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GSD HOLD�NG ANON�M ��RKET�  
31 MART 2009 TAR�H� �T�BARIYLA  
KONSOL�DE B�LANÇO  
(Birim - Bin  Türk Lirası (Bin TL)) 
 
 

(1)  

 
 

 
 Ba�ımsız 

Denetimden 
Geçmemi� 

 Ba�ımsız 
Denetimden 

Geçmi� 
 Notlar 31 Mart 2009  31 Aralık 2008 

VARLIKLAR     
     
Dönen Varlıklar  2.251.998  2.320.980 
     
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 733.437  766.919 
Finansal Yatırımlar 7 220.507  125.067 

Alım Satım Amaçlı Menkul De�erler  3.931  3.416 
Satılmaya Hazır Menkul De�erler  215.356  22.978 
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De�erler  -  91.051 
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar  1.220  7.622 

Ticari Alacaklar 10 73  111 
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 1.179.395  1.317.626 

Krediler ve Avanslar  1.088.575  1.245.663 
Faktoring Alacakları  54.137  32.090 
Finansal Kiralama Alacakları  36.683  39.873 

Di�er Alacaklar 11  14.286  9.335 
Di�er Dönen Varlıklar 26 63.171  64.946 
       
  2.210.869  2.284.004 
     
Satı� Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 41.129  36.976 
       
Duran Varlıklar  471.867  777.240 
     
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 388.917  418.690 

Krediler ve Avanslar  350.313  377.517 
Finansal Kiralama Alacakları  38.604  41.173 

Finansal Yatırımlar 7 631  273.649 
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De�erler  -  273.017 
Konsolide Edilmeyen Ba�lı Ortaklıklar ve Di�er Finansal 
Yatırımlar  631 

 
632 

Maddi Duran Varlıklar 18 75.300  77.369 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19  2.564  2.765 
Ertelenmi� Vergi Varlı�ı 35 3.954  4.377 
Di�er Duran Varlıklar 26 501  390 
       
TOPLAM VARLIKLAR  2.723.865  3.098.220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�li�ikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablonun tamamlayıcı parçalarıdır.



GSD HOLD�NG ANON�M ��RKET�  
31 MART 2009 TAR�H� �T�BARIYLA  
KONSOL�DE B�LANÇO  
(Birim - Bin  Türk Lirası (Bin TL)) 
 
 

(2)  

 
 

 Ba�ımsız 
Denetimden 
Geçmemi� 

 Ba�ımsız 
Denetimden 

Geçmi� 
 Notlar 31 Mart 2009  31 Aralık 2008 

KAYNAKLAR     
     
Kısa Vadeli Yükümlülükler  2.019.666  2.399.784 
     
Di�er Finansal Yükümlülükler     9 7.310  13.043 

Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler  7.310  13.043 
Ticari Borçlar  10 14.090  8.179 
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar  12 1.954.299  2.320.177 

Bankalar Mevduatı  6  5 
Mü�teri Mevduatı  1.355.398  1.474.582 
Para Piyasası ��lemlerinden Borçlar  3.133  207.019 
Müstakriz Fonları  1.006  1.220 
Alınan Krediler  593.385  635.228 
Faktoring Borçları  223  354 
Finansal Kiralama Faaliyetlerinden Borçlar  1.148  1.769 

Dönem Karı Vergi Yükümlülü�ü 35 1.470  359 
Borç Kar�ılıkları 22 1.750  1.650 
Çalı�anlara Sa�lanan Faydalara �li�kin Kar�ılıklar 24 72  1.187 
Di�er Kısa Vadeli Yükümlülükler  26 40.675  55.189 

       
Uzun Vadeli Yükümlülükler  113.140  119.174 

     
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar  12 107.290  113.902 

Mü�teri mevduatı  261  20 
Alınan krediler  107.029  113.882 

Çalı�anlara Sa�lanan Faydalara �li�kin Kar�ılıklar 24 5.850  5.272 
      
ÖZKAYNAKLAR 27 591.059  579.262 
     
Ana Ortaklı�a Ait Özkaynaklar  458.800  449.548 
Çıkarılmı� Sermaye  250.000  250.000 
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları  85.986  85.986 
Kar�ılıklı ��tirak Sermaye Düzeltmesi   (10.337)  (10.337) 
Hisse Senedi �hraç Primleri  955  955 
De�er Artı� Fonları  4.748  2.970 

Duran Varlıklar De�er Artı� Fonu  3.796  3.697 
Finansal Varlıklar De�er Artı� Fonu  952  (727) 

Yabancı Para Çevrim Farkları  (1.815)  (1.740) 
Kardan Ayrılan Kısıtlanmı� Yedekler  4.383  4.383 

Yasal Yedekler  4.383  4.383 
Geçmi� Yıllar Karları  117.331  97.337 
Net Dönem Karı  7.549  19.994 
Azınlık Payları  132.259  129.714 
       
TOPLAM KAYNAKLAR  2.723.865  3.098.220 

 

�li�ikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablonun tamamlayıcı parçalarıdır. 



GSD HOLD�NG ANON�M ��RKET�  
31 MART 2009 TAR�H�NDE SONA EREN ARA DÖNEME A�T  
KONSOL�DE GEL�R TABLOSU 
(Birim - Bin Türk Lirası (Bin TL)) 
 
 
 

(3)  

 
 

Ba�ımsız 
Denetimden 
Geçmemi� 

Ba�ımsız 
Denetimden 
Geçmemi� 

 Notlar 
01.01.2009-
31.03.2009 

01.01.2008-
31.03.2008 

    
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Gelirler  98.677 125.332 

Faiz Gelirleri  91.287 116.980 
Hizmet Gelirleri  7.390 8.352 

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Giderler (-)  (49.393) (75.713) 
Faiz Giderleri (-)  (48.330) (74.783) 
Hizmet Giderleri (-)  (1.063) (930) 

Finans Sektörü Faaliyetleri Kar�ılık (Gideri)/Geliri, net  (14.143) (5.656) 
Kambiyo Karı/(Zararı) (net)  2.422 3.215 
Sermaye Piyasası ��lem Karı/(Zararı) (net)  5.740 896 
Esas Faaliyetlerden Di�er Gelirler/ (Giderler) (net)  1.153 (327) 

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar 28 44.456 47.747 
     
BRÜT KAR/ZARAR  44.456 47.747 
    
Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (32.123) (35.926) 
Di�er Faaliyet Gelirleri 31 408 33 
Di�er Faaliyet Giderleri (-) 31 (1.267) (48) 
     
FAAL�YET KARI  11.474 11.806 
    
Vergi Gideri  (1.933) (2.716) 

Dönem Vergi Gideri 35 (1.518) (609) 
Ertelenmi� Vergi Geliri/(Gideri) 35 (415) (2.107) 

     
NET DÖNEM KARI  9.541 9.090 
    
Net Dönem Karının Da�ılımı    
Azınlık Payları 27 1.992 2.331 
Ana Ortaklık Payları  7.549 6.759 
    
Hisse Ba�ına Kazanç (*) 36 0,032  0,035  
Seyreltilmi� Hisse Ba�ına Kazanç (*) 36 0,000  0,000  
 (*) 1 tam TL nominal de�erli hisse ba�ına tam TL    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�li�ikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablonun tamamlayıcı parçalarıdır. 
 



GSD HOLD�NG ANON�M ��RKET�  
31 MART 2009 TAR�H�NDE SONA EREN ARA DÖNEME A�T  
KONSOL�DE KAPSAMLI GEL�R TABLOSU 
(Birim - Bin Türk Lirası (Bin TL)) 
 
 
 

(4)  

 
 

Ba�ımsız 
Denetimden 
Geçmemi� 

Ba�ımsız 
Denetimden 
Geçmemi� 

 Notlar 
01.01.2009-
31.03.2009 

01.01.2008-
31.03.2008 

    
NET DÖNEM KARI  9.541 9.090 
    
Di�er Kapsamlı Gelir 27   
Duran varlıklar de�er artı� fonundaki de�i�im  131 - 
Finansal varlıklar de�er artı� fonundaki de�i�im  2.224 (3.351) 
Yabancı para çevrim farklarındaki de�i�im  (99) 90 

    
D��ER KAPSAMLI GEL�R (VERG� SONRASI)  2.256 (3.261) 
    
TOPLAM KAPSAMLI GEL�R  11.797 5.829 
    
Toplam Kapsamlı Gelirin Da�ılımı    
Azınlık Payları  2.545 1.532 
Ana Ortaklık Payları  9.252 4.297 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�li�ikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablonun tamamlayıcı parçalarıdır. 
 

 
 



GSD HOLD�NG ANON�M ��RKET�  
31 MART 2009 TAR�H�NDE SONA EREN ARA DÖNEME A�T 
KONSOL�DE ÖZKAYNAK DE����M TABLOSU 
(Birim - Bin Türk Lirası (Bin TL)) 

 

(5)  

 Notlar 
Çıkarılmı� 
sermaye 

Sermaye 
enflasyon 
düzeltmesi 

farkları 

Kar�ılıklı 
i�tirak 

sermaye 
düzeltmesi 

Hisse 
senedi 
ihraç 

primleri 

Duran 
varlıklar 

de�er 
artı� 
fonu 

Finansal 
varlıklar 

de�er 
artı� 
fonu 

Yabancı 
para 

çevrim 
farkları 

Yasal 
yedekler 

Geçmi� 
yıllar 

karları 
Net dönem 

karı 

Ana 
ortaklı�a ait 
özkaynaklar 

Azınlık 
payları Özkaynaklar 

            
1 Ocak 2008 tarihi itibarıyla  200.000 85.986 (7.616) 904 4.491 687 (384) 3.800 52.300 45.813 385.981 110.686 496.667 
               
Geçmi� yıllar karlarına transfer  - - - - - - - - 45.813 (45.813) - - - 
Finansal varlıklar de�erleme farkları   - - - - - (2.530) - - - - (2.530) (821) (3.351) 
Yabancı para çevrim farkları  - - - - - - 68 - - - 68 22 90 
Net dönem karı  - - - - - - - - - 6.759 6.759 2.331 9.090 
               
31 Mart 2008 tarihi itibarıyla  200.000 85.986 (7.616) 904 4.491 (1.843) (316) 3.800 98.113 6.759 390.278 112.218 502.496 
               
1 Nisan 2008 tarihi itibarıyla  200.000 85.986 (7.616) 904 4.491 (1.843) (316) 3.800 98.113 6.759 390.278 112.218 502.496 
               
Yasal yedeklere transfer  - - - - - - - 583 (583) - - - - 
Nakit sermaye artırımı  50.000 - - 51 - - - - (193) - 49.858 - 49.858 
Kar�ılıklı i�tirak sermaye düzeltmesi  - - (2.721) - - - - - - - (2.721) - (2.721) 
MDV yeniden de�erleme farkları  - - - - (794) - - - - - (794) (258) (1.052) 
Finansal varlıklar de�erleme farkları  - - - - - 1.116 - - - - 1.116 362 1.478 
Yabancı para çevrim farkları  - - - - - - (1.424) - - - (1.424) (462) (1.886) 
Azınlıkça ba�lı ortaklı�a ödenen sermaye  - - - - - - - - - - - 14.711 14.711 
Azınlı�ın ba�lı ortaklı�ın nakit sermaye artırımına primli 
katılımı etkisi 

 
- - - - - - - - - - - (8) (8) 

Azınlı�ın ba�lı ortaklıktaki pay oranındaki de�i�imin etkisi  - - - - - - - - - - - (6) (6) 
Net dönem karı  - - - - - - - - - 13.235 13.235 3.157 16.392 
               
31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla 27 250.000 85.986 (10.337) 955 3.697 (727) (1.740) 4.383 97.337 19.994 449.548 129.714 579.262 
               
1 Ocak 2009 tarihi itibarıyla  250.000 85.986 (10.337) 955 3.697 (727) (1.740) 4.383 97.337 19.994 449.548 129.714 579.262 
               
Geçmi� yıllar karlarına transfer  - - - - - - - - 19.994 (19.994) - - - 
Yasal yedeklere transfer  - - - - - - - - - - - - - 
Kar�ılıklı i�tirak sermaye düzeltmesi  - - - - - - - - - - - - - 
MDV yeniden de�erleme farkları  - - - - 99 - - - - - 99 32 131 
Finansal varlıklar de�erleme farkları  - - - - - 1.679 - - - - 1.679 545 2.224 
Yabancı para çevrim farkları  - - - - - - (75) - - - (75) (24) (99) 
Net dönem karı  - - - - - - - - - 7.549 7.549 1.992 9.541 
               
31 Mart 2009 tarihi itibarıyla 27 250.000 85.986 (10.337) 955 3.796 952 (1.815) 4.383 117.331 7.549 458.800 132.259 591.059 

                                  
�li�ikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablonun tamamlayıcı parçalarıdır. 
                                              



GSD HOLD�NG ANON�M ��RKET�  
31 MART 2009 TAR�H�NDE SONA EREN ARA DÖNEME A�T  
KONSOL�DE NAK�T AKIM TABLOSU 
(Birim - Bin  Türk Lirası (Bin TL)) 
 
 

(6)  

  

Notlar 

Ba�ımsız 
Denetimden 
Geçmemi� 

Ba�ımsız 
Denetimden 
Geçmemi� 

   1 Ocak 2009- 
31 Mart 2009 

1 Ocak 2008- 
31 Mart 2008 

��letme faaliyetlerinden sa�lanan nakit akımları    
Alınan faizler 27 122.132 119.383  
Ödenen faizler 27 (52.683) (77.869) 
Hizmet gelirleri 27 7.390 8.352  
Hizmet giderleri 27 (1.063) (930) 
Sermaye piyasası i�lemleri karı, net  5.740 1.024  
Önceki dönemlerde aktiften silinen kredilerden yapılan tahsilatlar   1.330 51  
Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler 29 (33.098) (33.876) 
Di�er faaliyetlerden elde edilen nakit giri�leri 28,31 - 323  
Di�er faaliyetlerden kaynaklanan nakit çıkı�ları 28,31 (1.251) (917)  
Ödenen vergiler 35 (408) (3.110) 
Operasyonel aktif ve pasiflerdeki de�i�im öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları  48.089 12.431 
    
Operasyonel aktif ve pasiflerdeki de�i�imler    
Alım satım amaçlı menkul de�erlerdeki net (artı�)/azalı� 7 (436) 9.356 
Zorunlu kar�ılıklardaki (artı�)/azalı� 6 (2.456) (13.682) 
Krediler ve avanslardaki net (artı�)/azalı� 12 168.451 (98.805) 
Faktoring alacaklarındaki net (artı�)/azalı� 12 (22.854) (19.717) 
Finansal kiralama alacaklarındaki net (artı�)/azalı� 12 5.577 (15.473) 
Di�er varlıklardaki net (artı�)/azalı� 26 3.188 (15.725) 
Bankalar mevduatındaki net artı�/(azalı�) 12 1 24.264  
Mü�teri mevduatlarındaki net artı�/(azalı�) 12 (116.629) 180.544  
Para piyasası i�lemlerinden borçlardaki net artı�/(azalı�) 12 (203.886) (64.585) 
Müstakriz fonlarındaki net artı�/(azalı�) 12 (214) (3.078) 
Faktoring borçlarındaki net artı�/(azalı�) 12 (131) (1.137) 
Finansal kiralama faaliyetlerinden borçlardaki net artı�/(azalı�) 12 (621) 281  
Di�er yükümlülüklerdeki net artı�/(azalı�) 26 (11.410) (7.151) 
Operasyonel faaliyetlerde(n) sa�lanan/ (kullanılan) net nakit  (133.331) (12.477) 
    
Yatırım faaliyetlerinden sa�lanan nakit akımları    
Elde edilen satılmaya hazır menkul de�erler  (779) (85.248) 
Elden çıkarılan satılmaya hazır menkul de�erler  149.603 8.263 
Elde edilen vadeye kadar elde tutulacak menkul de�erler  - - 
Satı� amacıyla elde tutulan duran varlık alımları 34 (4.764) (354) 
Satı� amacıyla elde tutulan duran varlık satı�ları 34 575 -  
Maddi duran varlık alımları 18 (106) (1.068) 
Maddi duran varlık satı�ları 18 244 88 
Maddi olmayan duran varlık alımları 19 0 (437) 
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  144.773 (78.756) 
    
Finansman faaliyetlerinden sa�lanan nakit akımı    
Alınan kredilerden sa�lanan nakit  52.723 244.982  
Alınan kredilerden kaynaklanan nakit çıkı�ı  (99.379) (136.579) 
Finansman faaliyetlerinde(n)  sa�lanan/(kullanılan) net nakit  (46.656) 108.403 
    
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı etkisi  (147) (8.564)  
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artı�/(azalı�)   (35.361) 8.606 
Dönem ba�ındaki nakit ve nakit benzerleri 6 695.592 259.170  
      
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri (Not 6) 6 660.231 267.776 

 

 

�li�ikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablonun tamamlayıcı parçalarıdır. 



GSD HOLD�NG ANON�M ��RKET�  
31 MART 2009 TAR�H� �T�BARIYLA 
KONSOL�DE MAL� TABLOLARA �L��K�N D�PNOTLAR 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (Bin TL)) 

(7)  

 1. GRUP’UN ORGAN�ZASYONU VE FAAL�YET KONUSU 

GSD Holding Anonim �irketi (“�irket”) 1986 yılında �stanbul’da kurulmu�tur. �irket’in ana faaliyet 
konusu, ba�lı ortaklıklarının sermaye ve yönetimine katılmak, yatırımda bulunmak, bu alanlarda 
çalı�acak �irketlerin kurulu�larını gerçekle�tirmek ve benzeri holding faaliyetlerinde bulunmaktır. 

�irket’in kayıtlı adresi, Aydınevler Mahallesi, �nönü Caddesi, Gökçe Sokak, GSD Binası, No:14, 
34854, Küçükyalı Maltepe, �stanbul, Türkiye’dir. �irket’in payları 11 Kasım 1999 tarihinden beri 
�stanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda i�lem görmektedir. 

Grup’un konsolide finansal tabloları 15 Mayıs 2009 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanmı�tır. Genel Kurul ve belirli düzenleyici kurulu�lar, yasal finansal tabloların 
yayımlanmasından sonra de�i�tirme hakkına sahiptir. 

31 Mart 2009 tarihi itibarıyla, konsolidasyona tabi ba�lı ortaklıklardan Tekstil Bankası A.�.’nin 
%24,50 (31 Aralık 2008: %24,50) ve Tekstil Finansal Kiralama A.�.’nin %43,97 (31 Aralık 2008: 
%43,97) oranındaki hisseleri halka açıktır. 

Grup’un 31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı a�a�ıdaki gibidir:  

31 Mart 2009 �tibarıyla Sermaye Yapısı 
   
(Tam TL) A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu Toplam Pay (%) 
      
Halka açık - - - 200.251.819 200.251.819 80,101 
M. Turgut Yılmaz 393 235 393 26.842.781 26.843.802 10,738 
Delta Yatırım A.�. - - - 11.250.000 11.250.000 4,500 
GSD Yatırım Bankası A.�. - - - 8.418.659 8.418.659 3,367 
GSD Dı� Ticaret A.�.  - - - 2.805.562 2.805.562 1,122 
GSD E�itim Vakfı - - - 430.000 430.000 0,172 
Di�er Nama Yazılı Pay Sahipleri - 158 - - 158 0,000 
Sermaye 393 393 393 249.998.821 250.000.000 100,000 
Sermaye enflasyon farkı (Not 27)      85.985.890  
Enflasyon düzeltmeli sermaye     335.985.890  
 

31 Aralık 2008 �tibarıyla Sermaye Yapısı 
   
(Tam TL) A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu Toplam Pay (%) 
      
Halka açık - - - 200.251.819 200.251.819 80,101 
M. Turgut Yılmaz 393 235 393 26.842.781 26.843.802 10,738 
Delta Yatırım A.�. - - - 11.250.000 11.250.000 4,500 
GSD Yatırım Bankası A.�. - - - 8.418.659 8.418.659 3,367 
GSD Dı� Ticaret A.�.  - - - 2.805.562 2.805.562 1,122 
GSD E�itim Vakfı - - - 430.000 430.000 0,172 
Di�er Nama Yazılı Pay Sahipleri - 158 - - 158 0,000 
Sermaye 393 393 393 249.998.821 250.000.000 100,000 
Sermaye enflasyon farkı (Not 27)      85.985.890  
Enflasyon düzeltmeli sermaye     335.985.890  
 
 
 
 

  



GSD HOLD�NG ANON�M ��RKET�  
31 MART 2009 TAR�H� �T�BARIYLA 
KONSOL�DE MAL� TABLOLARA �L��K�N D�PNOTLAR 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (Bin TL)) 

(8)  

1. GRUP’UN ORGAN�ZASYONU VE FAAL�YET KONUSU (devamı) 
 
�irket ve Konsolide Edilen Grup �irketlerinin Faaliyetleri 

Konsolide finansal tablolarda �irket ve konsolidasyona tabi ba�lı ortaklıklar “Grup” olarak 
tanımlanmı�tır. 

