak karfl›l›¤› gideri, net : 65,376 TL
e) Vergi karfl›l›¤› : 448,241 TL

3-Dönemin tüm finansman giderleri : 13,767,572 TL
a) Do¤rudan gider yaz›lanlar : 13,767,572 TL
b) Sabit varl›klar›n maliyetine verilenler : -
c) Üretim maliyetine verilenler: : Yoktur

4- Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, ba¤l› ortakl›klar ve ifltiraklerle ilgili k›sm›n tutar› (Toplam tutar
içindeki paylar› %20'yi aflanlar ayr›ca gösterilecektir): Dönemin finansman giderlerinde ortaklarla ilgili k›sm›n tutar›
1,406,230 TL’dir. 

5-Ortaklar, ba¤l› ortakl›klar ve ifltiraklerle yap›lan sat›fl ve al›fllar (Toplam tutar içindeki paylar› %20'yi aflanlar
ayr›ca gösterilecektir): Ortaklar ile yap›lan finansal kiralama ifllemleri gelirleri 4,980,431 TL’dir.

6-Ortaklar, ba¤l› ortakl›klar ve ifltiraklerden al›nan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar
içindeki paylar› %20'yi aflanlar ayr›ca gösterilecektir): Not 4'de aç›klananlar haricinde yoktur.

7-Yönetim kurulu baflkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yard›mc›lar› gibi üst
yöneticilere cari dönemde sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar›: 677,776 TL.

8-Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yap›lan de¤iflikliklerin dönemin amortisman
giderlerinde meydana getirdi¤i art›fl (+) veya azal›fl (-): Yoktur.

9-Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya siparifl maliyeti gibi) ve yöntemleri (a¤›rl›kl› ortalama
maliyet, ilk giren - ilk ç›kar, hareketli ortalama maliyet gibi): Yoktur.

10- Varsa, tamamen veya k›smen fiili stok say›m› yap›lamamas›n›n gerekçeleri: fiirket’in stok mevcudu
bulunmad›¤› için stok say›m› yap›lmamaktad›r.

11-Yurtiçi ve yurtd›fl› sat›fllar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin sat›fllar›
ile hizmet sat›fllar›n›n ayr› ayr› toplamlar›n›n brüt sat›fllar›n yüzde yirmisini aflmas› halinde bu madde ve
hizmetlere iliflkin tutarlar›: Yoktur.

12-‹flletmenin varsa sat›fllar›yla ilgili teflvik ve sübvansiyonlar hakk›nda bilgi: Yoktur. 
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13-Önceki döneme iliflkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararlar›n tutarlar›n› ve kaynaklar›n›
gösteren aç›klay›c› not: 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle önceki dönem gider ve zararlar›, bilanço dipnot 11’de “vergi
karfl›l›klar›” bölümünde detayl› olarak aç›kland›¤› üzere 4811 say›l› Vergi Bar›fl› Kanunu ile ilgili olarak giderlefltirilen
1,414,211 TL tutar›ndaki vergi matrah› art›r›m›ndan oluflmaktad›r.

14-Adi ve imtiyazl› hisse senetleri için ayr› ayr› gösterilmek kofluluyla, hisse bafl›na kar: 

Adi ve imtiyazl› hisse senedi ayr›m› yoktur.

1,000 TL Nominal De¤erdeki                                    Net Dönem Kar› * 1,000 = binikiyüz TL
Adi Hisse Senedi Bafl›na Kar (TL) Ç›kar›lm›fl (Ödenmifl) Sermaye

15-Her bir ana üretim grubu için ayr› ayr› olmak üzere iflletmenin dönem içinde gerçeklefltirdi¤i mal ve hizmet
üretim miktar›ndaki de¤iflmeler::Yoktur.

16-Her bir ana sat›fl grubu için ayr› ayr› olmak üzere iflletmenin dönem içinde gerçeklefltirdi¤i mal ve hizmet
sat›fl miktar›ndaki de¤iflmeler: Yoktur.

17-Gelir tablosundaki “di¤er” olarak tabir edilen kalemlerin aç›l›m› afla¤›daki gibidir.

