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A - GENEL B�LG�LER 

 

1)   Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına �li�kin Özet Finansal Bilgiler: 

 

(Bin YTL) 2006 2005 

Toplam Aktifler 92.195 80.867 

Nakdi Krediler 63.338 48.504 

Fin. Kiralama Alacakları(Net) 3.598 4.922 

Bilanço Dı�ı Yükümlülükler 122.026 75.239 

Ödenmi� Sermaye 25.000 15.000 

Özkaynaklar1 48.194 45.973 

Dönem Net Kârı 4.383 4.215 

  

 

2) Bankanın Tarihsel Geli�imi ve Dönem �çinde Ana Sözle�mede Yapılan 

De�i�iklikler ve Nedenleri: 

 
 

1998 yılında kurulan ve 1999 yılında faaliyete geçen özel sermayeli bir yatırım 

bankası olan GSD Bank, kurumsal ticari krediler pazarlamasına a�ırlık vermi� ve 

özellikle dı� ticaretin finansmanında aktif olarak yer almı�tır. Banka'nın faaliyet 

alanı, her türlü yurtiçi ve yurtdı�ı yatırım, kalkınma ve ticari bankacılık i�lemleri ile 

fon yönetimi i�lemlerini (döviz, para piyasaları ve menkul kıymet i�lemleri)  

kapsamaktadır.  

 

Banka sözü edilen bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra finansal kiralama (leasing) 

i�lemleri de gerçekle�tirmektedir. Mü�teri portföyü a�ırlıklı olarak finans ve dı� 

ticaret sektöründeki �irketlerden olu�an GSD Bank'ın kredi plasmanları yıllar 

itibariyle aktifleri içerisinde hep en büyük yeri tutmu�tur. 

 

 28 Aralık 1998 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmı� olan Banka Ana 

Sözle�mesinde  cari yıl içerisinde bir de�i�iklik yapılmamı�tır. 

 

 Bankanın Genel Müdürü Yasef Coyas 22.03.2007 tarihinde görevinden ayrılmı� 

ve yerine Dünhal Hakan Atitürk atanmı�tır.  

 
 

 

                                                           
1 Ödenmi� Sermaye dahil 
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3) Bankanın Sermaye Yapısı, Banka Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında 

Dönem �çinde Meydana Gelen De�i�iklikler, Sermayenin %10’undan 

Fazlasına Sahip Olan Gerçek veya Tüzel Ki�ilerin Unvanları ve Payları: 

 

Bankanın sermayesi 25.000.000 Yeni Türk Lirası olup, hisselerinin %99.99’u 

GSD Holding A.�.’nin elinde bulunmaktadır. Banka sermayesi  dönem içinde 

artırılmı� olup ortaklık yapısında herhangi bir de�i�iklik yapılmamı�tır. Ekim 2006 

tarihinde yapılan Ola�anüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Banka’nın ödenmi� 

sermayesinin 15,000 Bin YTL’den 25,000 Bin YTL’ye çıkarılmasına karar 

verilmi�tir. Sermaye artırımı 5 Aralık 2006 tarihi itibarıyla BDDK’nın UYI.81.1.01-

12966  numaralı yazısına istinaden tescil edilmi�tir. 

 

 

 

 

4) Bankanın, Yönetim Kurulu Ba�kan ve Üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri 

ile Genel Müdür ve Yardımcılarının varsa Bankada Sahip Oldukları 

Paylara �li�kin Açıklamalar: 

 

Yoktur. 

 

 

5) Yönetim Kurulu Ba�kanının Faaliyet Dönemine �li�kin De�erlendirmeleri 

ve Gelece�e Yönelik Beklentileri 

 

2006 yılı Türkiye ekonomisinin büyüdü�ü, yabancı sermaye giri�inin arttı�ı bir yıl 

olmu�tur. Mayıs ayında piyasalarda olu�an dalgalanmalardan ülkemiz yo�un 

olarak etkilenmi� bunun sonucu olarak YTL önemli ölçüde de�er kaybetmi�tir. 

Merkez Bankası Nisan 2006’ da %13.25 olarak belirledi�i gecelik borçlanma faiz 

oranını Haziran ayında artırarak %17.50’ye çekmi�tir. Bu dönemde TCMB döviz 

piyasasına yo�un müdahalede bulunmu� ve dalgalanma sonrası sıkı para 

politikası uygulamaya ba�lamı�tır. 2006 yılında enflasyon hedeflenenin üzerinde 

gerçekle�mi�tir. Türkiye ekonomisindeki büyüme, dalgalanmanın sonucu olarak 

yılın 2. yarısında yava�lamı�tır. Faizlerin yükselmesinden bankacılık sektörü 

büyük ölçüde etkilenmi�, kredilerdeki büyüme yılın 2. yarısında ilk yarısına göre 

gerilemi�tir. 

 

2006 yılında Do�rudan Yabancı Yatırımlar artmı�, ekonomideki belirsizliklere 

ra�men yabancı kurulu�lar Türkiye’de uzun vadeli yatırımlar yapmayı 

sürdürmü�tür. 2006 yılında özellikle bankalara  ilgisi artan yabancı yatırımcıların 



                 
      GSD YATIRIM BANKASI A.�. 

 3 

2007 yılında da Türkiye’ye olan ilgisinin devam edece�i dü�ünülmektedir. Bu 

geli�melerin sonucu olarak Bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payı 2006 

Kasım itibarıyla % 26’ya ula�mı�tır. 

 

Bankacılık sektöründe yabancı yatırımcıların ilgisi dı�ındaki di�er önemli geli�me 

BDDK kontrolünde hızla devam eden Basel II’ye uyum çalı�maları ve risk 

yönetimin öneminin artmasıdır. 

 

2006 yılında Türkiye ekonomisindeki geli�menin etkileri bankamıza da   

yansımı�, kredilerde artı� devam etmi�tir. Bankamız aktif büyüklü�ü 2006 yılında 

%12 oranında artarak 31.12.2006 tarihi itibarıyla 92.195 Bin YTL düzeyine 

gelmi�tir.  

 

Bankamız finans ve reel sektörü desteklemeyi sürdürerek %31 oranında büyüme 

göstermi� ve 2005 yıl sonu itibarıyla 48.504 Bin YTL olan kredilerini, 31 Aralık 

2006 itibarıyla 63.338 Bin YTL seviyesine ula�tırmı�tır.  

 

Bankamızın kaynaklarını yo�un olarak ticari bankacılık alanında de�erlendirmesi 

sonucu, 2006 yıl sonu itibariyle faiz gelirlerinin %86’sı ve Bankamız gelirlerinin 

%79’u kredilerden alınan faizlerden olu�mu�tur. 

 

Bankamızda 2007 yılı için  büyüme hedeflenmekte olup 4 yeni �ube açılmasına 

karar verilmi�tir. Açılan �ubelerle Kobilere ihtiyaçları do�rultusunda ürünler 

sunularak  hızlı, kaliteli butik bankacılık hizmeti verilecektir.   

 

 

 

 

6) Genel Müdürün Faaliyet Dönemine �li�kin De�erlendirmeleri ve 

Gelece�e Yönelik Beklentileri: 

  

Bankamız 2006 yılında da reel büyümesini sürdürmü� ve aktif toplamı 2005 

yılına göre %14’lük bir artı�la 92.195 Bin YTL’ye ula�mı�tır. Yine 2005 yılında 

aktif içinde %60 payı olan krediler toplamı 2006 yılında 63.338 Bin YTL’ye 

ula�arak aktif içindeki payını %69’a ta�ımı�tır. Sa�lanan kar tutarının 

özkaynaklara eklenmesiyle özkaynak tutarımız 48.184 Bin YTL ve Sermaye 

Yeterlilik Rasyomuz %41 seviyelerinde olmu�tur. 