31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla konsolidasyona dahil edilen ba�lı ortaklıklar, 
faaliyet alanları ve Grup’un bunlardaki ortaklık payları a�a�ıdaki gibidir: 
 

Ba�lı Ortaklık Kuruldu�u Yer Faaliyet Konusu Nihai Oran % 
 

 
 31 Mart 

2009 
31 Aralık 

2008 
     
Tekstil Bankası A.�.  Türkiye Bankacılık 75,50 75,50 
GSD Yatırım Bankası A.�. Türkiye Bankacılık 100,00 100,00 
GSD Dı� Ticaret A.�. Türkiye Aracılı Dı� Ticaret 100,00 100,00 
Tekstil Finansal Kiralama A.�.  Türkiye Finansal Kiralama 56,02 56,02 
The Euro Textile International Banking Unit 
Limited (ETB) Kıbrıs Bankacılık 75,50 75,50 
Tekstil Menkul De�erler A.�. Türkiye Menkul Kıymet 

Aracılık Hizmetleri 
75,48 75,48 

GSD International Limited Isle of Man/�ngiltere Yatırım 100,00 100,00 
Tekstil Factoring Hizmetleri A.�. Türkiye Faktoring 89,12 89,12 

 

31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla konsolide edilmeyen ba�lı ortaklıklar ve Grup’un bu 
�irketlerdeki hisse oranları a�a�ıdaki gibidir: 

 
Ba�lı Ortaklık 

Kuruldu�u 
Yer 

 
Faaliyet Konusu 

 
Nihai Oran % 

  31 Mart 
2009 

31 Aralık 
2008 

    
Tekstil Bili�im Hizmetleri ve Ticaret A.�.  Türkiye Bili�im 75,48 75,48 
GSD E�itim Vakfı Türkiye Vakıf 100,00 100,00 

GSD Reklam ve Halkla �li�kiler Hizmetleri A.�. Türkiye 
Reklam ve Halkla 
�li�kiler 90,89 90,89 

GSD Plan Proje Etüd A.�.  Türkiye Plan Proje Etüd 99,99 99,99 
GSD Gayrimenkul Yatırım ve Geli�tirme A.�.  Türkiye Gayrimenkul 99,99 99,99 

Yukarıda detayı sunulan ve �irket’in %50 ve daha fazla oranda hissesine sahip bulundu�u yatırımları, söz 
konusu �irketlerin toplam aktif, hasılat, bilanço dı�ı yükümlülükler vb. finansal tablo büyüklükleri 
bakımından önemsiz olması ve faaliyet hacimlerinin dü�ük olması nedeniyle ili�ikteki finansal tablolarda 
konsolidasyon kapsamı dı�ında bırakılmı� ve maliyet de�erlerine, gerekli görüldü�ü hallerde, de�er 
dü�üklü�ü kar�ılıkları yansıtılarak konsolide finansal tablolarda finansal varlıklar kaleminde sınıflanmı�tır. 
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2. KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR 

SUNUMA �L��K�N TEMEL ESASLAR 

Uygunluk beyanı 
Grup, ili�ikteki konsolide finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nca 
(“UMSK”) yayımlanan Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’na (“UMS/UFRS”) 
göre hazırlamı�, bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulu’nca (“TMSK”) yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nı 
(“TMS/TFRS”) esas almı�tır. Grup’un ili�ikteki konsolide bilanço ve gelir tablosu ile dipnotları, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 17 Nisan 2008 tarihli ve 11/467 sayılı Kararı ile uygulanması 
zorunlu kılınan formatlar ile bunlara ili�kin açıklamalara uygun olarak sunulmu�tur.  
 
Grup, 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren yıllık hesap döneminden itibaren konsolide finansal 
tablolarını, 1 Ocak 2008 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan, SPK’nın Seri XI, No: 25 sayılı tebli�i 
çerçevesinde alternatif yöntem olarak kabul edilen UFRS’ye uygun olarak sunmaya ba�lamı�tır. 9 
Nisan 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 1 Ocak 2008 tarihi ve sonrasında ba�layan hesap 
dönemlerine ait ilk ara dönem finansal raporlardan itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde 
yürürlü�e giren SPK’nın Seri XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya �li�kin 
Esaslar Tebli�i uyarınca, Grup, konsolide finansal tablolarını hazırlarken, Avrupa Birli�i tarafından 
kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nı (“UMS/UFRS”) 
uygulamakta ve bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Türkiye Muhasebe Standartları 
Kurulu’nca (“TMSK”) yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nı 
(“TMS/TFRS”) esas almaktadır; ancak Avrupa Birli�i tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları TMSK 
tarafından ilan edilinceye kadar, UMS/UFRS’leri uygulamakta, bu kapsamda, benimsenen standartlara 
aykırı olmayan, TMSK’ca yayımlanan TMS/TFRS’leri esas almaktadır. 

Finansal Tabloların Hazırlanı� �ekli ve ��levsel Para Birimi 
 
�irket ve Türkiye'de yerle�ik ba�lı ortaklıkları, yasal finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu’na 
(“TTK”), vergi mevzuatına, T.C. Maliye Bakanlı�ı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı’na, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından yürürlü�e konulan “Bankaların 
Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına �li�kin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
hükümlerine ve yine BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ili�kin yayımlanan 
di�er yönetmelik, açıklama ve genelgelere ve  Bankacılık Kanunu’na uygun olarak Türk Lirası 
cinsinden hazırlamaktadır. Yurtdı�ında yerle�ik ba�lı ortaklıklar, muhasebe kayıtlarını ve finansal 
tablolarını kurulu oldukları ülkelerdeki ilke ve kurallara uygun olarak hazırlamaktadır. Konsolide 
finansal tablolar, �irket ve ba�lı ortaklıklarının yasal kayıtlarına dayandırılmı� ve Türk Lirası (“TL”) 
cinsinden ifade edilmi� olup, yukarıda söz edildi�i üzere Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nca 
(“TMSK”) yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’na (“TMS/TFRS”) göre 
�irket’in ve ba�lı ortaklıklarının durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, birtakım düzeltmelere ve 
yeniden sınıflandırmalara tabi tutularak hazırlanmı�tır. Söz konusu finansal tabloların hazırlanmasında 
alım satım amaçlı menkul de�erler, satılmaya hazır menkul de�erler ve türev finansal araçlar için rayiç 
de�er, satı� amacıyla elde tutulan duran varlıklar için ta�ınan de�er ile satı� masrafları dü�ülmü� rayiç 
de�erin dü�ük olanı, di�er bilanço kalemleri için tarihsel maliyet esas alınmı�tır. 
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2. KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 
 
Türkiye’de süregelen yüksek enflasyon dönemi sonucunda, Türk Lirası’nda (“TL”) artan sayı haneleri 
ile birlikte i�lemlerin belirtilmesi ve kayıt edilmesinde güçlükler ortaya çıkmı�tır. 5083 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin Para Birimi Hakkında Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin para 
biriminin ismi Türk Lirası (“TL”) iken, 1 Ocak 2005 tarihinden ba�layarak, Yeni Türk Lirası (“YTL”) 
olarak tanımlanmı� ve 1.000.000 TL, 1 YTL’ye e�it olmak üzere TL’nin dola�ımdan tamamen 
kalkmasına kadar geçecek süre için sabitlenmi�tir. 5 Mayıs 2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı 
uyarınca ise, Yeni Türk Lirası’nda yer alan Yeni ibaresi 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlükten 
kaldırılmı�tır. 
 
�irket’in, The Euro Textile International Banking Unit Limited (“ETB”) dı�ındaki ba�lı ortaklıklarının 
i�levsel para birimi 31 Aralık 2004 tarihli mali tablolardan 30 Eylül 2008 tarihli mali tablolara kadar 
YTL, 31 Aralık 2008 tarihli mali tablolardan ba�layarak ise Yeni Türk Lirası’nda yer alan Yeni 
ibaresinin kalkmasıyla 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlü�e giren TL’dir. ETB’nin i�levsel para 
birimi ABD Doları’dır. 
 
Yüksek enflasyonlu ekonomilerde raporlama 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almı� oldu�u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK 
Muhasebe Standartları’na uygun finansal tablo hazırlayan �irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren UMSK tarafından yayımlanmı� 29 Nolu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 
Raporlama” Standardı (“UMS 29”) uygulamasını kaldırmı� ve Grup, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, 
enflasyon muhasebesi uygulamasına son vermi�tir. 

 
Uygulanan Konsolidasyon Esasları 

Konsolide finansal tablolar, �irket ve ba�lı ortaklıklarının 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla finansal 
tablolarından olu�makta olup a�a�ıdaki esaslara göre hazırlanmı�tır: 

i)  Ba�lı ortaklıkların bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak 
konsolidasyona tabi tutulmu� ve �irket defterlerindeki ba�lı ortaklıkların kayıtlı de�erleri ile ba�lı 
ortaklıkların finansal tablolarındaki özsermayeleri kar�ılıklı olarak netle�tirilmi�tir. Konsolide 
finansal tablolar, ba�lı ortaklıklar ve �irket arasındaki i�lemlerden dolayı olu�an tüm bakiye ve 
i�lemler ile kazanılmamı� her türlü gelirden arındırılmı�tır. 

ii)  Konsolidasyona dahil edilen ba�lı ortaklıkların finansal tablolarının hazırlanması sırasında, tarihsel 
maliyet esasına göre tutulan kayıtlarına UFRS’ye uygunluk ve �irket tarafından uygulanan muhasebe 
ilke ve politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar 
yapılmı�tır. 

iii) Ba�lı ortaklıkların faaliyet sonuçları, söz konusu �irketlerdeki kontrolün �irket’e geçti�i tarihten 
itibaren geçerli olmak üzere konsolidasyona dahil edilmi�tir. 

iv)  Ba�lı ortaklıkların net varlıkları ve faaliyet sonuçlarındaki azınlık payları, konsolide bilanço ve 
konsolide gelir tablosunda Azınlık Payları kaleminde gösterilmi�tir. 
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2. KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 
 

Yabancı Para Cinsinden ��lemler 

Yabancı para i�lemler i�lemin yapıldı�ı tarihteki kur ile de�erlemeye tabi tutularak kaydedilmektedir. 
Yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihindeki kur ile de�erlemeye tabi 
tutulmaktadır. Olu�an tüm kur farkları konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır.  

Grubun dönem sonları itibarıyla yabancı para de�erlemesinde kullandı�ı döviz kurları a�a�ıdaki gibidir: 

Tarih Avro/TL ABD Doları/TL 
31 Aralık 2006 1,8515 1,4056 
31 Aralık 2007 1,7102 1,1647 
31 Aralık 2008 2,1408 1,5123 
31 Mart 2009 2,2258 1,6880 

21 No’lu Uluslararası Muhasebe Standardı “UMS 21” “Kur De�i�iminin Etkileri”, finansal tabloların 
yüksek enflasyonist olmayan bir ekonomiye ait para biriminden yine yüksek enflasyonist olmayan bir di�er 
para birimine çevrilmesinde, tüm bilanço kalemlerinin ilgili dönem sonu kurlardan, gelir tablosunun ise 
ortalama kurlardan çevrilmesini öngörmektedir. SPK’nın 17 Mart 2005 tarihinde almı� oldu�u karar 
neticesinde TL yüksek enflasyonlu olmayan bir ekonomiye ait para birimi olarak belirlenmi� ve dolayısı ile 
yukarıda bahsedilen çevrim prensipleri geçerli olmu�tur. Yurtdı�ında yerle�ik ba�lı ortaklıklardan ETB’nin 
tüm aktif ve pasif kalemleri ilgili dönem sonu kurlardan, gelir tablosu kalemleri de ortalama kurlardan 
çevrilerek konsolide finansal tablolara dahil edilmi�tir. ETB’nin özsermaye kalemlerinin, TL’ye 
çevriminden kaynaklanan farklar, enflasyon düzeltmesi uygulanan dönemlerde enflasyon etkisi giderildikten 
sonra, özkaynaklar hesap grubu altında “yabancı para çevrim farkları” hesabında gösterilmi�tir. �irket’in 
yurtdı�ı operasyonu olan bir ba�lı ortaklı�ın elden çıkarılmasında, özkaynaklarda tutulan birikmi� kur 
farkları konsolide gelir tablosuna elden çıkarmadan kaynaklanan kar ya da zararın bir parçası olarak 
yansıtılır. 

Netle�tirme 

Finansal varlık ve yükümlülükler, netle�tirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip 
olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya e� zamanlı 
sonuçlandırma niyetinin olması durumunda konsolide bilançoda netle�tirilerek gösterilmektedir. 
 
Kar�ıla�tırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 
31 Mart 2009 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolar bir önceki dönem (31 Aralık 2008 tarihinde 
sona eren yıl) ve bir önceki ara dönem (1 Ocak-31 Mart 2008 ara hesap dönemi) ile tutarlı bir �ekilde 
hazırlanmı�tır. 
 
Cari dönem finansal tablolarının sunumu ile uygunluk sa�laması açısından kar�ıla�tırmalı bilgilerin 
bazılarının yeniden sınıflandırılması dı�ında, önceki dönem finansal tablolarında herhangi bir düzeltme 
bulunmamaktadır.  
 
31 Mart 2009 tarihli konsolide bilançodan ba�layarak, önceki dönemlerde konsolide bilançoda Uzun 
Vadeli Borç Kar�ılıkları’nda sınıflanan 1.282 TL (31 Aralık 2008: 1.122 TL) tutarındaki Tazmin 
Edilmemi� Gayrinakdi Kredi Kar�ılı�ı ve 468 TL (31 Aralık 2008: 528 TL) tutarındaki Kredi Kartı 
Puan Kar�ılı�ı, kısa vadede ödenmeleri olasılı�ı daha yüksek oldu�undan, Kısa Vadeli Borç 
Kar�ılıkları’na sınıflanmı� olup, önceki dönem konsolide bilançosunda da cari dönem konsolide 
bilançosu ile uygunluk sa�laması açısından gerekli yeniden sınıflama yapılmı�tır. 
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2. KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 

 
 
31 Mart 2008 tarihli konsolide bilanço dipnotunda, kredi kar�ılık hareketinde, kredi kar�ılık giderine 
ve ters i�aretli olarak dönem içinde aktiften silinen kredilere, ödenen kredi kartı puan giderine ili�kin 
326 TL tutarındaki yanlı�lıkla giri�, bu iki kalemden düzeltilerek; 1 Ocak 2008-31 Mart 2008 ara 
dönemine ili�kin konsolide gelir tablosunda, Finans Sektörü Faaliyetleri Kar�ılık (Gideri)/Geliri,net ile 
Esas Faaliyetlerden Di�er Gelirler/(Giderler),net kalemleri arasında; 1 Ocak 2008-31 Mart 2008 ara 
dönemine ili�kin konsolide nakit akım tablosunda ise, Di�er faaliyetlerden kaynaklanan nakit çıkı�ları 
ile Krediler ve avanslardaki net (artı�)/azalı� kalemleri arasında belirtilen tutarda yeniden sınıflama 
yapılmı�tır. 
 
Kullanılan Tahminler 

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan aktif ve pasif tutarlarını 
etkileyecek, bilanço tarihi itibarıyla vukuu muhtemel varlık ve yükümlülüklere ili�kin açıklamaları 
etkileyebilecek bazı tahmin ve varsayımlar yapması gerekmektedir. Gerçekle�en sonuçlar, tahmin ve 
varsayımlardan farklılık gösterebilir. Bu tahmin ve varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, 
gerekli düzeltmeler yapılmakta ve ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. Finansal 
tablolar üzerinde etkisi olan önemli tahmin ve varsayımlar, Grup’un 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla 
hazırlanan konsolide finansal tablolarının dipnotlarında ilgili bölümlerde detaylı olarak açıklanmı�tır. 
 

MUHASEBE POL�T�KALARINDA DE����KL�KLER  
Grup’un 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Grup’un 31 Aralık 
2008 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarının dipnotlarında detaylı olarak açıklanan 
uygulanan de�erleme ilkeleri/muhasebe politikalarında de�i�iklik olmamı�tır. 

MUHASEBE TAHM�NLER�NDEK� DE����KL�KLER VE HATALAR 
Grup’un 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Grup’un 31 Aralık 
2008 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarının dipnotlarında detaylı olarak açıklanan 
muhasebe tahminlerinde bir de�i�iklik ve/veya yukarıda “Kar�ıla�tırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem 
Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi” ba�lıklı kısımda açıklanan dı�ında bir muhasebe hatası 
düzeltmesi olmamı�tır.  
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 2. KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 
 
ÖNEML� MUHASEBE POL�T�KALARININ ÖZET� VE ÖNEML� MUHASEBE 
DE�ERLEND�RME, TAHM�N VE VARSAYIMLARI 

 Maddi Duran Varlıklar 

Maddi duran varlıklar, 31 Aralık 2004 tarihine kadar süregelmi� olan enflasyonun etkilerine göre 
düzeltilmi� maliyet de�erlerinden, enflasyona göre düzeltilmi� birikmi� amortismanlar ve de�er 
dü�üklükleri dü�ülerek ifade edilmi�lerdir. 31 Aralık 2004 tarihinden sonra satın alınan maddi duran 
varlıklar, maliyet de�erlerinden amortismanlar ve de�er dü�üklükleri dü�ülerek ifade edilmi�tir. 

Maddi duran varlıklara ili�kin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giri� veya 
montaj tarihleri esas alınarak e�it tutarlı, do�rusal amortisman yöntemi kullanılarak, 31 Aralık 2004 
tarihine kadar süregelmi� olan enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi� de�erleri üzerinden ayrılmı�tır. 
Özel maliyetler do�rusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. A�a�ıda belirtilen 
amortisman süreleri ilgili aktiflerin tahmini faydalı ömürlerine yakındır.  

 Amortisman süreleri 
Binalar 50 yıl 
Mobilya ve ofis ekipmanları  3-10 yıl 
Araçlar 5 yıl 
Özel maliyetler Belli ise kira süresi, belli de�ilse 5 yıl 

Maddi duran varlıkların ta�ınan de�erlerinin gerçekle�meyece�ine yönelik olay veya de�i�ikliklerin 
meydana gelmesi durumunda herhangi bir de�er dü�üklü�ünün olup olmadı�ı incelenmektedir. Söz 
konusu göstergelerin bulunması ve ta�ınan de�erlerin gerçekle�ebilir de�eri a�ması durumunda ilgili 
aktifler gerçekle�ebilir de�erlerine indirgenmektedir. De�er dü�üklükleri konsolide gelir tablosuna 
yansıtılmaktadır. 

Maddi Duran Varlıkların Yeniden De�erlenmesi: 

31 Aralık 2007 tarihli mali tablolardan ba�layarak, Grup’un sahibi oldu�u önemli olmayanlar 
dı�ındaki gayrimenkulleri, ekspertiz raporları de�erlerine göre, yılsonları itibarıyla yeniden 
de�erlemeye tabi tutulmaktadır. 
 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
Bir i�letmenin satın alınmasına ba�lı olmadan elde edilen maddi olmayan duran varlıklar 31 Aralık 
2004 tarihine kadar süregelmi� olan enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi� maliyetlerinden birikmi� 
itfa payları dü�ülmü� olarak gösterilirler. 31 Aralık 2004 tarihinden sonra satın alınmı� maddi olmayan 
duran varlıklar, maliyet de�erlerinden itfa payları dü�ülerek ifade edilmi�lerdir. ��letme içinde 
yaratılan maddi olmayan duran varlıklar, geli�tirme giderleri hariç, aktifle�tirilmemekte ve olu�tu�u 
yılda gider kaydedilmektedir. Maddi olmayan duran varlıklar tahmin edilen kullanım ömrü üzerinden 
do�rusal yöntemle itfa edilirler. Maddi olmayan duran varlıklar ekonomik ömürleri olan 3 ila 15 yıl 
içinde itfa edilmektedir. 
Maddi olmayan duran varlıkların ta�ınan de�erlerinin gerçekle�meyece�ine yönelik olay veya 
de�i�ikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir de�er dü�üklü�ünün olup olmadı�ı 
incelenmektedir. Tespiti halinde de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı ayrılıp konsolide gelir tablosuna yansıtılır. 
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 2. KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 
 

Satı� Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar  

Bir duran varlık, ta�ınan de�erinin ba�lıca sürekli kullanım yoluyla de�il de, satı� yoluyla paraya 
çevrilecek olması durumunda satı� amacıyla elde tutulan duran varlık olarak sınıflanmaktadır.  

Bir duran varlık, satı� amacıyla elde tutulan duran varlık olarak sınıflandı�ı ya da satı� amacıyla elde 
tutulan duran varlık olarak sınıflanan bir grubun parçası oldu�u sürece, amortismana tabi tutulmaz ve 
ta�ınan de�eri ile satı� masrafları dü�ülmü� rayiç de�erinin dü�ük olanı üzerinden de�erlenir. 

Satı� amacıyla elde tutulan duran varlık olarak sınıflanması sona eren bir duran varlık, satı� amacıyla 
elde tutulan olarak sınıflanmadan önceki ta�ınan de�erinin, satı� amacıyla elde tutulan olarak 
sınıflanmadı�ı durumda tanınacak amortismana göre düzeltilmi�i ile daha sonraki satmama kararı 
tarihindeki geri kazanılabilir de�erinin dü�ük olanı üzerinden de�erlenir. 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların De�er Dü�üklü�ü 

Duran varlıkların ta�ıdıkları de�er üzerinden paraya çevrilemeyece�i durumlarda, duran varlıklarda de�er 
dü�üklü�ü olup olmadı�ına bakılır. Duran varlıkların ta�ıdıkları de�er, paraya çevrilebilecek tutarı 
a�tı�ında de�er dü�üklü�ü kar�ılık gideri konsolide gelir tablosunda yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, 
duran varlı�ın net satı� fiyatı ve kullanım de�erinden yüksek olanıdır. Kullanım de�eri, bir duran varlı�ın 
kullanımından ve ekonomik ömrü sonunda satılmasından elde edilmesi öngörülen gelecekteki nakit 
akımlarının �imdiki de�erini, net satı� fiyatı ise, satı� hasılatından satı� maliyetleri dü�üldükten sonra 
kalan tutarı yansıtmaktadır. Paraya çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir kıymet için, 
belirlenemiyorsa kıymetin dahil oldu�u nakit akımı sa�layan grup için tahmin edilir. Geçmi� dönemlerde 
ayrılan de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı artık geçerli de�ilse ya da daha dü�ük de�erde bir kar�ılık ayrılması 
gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir ve bu tutar konsolide gelir tablosuna yansıtılır. 

Finansal Araçların Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkartılması 
Grup, finansal varlık veya yükümlülüklerini ilgili finansal araç sözle�mesine taraf oldu�u takdirde 
konsolide bilançosuna yansıtmaktadır. Grup, finansal varlık veya finansal varlı�ın bir kısmını, söz 
konusu varlı�ın konu oldu�u sözle�meden do�an hakları üzerindeki kontrolünü kaybetti�i zaman, 
kayıttan çıkartmaktadır. Grup, finansal yükümlülükleri ise sözle�mede tanımlanan yükümlülü�ün 
ortadan kalkması, iptal olması veya zaman a�ımına u�raması durumunda kayıttan çıkartmaktadır. 