2003

(a)Faaliyetle ‹lgili Di¤er Gelirler ve Karlar:
Kur Fark› Gelirleri 6,758,125 TL
Temerrüt Faiz Gelirleri 892,247 TL
Ticari Borçlar ve Borç Senetleri Reeskont Geliri 936,469 TL
Sigorta Acentelik Gelirleri 345,776 TL
Anapara - Sabit K›ymet Fark› Geliri 295,267 TL
Di¤er 897,544 TL

10,125,428 TL

(b)Di¤er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar:
Kur Fark› Giderleri 15,467,793 TL
Sigorta Prim Giderleri 1,771,933 TL
Alacak Senetleri Reeskont Gideri 1,566,778 TL
Noter Giderleri 663,063 TL
Finansal Kiralama Konusu Sabit K›ymet Opsiyon Sat›fllar› 599,495 TL
Motorlu Tafl›t Vergisi 287,214 TL
Komisyon Giderleri 257,020 TL
Dava Takip Giderleri 236,147 TL
Di¤er 972,226 TL

21,821,669 TL

(c)31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle di¤er ola¤anüstü gelirler ve karlar hesab› finansal kiralama konusu sabit k›ymetlerin
sat›fl›ndan kaynaklanan karlardan meydana gelmektedir.
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31 ARALIK 2003 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T ENFLASYONA
GÖRE DÜZELT‹LM‹fi NAK‹T AKIM TABLOSU
(Para Birimi-31 Aral›k 2003 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifl Milyon TL)

2003

A-  DÖNEM BAfiI NAK‹T MEVCUDU 18,461,181

B-  DÖNEM ‹Ç‹ NAK‹T G‹R‹fiLER‹ 344,714,648
1.Sat›fllardan Elde Edilen Nakit 205,454,529

a) Net sat›fl has›lat› 278,410,084
b) Alacaklardaki azal›fllar -
c) Alacaklardaki art›fllar (-) (72,955,555)

2.Di¤er Faaliyetlerden Gelirler ve Karlardan Dolay› Sa¤lanan Nakit 47,312,218
3.Ola¤anüstü Gelir ve Karlardan Sa¤lanan Nakit 338,638
4.K›sa Vadeli Borçlardaki Art›fl 54,035,338

a) Menkul k›ymet ihraçlar›ndan -
b) Kredi kullan›mlar› -
c) Di¤er 54,035,338

5.Uzun Vadeli Borçlardaki Art›fl 33,509,010
a) Menkul k›ymet ihraçlar›ndan -
b) Kredi kullan›mlar› 33,509,000

6.Sermaye Art›r›m›ndan Sa¤lanan Nakit -
7.Di¤er Nakit Giriflleri 4,064,915

C-DÖNEM ‹Ç‹ NAK‹T ÇIKIfiLARI 344,423,748
1.Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Ç›k›fl› 31,698,021

a) Sat›fllar›n maliyeti -
b) Stoklardaki art›fllar -
c) Borçlardaki (al›mlardan kaynaklanan) azal›fl 31,698,021
d) Borçlardaki (al›mlardan kaynaklanan) art›fl (-) -
e) Amortisman ve karfl›l›klar gibi nakit ç›k›fl› gerektirmeyen giderler (-) -
f) Stoklardaki azal›fl (-) -

2.Faaliyet Giderlerinden Dolay› Nakit Ç›k›fl› 10,267,137
a) Araflt›rma ve gelifltirme giderleri -
b) Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri -
c) Genel yönetim giderleri 230,982,441
d) Nakit ç›k›fl› gerektirmeyen giderler (-) (220,715,304)

3.Di¤er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlardan Dolay› Nakit Ç›k›fllar› 21,821,669
a) Di¤er faaliyetlerle ilgili giderler ve zararlar 21,821,669
b) Nakit ç›k›fl› gerektirmeyen giderler ve zararlar (-) -

4.Finansman Giderlerinden Dolay› Nakit Ç›k›fl› 13,767,572
5.Ola¤anüstü Gider ve Zararlardan Dolay› Nakit Ç›k›fl› 1,414,211

a) Ola¤anüstü giderler ve zararlar 1,414,211
b) Nakit ç›k›fl› gerektirmeyen gider ve zararlar -

6.Duran Varl›k Yat›r›mlar› Nedeniyle Nakit Ç›k›fl› 235,188,259
a) Finansal kiralama yat›r›mlar› 235,188,259
b) ‹flletme sabit k›ymet yat›r›mlar› -
c) Ticari borçlarda al›mlarla ilgili art›fllar (-) -
d) Di¤er nakit ç›k›fllar› -