 

2007 yılında ise Bankamız genel ekonomik iyile�me trendi göz önüne alınarak, 

radikal bir büyüme öngörmü�tür. Bu kayda de�er büyüme beklentisi ı�ı�ında 



                 
      GSD YATIRIM BANKASI A.�. 

 4 

2007 yılı için �stanbul’da 4 yeni �ube açma kararı alınmı�tır. Bankamız; 

‘Hissedarlarına, çalı�anlarına ve mü�terilerine daha fazla katma de�er yaratmak 

amacıyla’ almı� oldu�u bu kararın gerçekle�mesi için ‘Ticari Bankacılık 

Aktivitesini’ benimsemi� ve de öncelikle orta-küçük boy i�letmeleri hedef mü�teri 

kitlesi olarak dü�ünerek, �ube a�ını bu do�rultuda olu�turmayı hedeflemi�tir. 

Artan mü�teri sayısı ile birlikte sa�layaca�ımız kredi aktifimizin ve toplam 

aktiflerimizin 2 katından fazla artmasını öngörmekteyim.  

 

2007 yılının seçimler yılı olmasına kar�ın ülkemizde ekonomik ve siyasi istikrarın 

sürece�ini dü�ünüyor, bu ortamın da Bankamızın yeni hedeflerinin 

anla�ılabilirli�ine ve ula�ılabilirli�ine katkıda bulunaca�ına inanıyorum. 

 

7) Personel ve �ube Sayısına, Bankanın Hizmet Türü ve Faaliyet 

Konularına �li�kin Açıklamalar ve Bunlar Esas Alınarak Bankanın 

Sektördeki Konumunun De�erlendirmesi: 

 

Bankamız, faaliyetleri ticari bankacılık alanında yo�un olan, kurumsal mü�terilere 

yönelik hizmet ve ürünler sunan bir Yatırım Bankasıdır.  Güçlü sermaye yapısına 

sahip bankamız, kurumsal ve ticari kredilere a�ırlık vermi�, dı� ticaretin 

finansmanında aktif rol almı�tır. 

 

Bankamızın Genel Müdürlük birimi, mevduat haricinde her türlü kurumsal ticari 

firmalara yönelik TP/YP nakdi ve gayrinakdi kredi, hazine ve fon yönetimi ile dı� 

ticaret aracılık ve finansmanı, leasing alanlarında 28 ki�ilik kadrosuyla hizmet 

vermektedir.  

 

Bankamız ülkemizdeki özel sektöre ait yatırım bankaları arasında hizmet kalitesi 

ve performansı itibarıyla ön sıralarda yer almaktadır. Yüksek özsermaye ile 

çalı�an bankamızın sermaye yeterlili�i sektör ortalamalarının üzerindedir. 

(31.12.2006 - %41,53; 31.12.2005 - %39,24) 

 

 

8) Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle �lgili Olarak Ara�tırma Geli�tirme 

Uygulamalarına �li�kin Bilgiler: 

 

Mevcut hizmet ve faaliyetlerin geli�tirilmesi amacıyla bilgi i�lem sistemi ve internet 

kullanımına yönelik çalı�malar yapılmaktadır. 
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                B – YÖNET�M VE KURUMSAL YÖNET�M UYGULAMALARI 

 

1) Yönetim Kurulu Ba�kan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının  

Ad ve  Soyadları, Görev Süreleri, Sorumlu Oldukları Alanlar, Ö�renim  

Durumları, Mesleki Deneyimleri: 

 

A.Erdem Yörüko�lu 

Yönetim Kurulu Ba�kanı 

 

1962 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun olan A.Erdem Yörüko�lu çalı�ma 

hayatına Merkez Bankası’nda ba�lamı�, 1963-1980 yılları arasında Ziraat 

Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyeli�i de dahil olmak üzere çe�itli görevlerde 

bulunmu�tur. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlı�ı’nda Bakanlık Mü�avirli�i, 

ardından T.Ö�retmenler Bankası’nda Tefti� Kurulu Ba�kanlı�ı yapmı�tır. 1996 

yılından beri GSD Grubu’nda yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır. 

 

 

Akgün Türer 

Yönetim Kurulu Ba�kan Vekili – Denetim Komitesi Üyesi 

 

1991 yılında Bo�aziçi Üniversitesi’nden lisans, 1993 senesinde Manchester 

Victoria Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini alarak 1993’te bankacılık 

kariyerine Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası A.�.(Interbank)’de 

ba�lamı�tır. 1995-1998 yılları arasında Sparx Yönetim Danı�manlı�ı �irketinde 

Genel Müdür Yardımcılı�ı ve Yönetim Kurulu Üyeli�i yaptıktan sonra 1999 

senesinden bu yana GSD Grubu’nda  Yönetim Kurulu Üyeli�i görevleri de dahil  

olmak üzere üst düzey yöneticilik kademelerinde bulunmaktadır. Halen GSD 

Holding A.�. Genel Müdürlü�ünü yürütmektedir. 

 

 

D.Hakan Atitürk 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 

 

1982 yılında �nönü Üniversitesi’nden mezun olan D.Hakan Atitürk bankacılık 

kariyerine 1983 yılında Garanti Bankası Tefti� Kurulu’nda ba�lamı�tır. 1989-1995 

yılları arasında Garanti Bankasında �zmir Bölge Müdür Yardımcılı�ı, �ube 

Müdürlü�ü ve Kurumsal Pazarlama Birim Müdürlü�ü görevlerini yürütmü�tür. 

1995-1997 yılları arasında Finansbank’ta �ube Müdürü olarak, 1997-2000 yılları 
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arasında Kurumsal ve Ticari Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev 

yapmı�tır. 2001-2007 yılları arasında Anadolubank’ta Kurumsal ve Ticari 

Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Hakan Atitürk, 26.03.2006 

tarihinden  bu yana Bankamız Genel Müdürlü�ü ve Yönetim Kurulu Üyeli�i 

görevini devam ettirmektedir. 

 

 

 

Turhan Alpan 

Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Yüksek ö�renimini Bo�aziçi Üniversitesi’nde tamamlamasının ardından aynı 

okulda master yapmı�tır. 1968-1969 yılları arasında Devlet Planlama 

Te�kilatı’nda Uzman, 1969-1973 seneleri arasında TOE Türk Otomotiv 

Endüstrileri A.�.’de Bütçe ve Planlama Müdürü, 1973-1983 yılları arasındaki 

dönemde Mata� Ticaret A.�.’de Genel Müdürlük ve Gülek Grubu �irketleri’nde 

Yönetim Kurulu Üyeli�i, 1983-1988 tarihleri arasında ise Çimta� A.�.’de üst 

düzey yöneticilik görevlerinde bulunmu�tur. 1988’den beri GSD Grubu’nda 

Yönetim Kurulu üyelikleri de dahil olmak üzere üst düzey yöneticilik yapmaktadır. 

Halen GSD Dı� Ticaret A.�. genel müdürlü�ünü yürütmektedir. 

 

 

T.Tözün Tarman 

Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Üyesi 

 

1963 senesi Ankara �ktisadi ve Ticari �limler Akademisi mezunu olan T.Tözün 

Tarman, Ziraat Bankası’nda müfetti� olarak kariyerine ba�lamı�; sırasıyla 

Deutsche Bank, Bayerische Vereinsbank ve T.Halk Bankası’nın Köln Temsilcili�i 

görevlerinde bulunmu�tur. 1980-1987 yılları arasında Pamukbank’ta, 1987-1992 

senelerinde T.Ö�retmenler Bankası ve Vakıflar Bankası’nda, 1992-1998 

yıllarında Tekstilbank’ta üst düzey yöneticilik yapmı�tır. 2002’den bu yana 

Bankamızın yanısıra GSD Grubu’nda Yönetim Kurulu üyeli�i görevlerinde 

bulunmaktadır. 