Grup, tüm ola�an finansal varlık alı� ve satı�ları i�lem tarihinde, bir ba�ka deyi�le alımı veya satımı 
gerçekle�tirece�ini taahhüt etti�i tarihte muhasebele�tirir. Ola�an alı� ve satı�lar, varlı�ın teslim 
süresinin genelde bir mevzuat veya piyasalardaki düzenlemelere göre belirlendi�i alı� ve satı�lardır. 

Grup, menkul de�erlerini dört farklı ba�lık altında sınıflandırmaktadır: 

(i) Gerçe�e uygun de�er farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar  

Grup’un esas itibarıyla yakın bir tarihte satmak amacıyla edinmi� oldu�u alım satım amaçlı elde 
tuttu�u finansal varlıklardan, türev ürünlerden ve ilk muhasebele�tirme sırasında Grup tarafından 
gerçe�e uygun de�er farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan finansal varlıklardan 
olu�maktadır.  

Bu menkul de�erler piyasada kısa dönemde olu�an fiyat ve benzeri dalgalanmalardan kar sa�lama 
amacıyla elde tutulan ve kısa dönemde kar sa�lamaya yönelik bir portföyün parçası olan varlıklardır.  
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2. KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 

Alım satım amaçlı menkul de�erler, ilk kayda almada söz konusu menkul de�erin alım tarihindeki 
rayiç bedelini yansıttı�ı kabul edilen, alım sırasında ortaya çıkan di�er masrafları da içerecek �ekilde, 
elde etme maliyeti ile de�erlenmektedir. 

Alım satım amaçlı menkul de�erler, alımı takiben rayiç de�erleriyle ta�ınırlar. Rayiç de�ere getirme 
esnasında olu�an kar veya zarar konsolide gelir tablosuna yansıtılır. 

Alım satım amaçlı menkul de�erlerden elde edilen faiz, faiz gelirlerine, alınan temettüler ise temettü 
gelirlerine kaydedilir. 

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla, Grup’un gerçe�e uygun de�er farkı kar veya zarara yansıtılan finansal 
varlıkları, alım satım amaçlı menkul de�erler ve türev finansal varlıklardan olu�makta olup, ilk 
muhasebele�tirme sırasında gerçe�e uygun de�er farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan 
finansal varlı�ı bulunmamaktadır. 

(ii) Krediler ve avanslar 

Krediler ve avanslar sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada i�lem 
görmeyen türev olmayan finansal varlıklardır. Kredi ve avanslar, GSD Holding ve ba�lı ortaklıklarının 
borçlulara para, hizmet ve mal sa�laması sonucu olu�an ve alım satıma konu etme niyetini 
bulundurmadı�ı alacaklarından olu�maktadır. Faktoring alacakları ve finansal kiralama alacakları da 
nitelik itibarıyla krediler ve avanslar sınıfına girmektedir.   

(iii) Vadeye kadar elde tutulacak menkul de�erler 

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve 
fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli ko�ulların 
sa�lanmı� oldu�u, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve “Krediler ve 
alacaklar” dı�ında kalan finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilk olarak 
elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben “Etkin faiz (iç verim) 
oranı yöntemi” kullanılarak “�skonto edilmi� bedeli” ile de�erlenmektedir. Vadeye kadar elde 
tutulacak finansal varlıklar ile ilgili faiz gelirleri gelir tablosunda yansıtılmaktadır. 

Grup’un önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul de�erler arasında sınıflandırdı�ı ancak, 
sınıflandırma esaslarına uyulmadı�ından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulamayacak 
finansal varlıkları bulunmamaktadır. 
  
(iv) Satılmaya hazır menkul de�erler 

Yukarıdaki üç grupta sınıflandırılmayan veya alım tarihinde satılmaya hazır olarak tanımlanan menkul 
kıymetler bu grup altında yer alır. Satılmaya hazır menkul de�erler ilk kayda almada söz konusu 
menkul de�erin alım tarihindeki rayiç bedelini yansıttı�ı kabul edilen, alım sırasında ortaya çıkan di�er 
masrafları da içerecek �ekilde, elde etme maliyeti ile de�erlenmektedir. Organize mali piyasalarda 
aktif olarak i�lem gören menkul kıymetlerin rayiç de�erleri bilanço tarihi itibarıyla menkul kıymetler 
borsasında yayınlanan piyasa alı� fiyatlarıyla belirlenir. Piyasa fiyatı olmayan yatırımlar için rayiç 
de�er, benzeri ba�ka bir yatırım aracının cari piyasa de�erine dayanılarak belirlenir veya yatırıma baz 
olan net aktif de�erin ileride yaratması beklenen nakit akımları baz alınarak hesaplanır. Rayiç de�erleri 
güvenilir olarak belirlenemeyen sermaye aracı niteli�indeki finansal varlıklar, maliyet bedelinden, 
varsa, de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı indirilerek yansıtılmaktadır. 
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2. KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 

 

Satılmaya hazır menkul de�erler alımı takiben rayiç de�erleriyle ta�ınırlar. Rayiç de�ere getirme 
esnasında olu�an kar veya zarar, bu menkul de�erler elden çıkarılana kadar özkaynak altında 
de�erleme karları hesabı altında izlenir. 

Satılmaya hazır menkul de�erlerden elde edilen faiz, faiz gelirlerine; alınan temettüler temettü 
gelirlerine ve ilgili kur farkları da kambiyo karı / zararına kaydedilir. 

 

Repo ve Ters Repo ��lemleri 

Grup, repo anla�maları çerçevesinde kısa vadeli olarak menkul de�erler satım ve geri alım i�lemleri 
gerçekle�tirmektedir. Repo anla�masıyla satılmı� olan menkul de�erler bilançoda izlenmeye devam 
edilmekte ve alım satım amaçlı veya satılmaya hazır menkul de�erler veya banka kaynaklı krediler ve 
avanslar gibi de�erlemeye tabi tutulmaktadır. Bu menkul de�erlerin satı�ı kar�ılı�ında elde edilen 
nakit, konsolide bilançonun pasifinde “Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar” içerisinde “Para 
Piyasası ��lemlerinden Borçlar” hesabına yansıtılmaktadır. Satı� ve alı� fiyatı arasındaki fark faiz 
gideri olarak kabul edilmi� ve repo anla�ması süresince tahakkuk esasına göre hesaplanarak kayıtlara 
yansıtılmı�tır. 

Grup’un kontrolü dı�ında oldu�undan, önceden belirlenmi� ileri bir tarihte yeniden satma taahhüdü ile 
satın alınan varlıklar (ters repo anla�ması) bilançoya yansıtılmamaktadır. Bu anla�malar çerçevesinde 
ödenen miktarlar, konsolide bilançonun aktifinde “Nakit ve Nakit Benzerleri” içerisinde “Para Piyasası 
��lemlerinden Alacaklar” hesabı içerisinde yer almaktadır. Menkul de�erlerin alı� ve satı� de�erleri 
arasında sözle�me ile belirlenen gelir, sözle�me süresince tahakkuk esasına göre hesaplanarak kayıtlara 
yansıtılmaktadır. 

Nakit Akım Tablosu 
Konsolide nakit akım tablosunun sunumu açısından, nakit ve nakit benzerleri, kasa ve bankalardaki 
nakit para ile orijinal vadesi 3 aydan kısa vadeli banka mevduatını, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası A� (“TCMB”), di�er mali kurulu�lar, para piyasasından alacakları ve nakde dönü�türülebilir, 
likiditesi yüksek di�er kısa vadeli yatırımları içermektedir. 

Mü�terilere Kullandırılan Krediler ve Avanslar 
Grup’un kendi kaynaklarından kredi kullanıcısına kaynak yaratması �eklinde kullandırılan krediler ve 
avanslar, kredi ve avanslar olarak sınıflandırılır ve iskonto edilmi� de�erinin üzerinden, özel ve genel 
kar�ılıkların dü�ülmesi suretiyle gösterilir. Yasal ücretler ve kesintiler gibi kar�ı taraf harcamaları 
i�lem maliyetinin bir parçası olarak de�erlendirilir.  

Tüm kredi ve avanslar, kredi kullanıcısına nakit olarak sunuldu�u anda kaydedilir. 

Kredi Zararları ve Finansal Kiralama Alacakları Kar�ılı�ı  
Verilen kredilerin de�erlendirilmesi sonucunda belirlenen toplam kredi risk kar�ılı�ı Grup’un garanti, 
taahhüt, kredi ve di�er alacak portföyündeki tahsil edilemeyecek alacaklarını kapsayacak �ekilde 
belirlenmektedir. E�er Grup, sözle�me �artlarına uygun olarak bütün alacaklarını vadelerinde tahsil 
edemeyece�ini öngörüyorsa, bu alacaklar tahsil imkanı sınırlı hale gelmi� (kayba u�ramı�) olarak 
kabul edilmekte ve takipteki krediler olarak sınıflanmaktadır. Kaybın tutarı, kredinin ta�ınan de�eri ile 
gelecekteki nakit akımının kredinin orijinal faiz oranı ile iskonto edilmesi neticesinde bulunan fark ya 
da e�er alacak teminatlandırılmı� ve nakde dönü�türülebilmesi muhtemel ise kredinin ta�ınan de�eri 
ile bu teminatın rayiç de�erinin farkıdır. 
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2. KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 

 
De�er dü�üklü�ü ve tahsil edilememe riski, bireysel olarak önemli olan her bir kredi için ayrı, bireysel 
bazda de�er dü�üklü�ü tespit edilmemi� ancak benzer kredi ve alacak portföyünün parçası olan 
krediler için toplam portföy bazında hesaplanır. 
 
Grup takipteki krediler için faiz ve kur farkı tahakkuk ettirmemekte ve bu kredilerin geri kazanılabilir 
de�erini alınan teminatın rayiç de�erine göre belirlemektedir. 
 
Alaca�ın ta�ınan de�eri, tahmini tahsil edilebilir tutarına de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı hesabı kullanılarak 
indirgenmektedir. Alaca�ın silinmesi, alaca�ın tamamının veya bir kısmının tahsil edilemeyece�inin 
öngörülmesi ya da mü�terinin aciz vesikasına ba�lanması durumunda gerçekle�mektedir. Kredinin 
silinmesiyle daha önce ayrılmı� olan kar�ılık terse döner ve kredinin tamamı aktiften dü�ülür. Önceki 
dönemlerde silinen bir kredinin tahsili durumunda ilgili tutarlar gelir olarak kaydedilir. 
 
E�er de�er dü�üklü�ü miktarı sonradan gerçekle�en bir olay sebebiyle azalırsa, serbest kalan kar�ılık 
miktarı kar�ılık gideri hesabında alacaklandırılır. Serbest kalan kar�ılık gelir olarak nitelendirilir ve 
kalan kar�ılık tutarı yeniden de�erlendirilir. 

Kiralama ��lemleri 

Finansal Kiralama (Kiraya Veren Taraf Olarak) 

Grup, finansal kiralamaya konu olan aktifi bu i�leme konu olan yatırıma e�it de�erde bir alacak olarak 
göstermektedir. Finansal gelir, net yatırım üzerinden sabit dönemsel getiri sa�layacak �ekilde 
yansıtılır.  

Finansal Kiralama (Kiracı Taraf Olarak) 
Grup’a kiralanan varlı�ın mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydaların devrini öngören finansal 
kiralamalar, finansal kiralamanın ba�langıç tarihinde, kiralamaya söz konusu olan varlı�ın rayiç de�eri 
ile kira ödemelerinin bugünkü de�erinden küçük olanı esas alınarak yansıtılmaktadır. Finansal kira 
ödemeleri, kira süresi boyunca her bir dönem için geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz 
oranı üretecek �ekilde finansal kiralama yükümlülü�ünden indirilecek tutar ve finansman gideri olarak 
ayrılmaktadır. Finansman giderleri, dönemler itibarıyla do�rudan konsolide gelir tablosuna 
yansıtılmaktadır. Aktifle�tirilen kiralanmı� varlıklar, varlı�ın tahmin edilen ömrü ve kira süresinden 
kısa olanı üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. 

Operasyonel Kiralama (Kiracı Taraf Olarak) 
Bir kıymetin kiralama i�leminde bütün riskler ve faydalar kiraya verene ait ise bu tip i�lemler 
operasyonel kiralama olarak sınıflandırılır. Operasyonel kiralamada kira ödemeleri, kira süresi 
boyunca e�it olarak giderle�tirilir. Kiraya veren tarafından kiracıya sa�lanan tüm faydalar kira giderini 
azaltıcı bir unsur olarak kira süresi boyunca kayıtlara do�rusal olarak yansıtılır. 
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2. KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 

Faktoring Alacakları, Faktoring Borçları ve De�er Dü�üklü�ü Kar�ılı�ı 
Faktoring alacakları, i�lem tarihindeki rayiç de�eri ifade eden, orijinal faktör edilmi� tutar ile 
kaydedilir ve müteakip olarak iskonto edilmi� de�erden kar�ılık giderleri dü�ülerek gösterilir. 
Faktoring borçları, faktör edilen tutardan, faktoring alacaklarına kar�ılık verilen avanslar, faiz ve 
faktoring komisyon gideri dü�ülerek kaydedilir ve müteakip olarak iskonto edilmi� de�erle ifade edilir. 
Bir alaca�ın defter de�erinin geri dönü�ünün mümkün olmadı�ı durumlarda, faktoring alacakları, 
de�er dü�üklü�ü için yeniden de�erlendirilir. Bir varlı�ın defter de�eri, elde edilebilir de�erini 
a�tı�ında, o döneme ait gelirler içinde, de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı ayrılır. Alaca�ın silinmesi, daha önce 
ayrılmı� kar�ılıkların ve alaca�ın anaparasının silinmesi suretiyle gerçekle�tirilir. Önceki dönemlerde 
silinen bir alaca�ın tahsili durumunda ilgili tutarlar gelir olarak kaydedilir. 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler  
 
Vergi gideri/(geliri) cari ve ertelenmi� vergi gözönüne alınarak net dönem karı ya da zararının 
belirlenmesinde kullanılan toplam bakiyeyi temsil etmektedir. 
 
Ertelenmi� vergi, bilanço yükümlülü�ü metodu ile, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada yansıtılan 
de�erleri ile vergi hesabına baz olan tutarlar arasındaki geçici farklılıkların vergi etkisi dikkate 
alınarak hesaplanmaktadır. Ertelenmi� vergi yükümlülü�ü, vergilendirilebilir kar etkisi olmayan 
i�lemler haricinde tüm geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır.  
 
Ertelenmi� vergi varlı�ı, ta�ınan ve kullanılmayan birikmi� zararlar ve her türlü indirilebilir geçici 
farklar üzerinden, ileride bu zararların indirilebilmesi için yeterli karın olu�masının mümkün 
görüldü�ü hallerde hesaplanır. 
 
Grup, her bilanço döneminde ertelenmi� vergi aktiflerini gözden geçirmekte ve ileriki yıllarda 
vergilendirilebilir gelirlerden dü�ülemeyece�i tespit edilen ertelenmi� vergi aktifini giderle�tirerek ters 
çevirmektedir. Ertelenmi� vergi varlık ve yükümlülükleri, ilgili varlı�ın gerçekle�ece�i veya 
yükümlülü�ün ifa edilece�i zamanlarda geçerli olaca�ı tahmin edilen bilanço tarihinde yasala�mı� 
veya yasala�mı� sayılan vergi oranları baz alınarak hesaplanır. 

Türev Finansal Araçlar 

Grup, yabancı para swapları, vadeli döviz i�lemleri, opsiyon ve futures i�lemlerini içeren türev 
araçlarıyla i�lemler gerçekle�tirmektedir. Grup’un risk yönetim politikası gere�i bu türev i�lemleri, 
etkin ekonomik risk dengeleme unsurları sayılmaktadır. Ancak, 39 No’lu Uluslararası Muhasebe 
Standardı “Finansal Araçlar” gere�ince bu i�lemler riskten korunma muhasebesi için yeterli 
görülmedi�inden, alım satım amaçlı türev i�lemler olarak muhasebele�tirilmektedir. Türev finansal 
araçlar, bilançoda ilk olarak i�lem tarihindeki rayiç de�erleri ile kayda alınır ve müteakip olarak da 
rayiç de�erle ifade edilir. Rayiç de�erler, mümkün oldu�u ölçüde organize bir borsada olu�an piyasa 
fiyatlarından, bu yoksa iskonto edilmi� nakit akımları ve opsiyon fiyatlama modellerinden uygun olanı 
ile belirlenir. Rayiç de�eri pozitif olan türevler aktif olarak, rayiç de�eri negatif olan türevler ise pasif 
olarak konsolide bilançoda ta�ınırlar. Riskten korunma muhasebesi için yeterli görülmeyen türevler 
için, rayiç de�erdeki de�i�ikliklerden kaynaklanan kazançlar ve zararlar do�rudan dönem kar ve 
zararına yansıtılmaktadır. 
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2. KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 

 
Emanetteki Varlıklar 

Grup tarafından mü�teriler adına di�er kurumlarda saklanan varlıklar, Grup’un mülkiyetinde olmadı�ı 
için konsolide finansal tablolarda yer almamaktadır. 

Ticari Alacaklar 
Ticari alacaklar, fatura üzerindeki bedeller üzerinden, iskonto edilmi� de�erlerinden gerçekle�ebilir 
�üpheli ticari alacaklar kar�ılı�ı sonrası de�erleriyle yansıtılmaktadır. �üpheli alacaklar için alaca�ın 
tahsil edilmesi artık olası de�ilse kar�ılık ayrılır. Tahsil edilmesi hiçbir �ekilde mümkün olmayan 
alacaklarda ise bu durum kesinle�ti�i zaman ilgili hesaplardan silinir. 

Mevduatlar ve Kullanılan Krediler 
Mevduatlar ve kullanılan krediler edinilen bedelin rayiç de�erinden i�lemle direkt ilgili masrafların 
dü�ülmesinden sonraki tutar ile kayıtlara alınır. �lk kayda alınmadan sonra, geri ödenmi� tutarlar 
dü�ülerek, etkin faiz metodu ile iskonto edilmi� tutarlardan ta�ınmaktadır. �skonto edilmi� tutar, i�lem 
tarihinde olu�an tüm indirim ve primler dikkate alınarak hesaplanır. �lgili pasif kayıttan çıkarıldı�ında 
veya de�er azalı�ına maruz kaldı�ında olu�an gelir ya da gider, konsolide gelir tablosuna yansıtılır.  

Borçlanma Maliyetleri 

Borçlanma maliyetleri olu�tukları zaman giderle�tirilir. 

Çalı�anlara Sa�lanan Faydalar 

(a) Tanımlanmı� Fayda Planı: 

Grup, mevcut i� kanunu gere�ince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile i�ten 
ayrılan veya istifa ve kötü davranı� dı�ındaki nedenlerle i�ine son verilen personele belirli miktarda 
kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Grup, ili�ikteki konsolide finansal tablolarda yer alan kıdem 
tazminatı kar�ılı�ını “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve Grup’un personel hizmet süresini 
tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmi� yıllarda kazandı�ı deneyimlerini 
baz alarak hesaplamı� ve bilanço tarihine iskonto etmi�tir. Hesaplanan tüm kazançlar ve zararlar 
konsolide gelir tablosuna yansıtılmı�tır.  

 (b) Tanımlanmı� Katkı Planı: 

Grup, çalı�anları adına Sosyal Sigortalar Kurumu’na (“Kurum”) yasa ile belirlenmi� tutarlarda katkı 
payı ödemek zorundadır. Grup’un ödemekte oldu�u katkı payı dı�ında, çalı�anlarına veya Kurum’a 
yapmak zorunda oldu�u ba�ka bir ödeme mecburiyeti yoktur. Bu primler, tahakkuk ettikleri dönemde 
personel giderlerine yansıtılmaktadır. 
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2. KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 
 

Kar�ılıklar, �arta Ba�lı Yükümlülükler ve Varlıklar  
(i) Kar�ılıklar 

Kar�ılıklar ancak Grup’un geçmi�ten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü�ü (yasal ya da 
yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle i�letmeye ekonomik çıkar sa�layan kaynakların elden 
çıkarılma olasılı�ı mevcut ise ve yükümlülü�ün tutarı güvenilir bir �ekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara 
alınır. Paranın zaman de�eri önem kazandı�ında kar�ılıklar ileride olu�ması muhtemel giderlerin 
bilanço tarihindeki indirgenmi� de�eriyle yansıtılır.  

ii) �arta Ba�lı Yükümlülükler ve Varlıklar 

�arta ba�lı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık ta�ımıyor ise 
konsolide finansal tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. �arta ba�lı varlıklar ise 
konsolide finansal tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek oldu�u takdirde 
dipnotlarda açıklanır. 

Ticari Borçlar 
Bütün borçlar alını� tarihinde, rayiç bedellerinden borcun kaynak maliyeti dü�ülerek bulunan maliyet 
bedel ile kayıtlara alınmı�lardır. 

�lk kayda alını� tarihinden sonra, borçlar izleyen dönemlerde etkin faiz oranı metodu kullanılarak 
iskonto edilmi� maliyetleri üzerinden de�erlenir. �skonto edilmi� maliyet, piyasaya çıkarma 
maliyetleri, iskontolar ve primler göz önünde bulundurularak hesaplanır. 

Borçlarla ilgili yükümlülükler gerçekle�tikçe, bu borçlarla ilgili kazanç veya zararlar net kar veya zarar 
içerisinde gösterilir. 

Gelir ve Giderlerin Muhasebele�tirilmesi 

Faiz gelir ve giderleri, tahakkuk esasına göre etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebele�tirilir. 
Krediler vadesi dolduktan sonra 90 gün içinde tahsil edilemezlerse faiz geliri hesaplaması durdurulur 
ve tahsil edilene kadar gelir olarak kayıtlara yansıtılmaz. Faiz gelirleri sabit getirili menkul kıymetler, 
satılmaya hazır menkul kıymetler ve vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler üzerinden 
kazanılan kupon ödemelerini ve hazine bonolarının reeskont gelirlerini de içermektedir. 

Faktoring komisyonları, faktoring mü�terilerinden temlik edilen alacaklar üzerinden, verilen hizmet ve 
tahsilat masraflarını kar�ılamak amacıyla faktoring i�lemi ba�ında fatura edilen tutarı temsil 
etmektedir. Faktoring komisyon geliri, tahakkuk esasına göre muhasebele�tirilmektedir. 