7.K›sa Vadeli Borçlar›n Anapara Ödemeleri 26,464,595
a) Menkul k›ymetler anapara ödemeleri -
b) Di¤er ödemeler 26,464,595

8.Uzun Vadeli Borçlar›n Anapara Ödemeleri -
a) Menkul k›ymetler anapara ödemeleri -
b) Di¤er ödemeler -

9.Ödenen Vergi ve Benzerleri 3,802,284
10.Ödenen Temettüler -
11.Di¤er Nakit Ç›k›fllar› -

a) ‹fltirak ödemeleri -
b) Di¤er ödemeler -

D- DÖNEM SONU NAK‹T MEVCUDU 18,752,081

E- NAK‹T ARTIfi VEYA AZALIfiI (A - D) 290,900
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DÜZELT‹LM‹fi  KAR  DA⁄ITIM TABLOSU
(Para Birimi-31 Aral›k 2003 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifl Milyon TL)

2003 (*)

DÖNEM KARININ DA⁄ITIMI

1-  DÖNEM KARI 58,068,551
2-  ÖDENECEK VERG‹ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (**) (448,241)

- Kurumlar Vergisi -
- Gelir Vergisi (151,246)
- Di¤er Vergi ve Yasal Yükümlülükler (296,995)

NET DÖNEM KARI 57,620,310

3-  GEÇM‹fi DÖNEMLER ZARARI -
4-  B‹R‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE -
5-  ‹fiLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR -

DA⁄ITILAB‹L‹R NET DÖNEM KARI -

6-  ORTAKLARA B‹R‹NC‹ TEMETTÜ -
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine -
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine -

7-  PERSONELE TEMETTÜ -
8-  YÖNET‹M KURULUNA TEMETTÜ -
9-  ORTAKLARA ‹K‹NC‹ TEMETTÜ -

- Adi Hisse Senedi Sahiplerine -
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine -

10- ‹K‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE -
11- STATÜ YEDEKLER‹ -
12- OLA⁄ANDIfiI YEDEKLER -
13- D‹⁄ER YEDEKLER -
14- ÖZEL FONLAR -

YEDEKLERDEN DA⁄ITIM -
1-  DA⁄ITILAN YEDEKLER -
2-  ‹K‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEKLER -
3-  ORTAKLARA PAY -

- Adi Hisse Senedi Sahiplerine -
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine -

4-  PERSONELE PAY -
5-  YÖNET‹M KURULU'NA PAY -

H‹SSE BAfiINA KAR
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) (Tam TL) (1,200 TL/120%)
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)

H‹SSE BAfiINA TEMETTÜ
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) (Tam TL)
- ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)

(*) Bak›n›z bilanço dipnotu 33 (b).
(**)XI-1 no'lu tebli¤e göre haz›rlanan mali tablolar üzerinden hesaplanan tutar› temsil etmektedir.
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Finansal Kiralama Tan›mlar›

Finansal Kiralama (Financial Leasing)
Finansal Kiralama; Kanunda tan›mland›¤› flekliyle belirlenen sözleflme flartlar› gere¤i, süre sonunda önceden belirlenen
bedelle mal›n mülkiyetinin kirac›ya geçmesini esas alan bir finansman yöntemidir. Finansal konusu mal›n mülkiyeti
finansal kirlama flirketine aittir. Sözleflme süresi mal›n ve kirac›n›n özelli¤ine ba¤l› olarak en az 2 y›l veya 4 y›l olmak
zorundad›r. Mülkiyetin devri 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu’na göre yap›l›r.

Operasyonel Kiralama (Operational Leasing)
Operasyonel Kiralama; kiralamaya konu mal›n mülkiyeti kiralama flirketinde kalarak, belirlenen kiralar karfl›l›¤›nda belirli bir
süre kullan›m hakk›n›n kirac›ya verilmesidir. Kira süresi genellikle k›sa vadelidir ve söz konusu mal ekonomik ömrünün
sadece bir bölümü için kirac›ya kiralan›r. Genellikle tafl›t arac› filosu ve ekipman kiralanmas›nda kullan›lan operasyonel
kiralamada bak›m ve sigorta giderleri kiralayan taraf›ndan karfl›lanabilir.