 

 

Hülya Sivaslıgil 

Genel Müdür Yardımcısı 

 

1988 yılında Bo�aziçi Üniversitesi’nden lisans, 2000 yılında Marmara 

Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini alan Hülya Sivaslıgil 1988 yılında 
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Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası A.�.(Interbank)’de bankacılık kariyerine 

ba�lamı�tır. 1990-1998 yılları arasında Tekstilbank’ta �ube Müdürlü�ü de dahil 

olmak üzere çe�itli görevlerde bulunmu�tur. 1998-2000 seneleri arasında Demir 

Finansal Kiralama A.�.’de üst düzey yöneticilik yapmı�tır. 2004 yılından bu yana 

Bankamızda Kurumsal Ticari Krediler Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür 

Yardımcısıdır. 

 

 

Zuhal Kirpikli 

Genel Müdür Yardımcısı 

 

1988 yılında �stanbul Üniversitesi ��letme Fakültesi’nden mezun olmu�tur. GSD 

Grubu’na 1992 yılında Tekstil Bankası A.�. fon Yönetimi Bölümü’nde görev 

alarak ba�lamı�tır. 1997- 1999 yılları arasında GSD Holding A.�. Fon Yönetimi 

bölümünde, 1999 yılından günümüze kadar GSD Yatırım Bankası A.�. Fon 

Yönetimi bölümünde görev yapmı� olup 2001 yılından bu yana Bankamız 

Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’dır. 

 

   

Rıza Erkan 

Risk Yönetimi Birimi  

 

1981 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Rıza Erkan 

1984 yılında Egebank A.� Tefti� Kurulu’nda müfetti� olarak bankacılık kariyerine 

ba�lamı�tır. 1984-1988 yılları arasında Egebank’ta müfetti� ve �zmir �ubesi 

Kambiyo Müdür Yardımcısı olarak görev yapmı�tır. 1989-1998 yılları arasında 

Tekstilbank �zmir �ubesi Operasyon Müdürlü�ü ve  1998-1999 yılları arasında 

Tekstilbank Genel Müdürlü�ü’nde Operasyon Grup Ba�kanı görevlerini 

yürütmü�tür.1999 yılından bu yana Bankamızda Operasyon ve Finansal Kontrol 

Grup Ba�kanı olarak görev yapan  Rıza ERKAN 01.02.2007’de Bankamız Risk 

Yönetimi Birim Yöneticisi olarak atanmı�tır.  

 

 

 

Özlem Tozlu 

�ç Denetim  Birimi  

 

2003 yılında Ortado�u Teknik Üniversitesi’nden  mezun olan Özlem TOZLU 

2004 yılında �ekerbank T.A.�’de Müfetti� Yardımcısı olarak  bankacılık 

kariyerine ba�lamı�tır. 2004-2006 yılları arasında �ekerbank Tefti� Kurulu’nda 
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görev yapmı�tır. 2006 yılından bu yana bankamızda �ç Denetim Birimi’nde 

Müfetti� olarak görev yapmaktadır.   

 

Cemal Yılmaz 

�ç Kontrol  Birimi  

 

2003 yılında Bartın Ticaret Lisesi Bankacılık ve Ticaret Bölümü’nden mezun olan 

Cemal Yılmaz bankacılık kariyerine 1990 yılında Tekstilbank Balmumcu �ubesi 

Operasyon bölümünde ba�lamı�tır.2001’e kadar Tekstilbank’ta Yönetmen 

Yardımcılı�ı görevini sürdürmü�tür. 2001-2002 yılları arasında Akın Factoring 

A.�’de Mali ��ler Yetkilisi olarak görev almı�tır.2001-2007 yılları arasında 

Bankamız Operasyon Birimi’nde görev yapan Cemal Yılmaz, 01.02.2007 

tarihinden bu yana Bankamızda �ç Kontrol Yetkilisi görevini yürütmektedir. 

 

 

 

 

2) Denetçilerin Görev Süreleri ve Mesleki Deneyimleri: 

Ergün Aral 

Denetçi 

 

1966  yılında �stanbul �ktisadi ve Ticari �limler Akademisi’nden mezun olduktan 

sonra �stanbul Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesi almı�tır. 1967-1990 

yılları arasında Deva Holding, Devsan Gıda, Bosstay ve Has Holding A.�’de üst 

düzey yöneticilik pozisyonlarında bulunmu�tur. Ergün Aral, 1990 yılından itibaren 

Serbest Muhasebeci Mali Mü�avirlik, GSD Grubu bünyesindeki �irketlerde üst 

düzey yöneticilik ve Bankamız denetçilik görevlerinde bulunmaktadır. 

 

 

Nihat Yalçınta� 

Denetçi 

 

Ankara Üniversitesi’nden mezun olan Nihat Yalçınta� 1972-1977 yılları arasında 

Hesap Uzmanları Kurulu’nda görev aldı. Ardından, ba�ta �i�e Cam Grubu olmak 

üzere, Adam Yayıncılık Grubu, Zihni �irketler Grubu, Okan Grubu ve Maya 

�irketler Grubu’nda üst düzey mali i�ler yöneticili�i yaptı. 1990 yılından bu yana 

�stanbul Yeminli Mali Mü�avirler Odası üyesi olan Nihat Yalçınta�, halen GSD 

Grubu’nda üst düzey yöneticilik ve denetçilik görevlerini yürütmektedir. 

 

Denetçilerin görev süreleri 1 yıldır. 
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3) Kredi Komitesi ve Bankaların �ç Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik 

Uyarınca  Risk Yönetim Sistemleri Kapsamında Olu�turulan Komitelerin 

Faaliyetleri ile Bu Komitelerde Görev Alan Ba�kan ve Üyelerin Ad ve 

Soyadları ile Görevleri: 

 

Banka Genel Müdürlük Kredi Komitesi;  Bankamız Genel Müdürü Hakan Atitürk, 

Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hülya Sivaslıgil ve Krediler Grup 

Ba�kanı Murat Turhan’dan olu�maktadır. Yönetim Kurulu tarafından Genel 

Müdürlü�e devredilen yetki dahilinde onay veren komite, ayrıca Yönetim Kurulu 

üyelerinden bir üyenin katılımı ile birlikte onay yetkisine, belirlenen bu tutarın 

üzerindeki onay limitlerinde ise Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının onayı ile 

tahsis ve kullandırım yetkisine sahiptir. 

 

2006 yılında Bankamızda Risk Yönetimi kapsamında kurulmu� bulunan   

komiteler Piyasa Riski, Kredi Riski ve Operasyonel Risk Komiteleridir. 

01.02.2007 tarihinde bu komiteler kaldırılarak Risk Yönetimi Birimi kurulmu�tur. 

Risk Yönetimi Birim Yöneticisi Rıza Erkan’dır. 

  

Yönetim Kurulu’na denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde 

yardımcı olmak üzere Denetim Komitesi olu�turulmu�tur. Yönetim Kurulu üyeleri 

Akgün Türer ve T.Tözün Tarman Denetim Komitesi üyeli�ine atanmı�tır. Denetim 

Komitesi, Yönetim Kurulu adına bankanın �ç Sistemler kapsamındaki birimlerinin 

etkinli�ini ve yeterlili�ini gözetmekte ve denetim faaaliyetlerinin sürdürülmesini 

sa�lamakta olup ayrıca �ç Sistemler Sorumlusu olarak  görev yapmaktadır. 