Finansal kiralama i�lemlerine ili�kin gelir ve giderlerin muhasebele�tirilmesi, Uygulanan Muhasebe 
Politikaları’nın Kiralama ��lemleri ba�lıklı bölümünde belirtilmi�tir. 

Satı� geliri, maliyete ili�kin risk ve getirilerin transferinin tamamlandı�ı ve gelir miktarı güvenilir bir 
�ekilde ölçülebildi�i zaman kaydedilmektedir. Hizmetlerden elde edilen gelir güvenilir bir �ekilde 
ölçülebildi�i zaman hizmetin tamamlanma derecesi dikkate alınarak muhasebele�tirilir. Sonucun 
güvenilir bir �ekilde ölçülemedi�i durumda gelir, bu gelirle ili�kilendirilebilecek gerçekle�en 
giderlerin miktarı kadar yansıtılır. 
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2. KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 

 
Hisse Ba�ına Kazanç 

Hisse ba�ına kazanç, hissedarlara da�ıtılabilecek net dönem karının dönem içindeki hisselerin a�ırlıklı 
ortalama sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Dönem içerisinde veya finansal tablolar yayınlanmadan 
önce içsel kaynaklardan sermaye artırımı yapılması halinde, hisse adedinin a�ırlıklı ortalaması 
hesaplanırken yeni bulunan de�erin dönem ba�ı itibarıyla da geçerli oldu�u kabul edilir. 

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

Grup’un bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar 
(düzeltme gerektiren olaylar) konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen 
olaylar belli bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır. 

�li�kili Taraflar 

�li�ikteki konsolide finansal tablolar açısından, Grup’un ortakları, üst düzey yöneticileri, bunlar ve 
bunların aile fertleri tarafından kontrol edilen ya da onlarla ili�kili olan �irketler ve Grup’un konsolide 
edilmeyen ba�lı ortaklıkları “ili�kili taraf” olarak kabul edilmi�tir. 

Bölümlere Göre Raporlama  
Bir faaliyet bölümü, di�er faaliyet bölümlerinden farklı risk ve getirilere sahip ürün ve hizmetleri 
sa�layan varlıklar ve faaliyetler grubudur. Bir co�rafi bölüm ise belirli bir ekonomik çevrede, di�er 
ekonomik çevrelerde faaliyet gösteren bölümlerden farklı risk ve getirilere sahip ürün ve hizmetler 
sa�lamak için olu�turulan bölümdür. �irket, faaliyet bölümleri bazında raporlama yapmaktadır. 
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3. ��LETME B�RLE�MELER� 

Yoktur.  

4. �� ORTAKLIKLARI 
Yoktur.  
 

5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
Faaliyet bölüm bilgisi, a�a�ıda belirtilen faaliyet bölümlemeleri bazında hazırlanmaktadır. Grup, 
faaliyetlerini a�ırlıklı olarak Türkiye’de yürütmekte oldu�undan, co�rafi bölgeler itibarıyla raporlama 
verilmemi�tir.  
 
 

 
 

Cari Dönem : Banka 
Finansal 

Kiralama Faktoring 

Aracılı 
Dı� 

Ticaret 
 

Holding 

Bölüm-
lerarası 

elemeler Grup 
        

SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER        
Hizmet Gelirleri/Giderleri, net 6.270  -  (35) 121  -  (29) 6.327  
Faiz Gelirleri/Giderleri, net 37.165  2.228  2.688  897  (21) -  42.957  
Finans Sektörü Faal.Kar�.(Gid.)/Gel.,net (13.154) (182) (807) -  -  -  (14.143) 
Kambiyo Karı/(Zararı), net 2.215  494  41  (10) (320) 2  2.422  
Sermaye Piyasa ��lemleri Karı, net 5.759  1  -  -  (20) -  5.740  
Esas Faal.den Di�er Gel./(Gid.) (net) 285  155  587  3  515  (392) 1.153  
Finans Sektörü Faal. Brüt Kar/(Zarar) 38.540  2.696  2.474  1.011  154  (419) 44.456  
BRÜT KAR 38.540  2.696  2.474  1.011  154  (419) 44.456  
Genel Yönetim Giderleri (-) (28.903) (839) (1.456) (457) (889) 421  (32.123) 
Di�er Faaliyet Gelirleri 303  15  83  -  7  -  408  

Di�er Faaliyet Giderleri (-) (1.267) -  -  -  -  -  (1.267) 
FAAL�YET KARI/(ZARARI) 8.673  1.872  1.101  554  (728) 2  11.474  
Vergi Gideri (1.575) -  (244) (114) -  -  (1.933) 
DÖNEM KARI/(ZARARI) 7.098  1.872  857  440  (728) 2  9.541  
Dönem Karının Da�ılımı        
Azınlık Payları 1.518  823  93  -  -  (442) 1.992  
Ana Ortaklık Payları 5.580  1.049  764  440  (728) 444  7.549  
D��ER KAPSAMLI GEL�R        
Duran varlıklar de�er artı� fonundaki de�i�im 131  -  -  -  -  -  131  
Finansal varlıklar de�er artı� fonundaki de�i�im 2.224  -  -  -  -  -  2.224  
Yabancı para çevrim farklarındaki de�i�im (99) -  -  -  -  -  (99) 
D��ER KAPSAMLI GEL�R (VERG� SONRASI) 2.256  -  -  -  -  -  2.256  
TOPLAM KAPSAMLI GEL�R 9.354  1.872  857  440  (728) 2  11.797  
Toplam Kapsamlı Gelirin Da�ılımı        
Azınlık Payları 2.071  823  93  - - (442) 2.545  
Ana Ortaklık Payları 7.283  1.049  764  440  (728) 444  9.252  
        
TOPLAM VARLIKLAR 2.625.635  83.389  56.951  32.915  4.646  (79.671) 2.723.865  
        
TOPLAM KAYNAKLAR 2.112.736  43.586  29.536  17.719  8.902  (79.673) 2.132.806  
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5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 

 
Gelir tablosu kalemleri 1 Ocak 2008-31 Mart 2008 ara önemi, bilanço kalemleri 31 Aralık 2008 
tarihi itibariyla: 
 

 
 

Önceki dönem : Banka 
Finansal 

Kiralama Faktoring 

Aracılı 
Dı� 

Ticaret 
 

Holding 

Bölüm-
lerarası 

elemeler Grup 
        

SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER        
Hizmet Gelirleri/Giderleri, net 7.353  -  -  110  -  (41) 7.422  
Faiz Gelirleri/Giderleri, net 36.164  2.135  2.974  1.030  (106) -  42.197  
Finans Sektörü Faal.Kar�.(Gid.)/Gel.,net (5.663) (4) 11  -  -  -  (5.656) 
Kambiyo Karı/(Zararı), net 3.212  297  (100) 1  (195) -  3.215  
Sermaye Piyasa ��lemleri Karı, net 1.110  -  -  -  (214) -  896  
Esas Faal.den Di�er Gel./(Gid.) (net) (847) 64  468  7  322  (341) (327) 
Finans Sektörü Faal. Brüt Kar/(Zarar) 41.329  2.492  3.353  1.148  (193) (382) 47.747  
BRÜT KAR 41.329  2.492  3.353  1.148  (193) (382) 47.747  
Genel Yönetim Giderleri (-) (31.889) (1.130) (1.659) (798) (832) 382  (35.926) 
Di�er Faaliyet Gelirleri 19  -  -  14  -  -  33  

Di�er Faaliyet Giderleri (-) (48) -  -  -  -  -  (48) 
FAAL�YET KARI/(ZARARI) 9.411  1.362  1.694  364  (1.025) -  11.806  
Vergi Gideri (2.268) -  (370) (78) -  -  (2.716) 
DÖNEM KARI/(ZARARI) 7.143  1.362  1.324  286  (1.025) -  9.090  
Dönem Karının Da�ılımı        
Azınlık Payları 1.278  599  145  -  -  309  2.331  
Ana Ortaklık Payları 5.865  763  1.179  286  (1.025) (309) 6.759  
D��ER KAPSAMLI GEL�R        
Duran varlıklar de�er artı� fonundaki de�i�im -  -  -  -  -  -  -  
Finansal varlıklar de�er artı� fonundaki de�i�im (3.351) -  -  -  -  -  (3.351) 
Yabancı para çevrim farklarındaki de�i�im 90  -  -  -  -  -  90  
D��ER KAPSAMLI GEL�R (VERG� SONRASI) (3.261) -  -  -  -  -  (3.261) 
TOPLAM KAPSAMLI GEL�R 3.882  1.362  1.324  286  (1.025) -  5.829  
Toplam Kapsamlı Gelirin Da�ılımı        
Azınlık Payları 479  599  145  - - 309  1.532 
Ana Ortaklık Payları 3.403  763  1.179  286  (1.025) (309) 4.297  
        
TOPLAM VARLIKLAR 3.009.261  87.449  34.368  37.660  5.455  (75.973) 3.098.220  
        
TOPLAM KAYNAKLAR 2.505.716  49.518  7.810  22.904  8.983  (75.973) 2.518.958  

 
 



GSD HOLD�NG ANON�M ��RKET�  
31 MART 2009 TAR�H� �T�BARIYLA 
KONSOL�DE MAL� TABLOLARA �L��K�N D�PNOTLAR 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (Bin TL)) 

(24)  

 
6. NAK�T VE NAK�T BENZERLER� 

 
Bilançodaki nakit ve nakit benzerleri: 

 
 31 Mart 

2009 
31 Aralık  

2008 
   
Nakit de�erler 19.703 21.009 
TCMB  129.229 67.091 
Nakit de�erler ve Merkez Bankası bakiyeleri 148.932 88.100 
   
Bankalar ve di�er mali kurulu�lar 302.638 240.313 
   
Para piyasası i�lemlerinden alacaklar 210.061 369.154 
   
Zorunlu kar�ılıklar 71.806 69.352 
   
Bilançodaki nakit ve nakit benzerleri 733.437 766.919 

 
TCMB mevzuatı uyarınca bankalar, belirli pasif hesaplarının belli oranlarında kar�ılık ayırmak ve bu 
kar�ılıkları TCMB’ye mevduat olarak yatırmak zorunlulu�undadır. 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla 
geçerli olan zorunlu kar�ılık oranları TL ve yabancı para yükümlülükler için sırasıyla %6 ve %9'dur 
(31 Aralık 2008 : %6 ve %9). 

Bankalar ve di�er mali kurulu�lar ve para piyasası i�lemlerinden alacaklarda bulunan tutarın tamamına 
yakını vadesiz ve gecelik plasmanlardan olu�maktadır. 
 
Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzerleri: 

 
31 Mart 

2009 
31 Mart 

2008 
   
Nakit de�erler ve TCMB bakiyeleri 148.932 116.110 
Bankalar ve di�er mali kurulu�lar 302.638 153.469 
Para piyasası i�lemlerinden alacaklar 210.061 - 
Zorunlu kar�ılıklar 71.806 124.345 
Bilançodaki nakit ve nakit benzerleri 733.437 393.924 
   
Eksi: Zorunlu kar�ılıklar (71.806) (124.345) 
Eksi: Faiz gelir reeskontları (1.400) (1.803) 
Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 660.231 267.776 

 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi, likidite ve piyasa risklerine ili�kin analiz, 38 nolu 
Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi notunun ilgili kısımlarında verilmi�tir.  
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7. F�NANSAL YATIRIMLAR 

 
a) Alım satım amaçlı menkul de�erler 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
  

Tutar 
Faiz oranı  

(%) 
 

Tutar 
Faiz oranı  

(%) 
Tahviller ve bonolar  
Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri (TL) 2.693 10,47-14,82 2.284 16,45-17,30 
Türkiye Cumhuriyeti hazine bonoları (TL) 10 11,60-11,98 83 16,70-16,92 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen Eurobondlar 308 4,58-9,13 286 5,85-8,81 
Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri (YP) 96 3,23 86 2,83-5,56 
 3.107  2.739  
     
Di�er     
Hisse Senetleri  25 - - - 
Yatırım Fonları 799 - 677 - 
 824  677  
     

Toplam  3.931  3.416  

b) Satılmaya hazır menkul de�erler 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
  

Tutar 
Faiz oranı  

(%) 
 

Tutar 
Faiz oranı  

(%) 
Tahviller ve bonolar   
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tahvilleri (TL) 192.352 11,36-19,67  1.882 18,84-23,14 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen Eurobondlar 9.717 8,07  8.899 7,51 
Özel Sektör Tahvilleri (YP) 12.975 7,43 11.918 8,84 
 215.044   22.699  
     
Di�er     
Hisse Senetleri 312 - 279 - 
 312  279  
     
Toplam  215.356  22.978  

 

c) Vadeye kadar elde tutulacak menkul de�erler 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
  

Tutar 
Faiz oranı  

(%) 
 

Tutar 
Faiz oranı  

(%) 
Tahviller ve bonolar    
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tahvilleri (TL) - - 364.068 17,87-21,00 
Toplam  -  364.068  
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7. F�NANSAL YATIRIMLAR (devamı) 
 
Grup, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak olarak sınıflandırdı�ı 364.068 TL 
tutarındaki menkul de�erlerin önemli bir kısmını 2009 yılı içerisinde vadesinden önce elinden 
çıkarmı�tır. Bu sebeple 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren iki yıl boyunca finansal varlıklarını vadeye 
kadar elde tutulacak olarak sınıflandıramayacaktır. 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla söz konusu 
sınıflamaya konu edilen menkul de�erlerin bilanço de�eri 189.532 TL’dir. 
 
d) Teminat olarak verilen menkul de�erler 
 
31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla, TCMB’de yasal yükümlülükler sebebiyle ve 
�stanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası A.�.'de hisse senedi alım satım ve 
bankalararası para piyasası i�lem teminatı olarak tutulan devlet tahvili ve hazine bonolarının ta�ınan ve 
nominal de�erleri a�a�ıda verilmektedir.  
 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 

Teminat olarak verilen menkul de�erler 
Ta�ınan 

De�er 
Nominal 

 De�er 
Ta�ınan 

De�er 
Nominal 

De�er 
Alım satım amaçlı menkul de�erler 470 500 444 500 
Satılmaya hazır menkul de�erler 15.801 15.955 8.898 9.074 
Vadeye kadar elde tutulacak menkul de�erler - - 3.801 3.892 
Toplam 16.271 16.455 13.143 13.466 

 
e) Alım satım amaçlı türev finansal araçlar 
 
Grup, faaliyet konusu gere�i finansal enstrümanlar içeren çe�itli i�lemler gerçekle�tirmektedir. Türev 
finansal araçlar iki taraf arasında yapılan finansal bir sözle�me olup, ödemelerin finansal araç ile ilgili faiz 
oranında, mal bedelinde, döviz kurunda, oran endeksinde veya benzer bir de�i�kende meydana gelen 
de�i�ikli�e ba�ımlı oldu�u bir finansal aracı ifade eder. Türev finansal araçlar vadeli döviz alım satımı, 
swap, futures, opsiyon ve kredi risk takasını içermektedir. 

A�a�ıdaki tablo türev finansal araçlardan kaynaklanan varlık ve yükümlülükleri ve nominal tutarların vade 
analizini göstermektedir. Nominal tutar türev finansal aracın ba�lı oldu�u varlı�ın faiz oranını, döviz kurunu 
veya endeksini ve türev finansal araçların de�erindeki de�i�imin ölçülmesine baz olan tutarı ifade eder. 
Nominal de�er yıl sonunda açık olan i�lem toplamını gösterir, piyasa ve kredi riskinin göstergesi de�ildir. 
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7. F�NANSAL YATIRIMLAR (devamı) 
 
Türev finansal araçların vadede ödenecek tutarlarının bilanço tarihinden sözle�me uyarınca vade 
tarihlerine kadar kalan vadelerine göre da�ılımı: 

 

 

 

 31 Mart 2009 
 

Varlık 
defter 
de�eri 
 (Rayiç 
De�er) 

Yüküm-
lülük 
defter 
de�eri 
(Rayiç 
De�er) 

Sözle�me 
uyarınca 

nakit 
 giri�ler/ 
çıkı�lar 
toplamı 

 
1 aya 
kadar 

 
 

1 – 3 ay 

 
 

3 – 6 ay 
6 ay–1 

yıl 1 - 5 yıl 
5 yıldan 

uzun 
Alım-satım amaçlı türev finansal araçlar 
Türev para alım ve satım i�lemleri 
Vadeli döviz alım i�lemleri 390 327 140.316 132.658 7.658 - - - - 
Vadeli döviz satım i�lemleri 277 322 (140.208)   (132.572) (7.636) - - - - 
Swap para alım i�lemleri 263 1.894 277.262 277.262 - - - - - 
Swap para satım i�lemleri 232 1.105 (279.963)  (279.963) - - - - - 
Opsiyon para alım i�lemleri 58 5 40.996 39.076 962 958 - - - 
Opsiyon para satım i�lemleri - 63 (40.908)  (38.988)  (962) (958) - - - 
Türev nakit giri�leri 711  2.226  458.574  448.996  8.620  958  - - - 
Türev nakit çıkı�ları 509  1.490  (461.079) (451.523) (8.598) (958) - - - 
Di�er türev finansal araçlar 
Kredi risk takası - 3.594 135.040 - - - - 135.040 - 
Toplam 1.220 7.310 132.535 (2.527) 22    - 135.040 - 

 31 Aralık 2008 
 

Varlık 
defter 
de�eri 
 (Rayiç 
De�er) 

Yüküm-
lülük 
defter 
de�eri 
(Rayiç 
De�er) 

Sözle�me 
uyarınca 

nakit 
 giri�ler/ 
çıkı�lar 
toplamı 

 
1 aya 
kadar 

 
 

1 – 3 ay 

 
 

3 – 6 ay 
6 ay–1 

yıl 1 - 5 yıl 
5 yıldan 

uzun 
Alım-satım amaçlı türev finansal araçlar 
Türev para alım ve satım i�lemleri 
Vadeli döviz alım i�lemleri 2.431 3.782 268.592 146.125 114.246 8.221          -          -  
Vadeli döviz satım i�lemleri 4.177 1.461 (270.475) (148.204) (114.168) (8.103)          -          -  
Swap para alım i�lemleri 46 3.850 251.047 222.152 25.794 3.101          -          -  
Swap para satım i�lemleri 855 208 (254.911) (224.548) (27.152) (3.211)          -          -  
Opsiyon para alım i�lemleri 113 - 20.914 14.905 6.009 -          -          -  
Opsiyon para satım i�lemleri - 130 (20.913) (14.903) (6.010) -          -          -  
Türev nakit giri�leri  2.590   7.632   540.553   383.182   146.049   11.322           -          -  
Türev nakit çıkı�ları  5.032   1.799   (546.299)  (387.655)  (147.330)  (11.314)          -          -  
Di�er türev finansal araçlar 
Kredi risk takası          - 3.612 120.984 -          -          -          - 120.984  
Toplam 7.622  13.043   115.238   (4.473)  (1.281) 8  -  120.984   
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7. F�NANSAL YATIRIMLAR (devamı) 

f) Konsolide edilmeyen ba�lı ortaklıklar ve di�er finansal yatırımlar 
31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla maliyet de�erleriyle ta�ınan ve konsolidasyona dahil 
edilmeyen ba�lı ortaklıklar ve di�er finansal yatırımlar a�a�ıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
   
GSD E�itim Vakfı 377 377 
Tekstil Bili�im Hizmetleri ve Ticaret A.�. 54 55 
GSD Reklam ve Halkla �li�kiler Hizmetleri A.�. 105 105 
Geli�en ��letmeler Piyasaları A.�. 50 50 
GSD Gayrimenkul Yatırım ve Geli�tirme A.�. 20 20 
GSD Plan Proje Etüd A.�.  20 20 
Di�er 5 5 
Toplam 631 632 

 
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi, likidite ve piyasa risklerine ili�kin analiz, 38 nolu 
Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi notunun ilgili kısımlarında verilmi�tir. 
 

8. F�NANSAL BORÇLAR 
 
Grup’un 12 No’lu notta açıklanan finans sektörü faaliyetlerinden borçları dı�ında finansal borçları 
bulunmamaktadır. 

 
9. D��ER F�NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

 
Konsolide bilançoda Di�er Finansal Yükümlülükler altında sınıflanan Alım Satım Amaçlı Türev 
Finansal Yükümlülükler’e ili�kin açıklamalar, 7 no’lu Finansal Yatırımlar notunun “Alım satım amaçlı 
türev finansal araçlar” kısmında Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar’a ili�kin açıklamalar ile 
birlikte verilmi�tir. 
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10. T�CAR� ALACAK VE BORÇLAR 

a) Kısa vadeli ticari alacaklar 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
   
Aracılı ihracat alacakları 2.038 2.089 
Di�er  2 8 
�üpheli ticari alacak kar�ılı�ı  (1.967) (1.986) 
Toplam 73 111 

�üpheli ticari alacak kar�ılı�ı hareketleri: 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
   
Dönem ba�ı kar�ılık tutarı 1.986 1.821 
Dönem içinde ayrılan �üpheli alacak kar�ılı�ı - 165 
Tahsilat (19) - 
Dönem içinde ayrılan net kar�ılık (19) 165 
Dönem içinde aktiften silinen ticari alacaklar - - 
Dönem sonu kar�ılık tutarı 1.967 1.986 

 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi, likidite ve piyasa risklerine ili�kin analiz, 38 nolu 
Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi notunun ilgili kısımlarında verilmi�tir. 
 

b) Ticari borçlar 

Kısa vadeli ticari borçlar 
 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
   
Aracılı ihracat borçları 13.820 7.711 
Di�er ticari borçlar 270 468 
Toplam 14.090 8.179 

 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan likidite ve piyasa risklerine ili�kin analiz, 38 nolu 
Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi notunun ilgili kısımlarında verilmi�tir. 
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11. D��ER ALACAK VE BORÇLAR 
 

Di�er Alacaklar 
 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
   
�ade alınacak KDV 14.285 9.334 
Di�er 1 1 
Toplam 14.286 9.335 

 
31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008  tarihleri itibarıyla di�er borçlar bulunmamaktadır.  
 
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi, likidite ve piyasa risklerine ili�kin analiz, 38 nolu 
Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi notunun ilgili kısımlarında verilmi�tir. 
 