Operasyonel kiralama konusunda Türkiye’de özel bir yasal düzenleme yap›lmam›flt›r.

Kirac› (Lessee)
Finansal kiralama sözleflmesini kabul eden, sözleflmenin amac›na uygun olarak her türlü fayday› elde etme hakk›na sahip
olan, finansal kiralama konusu mal› sözleflmede öngörülen flart ve hükümlere göre kullan›m hakk›n› alan ve süre
sonunda mal›n mülkiyetini devralan taraf.

Kiralayan (Lessor)
Mal›n mülkiyetini kendisinde tutarak, önceden belirlenmifl kiralar karfl›l›¤›nda kirac›ya söz konusu mal›n kullan›m hakk›n›
belirli bir süre veren finansal kiralama flirketi. Türkiye’deki finansal kiralama flirketleri 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu
kapsam›nda kurulur ve faaliyet gösterirler.

Sözleflme (Contract)
Finansal kiralama flirketinin, kirac›n›n talebi ve seçimi üzerine üçüncü kifliden sat›n ald›¤› veya baflka bir suretle temin
etti¤i bir mal›n zilyedli¤ini, her türlü fayday› sa¤lamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek flart› ile kira bedeli
karfl›l›¤›nda, kirac›ya b›rakmas›n› öngören bir sözleflmedir. Finansal kiralama sözleflmelerinde ödeme planlar› döviz
ve/veya TL cinsinden yap›labilir, kiralar da sabit ve/veya de¤iflken olabilir.

Türkiye’de mevzuat gere¤i finansal kiralama sözleflmeleri noter huzurunda resen aktedilmekte ve menkul mallar kirac›n›n
ikametgah›n›n noterli¤inde tescil edilmektedir.

Kiralanan Mal (Leased Equipment)
Finansal kiralama sözleflmesinde tafl›n›r veya tafl›nmaz mallar konu olabilir. Patent gibi fikri ve s›nai haklar bu sözleflmeye
konu olamazlar.

S›n›r Ötesi Kiralama (Cross Border Leasing)
Kiralayan ile kirac›n›n farkl› ülkelerde oldu¤u finansal kiralama ifllemidir. Türkiye’de s›n›r ötesi finansal kiralama ifllemleri
T.C. Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan tescil edilir.

Sat›fl ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)
Kirac›n›n aktifinde olan bir sabit k›ymetin finansal kiralama flirketine sat›lmas› ve yeniden finansal kiralama yoluyla
kullan›m hakk›n›n kirac›ya verilmesidir. Bu yöntem ile flirketler, aktiflerindeki sabit k›ymetleri finansal kiralama flirketine
satarak kendilerine fon yarat›rlar. Ancak, bu sabit k›ymetleri önceden oldu¤u gibi kullanmaya devam ederler. Kiralama
süresi sonunda, kiralanan tekrar sembolik bir de¤er üzerinden kirac›ya sat›l›r. 

Alt Kiralama (Sub-leasing)
Kiralama ifllemine konu olan ekipman›n, kiralama sözleflmesinin geçerlili¤ini korumak kayd›yla, kirac› taraf›ndan üçüncü
bir kirac›ya kiralanmas› ifllemidir.



Adresler

Genel Müdürlük
Büyükdere Cad. No: 161
Zincirlikuyu 34387 ‹stanbul 
Tel: 0212 336 60 00
Faks: 0212 216 96 15 

Adana Temsilcili¤i
‹nönü Cad. No: 73 Yap› Kredi Han Kat: 4  
01010 Adana 
Tel: 0322 363 18 59 (2 Hat)
Faks: 0322 363 18 61 

Ankara Temsilcili¤i
Atatürk Bulvar› No: 93 Kat: 5 
K›z›lay 06422 Ankara 
Tel: 0312 435 31 33  
Faks: 0312 435 17 90 

Bursa Temsilcili¤i
YKB Marmara Bölge Müdürlü¤ü 
Ulubatl› Hasan Bulvar› No: 59 Kat: 5  
Osmangazi 16105 Bursa 
Tel: 0224 271 49 73 (2 Hat)
Faks: 0224 271 49 76 

‹zmir Temsilcili¤i
Gazi Bulvar› No: 1/A Kat: 4  
1. Kordon 35210 ‹zmir 
Tel: 0232 441 01 17
Faks: 0232 441 01 15        



ykleasing.com.tr