                   

Bankamızda Piyasa Riski ve  Bankanın bilanço içi ve bilanço dı�ı hesaplarında 

ta�ıdı�ı pozisyonların faiz, kur ve hisse senedi fiyatları hareketlerinden 

etkilenerek Bankayı zarara u�ratma ihtimali, Bankaların Sermaye Yeterlili�inin 

Ölçülmesine �li�kin Yönetmelik çerçevesinde  Standart Yöntem’le hazırlanan 

Haftalık Kur Riski ve Aylık Piyasa Riski raporlarıyla izlenmektedir. 

 

 

Kredi riski, kar�ı tarafın kredi de�erlili�inde beklenmeyen bir azalma neticesinde 

ve/veya beklenmeyen temerrüt halleri sebebiyle olu�abilecek potansiyel kayıplar 

anlamına gelmektedir. Kredi riski faaliyetlerinin temel amacı olası riskleri ve kar�ı 

tarafın kredi de�erlili�ini sistematik olarak tanımlamak, izlemek ve yönetmektir.  

 

Bu amaçla, Bankamız Yönetim Kurulu’na aylık olarak nakit ve gayri nakdi riskleri, 

grup mü�teri riskleri ve firmalar bazında takibi yapılarak önceki dönem artı� ve 
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azalı�larını içeren raporlar hazırlanmaktadır. Kredi Riskinin ölçülebilmesi ve 

risklerin izlenmesinin geli�tirilmesi yolunda, kredi mü�terilerimizin içsel rating, 

dı�sal rating(varsa), ciro ve çalı�an sayısı gibi informatik bilgileri sistemimize 

veritabanı olarak girilerek kriterler dahilinde  sorgulama yapılması için Bankamız 

otomasyon sistemi içerisinde altyapı çalı�maları yürütülmekte, mü�terilerimiz 

nitelikleri muhtelif raporlar ile takip edilmeye çalı�ılmaktadır. Kredi Riskinin 

ölçülmesi yönündeki geli�meler takip edilerek, projeler tasarlanmakta ve Basel 

II’ye uyum yönündeki çalı�malar devam ettirilmektedir. 

 

Operasyonel risk; insan gücü, teknoloji, i� akı�ı, organizasyon çerçevesinde 

olu�abilecek, Bankayı itibari veya maddi kayba u�ratacak, piyasa ve kredi riski 

dı�ında kalan ve geçmi� verilerden yola çıkarak istatistiksel ölçümleme 

yapılabilecek her türlü riski içeren bir kavramdır. Operasyonel risk sebebiyle 

Bankamızın u�radı�ı(e�er varsa) veya gelecekte u�rayabilece�i kayıpların 

kaydedilece�i bir veritabanı olu�turulması planlanmakta olup, veritabanı içerisine 

kaydedilecek kayıp verilerinin riskin de�erlendirilmesine katkısının olaca�ı 

öngörülmektedir. Banka genelinde operasyonel risk ve risk yönetimi konularında 

farkındalık yaratmak için banka içi e�itim programları hazırlanmaktadır. 

 

4) Yönetim Kurulu,  Denetim Komitesi, Kredi Komitesi ile �ç Sistemler 

Kapsamındaki Komitelerin Hesap Dönemi �çinde Yapılan �lgili Toplantılara 

Katılımları Hakkkında Bilgiler: 

 

2006 yılında Yönetim Kurulu toplantı sayısı 25 olup, buna ilave olarak yıl 

içerisinde düzenlenen Üst Düzey Risk Komitesi, Kredi Komitesi toplantılarına da 

tam katılım sa�lanmı�tır.  

 

5)  Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu: 

 

GSD YATIRIM BANKASI  ANON�M ��RKET� 

YÖNET�M KURULU KARARI 

 

Toplantı Tarihi ve Saati : 06/04/2007  saat:12 :00 

Toplantı Yeri  : Banka Yönetim Merkezi 

Toplantı No              : 2007 / 08 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR 

  

A. ERDEM YÖRÜKO�LU  BA�KAN       

AKGÜN TÜRER                BA�KAN VEK�L� 
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TÖZÜN TARMAN   ÜYE 

TURHAN ALPAN          ÜYE  

DÜNHAL HAKAN AT�TÜRK ÜYE /GENEL MÜDÜR 

ERGÜN ARAL   DENETÇ� 

N�HAT YALÇINTA�              DENETÇ� 

 

GÜNDEM 

1. Önceki toplantı tutanaklarının imzalanması, 

2. Bankamızın  2006 yılı ile ilgili Ola�an Genel Kurul toplantı tarihinin ve toplantı 

gündeminin belirlenmesi, 

 

OTURUM 

 

1. Önceki toplantı tutanakları imzalandı. 

 2.  

a) Bankamızın 2006 yılı ile ilgili Ola�an Genel Kurul toplantısının 27/04/2007 

Cuma günü saat 12:30’ da Maltepe �lçesi, Aydınevler Mahallesi, �nönü Caddesi, 

Gökçe Sok. GSD Binası, No: 14 Küçükyalı 34854 - �stanbul adresinde 

yapılmasına ve Ola�an Genel Kurul Toplantı Gündem maddelerinin a�a�ıda 

belirtildi�i �ekilde tespitine, 

b) Bankamızın  Ola�an Genel Kurul Toplantısı’nın yer, tarih, saat ve gündem 

maddelerinin hissedarlara usulüne uygun olarak duyurulmasına ve di�er 

i�lemlerin ikmaline, 

 

  oybirli�i ile karar verildi. 

 

OLA�AN  GENEL   KURUL  TOPLANTI  GÜNDEM� 

 

1. Bir ba�kan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının te�kili, 

2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 

3. 2006 yılı Bilanço ve Kar – Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi 

raporlarının okunması, görü�ülmesi, onaylanması, 

4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2006 yılı çalı�malarından dolayı ayrı 

ayrı ibra edilmeleri, 

5. Yönetim Kurulu Üyelerinden Yasef Coyas’ın istifası ile bo�alan Yönetim Kurulu 

Üyeli�ine atanan Dünhal Hakan Atitürk’ün üyeli�inin yerine seçildi�i üyenin 

süresiyle sınırlı kalmak kaydıyla onaylanması, 

6. 2006 yılı karının ihtiyatlara ayrılması veya da�ıtılmasına karar verilmesi, 

7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 
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8.  Denetçilerin seçimi, 

9.  Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi, 

         10.Yönetim Kurulunca seçilen ba�ımsız Denetçi kurulu�unun onaylanması,  

11.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. 

maddelerince izin verilmesi, 

12.Dilekler ve kapanı�. 

 

Gündemdeki maddelerin görü�ülmesi tamamlandı�ından Ba�kan oturuma son 

verdi. 

 

 

A. Erdem Yörüko�lu  Akgün Türer Tözün Tarman 
Ba�kan Ba�kan Vekili Üye 

Turhan Alpan  Dünhal Hakan Atitürk 
Üye  Üye / Genel Müdür 
 
 

 
GSD YATIRIM BANKASI  ANON�M ��RKET� 

YÖNET�M KURULU KARARI 

 

Toplantı Tarihi ve Saati : 06/04/2007   saat:12 :30 

Toplantı Yeri  : Banka Yönetim Merkezi 

Toplantı No  : 2007 / 09 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR 

 

A. ERDEM YÖRÜKO�LU                BA�KAN  

AKGÜN  TÜRER   BA�KAN VEK�L�       

TÖZÜN TARMAN   ÜYE 

TURHAN ALPAN          ÜYE  

DÜNHAL HAKAN AT�TÜRK  ÜYE /GENEL MÜDÜR 

ERGÜN ARAL   DENETÇ� 

N�HAT YALÇINTA�   DENETÇ� 

 

GÜNDEM 
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1. Önceki toplantı tutanaklarının imzalanması, 

2. Bankamızın (A) Grubu �mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı tarihinin ve 

gündeminin belirlenmesi, 

 

OTURUM 

 

  1. Önceki toplantı tutanakları imzalandı. 