12. F�NANS SEKTÖRÜ FAAL�YETLER�NDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 
F�NANS SEKTÖRÜ FAAL�YETLER�NDEN ALACAKLAR 
 
a) Krediler ve Avanslar 

  
 31 Mart 2009 

 Tutar Faiz oranı (%) 
  

TL 
Yabancı 

Para 
Dövize  

Endeksli 
 

TL 
Yabancı 

Para 
Dövize 

Endeksli 
 
Kurumsal krediler 625.795 263.242 295.711 12,45-67,33 3,59-11,00 4,50-15,86 
Tüketici kredileri 145.047 - 34.630 11,22-31,68   4,53-14,71 
Kredi kartları 38.672 349 - 59,36   
Toplam 809.514 263.591 330.341    
       
Takipteki krediler 79.990 - -       
Muhtemel kredi zararları kar�ılı�ı (44.548) - -       
Toplam 844.956 263.591 330.341       
 
 31 Aralık 2008 

 Tutar Faiz oranı (%) 
  

TL 
Yabancı 

Para 
Dövize  

Endeksli 
 

TL 
Yabancı 

Para 
Dövize 

Endeksli 
 
Kurumsal krediler 703.517 292.209 356.446 15,10-63,20 2,40-16,60 5,00-15,00 
Tüketici kredileri 164.425 - 35.819 11,20-31,70 -  4,50-12,00 
Kredi kartları 42.351 395 - 67,50 2,50 -  
Toplam 910.293 292.604 392.265    
       
Takipteki krediler 59.512 - -       
Muhtemel kredi zararları kar�ılı�ı (31.494) - -       
Toplam 938.311 292.604 392.265       
 

 



GSD HOLD�NG ANON�M ��RKET�  
31 MART 2009 TAR�H� �T�BARIYLA 
KONSOL�DE MAL� TABLOLARA �L��K�N D�PNOTLAR 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (Bin TL)) 

(31)  

 
12. F�NANS SEKTÖRÜ FAAL�YETLER�NDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) 

 

Muhtemel kredi zararları kar�ılı�ı hareket tablosu: 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
   
Dönem ba�ı kar�ılık tutarı 31.494 29.211 
Tahsilat (1.662) (2.320) 
Dönem içinde ayrılan muhtemel zararlar kar�ılı�ı 14.716 43.007 
Dönem içinde ayrılan net kar�ılık 13.054 40.687 
Dönem içinde aktiften silinen krediler - (38.404) 
Dönem sonu kar�ılık tutarı 44.548 31.494 

 

31 Mart 2009 tarihi itibarıyla, kredi ve avansların 424.065 TL (31 Aralık 2008: 481.703 TL) tutarındaki 
kısmı de�i�ken faizli, geri kalan tutarı sabit faizlidir. 

Grup, takipteki krediler için faiz tahakkuk ettirmemektedir. 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla, faiz tahakkuk 
ettirilmemi� kredi tutarı 79.990 TL’dir (31 Aralık 2008: 59.512 TL). 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi, likidite ve piyasa risklerine ili�kin analiz, 38 nolu 
Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi notunun ilgili kısımlarında verilmi�tir. 

 
b) Faktoring Alacakları ve Borçları 
 

 31 Mart 2009 
 Tutar Faiz oranı (%) 

 TL  Yabancı Para TL Yabancı Para 
     
Faktoring alacakları 54.126 11 %15-%42 %9,81 
�üpheli faktoring alacakları 2.649 -   
     
Toplam faktoring alacakları 56.775 11   
     
Eksi: �üpheli faktoring alacakları kar�ılı�ı (2.649) -     
     
Net faktoring alacakları 54.126 11    
     
Faktoring borçları (200) (23)     
     
Kullanımdaki fonlar, net 53.926 (12)     
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12. F�NANS SEKTÖRÜ FAAL�YETLER�NDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) 

 
 

 31 Aralık 2008 
 Tutar Faiz oranı (%) 

 TL  Yabancı Para TL Yabancı Para 
     
Faktoring alacakları 28.295 3.795 %18-%41 %5,95-%13,80 
�üpheli faktoring alacakları 1.842 -   
     
Toplam faktoring alacakları 30.137 3.795   
     
Eksi: �üpheli faktoring alacakları kar�ılı�ı (1.842) -     
     
Net faktoring alacakları 28.295 3.795    
     
Faktoring borçları (312) (42)     
     
Kullanımdaki fonlar, net 27.983 3.753     

 
 
�üpheli faktoring alacakları kar�ılı�ı hareket tablosu: 
 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
   
Dönem ba�ı kar�ılık tutarı 1.842 1.508 
Tahsilat (17) (18) 
Dönem içinde ayrılan kar�ılık 824 372 
Dönem içinde ayrılan net kar�ılık             807              354 
Dönem içinde aktiften silinen faktoring alacakları - (20) 
Dönem sonu kar�ılık tutarı 2.649 1.842 

 
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi, likidite ve piyasa risklerine ili�kin analiz, 38 nolu 
Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi notunun ilgili kısımlarında verilmi�tir. 
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12. F�NANS SEKTÖRÜ FAAL�YETLER�NDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) 

 
c) Finansal Kiralama Alacakları  
 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
Faturalanmı� finansal kiralama alacakları 1.378 1.258 
1 yıldan kısa 46.203 50.857 
1-5 yıl arası 42.889 46.539 
Finansal kiralama alacakları, brüt 90.470 98.654 
   
Eksi: Kazanılmamı� faiz geliri (12.999) (15.606) 
Eksi: �üpheli finansal kiralama alacakları kar�ılı�ı (1.461) (1.279) 
Eksi: Faturalanmı� �üpheli finansal kiralama alacakları kar�ılı�ı (723) (723) 
     
Finansal kiralama alacakları, net 75.287 81.046 

Net finansal kiralama alacaklarının vade da�ılımı: 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
Faturalanmı� finansal kiralama alacakları 1.378 1.258 
1 yıldan kısa 35.305 38.615 
1-5 yıl arası 38.604 41.173 
Finansal kiralama alacakları, net 75.287 81.046 

31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008  tarihleri itibarıyla finansal kiralama sözle�meleri sabit faizli olup, 31 
Mart 2009 tarihi itibarıyla yabancı para finansal kiralama alacaklarının etkin faiz oranı ABD Doları 
için %10.17, Avro için %9.54, �sviçre Frangı için %8.07 ve TL için %28.68’dir (31 Aralık 2008: ABD 
Doları için %9,05, Avro için %9,93, �sviçre Frangı için %8,07 ve TL için %28,44'dür).   

�üpheli finansal kiralama alacakları kar�ılı�ı hareket tablosu: 
 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
Dönem ba�ı kar�ılık tutarı 1.279 1.099 
Dönem içinde ayrılan �üpheli alacaklar kar�ılı�ı 182 200 
Tahsilat - (20) 
Dönem içinde ayrılan net kar�ılık 182 180 
Dönem sonu kar�ılık tutarı 1.461 1.279 

 
�üpheli faturalanmı� finansal kiralama alacakları kar�ılı�ı hareket tablosu: 
 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
Dönem ba�ı kar�ılık tutarı 723 723 
Dönem içinde ayrılan �üpheli alacaklar kar�ılı�ı - - 
Tahsilat - - 
Dönem içinde ayrılan net kar�ılık - - 
Dönem sonu kar�ılık tutarı 723 723 
   

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi, likidite ve piyasa risklerine ili�kin analiz, 38 nolu 
Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi notunun ilgili kısımlarında verilmi�tir. 
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12. F�NANS SEKTÖRÜ FAAL�YETLER�NDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) 

 
F�NANS SEKTÖRÜ FAAL�YETLER�NDEN BORÇLAR 

a) Alınan krediler 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
 Tutar Faiz Oranı (%) Tutar Faiz Oranı (%) 
  

TL 
Yabancı 

Para 
 

TL 
Yabancı  

Para 
 

TL 
Yabancı 

Para 
 

TL 
Yabancı 

Para 
         
Kısa vadeli 24.898 533.133   37.076 559.585 
Sabit faiz 17.436 101.221 12,50-18,27 1,82-6,86 37.076 185.823 13,42-18,92 1,82-6,86 
De�i�ken faiz 7.462 431.912 13,43-18,82 1,88-6,78 - 373.762 -  2,72 -7,80 
Orta/Uzun vadeli - 142.383    152.449     
Sabit faiz - 32.826  1,60-10,50 - 33.085 -  3,36-10,50 
De�i�ken faiz - 109.557  1,78-5,22 - 119.364 -  1,99-5,21 
 24.898 675.516 37.076 712.034   

Orta ve uzun vadeli kredilerin geri ödemeleri a�a�ıdaki gibidir: 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
 Sabit faizli De�i�ken faizli Sabit faizli De�i�ken faizli 

     
1 yıla kadar 32.826 2.528 33.085    5.482 
2 yıla kadar - 36.445 - 52.014 
3 yıla kadar - 70.584 - 61.868 
4 yıla kadar -   - -   - 
 32.826 109.557 33.085 119.364 

b) Bankalar mevduatı 
31 Mart 2009 31 Aralık 2008 

Tutar Faiz oranı (%) Tutar Faiz oranı (%) 
 

    TL 
Yabancı 

Para 
 

TL 
Yabancı 

Para 
 

TL 
Yabancı 

Para 
 

TL 
Yabancı 

Para 
         
Vadesiz 5 1 - - 5 - - - 
Vadeli - - - - - - - - 
 5 1   5 -   

 
c) Mü�teri mevduatı 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
 Tutar Faiz oranı (%) Tutar Faiz oranı (%) 
  

TL 
Yabancı  

Para 
 

TL 
Yabancı  

Para 
 

TL 
Yabancı  

Para 
 

TL 
Yabancı  

Para 
         
Tasarruf         
Vadesiz 6.467 16.110     6.153 14.189 -  -  
Vadeli 625.282 393.076 6,14-21,58 1,00-7,18 728.688 379.734 10,45-27,38 1,26-8,56 

 631.749 409.186   734.841 393.923   
         
Ticari ve 
di�er 

        

Vadesiz 30.687 19.744     42.310 23.763 -  -  
Vadeli 112.566 151.727 9,35-18,25 0,25-6,75 136.822 142.943 10,47-27,37 1,77-8,32 

 143.253 171.471   179.132 166.706   
         
Toplam 775.002 580.657   913.973 560.629   
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12. F�NANS SEKTÖRÜ FAAL�YETLER�NDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) 

d) Para piyasası i�lemlerinden borçlar 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
 Tutar Faiz oranı (%) Tutar Faiz oranı (%) 
  

TL 
Yabancı 

Para 
 

TL 
Yabancı 

Para 
 

TL 
Yabancı 

Para 
 

TL 
Yabancı  

Para 
  

Repo i�lemlerinden 
sa�lanan fonlar 
Mü�terilerden  44 - 10,50 - 3.180 - 14,31-15,22 - 
Bankalardan 2.721 - 10,53 - 203.463 - 13,49-15,11 - 
 2.765 -   206.643 -   
         
Bankalararası para 
piyasasından alınan borçlar 368 - 10,50 

 
- 376 - 15,01 

 
- 

 368 -   376 -   
         

3.133 - 207.019 - 

e) Müstakriz Fonları 
31 Mart 2009 31 Aralık 2008 

Tutar Faiz oranı (%) Tutar Faiz oranı (%) 
 
TL 

Yabancı 
Para 

 
TL 

Yabancı 
Para 

 
TL 

Yabancı 
Para 

 
TL 

Yabancı 
Para 

         
Vadesiz 638 24     424 164 -  -  
Vadeli - 344   3,50 327 305 17,25 4,00 
 638 368   751 469   

 
f) Finansal Kiralama Faaliyetlerinden Borçlar 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
   
Finansal kiralama kapsamında alınan avanslar 582 836 
Finansal kiralama konusu mala ili�kin borçlar 543 933 
Di�er 23 - 
   
Kısa ve uzun vadeli toplam 1.148 1.769 

 
 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan likidite ve piyasa risklerine ili�kin analiz, 38 nolu 
Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi notunun ilgili kısımlarında verilmi�tir.
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13.  STOKLAR  

 
Yoktur. 
 

14.  CANLI VARLIKLAR  
 
Yoktur. 
 

15. DEVAM EDEN �N�AAT SÖZLE�MELER�NE �L��K�N VARLIKLAR 
 

Yoktur. 
 

16. ÖZKAYNAK YÖNTEM�YLE DE�ERLENEN YATIRIMLAR 
 

Yoktur. 
 

17. YATIRIM AMAÇLI GAYR�MENKULLER 
 

Yoktur. 
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18. MADD� DURAN VARLIKLAR 
 

 
 

Binalar 

Mobilya ve 
Ofis  

Ekipmanları 

 
Özel 

Maliyetler 
 

Araçlar 
 

Toplam 
      
1 Ocak 2009, net defter de�eri 65.929 8.569  2.430 441 77.369 
�ktisap edilenler - 19  87 - 106 
Elden çıkarılanlar - (1) (301) (65) (367) 
Transferler - - - - - 
Yeniden de�erleme (*) 139 - - - 139 
De�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı (ayrılması)/ters çevrilmesi (700) - - - (700) 
Dönem amortisman gideri (372) (652) (168) (55) (1.247) 
      
31 Mart 2009, net defter de�eri 64.996 7.935  2.048 321 75.300 
      
 
31 Mart 2009      
Maliyet 74.031 45.837  9.120 1.722 130.710 
Yeniden de�erleme 5.292 - - - 5.292 
Birikmi� de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı (700) - - - (700) 
Birikmi� amortisman (13.627) (37.902) (7.072) (1.401) (58.994) 
      
31 Mart 2009, net defter de�eri 64.996 7.935 2.048 321 75.300 

 

 
 

Binalar 

Mobilya ve 
Ofis  

Ekipmanları 

 
Özel 

Maliyetler 
 

Araçlar 
 

Toplam 
      
1 Ocak 2008, net defter de�eri 68.528 7.776  2.424 878 79.606 
�ktisap edilenler - 3.564  937 42 4.543 
Elden çıkarılanlar - (175) (226) (46) (447) 
Transferler - 8 - (8) - 
Yeniden de�erleme (*) (1.108) - - - (1.108) 
Dönem amortisman gideri (1.491) (2.604) (705) (425) (5.225) 
      
31 Aralık 2008, net defter de�eri 65.929 8.569  2.430 441 77.369 
      
 
31 Aralık 2008      
Maliyet 74.031 45.861  9.513 2.113 131.518 
Yeniden de�erleme 5.153 - - - 5.153 
Birikmi� de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı - - - - - 
Birikmi� amortisman (13.255) (37.292) (7.083) (1.672) (59.302) 

      
31 Aralık 2008, net defter de�eri 65.929 8.569 2.430 441 77.369 

 
Birikmi� de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı hareket tablosu: 
 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
Dönem ba�ı kar�ılık tutarı - - 
Dönem içinde ayrılan/(ters çevrilen) kar�ılık 700 - 
Dönem sonu kar�ılık tutarı 700 - 

 
(*) 31 Aralık 2007 tarihli konsolide finansal tablolardan ba�layarak, Tekstil Bankası A.�.’nin sahibi oldu�u �stanbul’daki Genel 
Müdürlük Binası ile �stanbul Bayrampa�a, Kayseri ve Konya �ubeleri, 31 Mart 2009 tarihli konsolide finansal tablolardan 
ba�layarak ta �stanbul Avcılar �ubesi ile Bayrampa�a ar�ivi, ekspertiz raporları de�erlerine göre, yıl sonları itibarıyla yeniden 
de�erlemeye tabi tutulmaktadır (Not 27). 
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19. MADD� OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 

 Patentler ve Lisanslar 
 
1 Ocak 2009, net defter de�eri 2.765 
�ktisap edilenler - 
Elden çıkarılanlar  - 
Dönem itfa payları (201) 
  
31 Mart 2009, net defter de�eri 2.564 
  
31 Mart 2009  
Maliyet 18.994 
Birikmi� itfa payları (16.430) 
  
31 Mart 2009, net defter de�eri 2.564 
 
 Patentler ve Lisanslar 
 
1 Ocak 2008, net defter de�eri 2.147 
�ktisap edilenler 1.424 
Elden çıkarılanlar  (3) 
Dönem itfa payları (803) 
  
31 Aralık 2008, net defter de�eri 2.765 
  
31 Aralık 2008  
Maliyet 18.994 
Birikmi� itfa payları (16.229) 
  
31 Aralık 2008, net defter de�eri 2.765 
 

20. �EREF�YE 

Yoktur. 

21. DEVLET TE�V�K VE YARDIMLARI 

Yoktur.  
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22. KAR�ILIKLAR, KO�ULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Davalar 
 
Bir mü�teri, sahte belgeler ile hesabından para çekildi�i iddiasıyla Tekstil Bankası A.�.(“Tekstil 
Bankası”) aleyhine dava açmı�tır. Davanın miktarı 1.299.213 Avustralya Doları’dır (31 Mart 2009 
tarihi itibarıyla yakla�ık 1.487 TL). Dava devam etmekte olup, Tekstil Bankası’nın hukuk mü�avirinin 
ve Tekstil Bankası yönetiminin görü�lerine göre dava Tekstil Bankası lehine geli�mekte ve konu ile 
ilgili herhangi bir kar�ılık ayrılmasına gerek bulunmamaktadır. 
 
Hit Hazır Giyim �malat ve Ticaret A.�. vekili tarafından, üçüncü bir �ahsın mülkiyetinde oldu�u iddia 
olunan D grubu 14 TL nominal de�erli �irket hisse senetlerinin Hit Hazır Giyim �malat ve Ticaret A.�.'nin 
mülkiyetinde oldu�unun tespiti, bu konuda taraflar arasındaki muazaranın önlenmesi, Takasbank nezdinde 
bulunan hisse senetlerinin kendilerine teslimi için ilgili üçüncü �ahıs ve �irket aleyhine açılan dava yerel 
mahkemede �irket lehine sonuçlanmı� olup, karar henüz kesinle�memi�tir.  
 
�malatçı firma Tösta� Triko Örme San. ve Tic. A.�.’nin �irket üzerinden gerçekle�tirdi�i aracılı ihracatlarda 
�irket’e vekaleten hareketle yapmı� oldu�u yurtdı�ı faktoring sözle�mesi ile ilgili olarak Yapı Kredi 
Factoring A.�.’nin alaca�ı kaldı�ı iddiasıyla �irket’e yönelik alacak talebi �irket tarafından kabul edilmemi� 
ve Yapı Kredi Factoring A.�. tarafından �irket aleyhine 25 Kasım 2002 tarihinde 144.463 Avro tutarında 
alacak davası açılmı�tır. Dava yerel mahkemede �irket lehine sonuçlanmı�, yerel mahkeme kararı davacı 
tarafından temyiz edilmi�; Yargıtay yerel mahkeme kararını bozmu�tur. �irket’in karar düzeltme istemi 
Yargıtay tarafından reddedilmi�; dosya yeniden yargılama için, yerel mahkemeye gönderilmi�tir. Yerel 
mahkemede Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yapılan yeni yargılamada dava �irket aleyhine sonuçlanmı� 
olup, mahkemece 144.463 Avro’nun dava tarihinden itibaren 3095 sayılı yasanın 4/a maddesi uyarınca aylık 
%7 oranında faizi ile birlikte �irket tarafından Yapı Kredi Factoring A.�.’ye ödenmesi kararla�tırılmı�tır. 
Yerel mahkeme kararında aylık %7 olarak belirtilen faiz oranı, bilirki�i raporunda yıllık %7 olarak 
geçmektedir. �irket tarafından yerel mahkemenin kararı temyiz edilmi�, Yargıtay, temyiz incelemesi 
sonucunda, yerel mahkemece dava konusu faktoring sözle�mesinin gayrikabili rücu olmasının dikkate 
alınmadan eksik inceleme sonucu karar verildi�i ve faiz oranının yıllık yerine aylık olarak ve ilgili kanuna 
göre saptanmadan belirlendi�i gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozmu�tur. Davacı taraf karar düzeltme 
isteminde bulunmu� olup, �irket hukuk mü�avirinin davanın �irket lehine geli�ece�i görü�üne dayanarak 
konu ile ilgili herhangi bir kar�ılık ayrılmamı�tır. 
 
Di�er 
 
Grup, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulan 4 adet (31 Aralık 2008: 4) yatırım fonunu 
yönetmektedir. Grup, bu do�rultuda yatırım fonları adına menkul kıymet alım satımı yapmakta ve fon 
katılım belgeleri pazarlamaktadır. Bu faaliyetleri kar�ılı�ında yatırım fonları yönetim ücreti alarak, yönetim 
sorumlulu�unu üstlenmektedir. 
 
Kısa vadeli borç kar�ılıkları 
 
 31 Mart   

2009 
31 Aralık  

2008 
Tazmin edilmemi� gayrinakdi kredi kar�ılı�ı 1.282 1.122 
Kredi kartı puan kar�ılı�ı 468 528 
Toplam 1.750 1.650 
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22. KAR�ILIKLAR, KO�ULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) 
 
Tazmin edilmemi� gayrinakdi kredi kar�ılı�ı hareket tablosu: 
 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
Dönem ba�ı bakiyesi 1.122 1.903 
Dönem içinde geri çevrilen 160 (781) 
Dönem sonu bakiyesi 1.282 1.122 

 
Kredi kartı puan kar�ılı�ı hareket tablosu: 
 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
Dönem ba�ı bakiyesi 528 304 
Dönem içinde ayrılan/ (geri çevrilen) kar�ılık                    (60) 224 
Dönem sonu bakiyesi 468 528 

 
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskine ili�kin analiz, 38 nolu Finansal Araçlardan 
Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi notunun ilgili kısmında verilmi�tir. 
 