  2.a) 27/04/2007 tarihinde toplanması öngörülen Banka  Ola�an Genel 

Kurul'unda görü�ülüp karara ba�lanacak bazı gündem maddeleri hakkında Türk 

Ticaret Kanunu hükümlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla (A) Grubu �mtiyazlı 

Pay Sahipleri Genel Kurul'unun 27/04/2007 cuma günü, saat 12:00'de Maltepe 

�lçesi, Aydınevler Mahallesi, �nönü Caddesi, Gökçe Sok. GSD Binası, No: 14 

Küçükyalı 34854 - �stanbul  adresinde T.T.K.'nun 370.maddesi uyarınca 

yapılmasına, 

 

b) Bankamız (A) Grubu �mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısının yer, 

tarih, saat ve gündem maddelerinin  (A) Grubu �mtiyazlı Pay Sahibi ortaklara 

usulüne uygun olarak duyurulmasına, 

 

c) 27/04/2007 Cuma günü, saat 12:00'de yapılması kararla�tırılan (A) Grubu 

�mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul gündeminin a�a�ıdaki �ekilde tespitine, 

 

oybirli�i ile karar verildi. 

 

 (A) GRUBU �MT�YAZLI PAY SAH�PLER� GENEL KURUL GÜNDEM� 

 

1. Bir ba�kan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının te�kili, 

2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 

3. �irketimizin 27/04/2007 tarihli ola�an genel kurul toplantısında yeniden te�kil 

olunacak Denetim Kurulu’na (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 

Denetim Kurulu üyeleri adaylarının belirlenmesi, 

4.   Dilekler ve kapanı�. 

 

Gündemdeki maddelerin görü�ülmesi tamamlandı�ından, Ba�kan oturuma son 

verdi. 

 
 
A. Erdem Yörüko�lu  Akgün Türer Tözün Tarman 
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Ba�kan Ba�kan Vekili Üye 

Turhan Alpan  Dünhal Hakan Atitürk 
Üye  Üye / Genel Müdür 
 
 

����
� � � �  � 	 � � � � � � � 
 �� � � �  � 	 � � � � � � � 
 �� � � �  � 	 � � � � � � � 
 �� � � �  � 	 � � � � � � � 
 � ����

� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � � ����
Net Kar Da�ıtım Tablosu 

 

 

Sayın Ortaklarımız, 

 

 

Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul gündeminin 6.maddesinde yer alan 2006 yılı 

Bilanço brüt karı olan 5,483,070.12.-YTL’ nin Ana Sözle�menin 24. Maddesi 

uyarınca a�a�ıdaki �ekilde da�ıtılmasını kararınıza sunmaktadır. 

 

 

 

1. Bankanın Brüt karından 1,099,633.70.-YTL’ nin 2006 yılı Kurumlar Vergisi 

olarak ayrılmasına, 

 

2. Vergi sonrası kalan 4,383,436.42.-YTL kardan %5 oranında olmak üzere 

219,171.82.-YTL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, 

 

3. Ana sözle�menin 24. Maddesinin ( c )  bendi gere�i ödenmi� sermayenin 

%5’I oranında olmak üzere 1,250,000.00.-YTL birinci kar payı ayrılmasına, 

 

4. Belirtilen indirimlerden sonra kalan 2,914.264.60.-YTL’ nin Ola�anüstü Yedek 

Akçe olarak ayrılmasına, 

 

5. 2006 yılı karının ihtiyatlara ayrılması  veya da�ıtılmasına karar verilmesi 
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  6)      �nsan Kaynakları Uygulamalarına �li�kin Bilgiler: 

 

Personel Yönetmeli�i yürürlükte olup Bankamız i�e alım ve terfi uygulamalarını 

yönetmelik do�rultusunda yerine getirmektedir. 

 

7) Bankanın Dahil Oldu�u Risk Grubu ile Yaptı�ı ��lemlere �li�kin Bilgiler : 

 

2006 yılsonunda Bankanın dahil oldu�u risk grubuna yönelik  gayri nakdi olarak 

verilen kredilerin bakiyesi 31.412 Bin YTL , do�rudan verilen kredilerin bakiyesi 

ise 1.779 Bin YTL’dir. Banka’nın, dahil oldu�u risk grubu ile yaptı�ı vadeli 

i�lemler opsiyon sözle�meleri ile benzeri di�er sözle�meler 2006 yılında 41.090 

Bin YTL olarak gerçekle�mi�tir. Bankanın dahil oldu�u risk grubu ile yaptı�ı 

i�lemler Bankacılık Kanuna uygun olarak, piyasa �artları dahilinde, piyasa 

fiyatları üzerinden yapılmaktadır. 31 Aralık 2006 itibarıyla risk grubu �irketlerine 

kullandırılan nakdi kredilerin toplam kredilere oranı %3.03, gayri nakdi kredilerin 

toplam gayri nakdi kredilere oranı %43.61’dir   

 

8) Bankanın  Destek Hizmet Alınan Faaliyet Konuları ve Hizmetin Alındı�ı 

Ki�i ve Kurulu�lar: 

 

Bulunmamaktadır. 

 

C) F�NANSAL B�LG�LER VE R�SK YÖNET�M�NE �L��K�N 

DE�ERLEND�RMELER: 

 

1) Denetçiler Tarafından Hazırlanan Rapor 

 

    Ekte sunulmu�tur. 

 

2) Denetim Komitesinin �ç Kontrol, �ç Denetim ve Risk Yönetim 

Sistemlerinin ��leyi�ine ve Hesap Dönemindeki Faaliyetlerine �li�kin 

De�erlendirmeleri  

 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile birlikte Risk Yönetimi, �ç Denetim ve �ç 

Kontrolün bankacılıktaki fonksiyonu ve etkinli�i artmı�tır. Bankamızda, bu kanun 

ve kanun gere�i yayımlanan Bankaların �ç Sistemleri hakkındaki yönetmelik ve 

ilgili di�er yönetmelikler takip edilmektedir. Dünyada son dönemde hızla  geli�en 

ve önemi artan Risk Yönetimi ve bu anlayı�ın yansıması olan Basel II, ülkemize 
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pekçok konuda yenilik getirecektir. Bankamız bu süreçte yapmamız gerekenleri, 

denetim ve gözetim organı olan BDDK’nın talimatları do�rultusunda yerine 

getirecektir. 

 

Bankamızda risk yönetimi ve iç denetim anlayı�ı risklere maruz kalma olasılı�ını 

azaltmaya ve mümkün oldu�u ölçüde de mevcut riskin ölçülmesine yönelik olup 

ve bu yapının geli�tirilmesi konusunda çalı�malar devam etmektedir. Bankamızın 

uyguladı�ı risk yönetimi usulleri önemli riskleri göz önünde bulundurmakta ve 

risklerin ölçülmesine ili�kin uygulama usulleri raporlanmaktadır. 

 

Bankamız özellikle Basel II ve risk yönetimi ile ilgili önemli geli�meleri BDDK 

talimatları ve TBB görü�leri do�rultusunda takip etmektedir. Banka genelinde 

Piyasa Riski, Kredi Riski ve Operasyonel Risk’e yönelik risk farkındalı�ı tesis 

edilmi� olup, ilgili birimler üst yönetimin deste�iyle faaliyetlerini etkin �ekilde 

devam ettirmektedirler.  

 

Mevduat toplamamamız nedeniyle tür ve hacim itibarıyla sınırlı denebilecek bir 

faaliyet yürüten Bankamız yine de çe�itli risklere açıktır. Ancak �ç Sistemler 

kapsamında olu�turulan birimler sayesinde bu riskleri belirleme ile kaçınma 

yöntemleri geli�tirilmi�tir. 

 

 

Bankamız Yönetim Kurulu risklerin yönetilmesi sürecine, yeni ürünlerin 

uygulamaya konulmasına ve mevcut uygulamalarda risklerin yönetilmesine ili�kin  

politikaları onaylamak, risklerin yönetilmesine ili�kin politikaları ve uygulamaları 

takip etmek suretiyle i�tirak etmektedir. Bankamızın ve risklerin ölçülmesine ve 

izlenmesine ili�kin kullanılan uygulama usullerinin etkinli�i ve mevzuata uyumu 

periyodik olarak gözden geçirilmekte, bu yolla Bankamızı zarara u�ratacak 

riskler önceden belirlenerek  gerekli önlemler alınmaktadır. 

 

Bankamızda �ç sistemler kapsamında �ç Denetim Birimi, �ç Kontrol Birimi ve Risk 

Yönetimi Birimi kurulmu�tur. 

 

 �ç Denetim Sistemi vasıtası ile Bankamız Yönetim kurulu ve üst düzey yönetim, 

Banka faaliyetlerinin düzeyini ve de�i�im yönünü gözetim altında tutabilmektedir. 

�ç Denetim Birimi banka faaliyetlerinin denetimini kanun ve di�er mevzuat ile 

banka içi strateji ve hedefler do�rultusunda gerçekle�tirerek iç kontrol ve risk 

yönetim sistemlerinin etkinli�ini de�erlendirmekte ve ilgili hususlarda üst 

yönetime raporlama yapmaktadır. 
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�ç Denetim Birimi tarafından hazırlanan 2007 yılı �ç Denetim Planında 

bankamızın faaliyet   kolları ve birimlerinin denetim zamanları ve süreleri 

belirlenerek önemli i�levsel faaliyetlerin denetimine öncelik ve a�ırlık verilmi�tir. 

 

Bankamızda Risk Yönetimi Biriminin fonksiyonu, maruz kaldı�ımız önemli risk 

türlerinin yönetilmesi ve izlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmaktır. 

Risk Yönetimi ve Risk �zlenmesi faaliyetlerine �ç Denetim Birimi, �ç Kontrol Birimi, 

Krediler Grubu  ve Hazine Grubu i�tirak etmektedir. Bankamızda maruz kalınan 

en önemli risk türleri kredi riski, piyasa riski, operasyonel risk ve aktif-pasif 

riskidir.  Kredi riski, piyasa riski, operasyonel risk ve aktif-pasif riski konularında 

tüm birimler önerilen uygulamaları gerçekle�tirmekte ve Risk Yönetimi sürecine 

yardımcı olmaktadırlar. Bankamız sisteminde risklere ili�kin gerekli verilerin 

alınmasına yönelik altyapının olu�turulması ve bu bilgilerin kullanımını 

destekleyecek veritabanlarının geli�tirilmesi çalı�maları sürdürülmektedir. 

Bankamızda Piyasa Riski, Bankaların Sermaye Yeterlili�inin Ölçülmesine �li�kin 

Yönetmelik çerçevesinde Standart Yöntem’le hazırlanan Haftalık Kur Riski ve 

Aylık Piyasa Riski raporlarıyla izlenmektedir. 

 

Banka portföyü ile ilgili zarar do�urma olasılı�ı bulunan durumlara kar�ı alınacak 

önlemler ve piyasalardaki geli�melere ba�lı olarak portföyün vade ve fiyat 

uyumunun sa�lanması ile ilgili, haftalık olarak aktif-pasif komitesi toplanmaktadır.  

 

Bankamızda kredi riskinin standart yöntemle ya da basitle�tirilmi� standart 

yöntemle Basel II’ye uyum çerçevesinde ölçülmesi için uygun altyapının 

sa�lanması ile ilgili çalı�malar yapılmaktadır. 

 

Bankamızda �ç Kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla  �ç Kontrol Birimi 

olu�turulmu�tur. �ç Kontrol Birimi kontrolün süreklili�ine ve risklerin önceden 

tespit edilmesi sürecine katkıda bulunmaktadır. 

 

Bankamızda �ç sistemlere konu olan fonksiyonlarla ilgili geli�meler düzenli olarak 

takip edilmekte olup, Risk Yönetimi, Denetim ve Kontrol faaliyetlerinin etkin bir 

�ekilde yürütülmesi ve �ç sistemlerin geli�tirilmesi yönünde 2007 yılında da 

çalı�malar sürdürülecektir. 
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3) Ba�ımsız Denetim Raporu 

 

BA�IMSIZ DENET�M RAPORU 

 

GSD Yatırım Bankası Anonim �irketi Yönetim Kurulu'na : 

GSD Yatırım Bankası A.�.’nin (“Banka”) 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla hazırlanan 

konsolide olmayan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide 

olmayan gelir tablosu, nakit akım tablosu, özkaynak de�i�im tablosu ve önemli 

muhasebe politikaları ile di�er açıklayıcı notların bir özetini denetlemekle 

görevlendirilmi� bulunuyoruz. Banka’nın 31 Aralık 2005 tarihinde sona eren 

hesap dönemine ait mali tablolarının tam kapsamlı denetimi ba�ka bir ba�ımsız 

denetim �irketi tarafından gerçekle�tirilmi� olup, söz konusu denetim �irketi 17 

Mart 2006 tarihli tam kapsamlı denetim raporunda, 31 Aralık 2005 tarihli mali 

tablolar üzerine olumlu görü� bildirmi�tir.  

Banka Yönetim Kurulunun Sorumlulu�una �li�kin Açıklama: 

Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve 

26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına 

ve Belgelerinin Saklanmasına �li�kin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 

Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından muhasebe ve 

finansal raporlama esaslarına ili�kin yayımlanan di�er yönetmelik, açıklama ve 

genelgelere uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden 

ölçüde yanlı� bilgi içermeyecek �ekilde hazırlanmasını ve sunulmasını 

sa�layacak bir iç kontrol sistemi olu�turulması, uygun muhasebe politikalarının 

seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.   

Yetkili Denetim Kurulu�unun Sorumlulu�una �li�kin Açıklama: 

Ba�ımsız denetimi yapan kurulu� olarak üzerimize dü�en sorumluluk, 

denetlenen finansal tablolar üzerinde görü� bildirmektir. Finansal tabloların 

önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermedi�ine ili�kin makul güvence 

sa�layacak �ekilde ba�ımsız denetim planlanmı� ve gerçekle�tirilmi�tir. 

Ba�ımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo 

açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim 

teknikleri uygulanmı�; bu tekniklerin seçimi mesleki kanaatimize göre yapılmı�, 

ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve 

sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinli�i dikkate alınarak ve uygulanan 

muhasebe politikalarının uygunlu�u de�erlendirilerek belirlenmi�tir. A�a�ıda 
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belirtilen ba�ımsız denetim görü�ünün olu�turulması için yeterli ve uygun 

denetim kanıtı sa�lanmı�tır.  

Ba�ımsız Denetçi Görü�ü: 

Görü�ümüze göre, ili�ikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli 

taraflarıyla, GSD Yatırım Bankası A.�.’nin 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla mali 

durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit 

akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37 nci maddesi gere�ince 

yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına 

ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ili�kin 

yayımlanan di�er yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak do�ru bir 

biçimde yansıtmaktadır. 