23. TAAHHÜTLER 
 

Grup’un faaliyet konusu gere�i girdi�i, konsolide finansal tablolarda gösterilmemi� gayri nakdi 
krediler ve di�er bilanço dı�ı yükümlülüklerden olu�an taahhütleri a�a�ıdadır:  
 

 31 Mart 
2009 

31 Aralık 
2008 

Teminat mektupları 851.463 863.022 
Akreditifler 82.186 137.290 
Kabul kredileri 2.759 9.813 
Prefinansmanlar 1.572 1.408 
Di�er garantiler 28.120 35.425 
Toplam gayri nakdi krediler 966.100 1.046.958 
Di�er taahhütler 92.967 97.109 
Kredi kartı harcama limit taahhütleri 204.606 206.354 
Toplam gayri nakdi krediler ve di�er bilanço dı�ı yükümlülükler 1.263.673 1.350.421 

 
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskine ili�kin analiz, 38 nolu Finansal Araçlardan 
Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi notunun ilgili kısmında verilmi�tir. 
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24. ÇALI�ANLARA SA�LANAN FAYDALAR 
 

Kısa vadeli çalı�anlara sa�lanan faydalara ili�kin kar�ılıklar 
 
 31 Mart 

2009 
31 Aralık  

2008 
�kramiye kar�ılı�ı 72 1.187 
Toplam 72 1.187 

 
Uzun vadeli çalı�anlara sa�lanan faydalara ili�kin kar�ılıklar 
 
 31 Mart 

2009 
31 Aralık  

2008 
Kıdem tazminatı kar�ılı�ı 2.462 2.047 
�zin kar�ılı�ı 3.388 3.225 
Toplam 5.850 5.272 

19 No’lu Uluslararası Muhasebe Standardı “Çalı�anlara Sa�lanan Faydalar”, kıdem tazminatı 
yükümlülü�ünü tahmin etmek için aktüeryal de�erleme yöntemlerinin kullanılmasını öngörmektedir. Kıdem 
tazminatı kar�ılı�ı, tüm çalı�anların emeklilikleri dolayısıyla ileride do�acak yükümlülük tutarlarının 
bugünkü net de�erine göre hesaplanmı� ve ili�ikteki konsolide finansal tablolarda yansıtılmı�tır. Bilanço 
tarihleri itibarıyla yükümlülü�ü hesaplamak için kullanılan temel istatiksel varsayımlar a�a�ıdaki gibidir: 

 31 Mart 
2009 

31 Aralık 
2008 

   
�skonto oranları (%) 12,0 12,0 
Öngörülen limit artı�ı (%) 5,4 5,4 

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan yükümlülü�ünün enflasyon ile orantılı olarak 
artmasıdır. Uygulanan iskonto oranı ise beklenen uzun vadeli faiz oranını gösterir. Grubun kıdem tazminatı 
yükümlülü�ü 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 2.260 tam TL kıdem tazminatı tavanı üzerinden 
hesaplanmaktadır (31 Aralık 2008: 2.173 tam TL).  

Türkiye’de geçerli i� kanununa göre �irket, i� sözle�mesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde 
çalı�anlarının hak kazanıp da kullanmadı�ı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözle�menin sona erdi�i tarihteki 
ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödemekle yükümlüdür. Kullanılmayan izin kar�ılı�ı, tüm 
çalı�anların hak ettikleri, ancak bilanço tarihi itibarıyla henüz kullanmadıkları izin günlerine denk gelen 
iskonto edilmemi� toplam yükümlülük tutarıdır. 

�kramiye kar�ılı�ının dönem içindeki hareketleri: 

 31 Mart  
2009 

31 Aralık  
2008 

Dönem ba�ı bakiyesi 1.187 1.192 
Dönem içinde geri çevrilen kar�ılık (1.115) (71) 
Dönem içinde ayrılan kar�ılık - 66 
Dönem sonu bakiyesi 72 1.187 
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24.     ÇALI�ANLARA SA�LANAN FAYDALAR (devamı) 
 
Kıdem tazminatı kar�ılı�ının dönem içindeki hareketleri: 
 
 31 Mart 

2009 
31 Aralık  

2008 
Dönem ba�ı bakiyesi 2.047 2.015 
Dönem içinde geri çevrilen kar�ılık (47) (41) 
Dönem içinde ayrılan kar�ılık 462 73 
Dönem sonu bakiyesi 2.462 2.047 

 
�zin kar�ılı�ının dönem içindeki hareketleri: 
 
 31 Mart 

2009 
31 Aralık  

2008 
Dönem ba�ı bakiyesi 3.225 2.861 
Dönem içinde geri çevrilen kar�ılık (15) - 
Dönem içinde ayrılan kar�ılık 178 364 
Dönem sonu bakiyesi 3.388 3.225 

 
25.  EMEKL�L�K PLANLARI 
 

Yoktur. 
 

26.  D��ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Di�er dönen varlıklar 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
   
Verilen teminatlar 42.475 38.726 
Devreden KDV 2.579 2.962 
Pe�in ödenmi� giderler 2.197 2.265 
Yatırım fonları için yapılan avans ödemeleri 1.324 1.724 
Büro malzemesi 580 609 
Kredi kartları ve banka kartları ile ilgili alacaklar 437 568 
Pe�in ödenmi� kurumlar vergisi 548 533 
Verilen avanslar 94 204 
Finansal kiralama amacıyla alınan sabit kıymetler - - 
Takas hesabı 8.287 13.259 
Di�er 4.650 4.096 
Toplam 63.171 64.946 

 

Di�er dönen varlıklardaki takas hesabı ile aynı tutarda di�er kısa vadeli yükümlülüklerde ödeme 
emirleri bulunmakta olup, bu iki hesabın ilgili tutarları kar�ılıklı çalı�maktadır. 
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26.  D��ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) 
 
Di�er dönen varlıklardaki verilen teminatlar 

 
31 Mart 

2009 
31 Aralık 

2008 
Gayrinakdi kredi için verilen faiz getirili nakit teminat 19.128 22.836 
Türev i�lemlerden kredi risk takası için verilen faiz getirili nakit teminat 11.843 9.467 
Di�er türev i�lemler için verilen faiz getirili nakit teminat 11.335 6.413 
Di�er verilen teminat 169 10 
Toplam 42.475 38.726 

 

Di�er duran varlıklar 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
   
Pe�in ödenmi� giderler 501 390 
Toplam 501 390 

Di�er kısa vadeli yükümlülükler 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
   
Ödeme emirleri 22.911 27.590 
Kurumlar vergisi hariç ödenecek vergi ve di�er yasal yükümlülükler 6.910 10.124 
Kredi kartlarıyla ilgili üye i�yerlerine borçlar 6.546 7.344 
Banka çekleri kar�ılı�ı ve di�er sebeplerle blokajlanan paralar 392 1.837 
Di�er borçlar ve tahakkuk eden giderler 1.084 669 
Alınan ithalat bedelleri - 140 
Di�er  2.832 7.485 
Toplam 40.675 55.189 

  
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan likidite ve piyasa risklerine ili�kin analiz, 38 nolu Finansal 
Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli�i ve Düzeyi notunun ilgili kısımlarında verilmi�tir. 
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27. ÖZKAYNAKLAR 
 

Sermaye 
 
Kayıtlı sermaye sistemine tabi olan �irket’in çıkarılmı� sermayesinin �irket Yönetim Kurulu’nun 30 
Ocak 2008 tarihinde aldı�ı kararla, 250.000.000 tam TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 200.000.000 tam 
TL’den 250.000.000 tam TL’ye %25,00 oranında nakit kar�ılı�ı artırılması nedeniyle çıkarılan 
50.000.000 tam TL nominal de�erli payların 49.768.564,882 tam TL’lık kısmı rüçhan haklarının 
kullanılması sonucu 1 Mayıs-15 Mayıs 2008 tarihleri arasında satılmı�, kullanılmayan rüçhan hakları 
sebebiyle satılamayarak kalan 231.435,118 tam TL nominal de�erli payların D Grubu 231.414,675 tam 
TL’lık kısmı 29 Mayıs 2008 tarihinde 282.788,40 TL tam TL bedel kar�ılı�ında �MKB Birincil 
Piyasa’da halka arz edilerek, imtiyazlı B Grubu 20,443 tam TL’lik kısmı ise 29 Mayıs 2008 tarihinde 
25,15 tam TL bedel kar�ılı�ında borsa dı�ında satılmı�, toplam 51.378,43 tam TL tutarında hisse ihraç 
primi elde edilmi�tir. Söz konusu sermaye artırımı 28 Temmuz 2008 tarihinde tescil edilmi�tir. Bu 
nakit sermaye artırımı için 2008 yılında katlanılan 193 TL tutarındaki giderler, Geçmi� Yıllar Karları 
kaleminde sınıflanmı�tır. 
 
�irket’in çıkarılmı� sermayesinin hisse grupları ayrımında hisse adet, nominal de�er/adet ve toplam nominal 
de�er bilgileri: 
 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
Hisse Grubu     Toplam Hisse 

        Adedi 
  Nominal  
    De�er 
(tam TL)/ 
    Adet 

  Toplam Nominal 
           De�er 
       (tam TL) 

  Toplam Hisse 
        Adedi 

  Nominal 
    De�er 
(tam TL)/ 
    Adet 

  Toplam Nominal 
         De�er 
      (tam TL) 

A (nama yazılı) 39.280 0,01 392,80 39.280 0,01 392,80 
B (nama yazılı) 39.280 0,01 392,80 39.280 0,01 392,80 
C (nama yazılı) 39.280 0,01 392,80 39.280 0,01 392,80 
D (hamiline yazılı) 24.999.882.160 0,01 249.998.821,60 24.999.882.160 0,01 249.998.821,60 

Toplam 25.000.000.000  250.000.000,00 25.000.000.000  250.000.000,00 

 
�mtiyazlar  

(A) grubu nama yazılı hisseler sadece (B) grubu nama yazılı hisse maliklerine, (B) grubu nama yazılı hisseler 
de sadece (A) grubu nama yazılı hisse maliklerine devir ve temlik olunabilir.  

(A), (B) grubu hisseler, aynı ya da (C), (D) grubu hisse maliklerine veya üçüncü ki�ilere devir ve temlik 
edilemezler.  

�irket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 
üyeden ibarettir.  

Yönetim Kurulunun 5 üyesi (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) 
grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 2 üyesi ise (C) grubu hissedarlar tarafından 
gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.  

Denetçiler (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilmektedir. 
Görev süresi sona eren Denetçilerin yeniden seçilmeleri mümkündür.  

(A) grubuna tanınmı� bilcümle imtiyazların kaldırılabilmesi için (A) grubu hissedarlar tarafından yapılacak 
toplantılarda toplantı nisabı tüm (A) grubu hissedarların en az %51’idir. Toplantılarda karar nisabı, 
toplantıya katılan hissedarların sayısına bakılmaksızın, tüm (A) grubu hissedarların %51’idir. Bu nisaplar, 
birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.  
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(B) grubuna tanınmı� imtiyazların kaldırılabilmesi için (B) grubu hissedarlar tarafından yapılacak 
toplantılarda toplantı nisabı tüm (B) grubu hissedarların en az %51’idir. Toplantılarda karar nisabı, 
toplantıya katılan hissedarların sayısına bakılmaksızın, tüm (B) grubu hissedarların %51’idir. Bu nisaplar, 
birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir. 
 
(C) grubuna tanınmı� imtiyazın kaldırılabilmesi için (C) grubu hissedarlar tarafından yapılacak toplantılarda 
toplantı nisabı tüm (C) grubu hissedarların en az %51’idir. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan 
hissedarların sayısına bakılmaksızın, tüm (C) grubu hissedarların %51’idir. Bu nisaplar, birinci ve müteakip 
toplantılar için de geçerlidir. 
 
Kayıtlı Sermaye Tavanı 
 
�irket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, �irket Anasözle�mesi’nde belirlenen kayıtlı sermaye 
tavanına kadar Yönetim Kurulu kararıyla Türk Ticaret Kanunu’nun sermayenin artırılmasına ili�kin 
hükümlerine ba�lı kalmaksızın pay çıkararak sermaye artırabilir. Nakit artırım dı�ındaki tüm iç 
kaynakların sermayeye eklenmesiyle bir kereli�ine kayıtlı sermaye tavanı a�ılabilir. Ancak nakit 
sermaye artırımıyla kayıtlı sermaye tavanı a�ılamaz. SPK tarafından izin verilen kayıtlı sermaye 
tavanı, izin verildi�i yıl da dahil olmak üzere en fazla 5 yıllık süre için geçerlidir.  
 
�irket’in çıkarılmı� sermayesi kayıtlı sermaye tavanına ula�tı�ından, �irket Yönetim Kurulu’nca, 22 
Ocak 2009 tarihinde kararla�tırılan, �irket'in 250.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 2013 yılı 
sonuna kadar geçerli olmak üzere, 750.000 TL'ye çıkarılması, bu amaçla �irket Ana sözle�mesi’nin 
sermayeye ili�kin 7. maddesinin SPK’nın 3 �ubat 2009 tarihli uygun görü�ü ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanlı�ı’nın 11 �ubat 2009 tarihli iznindeki gibi de�i�tirilmesi, �irket'in 30 Nisan 2009 tarihinde 
toplanan 2008 yılına ili�kin Ola�an Genel Kurulu’nca onaylanmı�tır, ancak ticaret siciline tescili rapor 
tarihi itibarıyla gerçekle�memi�tir. 
 
Kar�ılıklı ��tirak Sermaye Düzeltmesi 
 
31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihli konsolide bilançolardaki kar�ılıklı i�tirak sermaye düzeltmeleri, 
�irket’in %100’üne sahip oldu�u ba�lı ortaklıkları GSD Dı� Ticaret A.�. ve GSD Yatırım Bankası A.�.’nin 
elinde bulundurdu�u a�a�ıda bilgisi verilen �irket paylarından olu�maktadır. 
 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
GSD Holding A.�. Hissesi  
Sahibi Ba�lı Ortaklık 

  Ta�ınan 
     De�er 

   Nominal 
       De�er 

    Nominal 
          % 

    Ta�ınan 
       De�er 

 Nominal 
     De�er 

    Nominal 
           % 

GSD Yatırım Bankası A.�. 7.517 8.419 %3,367 7.517 8.419 %3,367 
GSD Dı� Ticaret A.�. 2.820 2.806 %1,034 2.820 2.806 %1,034 
Toplam 10.337 11.225 %4,401 10.337 11.225 %4,401 
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Duran Varlıklar De�er Artı� Fonu 
31 Aralık 2007 tarihli konsolide finansal tablolardan ba�layarak, Tekstil Bankası A.�.’nin sahibi 
oldu�u �stanbul’daki Genel Müdürlük Binası ile �stanbul Bayrampa�a, Kayseri ve Konya �ubeleri, 31 
Mart 2009 tarihli konsolide finansal tablolardan ba�layarak ta �stanbul Avcılar �ubesi ile Bayrampa�a 
ar�ivi, ekspertiz raporları de�erlerine göre, yıl sonları itibarıyla yeniden de�erlemeye tabi 
tutulmaktadır. 
 
Maddi Duran Varlık Yeniden De�erleme Fonu hareket tablosu: 
 
 31 Mart  

2009 
31 Aralık  

2008 
Dönem ba�ı bakiyesi 3.697  4.491  
Yeniden de�erleme fonu artı�ı 139 (1.108) 
Özkaynaklara kaydedilen ertelenmi� vergi gideri etkisi (*) (8)  56  
Azınlı�ın yeniden de�erleme fonu dönem payı (32) 258 
Dönem sonu bakiyesi 3.796 3.697 

 
(*) %75 oranında kurumlar vergisi istisnası dikkate alınarak hesaplanmı�tır.  

 
Kar Da�ıtımı 

Halka açık �irketler, temettü da�ıtımlarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve SPK’nın öngördü�ü �ekilde 
a�a�ıdaki gibi yaparlar: 

TTK’ya göre, yasal yedekler birinci ve ikinci yasal yedek akçelerden olu�maktadır. Yıllık safi karın 
%5’i kadar ayrılan birinci yasal yedek akçenin tavanı ödenmi� sermayenin %20’si ile 
sınırlandırılmı�tır. Holding �irketleri hariç, da�ıtılan kar paylarının ödenmi� sermayenin %5’ini a�an 
kısmı için %10 oranında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması gerekmektedir. Holding �irketleri 
hariç, yasal yedek akçeler, ödenmi� sermayenin %50’sini a�madı�ı sürece da�ıtılamaz, ancak 
ola�anüstü yedeklerin tükenmesi halinde zararların kar�ılanmasında kullanılabilir. 

 
Enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo denkle�tirme i�leminde ortaya çıkan ve ‘‘geçmi� yıllar 
zararı’’nda izlenen tutarın, SPK’nın kar da�ıtımına ili�kin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona 
göre düzeltilmi� finansal tablolara göre da�ıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak 
dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, ‘‘geçmi� yıllar zararı’’nda izlenen söz konusu tutar, varsa 
dönem karı ve da�ıtılmamı� geçmi� yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla ola�anüstü yedek 
akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden 
kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

SPK düzenlemelerine tabi halka açık �irketler, TTK ve Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri uyarınca 
hazırladıkları yasal finansal tablolarında yer alan net da�ıtılabilir tutardan fazlasını da�ıtamaz. 
 
�irket Yönetim Kurulu, 10 Nisan 2009 tarihinde �irket’in 2009 yılı ve izleyen yıllara ili�kin kar 
da�ıtım politikasını, Kurumsal Yönetim �lkeleri kapsamında, “��tirak ve ba�lı ortaklıkların büyüme 
planları, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede 
tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için karların ola�anüstü yedeklerde biriktirilerek, iç 
kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında hisse olarak da�ıtılması �irket tarafından temel kar 
da�ıtım politikası olarak benimsenmi� olmakla beraber, SPK’nın kar da�ıtımıyla ilgili düzenlemeleri 
ve �irket’in likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar de�erlendirilmesi” 
�eklinde belirlemi�tir. 
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SPK düzenlemelerine göre bulunan 2008 yılı konsolide UFRS net da�ıtılabilir karı üzerinden, SPK’nın 
2008 yılına ili�kin asgari kar da�ıtımı zorunlulu�una ili�kin düzenlemeleri uyarınca, %20 oranında 
hesaplanan tutarın, mevcut çıkarılmı� sermayenin %5’ini a�ması durumunda, yasal kayıtlarda yer alan 
net da�ıtılabilir kardan kar�ılanabilen kadarının temettü olarak da�ıtılması gerekmekte, aksi takdirde 
kar ortaklık bünyesinde bırakılabilmektedir. Da�ıtımına karar verilecek tutarın, �irketlerin yasal 
kayıtlarında bulunan geçmi� yıl zararlarının dü�ülmesinden sonra kalan dönem karı ve kar da�ıtımına 
konu edilebilecek di�er kaynakların toplam tutarı ile kar�ılanabilir olması gerekmektedir. Bu da�ıtım 
�irketlerin genel kurullarında alacakları karara ba�lı olarak nakit ya da temettünün sermayeye 
eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara da�ıtılması ya da belli oranda 
nakit, belli oranda bedelsiz pay da�ıtılması suretiyle gerçekle�tirilebilmekte olup, bir önceki döneme 
ili�kin temettü da�ıtımını gerçekle�tirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları “eski” ve 
“yeni” �eklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, 2008 yılı karlarından temettü da�ıtacakların birinci 
temettüyü nakden da�ıtmaları gerekmektedir. 
 
�irket’in 30 Nisan 2009 tarihli 2008 yılı Ola�an Genel Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2008 
yılına ili�kin kar da�ıtımına ili�kin düzenlemelerine göre hesaplanan �irket’in 2008 yılı konsolide 
UFRS net da�ıtılabilir karının Sermaye Piyasası Kurulu’nca da�ıtılması zorunlulu�u getirilen %20’si 
�irket’in 250.000 TL tutarındaki çıkarılmı� sermayesinin %5’inin a�a�ısında kaldı�ından, �irket’in 
34.655 TL tutarındaki yasal kayıtlarına göre net karından 1.733 TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılarak, 
geri kalan 32.922 TL tutarındaki kısmın ola�anüstü yedek akçelere ayrılmasını ve 19.994 TL 
tutarındaki konsolide UFRS net karından 1.733 TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 
18.261 TL tutarındaki kısmın ola�anüstü yedek akçelere ayrılmasını kararla�tırmı�tır. 
 
Tekstil Menkul De�erler A.�.'nin 16 Mart 2009 tarihli 2008 yılı Ola�an Genel Kurulu, 2008 yılı net 
zararının geçmi� yıl zararlarına aktarılmasını kararla�tırmı�tır. 
 
Tekstil Bankası A.�.'nin 16 Mart 2009 tarihli 2008 yılı Ola�an Genel Kurulu, 2008 yılı net da�ıtılabilir 
karının ola�anüstü yedek akçelere ayrılmasını kararla�tırmı�tır. 
 
Tekstil Finansal Kiralama A.�.'nin 31 Mart 2009 tarihli 2008 yılı Ola�an Genel Kurulu, yasal 
kayıtlardaki 2008 yılı net karının geçmi� yıl zararlarına mahsubunu, yasal kayıtlarda 2008 yılı net 
da�ıtılabilir karı olu�madı�ından, 2008 yılı UFRS net karının ola�anüstü yedek akçelere ayrılmasını; 
tamamı sermaye enflasyon düzeltmesi farkından kar�ılanmak üzere 3.000 Bin TL iç kaynaklardan 
bedelsiz sermaye artırımı yapılmasını kararla�tırmı�tır. 
 
GSD Yatırım Bankası A.�.'nin 31 Mart 2009 tarihli 2008 yılı Ola�an Genel Kurulu, 2008 yılı net 
da�ıtılabilir karının 1.250 Bin TL kadarının birinci kar payı ve kalanının da ola�anüstü yedek akçe 
olarak ayrılmasını kararla�tırmı�tır. 
 
GSD Dı� Ticaret A.�.'nin 19 Mart 2009 tarihli 2008 yılı Ola�an Genel Kurulu, 2008 yılı net 
da�ıtılabilir karının geçmi� yıl zararlarının mahsubunda kullanılmasını kararla�tırmı�tır. 
 