�stanbul 

31 Mart 2007                                                                                       

      Akis Ba�ımsız Denetim ve Serbest 

Muhasebeci  

       Mali Mü�avirlik Anonim 

�irketi 

 

 

 

 

 

        Özkan Genç 

                                                                                              Sorumlu Ortak, 

Ba�denetçi 

 

 

4) Finansal Tablolar ve Mali Bünyeye �li�kin Bilgiler 

 

      Ekte verilmi�tir. 

 

5) Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne �li�kin De�erlendirme 

 

 2005 yılı sonunda 80.867 Bin YTL olan Bankamız aktif büyüklü�ü 2006 yılında 

%14 oranında artarak 31.12.2006 tarihi itibarıyla 92.195 Bin YTL düzeyine 

gelmi�tir. 2006 yılında krediler  %68’lik oranla toplam aktiflerdeki en büyük paya 

sahiptir. 

 



                 
      GSD YATIRIM BANKASI A.�. 

 20 

Bankamız finans ve reel sektörü desteklemeyi sürdürerek %31 oranında büyüme 

göstermi� ve 2005 yıl sonu itibarıyla  48.504 Bin YTL olan kredilerini 31 Aralık 

2006 itibarıyla 63.338 Bin YTL seviyesine ula�tırmı�tır.  

 

Bankamızın kaynaklarını yo�un olarak ticari bankacılık alanında de�erlendirmesi 

sonucu, 2006 yıl sonu itibariyle faiz gelirlerinin %86’sı ve Bankamız gelirlerinin 

%79’u kredilerden alınan faizlerden olu�mu�tur. Bankamız 2006 yılını 4.383 Bin 

YTL tutarında karla kapatmı�tır. 

 

Finansal kiralama i�lemlerinden olan bankamız alacakları ise 31.12.2006 tarihi 

itibarıyla 3.598 Bin YTL’dir. 2005 yıl sonu itibariyle 55 Bin YTL olan finansal 

kiralama gelirleri 2006 sonunda 451 Bin YTL’ye ula�mı�tır.  

 

Bankanın sermaye yeterlili�i standart oranı %8’in üzerinde olup, ilgili rasyo 01 

Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların 

Sermaye Yeterlili�inin Ölçülmesine ve De�erlendirilmesine �li�kin Yönetmelik” de 

geçerli olan hükümler çerçevesinde hesaplanmaktadır. 31 Aralık 2006 tarihi 

itibarıyla Bankamız sermaye yeterlilik rasyosu %41.53, yasal sınır olan  %8’in 

üzerinde gerçekle�mi�tir.Yüksek özkaynak tutarı Banka’nın toplam pasif 

büyüklü�ünün %52’sini olu�turmaktadır.  

 

Banka tarafından yabancı para kur riski alınmamakta ve kur riskine kar�ı dövizli 

aktif ve pasif türev ürünlerle birlikte dengede tutulmaktadır. Aynı �ekilde 

Bankamız likidite ve faiz oranı uyu�mazlı�ını önlemek için aktif ve pasif yapısını 

olu�tururken vade ve faiz oranı belirlemede parallellik gözetmekte ve bunun 

kar�ılı�ında herhangi bir vade veya faiz oranı uyumsuzlu�u ta�ımamaktadır. 

 

 Bankamız kullandı�ı kaynakların ve çe�itli finansal aktiflere yapılan plasmanların 

risk ve getiri açısından dengesini kurarak, riskleri azaltan ve kazançları yüksek 

tutan etkin bir aktif-pasif yönetimi stratejisi takip etmektedir.  

 

6) Risk Türleri �tibarıyla Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına �li�kin 

Bilgiler 

 

 Bankamızda maruz kalınan en önemli risk türleri olarak kredi riski, piyasa riski, 

operasyonel risk ve aktif-pasif riski  olarak belirlenmi�tir. Bankamız Risk Yönetimi 

Birimi, �ç Denetim Birimi, �ç Kontrol Birimi, Krediler Grubu  ve Hazine Grubu Risk 

yönetimi faaliyetlerini koordineli olarak gerçekle�tirmektedir.  Söz konusu risk 

türleri ile ilgili olarak  tüm birimler önerilen uygulamaları gerçekle�tirmek ve 

ihtiyaç duyulan  verileri temin etmek suretiyle Risk Yönetimi fonksiyonununa 
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katkıda bulunurlar. Risklere ili�kin gerekli verilerin alınmasına yönelik altyapının 

olu�turulması ve bu bilgilerin kullanımını destekleyecek veritabanlarının 

geli�tirilmesi çalı�maları sürdürülmektedir. 

 

 

Kredi Riski: 

Kredi riski Banka'nın ili�ki içinde bulundu�u kar�ı tarafın, sözle�me gereklerine 

uymayarak yükümlülü�ünü kısmen veya tamamen zamanında yerine 

getirememesinden olu�abilecek risk ve zararları ifade eder.  

 

Haftalık aktif-pasif toplantılarında banka portföyü ile ilgili zarar do�urma olasılı�ı  

bulunan durumlara kar�ı alınacak önlemler gözden geçirilmekte ve piyasalardaki 

geli�melere ba�lı olarak portföyün vade ve fiyat uyumsuzlukları giderilmeye 

çalı�ılmaktadır. Ayrıca portföyün teminatlandırılmasına ve teminatların kalitesine 

azami dikkat gösterilmektedir.  

 

Yasal mevzuata uygun olmak ko�uluyla risk limitleri; Krediler Grubu, Kredilerden 

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve Yönetim Kuruluna ait 

kredilendirme yetki limitleri çerçevesinde, kredi mü�terilerinin finansal 

durumlarına ve kredi ihtiyaçlarına göre tahsis edilmektedir.  Bankanın sahip 

oldu�u kredi portföyünden dolayı maruz kaldı�ı veya kalabilece�i kredi riskleri 

Kredi Komitesi tarafından de�erlendirilmektedir. Belirlenen kredi limitleri düzenli 

bir �ekilde gözden geçirilerek maruz kalınan kredi risk tutarı gözlemlenmektedir. 

Kredilendirilecek firmaların risk analizleri ve istihbarat çalı�maları yapılarak Mali 

Tahlil ve �stihbarat raporları ile firmanın limitleri, kredilendirme ve teminat 

ko�ulları belirlenir. Firmaların derecelendirilmesinde sektörler, kredi limitleri ve 

teminatlandırma süreci dikkate alınmakta ve maruz kalınan kredi riskleri sürekli 

ve etkin olarak izlenmektedir. Periyodik olarak mevcut firmaların mali analiz ve 

istihbarat çalı�maları yapılmaktadır. Bankamızda ayrıca sektörel geli�meler  takip 

edilerek erken uyarı sisteminin çalı�ması sa�lanmaktadır. Kredi riski açısından, 

borçlu veya borçlular grubu risk sınırlamasına tabi tutulmaktadır. Borçlu ve 

borçlular grubu ile sektörlerin risk sınırlamaları  izlenmektedir.   

 

Günlük yapılan i�lemlerle ilgili risk limit ve da�ılımları günlük olarak takip 

edilmektedir. Bilanço dı�ı risklere ili�kin risk yo�unla�ması, yerinde ve uzaktan 

denetim faaliyetleri ile izlenmektedir.  

  

Bankamız sa�lıklı bir kredi portföyü olu�turmayı amaçlamaktadır. Kredi portföyü 

içerisinde yer alan tüm firmaların, gerek konjonktürel de�i�iklikler, gerekse 

yapısal sorunlar nedeniyle sorunlu hale gelmemesi için, erken uyarı sinyalleri 
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de�erlendirilerek ileride sorunlu hale gelebilecek firmalar saptanmakta ve olası 

sorunların öncelikli olarak giderilmesi hedeflenmektedir. Banka; mü�teri tipleri, 

co�rafi ve sektörel da�ılımlarda yo�unla�malardan kaçınmakta, temkinli kredi 

analizi ve risk kontrolleri kurarak ileride ortaya çıkabilecek problemli kredileri 

kolaylıkla tespit edebilmeyi hedeflemektedir. 

 

Bankamızda Basel II’ye uyum çalı�maları çerçevesinde kredi riskinin standart 

yöntemle ya da basitle�tirilmi� standart yöntemle ölçülmesi için uygun altyapının 

sa�lanması ile ilgili çalı�malar yapılmaktadır. 

  

Piyasa Riski:  

 Bankanın sahip oldu�u pozisyonlardan dolayı döviz kurları, faiz oranları ve hisse 

senetlerinin fiyatlarında meydana gelebilecek hareketler sonucu piyasa riskine 

maruz kalınmaktadır. 

 

Finansal risk yönetimi politikaları çerçevesinde piyasa riskinden korunmak 

amacıyla “Bankaların �ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında 

Yönetmelik” ve “Bankaların Sermaye Yeterlili�inin Ölçülmesine ve 

De�erlendirilmesine �li�kin Yönetmelik” kapsamında piyasa riski yönetimi 

faaliyetlerini belirleyerek gerekli önlemler alınmı�tır. Bankamızın sahip oldu�u 

pozisyonlardan dolayı maruz kaldı�ı riskler haftalık, aylık ve üç aylık olarak 

izlenmektedir. Piyasa riskinin ölçümünde standart metot uygulanmaktadır. 

Standart ölçüm modeliyle piyasa riski belirlendikten sonra saptanmı� olan risk 

limitlerine uyum takip edilmekte ve elde edilen sonuçlar ilgili birimlere 

aktarılmaktadır.  

 

Piyasa riskine maruz kalınması nedeniyle Bankamız Yönetim Kurulunun risk 

yönetimine ili�kin almı� oldu�u önlemlerin ba�ında ekonomik sermaye 

kapsamında belirlenen risk limitleri gelmektedir. Banka’nın yabancı para 

cinsinden ve yabancı paraya endeksli aktifleri ile yabancı para cinsinden 

yükümlülükleri arasındaki fark “YP net genel pozisyon” olarak tanımlanmakta ve 

kur riskine baz te�kil etmektedir. Kur riskinin önemli bir boyutu da YP net genel 

pozisyon içindeki farklı cinsten yabancı paraların birbirleri kar�ısındaki 

de�erlerinin de�i�mesinin do�urdu�u risktir. Banka kur riskine maruz tutarı Üst 

Düzey Risk Komitesine sunmaktadır. Üst Düzey Risk Komitesi genel ekonomik 

durum ve piyasalardaki geli�melere göre riskleri sürekli olarak gözden 

geçirmekte ve gerekli hallerde önerilerde bulunmaktadır. Söz konusu konular 

hem YP net genel pozisyon için hem de bu pozisyon içindeki çapraz kur riski için 

ayrı ayrı belirlenmekte ve takip edilmektedir. 
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 Bankamız Hazine grubu, üst yönetimi tarafından belirlenen hedeflere uygun 

olarak Banka pozisyonlarının para piyasalarındaki dalgalanmalara kar�ı 

korunmasını sa�layacak i�lemleri gerçekle�tirerek, Türk parası ve yabancı para 

yasal pozisyon yükümlülüklerini Operasyon ve Finansal Kontrol Grubu ile 

koordineli olarak yerine getirmektedir. 

 

 Piyasalardaki faiz oranlarının de�i�iminin Banka’nın faize duyarlı aktif ve pasif 

kalemleri üzerinde olu�turabilece�i de�er artı� veya azalı�ları “Faiz oranı riski” 

olarak tanımlanmaktadır. Banka Üst Düzey Risk Komitesi aktif ve pasif 

kalemlerin faiz duyarlılıkları üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Piyasalarda 

önemli dalgalanmalar oldu�unda ve bazı hallerde günlük olarak ve i�lem bazında 

analizler yapılmaktadır. 

 

Banka faiz oranı riskine kar�ı portföy bazında stratejiler uygulamaktadır. Bu 

stratejiler ile piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmaların Banka’nın karlılı�ı, 

finansal pozisyonları ve nakit akı�ları üzerindeki etkileri azaltılmakta yada lehe 

çevrilmektedir. Portföy ve vadeler bazında sabit faiz veya de�i�ken faiz 

uygulaması, de�i�ken faiz uygulamasındaki sabit marjın uygun büyüklükte 

olması, kısa ve uzun vadeli pozisyonların faiz yapılandırılmasının 

farklıla�tırılması gibi temel yöntemler dinamik bir �ekilde uygulanmaktadır. 

 

                     Operasyonel Risk: 
 

 Bankamız Risk Yönetimince; organizasyon, i� akı�ı ve insan gücü çerçevesinde 

olu�abilecek ve bankamızı maddi veya itibari kayba u�ratacak, kredi ve piyasa 

riski dı�ında kalan her türlü riski operasyonel risk kapsamında ele almaktadır.  

 

Operasyonel Riskin yönetimi, Risk Yönetimi, �ç Denetim ve �ç Kontrol birimlerinin 

çalı�maları ile gerçekle�tirilmektedir. Operasyonel risk ölçümünün temel 

gösterge yakla�ımı veya  standart yakla�ımla yapılabilmesi için çalı�malar 

sürdürülmektedir. 

 

 Aktif-Pasif Riski:  

 Likidite riski varlık ve yükümlülükler arasındaki vade uyumsuzlu�undan 

do�maktadır. 

 Aktif-pasif riski ve likidite yönetimi ile ilgili haftalık olarak toplanan Aktif Pasif 

Komitesi toplantısı yapılmaktadır.  Bu toplantılarda Faiz oranları ve döviz 

kurlarında olu�an de�i�iklikler görü�ülerek bankamızın alaca�ı pozisyonlar 

belirlenmektedir.  Bankamız söz konusu varlık ve yükümlülüklerin vadelerini 

belirli kriterlere göre dengelemekte ve vade uyumsuzluklarını kontrol altında 
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tutmaktadır.  Aktif-pasif yönetiminin en temel hedeflerinden birisi likidite 

gereksinimlerini sa�layacak fonları hazır bulundurmaktır.  Bunu sa�lamak için 

yeterli miktarda kısa vadeli fonlar ve fon kaynakları hazır bulundurulmaktadır. 

Piyasalarda önemli dalgalanmalar oldu�unda ve bazı hallerde günlük olarak ve 

i�lem bazında analizler yapılmaktadır.  

 

7) Derecelendirme Kurulu�larının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine 

�li�kin Bilgiler: 

 

 Derecelendirme Kurulu�larının Yetkilendirilmesi bulunmamaktadır. 

        

 

8) Son 5 yıllık döneme ili�kin özet finansal bilgiler: 

 

 

(Bin YTL) 2006 2005 2004 2003 2002 

Toplam Aktifler 92.195 80.867 71.003 65.412 59.168 

Nakdi Krediler 63.338 48.504 53.763 42.906 42.556 

Fin.Kiralama 

Alacakları(Net) 
3.598 4.922     -      -    - 

Ödenmi� Sermaye 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Özkaynaklar 48.194 45.973 41.281 35.513 23.909 

Dönem Net Kârı 4.383 4.215 5.524 4.402 1.004 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
      GSD YATIRIM BANKASI A.�. 

 25 

 
 
 
 

 