Tekstil Factoring Hizmetleri A.�.'nin 19 Mart 2009 tarihli 2008 yılı Ola�an Genel Kurulu, 2008 yılı 
net da�ıtılabilir karının ola�anüstü yedek akçelere ayrılmasını kararla�tırmı�tır. 
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Geçmi� Yıllar Karları 

 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
Hisse senetleri ihraç primleri enflasyon düzeltmesi farkları 6.304 6.304 
Yasal yedekler enflasyon düzeltmesi farkları 5.868 5.868 
Ola�anüstü yedekler 111.537 111.537 
Ola�anüstü yedekler enflasyon düzeltmesi farkları 23.082 23.082 
Hisse ihraç maliyetleri (901) (901) 
Geçmi� yıl karları/(zararları) 34.655 - 
UFRS düzeltmeleri (*) (63.214) (48.553) 
Geçmi� yıllar karları 117.331 97.337 

 
(*) 31 Mart 2009 itibarıyla 19.994 TL tutarındaki 2008 yılı konsolide UFRS karını da içermektedir. 
 
�irket’in yasal kayıtlarında bulunan geçmi� yıl zararlarının dü�ülmesinden sonra kalan dönem 
karı ve kar da�ıtımına konu edilebilecek di�er kaynakların toplam tutarı 
 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
Dönem net karı (869) 34.655 
Geçmi� yıl karları/(zararları) 34.655 - 
Ola�anüstü yedekler (tarihi) 42.612 42.612 
Ola�anüstü yedekler (ilk enflasyon düzeltmesi geçmi� yıllar karları) 68.925 68.925 
Ola�anüstü yedekler enflasyon düzeltmesi farkları 23.082 23.082 
Yasal kayıtlardaki kar da�ıtımı kaynakları 168.405 169.274 

 
Vergi Usul Kanunu Geçici Madde 25’e göre, pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir 
suretle ba�ka bir hesaba nakledildi�i veya i�letmeden çekildi�i takdirde, bu i�lemlerin yapıldı�ı 
dönemlerin kazancı ile ili�kilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tâbi tutulur. Ancak öz sermaye 
kalemlerine ait enflasyon farkları, düzeltme sonucu olu�an geçmi� yıl zararlarına mahsup edilebilir 
veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye eklenebilir; bu i�lemler kar da�ıtımı sayılmaz. 
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28.     SATI�LAR VE SATI�LARIN MAL�YET� 
 

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Gelirler ve Giderler 
 
a) Hizmet Gelirleri/Giderleri 

 31 Mart 2009 31 Mart 2008 
   
Bankacılık i�lemlerinden alınan gelirler 3.478 4.095 
Alınan ücret ve komisyonlar 3.449 3.788 
Fon yönetim geliri 371 278 
Swift geliri 92 191 
Toplam hizmet gelirleri  7.390 8.352 
   
Ödenen ücret ve komisyonlar (1.022) (888) 
Swift gideri (41) (42) 
Toplam hizmet giderleri  (1.063) (930) 
   
Net hizmet gelirleri 6.327 7.422 

b) Faiz Gelirleri/Giderleri  

 31 Mart 2009 31 Mart 2008 
Faiz gelirleri   
Kredilerden alınan faizler 68.492 91.615 
Menkul de�erler cüzdanından alınan faizler 10.299 12.173 
Faktoring faiz gelirleri 3.249 6.274 
Bankalardan alınan faizler 2.672 3.433 
Finansal kiralama faiz gelirleri 3.001 2.799 
Para piyasası i�lemlerinden alınan faizler 3.353 3 
Di�er faiz gelirleri   221 683 
    
Toplam faiz gelirleri 91.287 116.980 
   
Faiz giderleri   
Mevduata verilen faizler (36.906) (48.050) 
Kullanılan kredilere verilen faizler  (10.878) (22.642) 
Para piyasası i�lemlerine verilen faizler (403) (3.855) 
Di�er faiz giderleri (143) (236) 
    
Toplam faiz giderleri (48.330) (74.783) 
    
Net faiz gelirleri 42.957 42.197 
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28. SATI�LAR VE SATI�LARIN MAL�YET� (devamı) 

 
Finans Sektörü Faaliyetleri Kar�ılık (Gideri)/Geliri,net 

 31 Mart 2009 31 Mart 2008 
   
Kredi zarar kar�ılıkları  (13.054) (5.949) 
Kredi kartı puan (kar�ılı�ı)/ters çevrilmesi 60 49 
Tazmin edilmemi� gayrinakdi kredi (kar�ılı�ı)/ters çevrilmesi (160) 237 
Finansal kiralama alacakları (kar�ılıkları)/ters çevrilmesi (182) (4) 
Faktoring alacakları de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı (807) 11 
Toplam (14.143) (5.656) 

Esas Faaliyetlerden Di�er Gelirler/(Giderler), net 

 31 Mart 2009 31 Mart 2008 
   
TMSF prim gideri (588) (622) 
Di�er finansman giderleri (84) (57) 
Ticari alacak kar�ılık (gideri)/iptali 19 1 
Kıdem tazminatı kar�ılık iptali 47 5 
Önceki yıllarda giderle�tirilen kredilerden tahsilatlar 1.330 51 
�kramiye kar�ılık iptali 1.115 434 
Dava konusu alacaklardan tahsilatlar - - 
�zin kar�ılık iptali 15 - 
Ödenen kredi kartı puan gideri (225) (326) 
Finansal kiralama konusu mal satı� karı/(zararı) - - 
BDDK Katılım Payı (166) (124) 
Di�er gelirler/ (giderler),net (310) 311 
Toplam 1.153 (327) 

29. GENEL YÖNET�M G�DERLER� 

 
 31 Mart 2009 31 Mart 2008 
   
Personel giderleri 22.282 25.576 
Kira giderleri 3.031 2.633 
Haberle�me, elektrik, kırtasiye, su ve onarım gideri 2.263 2.333 
Amortisman ve itfa giderleri 1.448 1.462 
Vergi, resim ve harçlar 1.036 852 
Sigorta giderleri 373 464 
Ta�ıt ve ula�ım giderleri 273 445 
Temizlik giderleri 314 371 
Reklam giderleri 152 244 
Ba�lı ortaklı�ın sermaye artırım giderleri - - 
Di�er giderler 951 1.546 
Toplam 32.123 35.926 
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30. N�TEL�KLER�NE GÖRE G�DERLER 
 
Genel Yönetim Giderleri notunda açıklanmı�tır (Not 29). 

 
31. D��ER FAAL�YETLERDEN GEL�RLER/G�DERLER 

 
Di�er Faaliyet Gelirleri 

  31 Mart 2009 31 Mart 2008 
   

Duran varlık satı� karı 408 33 
Toplam 408 33 

Di�er Faaliyet Giderleri 

  31 Mart 2009 31 Mart 2008 
   

Duran varlık de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı 938 48 
Duran varlık satı� zararı                       329 - 
Toplam 1.267 48 

 
32. F�NANSAL GEL�RLER 
 

Yoktur. 
 

33. F�NANSAL G�DERLER 
 
Yoktur. 
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34. SATI� AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN 

FAAL�YETLER 
  

Satı� amacıyla elde tutulan duran varlıklar, Grup’un “Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar“ 
kar�ılı�ında edindi�i gayrimenkullerinden olu�maktadır. �lgili yönetmeli�e göre, bankalar 
alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları varlıkları edinme gününden itibaren üç yıl içinde 
elden çıkarmak zorundadır. Bankaların alacaklarından dolayı edindikleri gayrimenkullerinden, 
Bankacılık Kanunu’nda belirtilen sınırı ve bankacılık için ihtiyaç duydukları sayı ve büyüklü�ü 
a�mamak kaydıyla ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun izniyle kendi kullanımları 
için tahsis edilenler söz konusu yönetmelik kapsamında de�erlendirilmez. 
 
Satı� amacıyla elde tutulan duran varlıklar: 
 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
   
Maliyet 45.530 41.139 
De�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı (4.401) (4.163) 
   
 41.129 36.976 

 
Satı� amacıyla elde tutulan gayrimenkuller, ba�ımsız bir ekspertiz �irketi tarafından belirlenen rayiç 
bedeli ile brüt maliyetinin arasındaki fark tutarında de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı dü�ülerek yansıtılmı�tır. 
 
Satı� amacıyla elde tutulan duran varlıklar hareket tablosu: 
 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
   
Dönem ba�ı 36.976 28.244 
�ktisap edilenler 4.764 15.133 
Elden çıkarılanlar, net (373) (4.587) 
De�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı gideri (238) (1.814) 
   

Dönem sonu 41.129 36.976 
 
Satı� amacıyla elde tutulan duran varlıklar de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı hareket tablosu: 
 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
   
Dönem ba�ı  4.163 2.714 
Dönem içinde çıkı�lar dolayısıyla ters çevrilen de�er dü�üklü�ü - (365) 
Dönem içinde ayrılan de�er dü�üklü�ü 238 1.814 
   
Dönem sonu  4.401 4.163 
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35. VERG� VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER� 
 

�irket ve Türkiye’de yerle�ik ba�lı ortaklıkları, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve 
uygulamalarına tabidir. �irket’in yurtdı�ında faaliyet gösteren ba�lı ortaklıkları ise bulundukları 
ülkelerin vergi kanunlarına tabidir.  

Türkiye’de kurumlar vergisi oranı %20’dir. Kurumlar vergisi oranı, kurumların ticari kazancına vergi 
yasaları gere�ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi ve vergi yasalarında yer alan 
istisna ve indirimlerin sonucu bulunan safi kurum kazancına uygulanır.  

Mali zararlar olu�tukları yılı izleyen en fazla 5 yıl boyunca ta�ınabilir. Grup’un 31 Mart 2009 ve 31 
Aralık 2008 tarihleri itibarıyla ta�ıdı�ı mali zararlar, en son kullanılabilece�i yıllarla birlikte a�a�ıda 
verilmektedir: 

Mali zararın kullanılabilece�i son yıl 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
2009 757 1.094 
2010 5.619 6.879 
2011 4.131 4.131 
2012 6.217 6.217 
2013 4.223 4.223 
2014 375 - 
Toplam 21.322 22.544 
 

Türkiye'de mukim sermaye �irketlerinden, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefi olmayanlara ve 
muaf tutulanlara, Türkiye'de mukim olan ve olmayan gerçek ki�ilere ve Türkiye'de bir i�yeri veya 
daimi temsilci aracılı�ıyla kar payı elde edenler hariç Türkiye'de mukim olmayan tüzel ki�ilere yapılan 
temettü ödemeleri %15 gelir vergisi stopajına tabidir. Türkiye'de mukim sermaye �irketlerinden yine 
Türkiye'de mukim kurumlar vergisi mükellefi sermaye �irketlerine yapılan temettü ödemeleri gelir 
vergisi stopajına tabi de�ildir. Ayrıca karın da�ıtılmaması veya sermayeye eklenmesi durumunda gelir 
vergisi stopajı yapılmamaktadır. 
 
Türkiye’de vergi konusunda yetkili makamlar ile nihai mutabakat sa�lamak gibi bir uygulama 
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri ilgili oldukları yılı takip eden dördüncü ayın 
birinci gününden yirmi be�inci günü ak�amına kadar vergi dairelerine verilir. Ancak, vergi 
incelemesine yetkili makamlar geriye dönük olarak be� yıllık muhasebe kayıtlarını inceleyebilir 
ve/veya vergi ile ilgili görü�lerini de�i�tirebilir. 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Da�ıtımı” ba�lıklı 
13.maddesine göre, kurumlar, ili�kili ki�ilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri 
bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya 
kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak da�ıtılmı� sayılır. Emsallere uygunluk ilkesi, 
ili�kili ki�ilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında 
böyle bir ili�kinin bulunmaması durumunda olu�acak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. 
Kurumlar, ili�kili ki�ilerle yaptı�ı i�lemlerde uygulayaca�ı fiyat veya bedelleri, kar�ıla�tırılabilir fiyat 
yöntemi, maliyet artı yöntemi, yeniden satı� fiyatı yöntemi veya kendi belirleyecekleri di�er 
yöntemlerden i�lemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak saptarlar. Tamamen veya kısmen 
transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak da�ıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının 
uygulamasında, bu maddedeki �artların gerçekle�ti�i hesap döneminin son günü itibarıyla da�ıtılmı� 
kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme 
i�lemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. �u kadar ki, bu düzeltmenin yapılması 
için örtülü kazanç da�ıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinle�mi� ve ödenmi� olması �arttır. 
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35. VERG� VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER� (devamı) 
 
 
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan �irketin, ba�lı ortaklık ve i�tiraklerini konsolide etti�i finansal 
tabloları üzerinden vergi beyannamesi düzenlenmesine olanak tanımamaktadır. Bu nedenle, konsolide 
finansal tablolara yansıtılan vergi kar�ılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan �irketler için ayrı 
ayrı hesaplanmı�tır. 
 
Dönem Karı Vergi Yükümlülü�ü 
 
Cari döneme ili�kin kurumlar vergisi yükümlülü�ü ile pe�in ödenen kurumlar vergisi a�a�ıdaki gibi 
netle�tirilmi�tir: 
 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
   
Kurumlar vergisi yükümlülü�ü 1.518 3.489 
Pe�in ödenen kurumlar vergisi (48) (3.130) 
Kurumlar vergisi yükümlülü�ü, net 1.470 359 

 
Türkiye’de vergi kanunları �irket ve ba�lı ortaklıklarının konsolide bazda vergi ödemesine izin 
vermemektedir. Bu nedenle, kurumlar vergisi kar�ılı�ı konsolide finansal tablolarda her bir Grup 
�irketi için ayrı ayrı hesaplanarak yansıtılmı�tır. 

 
Yurtdı�ı grup �irketlerine ili�kin kurumlar vergisi yükümlülü�ü 
 
�irket’in dolaylı ba�lı ortaklıkları olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kurulu The Euro 
Textile International Banking Unit Limited (ETB) (The Euro Textile Bank Offshore Limited’in (ETB)  
21 Ocak 2009 tarihinde KKTC �irketler Mukayyitli�i’nce tescil edilen yeni ünvanı) ve Britanya 
Adaları’ndan Isle of Man’de kurulu GSD International Limited’in dönem net karları, Türkiye’de 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun kontrol edilen yabancı kurum kazancı ba�lıklı 7.maddesi kapsamında 
kurumlar vergisine tabidir. Ancak ETB'nin dönem net karları, kar payı olarak elde edilmesi halinde 
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anla�ması uyarınca, Türkiye'de 
vergilendirilmemekte, daha önce vergilendirilmi�se ödenen vergi geri alınmaktadır. GSD International 
Limited’in 2008 yılı net karı, Varlık Barı�ı Kanunu kapsamında kar payı olarak Türkiye’ye getirildi�i 
için, kurumlar vergisi istisnasına tabi olmu�tur. Ayrıca, ETB KKTC’de %2 oranında, GSD 
International Limited Britanya Adaları’ndan Isle of Man’de %0 oranında  kurumlar vergisine tabidir. 
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35. VERG� VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER� (devamı) 
 
Ertelenmi� Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri 
 
Ertelenmi� vergi varlı�ı veya yükümlülü�ü, varlıkların ve borçların konsolide finansal tablolarda 
gösterilen de�erleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici 
farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmi� 
vergi varlı�ı veya yükümlülü�ü, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkaca�ı ilerideki 
dönemlerde geçerli olaca�ı öngörülen vergi oranları dikkate alınarak konsolide finansal tablolara 
yansıtılmaktadır. 

�irket, ertelenmi� vergi aktiflerinin finansal tablolara yansıtılmasında, faaliyet gösterdi�i sektörlerdeki 
geli�meler, ilerki dönemlerdeki vergiye tabi kar tahminleri, Türkiye’nin ve i�tiraklerinin bulundu�u 
ülkelerin genel ekonomik ve politik durumu ve/veya �irket’i etkileyebilecek uluslararası genel 
ekonomik ve politik durum gibi faktörleri dikkate almaktadır. 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla, finansal 
tablolara yansıtılmamı� olan ertelenmi� vergi aktifleri 1.547 TL’dir (31 Aralık 2008: 1.823 TL). 

31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008  tarihleri itibarıyla ertelenmi� vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin 
detayı a�a�ıdaki gibidir: 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
   
Ertelenmi� vergi yükümlülü�ü   
Sabit kıymet de�erleme farkı 279 271 
Di�er 1 - 
Brüt ertelenmi� vergi yükümlülü�ü 280 271 
   
Ertelenmi� vergi varlı�ı   
Genel kredi kar�ılı�ı 904 1.103 
Ta�ınan vergi zararları 75 - 
Türev finansal araçlar,net 1.208 1.146 
Kullanılmamı� izin kar�ılı�ı 615 604 
Kıdem tazminatı kar�ılı�ı 451 365 
Sabit kıymet de�erleme farkı 373 361 
Kredi kartı puan kar�ılı�ı 94 106 
�kramiye kar�ılı�ı - 81 
Menkul de�er de�erleme farkı 479 804 
Di�er 35 78 
Brüt ertelenmi� vergi varlı�ı 4.234 4.648 
   
Net ertelenmi� vergi varlı�ı 3.954 4.377 

 
Net ertelenmi� vergi varlı�ı hareket tablosu: 
 

 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
   
Dönem ba�ı bakiyesi 4.377 7.574 
Gelir tablosuna kaydedilen ertelenmi� vergi  (415) (3.253) 
Özkayna�a kaydedilen ertelenmi� vergi (Not 27) (8) 56 
Dönem sonu bakiyesi 3.954 4.377 
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36. H�SSE BA�INA KAZANÇ 

Hisse ba�ına kazanç, net dönem karının dönem sonu itibarıyla bulunan veya bilanço tarihinden sonra 
fakat finansal tablolar yayınlanmadan önce a�a�ıda açıklanan bedelsiz sermaye artırımı yapıldıysa bu 
artırım sonrası hisse adedinin a�ırlıklı ortalamasına bölünmesi ile hesaplanır.  

Türkiye’de �irketler özkaynak enflasyon düzeltme farklarından veya birikmi� karlardan kar�ılanmak 
üzere bedelsiz hisse da�ıtımı yoluyla sermayelerini artırma hakkına sahiptir. Hisse ba�ına kazancın 
hesaplanması sırasında söz konusu artırımlar, hisse �eklinde kar da�ıtımı olarak kabul edilmi�lerdir. 
Sermayeye eklenen kar payı da�ıtımları da aynı �ekilde de�erlendirilmektedir. Bu nedenle ortalama 
hisse adedi hesaplanırken bu tür hisselerin tüm yıl boyunca dola�ımda oldu�u kabul edilmi�tir ve hisse 
ba�ına dü�en karı hesaplamakta kullanılan hisse adedinin a�ırlıklı ortalaması geriye dönük etkiler de 
gözönünde bulundurularak belirlenmi�tir. 

Hisse ba�ına kazanç hesabında kullanılan bilgiler a�a�ıdaki gibidir:  

 31 Mart 2009 31 Mart 2008 
   

Net dönem karında ana ortaklık payı 7.549 6.759 
1 tam TL nominal de�erli hissenin a�ırlıklı ortalama adedi 238.775.778 191.375.986 
   
1 tam TL nominal de�erli hisse ba�ına kazanç (tam TL)  0,032 0,035 

 

37. �L��K�L� TARAF AÇIKLAMALARI 

Finansal tablolar açısından ili�kili taraflara konsolide edilmeyen ba�lı ortaklıklar ve ortak 
sermayedarlara sahip di�er �irketler dahildir. �li�kili taraflar, GSD Holding A.�. ana ortaklarını ve 
yönetimini ve �irket yönetim kurulu üyelerini ve ailelerini de kapsamaktadır. �li�ikteki konsolide 
finansal tablolarda ait oldukları hesap kalemlerinde yer alan ve ilgili dönemlerde ili�kili kurulu�larla 
yapılan ba�lıca i�lemler ve bakiyelerin özeti a�a�ıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2009  31 Aralık 2008 
 �li�kili �irketler Ortaklar Yöneticiler  �li�kili �irketler Ortaklar Yöneticiler 

 

GSD 
Grubu 

Delta 
Grubu   

GSD 
Grubu 

Delta 
Grubu   

Nakdi krediler 495 1.099 55 42 277 1.279 23 32 
Gayrinakdi krediler 143 32 - - 144 12 - - 
Mevduat 65 204 11.681 9.685 67 201 10.154 9.016 

 
 

 31 Mart 2009 31 Mart 2008 
 �li�kili �irketler Ortaklar Yöneticiler  �li�kili �irketler Ortaklar Yöneticiler 

 
GSD 

Grubu 
Delta 

Grubu   
GSD 

Grubu 
Delta 

Grubu   
Faiz geliri 21 21 - - - 27 - 5 
Faiz gideri 2 6 148 309 3            90 229 286 
Di�er gelirler 1 4 - - - 4 - - 
Di�er giderler 42 - 521 - - - 215 - 

 
Yukarıdaki tabloda, ortaklara ili�kin tutarlar, �irket Yönetim Kurulu Ba�kanı Mehmet Turgut Yılmaz’a ait olup, Delta Grubu, 
Mehmet Turgut Yılmaz’ın kontrolündedir. GSD Grubu’na ili�kin tutarlar, konsolide edilmeyen grup �irketlerine ve vakfına aittir. 
 
31 Mart 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür ve müdürlere 
sa�lanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 2.199 TL’dir (31 Mart 2008: 2.069 TL). 
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38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� 
 
GRUP ��RKETLER�NDE R�SK YÖNET�M�NE �L��K�N DÜZENLEMELER 
 
Grup Bankalarının Likidite Risklerine �li�kin Düzenlemeler 
 
Grup bankalarında, bankacılık düzenlemeleri gere�ince, birinci vade dilimine ili�kin toplam likidite 
yeterlilik oranı ile yabancı para likidite yeterlilik oranı, her i� günü itibarıyla izleyen yedi günlük süre 
için; ikinci vade dilimine ili�kin toplam likidite yeterlilik oranı ile yabancı para likidite yeterlilik oranı 
haftanın son i� günü itibarıyla izleyen otuzbir günlük süre için hesaplanır. Bu hesaplamada, kısa vadeli 
aktif ve pasif kalemleri ile gayrınakdi krediler ve taahhütlerden vadelerinde ödeme yükümlülü�ü 
bulunanlar ilgili yönetmelikte belirtilen oranlarda a�ırlıklandırılmı� tutarları üzerinden ve dövize 
endeksli varlık ve yükümlülükler TL cinsinden olarak dikkate alınır (26 Ocak 2009 tarihinden itibaren 
onsekiz ay süreyle dövize endeksli varlık ve yükümlülükler yabancı para likidite yeterlilik oranı 
hesaplamasında yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülük olarak dikkate alınır, toplam likidite 
yeterlilik oranı hesaplamasında ise Türk parası cinsinden varlık ve yükümlülük olarak dikkate 
alınmaya devam edilir). Birinci vade dilimine ili�kin toplam likidite yeterlilik oranlarının haftalık basit 
aritmetik ortalaması ile ikinci vade dilimine ili�kin toplam likidite yeterlilik oranı yüzde yüzden; 
birinci vade dilimine ili�kin yabancı para likidite yeterlilik oranlarının haftalık basit aritmetik 
ortalaması ile ikinci vade dilimine ili�kin yabancı para likidite yeterlilik oranı yüzde seksenden az 
olamaz. 
 
Grup Bankalarının Kur Risklerine �li�kin Düzenlemeler 
 
Grup bankalarında, bankacılık düzenlemeleri gere�ince, yabancı para net genel pozisyonu/özkaynak 
standart oranı, her i� günü itibarıyla solo bazda, konsolide özkaynak hesaplama dönemleri itibarıyla da 
konsolide olarak hesaplanır. �� günleri üzerinden hesaplanan yabancı para net genel 
pozisyonu/özkaynak standart oranının mutlak de�erlerinin haftalık basit aritmetik ortalaması ile 
konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyonu/özkaynak 
standart oranının mutlak de�eri yüzde yirmiyi a�amaz. Yabancı para net genel pozisyonu, tüm yabancı 
para aktif hesapları, dövize endeksli varlıklar, vadeli döviz alım taahhütlerinden olu�an döviz varlıkları 
toplamı ile tüm yabancı para pasif hesapları, dövize endeksli yükümlülükler, vadeli döviz satım 
taahhütlerinden olu�an döviz yükümlülükleri toplamının Türk Lirası kar�ılıkları arasındaki farkı 
gösterir. Yabancı para net genel pozisyonu/özkaynak standart oranının hesaplanmasında, “Bankaların 
Özkaynakları Hakkında Yönetmeli�e” göre hesaplanan son dönem özkaynak tutarı dikkate alınır. 
 
Grup Bankalarının Sermaye Yeterlili�ine �li�kin Düzenlemeler 
 
Grup bankalarında, bankacılık düzenlemeleri gere�ince sermaye yeterlili�i standart oranının konsolide 
ve konsolide olmayan bazda hesaplanması ve asgari %8 olarak tutturulması ve sürdürülmesi �arttır. 
Sermaye yeterlili�i standart oranı; “özkaynak/(kredi riskine esas tutar +(faiz riski+kur riski+takas 
riski+emtia riskinden olu�an) piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar)” �eklinde 
hesaplanır.  
 
Sermaye yeterlili�i hesaplamasına baz olan özkaynak, Bankaların Özkaynaklarına �li�kin 
Yönetmelik’te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanır. 
 
Kredi riskine esas tutar, bilanço içi varlıklar ile gayrinakdi krediler, taahhütler ve türev finansal 
araçlardan kaynaklanan kredi riski için hesaplanır. 
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38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� (devamı) 
 
Piyasa riskine esas tutar, getirisi faiz oranı ile ili�kilendirilmi� finansal araçlar ile hisse senedi, yatırım 
fonu ve katılma belgesi pozisyonlarına ili�kin genel piyasa riski ve spesifik risk; aktif ve pasif 
hesaplarda bulunan tüm döviz varlık ve yükümlülükler, döviz cinsinden cayılamaz nitelikli gayrinakdi 
krediler ve türev finansal araçlara ili�kin pozisyonlardan kaynaklanan kur riski; bir menkul kıymet, 
döviz veya emtianın sözle�mede öngörülen fiyattan belli bir vadede teslimini konu alan ve her iki 
tarafın yükümlülüklerini vadede yerine getirmesini öngören i�lemlerde, takas i�leminin vade tarihinde 
gerçekle�memesinden ötürü i�leme konu menkul kıymet, döviz veya emtianın fiyat de�i�imleri 
nedeniyle bankanın maruz kalaca�ı zarar için takas riski; emtiaya dayalı türev finansal araçlar ve 
kıymetli madenler için emtia riskinden olu�an piyasa riski için hesaplanır. 
 
Operasyonel riske esas tutar, banka içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsüzlüklerin gözden 
kaçmasından, banka yönetimi ve personeli tarafından zaman ve ko�ullara uygun hareket 
edilememesinden, banka yönetimindeki hatalardan, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar 
ile deprem, yangın ve sel gibi felaketlerden veya terör saldırılarından kaynaklanabilecek zararlar için 
hesaplanır. 
 
Grup Aracı Kurumunun Sermaye Yeterlili�ine �li�kin Düzenlemeler 
 
Grup, aracı kurumu sahip oldu�u yetki belgelerine kar�ılık ilgili tebli� uyarınca belirlenen tutarda 
asgari özsermaye bulundurmak zorundadır. 
 
Grup aracı kurumunun sermaye yeterlili�i tabanı, ilgili tebli� uyarınca hesaplanan özsermayesinden, 
duran varlıkların ve mü�teri sıfatı ile olsa dahi, personelden, ortaklardan, i�tiraklerden, ba�lı 
ortaklıklardan ve sermaye, yönetim ve denetim açısından do�rudan veya dolaylı olarak ili�kili 
bulunulan ki�i ve kurumlardan olan teminatsız alacaklar ile bu ki�i ve kurumlar tarafından ihraç 
edilmi� ve borsalarda ve te�kilatlanmı� di�er piyasalarda i�lem görmeyen sermaye piyasası araçlarının 
indirilmesiyle bulunur ve sahip oldu�u yetki belgelerine kar�ılık gelen asgari özsermayesi, risk 
kar�ılı�ı, de�erleme gününden önceki son üç ayda olu�an faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi 
birinden az olamaz. 
 
Grup aracı kurumu, gerek bilançoda gerekse bilanço dı�ında izlenen kalemler ile ilgili olarak ilgili 
tebli�de belirtilen oranlar çerçevesinde pozisyon riski, kar�ı taraf riski, yo�unla�ma riski ve döviz kuru 
riski için risk kar�ılı�ı hesaplar. 
 
Pozisyon riski; varlıkların ihraçcısından veya bu varlıkların i�lem gördü�ü piyasalarda olu�an fiyat 
dalgalanmaları ile alacak ve borçların cari de�erlerindeki de�i�melerden  kaynaklanan riskleri; kar�ı 
taraf riski, kar�ılı�ında yeterli teminat bulunmadan borç verilmesi, di�er taahhütlerde bulunulması, 
varlıkların ödünç, emanet veya teminat olarak tevdi edilmesi gibi nedenlerle, varlıkların geri 
alınmasında ortaya çıkan riskleri; yo�unla�ma riski, aracı kurumun belirli bir varlık veya 
yükümlülü�ünün, sermaye yeterlili�i tabanının önemli bir oranını olu�turması halindeki riski; döviz 
kuru riski; her bir döviz cinsi itibarıyla hesaplanacak net açık pozisyonların toplamının olu�turdu�u 
riski gösterir. Sermaye yeterlili�i tabanı hesaplamalarında tamamı indirilen kalemler için pozisyon 
riski, kar�ı taraf riski, yo�unla�ma riski ve döviz kuru riski hesaplanmaz. Bir kalemle ilgili olarak 
hesaplanan risk kar�ılıklarının toplamı, ilgili kalemin cari de�erinden fazla olamaz.  
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38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� (devamı) 
 
Grup Aracı Kurumunun Genel Borçlanma Sınırına �li�kin Düzenlemeler 
 
Grup aracı kurumunun, aracılık yüklenimi nedeniyle olu�an borçları veya taahhütleri, takas 
kurumlarına ve mü�terilere olan borçları dahil, bilançoda yer alan tüm kısa ve uzun vadeli borçları 
toplamı, sermaye yeterlili�i tabanının 15 katını (ilgili tebli�de belirtilen alım satım aracılı�ı faaliyeti 
için belirlenen asgari özsermaye tutarının 5 katı veya 10 katı özsermayeye sahip olan aracı kurumlar 
için sırasıyla sermaye yeterlili�i tabanının 20 veya 30 katını) a�amaz. 
 
Grup Aracı Kurumunun Likidite Yükümlülü�üne �li�kin Düzenlemeler 
 
Grup aracı kurumunun likidite yükümlülü�ü, en az kısa vadeli borçları kadar ilgili tebli� uyarınca 
belirtilen �ekilde hesaplanmı� dönen varlık bulundurmasıdır. 
 
Grup Finansal Kiralama ve Faktoring �irketlerinin Fon Kullandırma Sınırlarına �li�kin 
Düzenlemeler 
 
�lgili yönetmelik gere�ince, finansal kiralama �irketlerinin net finansal kiralama alacakları ve 
kiracılardan di�er alacakları toplamı tutarı ve faktoring �irketlerinin fon kullandırımından kaynaklanan 
alacaklarının toplam tutarı özkaynaklarının otuz katını geçemez.  
 
Grup Bankaları, Finansal Kiralama ve Faktoring �irketlerinin Alacakları �çin Ayrılacak 
Kar�ılıklara �li�kin Düzenlemeler 
 
Grup bankaları, finansal kiralama ve faktoring �irketleri, ilgili yönetmelikleri gere�ince, kredi, finansal 
kiralama ve faktoring alacakları ve di�er alacaklarından do�mu� veya do�ması beklenen, ancak miktarı 
kesin olarak belli olmayan zararlarını kar�ılamak amacıyla ilgili yönetmelik ve tebli�de belirlenen usul 
ve esaslar çerçevesinde kar�ılık ayırmak zorundadır. 
 
Grup bankaları, finansal kiralama ve faktoring �irketlerince, 
 
a) Anapara, faiz veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren 
doksan günden fazla geciken ancak yüz seksen günü geçmeyen (1 Ocak 2008’den itibaren Grup 
finansal kiralama �irketince yüz elli günden fazla geciken, ancak iki yüz kırk günü geçmeyen)  
alacakların en az yüzde yirmisi (%20) oranında, 

b) Anapara veya faizin ya da her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsilinin 
gecikmesi yüz seksen günü geçen, ancak bir yılı geçmeyen (1 Ocak 2008’den itibaren Grup finansal 
kiralama �irketince iki yüz kırk günü geçen, ancak bir yılı geçmeyen)  alacakların en az yüzde ellisi 
(%50) oranında, 

c) Anaparanın veya faizin veya her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsili 
bir yıldan fazla gecikmi� olan alacakların yüzde yüzü (%100) oranında özel kar�ılık ayrılır. 
 
Grup bankaları, finansal kiralama ve faktoring �irketleri, kredi, finansal kiralama ve faktoring 
alacakları ve di�er alacakları için, bunlara ili�kin ödemelerin tahsilindeki gecikme belirtilen süreleri 
geçmemi� olsa dahi, borçlunun kredi de�erlili�i ve ilgili yönetmelik ve tebli�de belirtilen di�er 
kriterleri dikkate almak suretiyle, (bankalar yukarıda belirtilen oranlarda, finansal kiralama ve 
faktoring �irketleri belirleyecekleri oranlarda) özel kar�ılık ayırabilir. 
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38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� (devamı) 
 
Grup bankaları, finansal kiralama ve faktoring �irketleri, kredi, finansal kiralama ve faktoring 
alacakları ve di�er alacaklarına ili�kin teminatları ilgili yönetmelik ve tebli�de belirtilen dört gruba 
sınıflandırarak izlemek zorundadır. Teminat tutarı sadece özel kar�ılık tutarının hesaplanmasında, 
a�a�ıda belirtilen oranlarda alacak tutarından yapılacak indirim olarak dikkate alınır: 
 
Birinci grup teminatların dikkate alınma oranı      : % 100 
�kinci grup teminatların dikkate alınma oranı        : % 75 
Üçüncü grup teminatların dikkate alınma oranı     : % 50 
Dördüncü grup teminatların dikkate alınma oranı  : % 25 
 
Grup bankaları, özel kar�ılık ayrılmayan nakdi kredileri toplamının %1’i ve teminat mektupları, aval 
ve kefaletleri ile di�er gayrinakdi kredileri toplamının %0,2’si oranında (6 �ubat 2008’den itibaren 
özel kar�ılık ayrılmayan standart nitelikli nakdi kredileri toplamının % 1’i ve teminat mektupları, aval 
ve kefaletleri ile di�er gayrinakdi kredileri toplamının % 0,2’si oranında ve özel kar�ılık ayrılmayan 
yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının % 2’si ve teminat mektupları, aval ve kefaletleri ile di�er 
gayrinakdi kredileri toplamının % 0,4’ü oranında) genel kar�ılık ayırırlar. Grup finansal kiralama ve 
faktoring �irketleri, anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde gecikme olmayan veya doksan günden 
daha az gecikme olan alacaklardan do�ması beklenen ancak miktarı kesin olarak belli olmayan 
zararların kar�ılanması amacıyla, genel olarak ve herhangi bir i�lemle do�rudan ilgili olmaksızın 
kar�ılık ayırabilir. 
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38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� (devamı) 

P�YASA R�SK� VE DUYARLILIK ANAL�Z� 
Piyasa riski, Grup’un bilanço-içi ve bilanço-dı�ı hesaplarda bulundurdu�u varlık ve yükümlülükleri ile ilgili 
faiz oranlarında, kurlarda ve hisse senedi fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle ta�ıdı�ı 
potansiyel zarar riskini ifade eder.  

Grup’un sahip oldu�u pozisyondan dolayı maruz kaldı�ı ve kalabilece�i piyasa riski miktarı üst yönetimce 
yakından izlenmektedir. Bu amaçla Grup bankalarında Piyasa Riski Komiteleri olu�turulmu� olup, 
“Bankaların Sermaye Yeterlili�inin Ölçülmesine ve De�erlendirilmesine �li�kin Yönetmelik” çerçevesinde 
kullanılan risk ölçüm modelleriyle piyasa riskleri ölçülerek düzenli aralıklarla üst yönetime sunulmaktadır.  

Ayrıca Grup bankalarında piyasa riski yaratabilecek alım/satım faaliyetlerinin kapsamı, alım/satım 
faaliyetlerine konu ürünler, alım/satım i�lemlerinin gerçekle�tirilece�i piyasalar ve alım/satım i�lemlerine 
ili�kin limitler belirlenerek olu�abilecek piyasa riski asgari düzeye indirilmeye çalı�ılmaktadır. 

TFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” standardına göre üç tip piyasa riski vardır: Faiz riski, kur riski, 
di�er fiyat riski.  Di�er fiyat riski hisse fiyat riski, emtia fiyat riski, beklenenden daha erken veya daha geç 
geri ödeme riski, kalan de�er riski gibi risklerden olu�ur. 31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla, 
�irket’in konsolide faiz riski ve kur riski duyarlılık analizleri a�a�ıdaki ilgili bölümlerde sunulmu� olup, 
aynı tarihler itibarıyla �irket’in konsolide di�er fiyat riski kayda de�er tutarda olmadı�ı için, buna ili�kin 
duyarlılık analizi ise verilmemi�tir. 
 
KRED� R�SK� 

Kredi riski Grup’un ili�ki içinde bulundu�u kar�ı tarafın, Grup ile yaptı�ı sözle�me gereklerine uymayarak 
yükümlülü�ünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden olu�abilecek risk ve zararları 
ifade eder.  

Grup’un bankalarında Kredi Tahsis Bölümü ve Kredi �zleme Bölümü kredi riskini yönetmekle sorumlu 
olup, Grup’un finansal kiralama firmasında kredi risk izleme biriminin yanında finansal kiralama 
alacaklarının risk takibini yapan birim bulunmaktadır. 

Grup bankalarında kredi risklerinin firma ve grup bazında takibiyle ilgili olarak derecelendirme sistemi 
uygulamaya sokulmu� olup, üst yönetimin düzenli aralıklarla firma grup riskleri ile ilgili olarak 
bilgilenmeleri sa�lanmaktadır. 

Grup bankalarında kredi tahsis prosedürü mü�teri ve grup bazında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 
“Dahil olunan risk grubu ve mensuplara kredi kullandırma ko�ulları” ba�lıklı 50. maddesi hükmü 
çerçevesinde tanımlanan kredi limitlerine uygun olarak yürütülmekte olup, limit ve kullandırım durumları �ç 
Kontrol ve Risk Yönetimi Bölümleri tarafından düzenli olarak izlenmektedir. 

Yapılan vadeli i�lem sözle�meleri üzerinde kontrol limitleri bulunmakta olup bu tür araçlar için üstlenilen 
kredi riski piyasa hareketlerinden kaynaklanan di�er potansiyel risklerle birlikte de�erlendirilmektedir.  

Vadeli i�lemlerde hak ve edimlerin yerine getirilmesi vadede mümkündür. Ancak riskin asgari düzeye 
indirilmesi amacıyla mevcut pozisyonların ters pozisyonları gerekti�inde piyasalardan alınarak risk  
kapatılmaktadır.  
 
Yurtdı�ında yürütülen kredilendirme i�lemlerinde ilgili ülkelerin ülke riskleri ve piyasa ko�ullarının dikkate 
alındı�ı yapı varolup bu özellikte riskler portföyde bulunmamaktadır. Grup’un, uluslararası bankacılık 
piyasasındaki faaliyetleri de�erlendirildi�inde, uluslararası kredi riski yo�unlu�unun dü�ük oldu�u 
dü�ünülmektedir. 
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 38.   F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� (devamı) 
F�NANSAL ARAÇ TÜRLER� �T�BAR�YLE MARUZ KALINAN KRED� R�SKLER�                      

  Alacaklar             

  Ticari Alacaklar 
Di�er 

Alacaklar 
(*) 

Banka-         Finansal 
  �li�kili Di�er �li�kili Di�er lardaki Menkul Türev Krediler ve Faktoring Kiralama 
31 Mart 2009 Taraf Taraf Taraf Taraf Mevduat De�erler  Araçlar Avanslar Alacakları Alacakları 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)   2   71  -  
 

14.286   713.734   219.287   1.220   2.701.279   54.137   75.287  
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı -  -   -  -   -   -   -   1.918.127   53.824   75.287  
A. Vadesi geçmemi� ya da de�er dü�üklü�üne u�ramamı� finansal varlıkların net defter de�eri  2   71   -  14.286 

14.286  
 713.734   219.287   1.220   1.348.464   53.824   72.595  

B. Ko�ulları yeniden görü�ülmü� bulunan, aksi takdirde vadesi geçmi� veya de�er dü�üklü�üne u�ramı� sayılacak finansal varlıkların defter de�eri -  -   -  -   -   -   -   153  -   0  

C. Vadesi geçmi� ancak de�er dü�üklü�üne u�ramamı� varlıkların net defter de�eri -  -   -  -   -   -   -   50.305   313   1.027  

- Teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı  -  -   -  -   -   -   -   27.386   313   1.027  

D. De�er dü�üklü�üne u�rayan varlıkların net defter de�erleri  -  -   -  -   -   -   -   38.684   -   1.665  

- Vadesi geçmi� (brüt defter de�eri) -  -   -  -   -   -   -   79.990   2.649   2.768  

- De�er dü�üklü�ü (-) -  -   -  -   -   -   -   (40.024)  (2.649)  (1.571) 

- Net de�erin teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı -  -   -  -   -   -   -   28.552   -   1.052  

- Vadesi geçmemi� (brüt defter de�eri) -  -   -  -   -   -   -   4.524   -   1.081  

- De�er dü�üklü�ü (-) -  -   -  -   -   -   -   (5.806)  -   (613) 

- Net de�erin teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı -  -   -  -   -   -   -   479   -   468  

E. Bilanço dı�ı kredi riski içeren unsurlar -  -   -  -   -   -   -   1.263.673   -   0  

           
31 Aralık 2008 Taraf Taraf Taraf Taraf Mevduat De�erler  Araçlar Avanslar Alacakları Alacakları 
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)  2 109 - 9.335 745.910 390.462 7.622 2.972.479 32.090 81.046 
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı - - - - - - - 2.218.047 32.090 81.046 

A. Vadesi geçmemi� ya da de�er dü�üklü�üne u�ramamı� finansal varlıkların net defter de�eri 2 109 - 9.335 745.910 390.462 7.622 1.547.312 32.090 79.185 

B. Ko�ulları yeniden görü�ülmü� bulunan, aksi takdirde vadesi geçmi� veya de�er dü�üklü�üne u�ramı� sayılacak finansal varlıkların defter de�eri - - - - - - - 163 - - 

C. Vadesi geçmi� ancak de�er dü�üklü�üne u�ramamı� varlıkların net defter de�eri - - - - - - - 42.171 - 893 

- Teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı  - - - - - - - 25.214 - 893 

D. De�er dü�üklü�üne u�rayan varlıkların net defter de�erleri  - - - - - - - 32.412 - 968 

- Vadesi geçmi� (brüt defter de�eri) - - - - - - - 59.512 1.842 2.315 

- De�er dü�üklü�ü (-) - - - - - - - (25.978) (1.842) (1.629) 

- Net de�erin teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı - - - - - - - 23.274 - 686 

- Vadesi geçmemi� (brüt defter de�eri) - - - - - - - 5.516 - 655 

- De�er dü�üklü�ü (-) - - - - - - - (6.638) - (373) 

- Net de�erin teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı - - - - - - - 3.548 - 282 

E. Bilanço dı�ı kredi riski içeren unsurlar - - - - - - - 1.350.421 - - 
(*) Bankalardaki mevduat, konsolide bilançodaki nakit de�erler dı�ındaki nakit ve nakit benzerlerini içermektedir.
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  38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� (devamı) 
   

Vadesi geçmi� ancak de�er dü�üklü�üne u�ramamı� varlıkların ya�larına ili�kin açıklama     
  Alacaklar               
                Finansal   
  Ticari Di�er Bankalardaki Menkul Türev  Krediler Faktoring Kiralama   
31 Mart 2009 Alacaklar Alacaklar Mevduat De�erler Araçlar ve Avanslar Alacakları Alacakları Di�er 
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmi� - - - - - 6.599 222 623 - 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmi� - - - - - 43.706 91 354 - 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmi� - - - - - - - 50 - 
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmi� - - - - - - - - - 
Vadesini 5 yıldan fazla geçmi� - - - - - - - - - 
Toplam - - - - - 50.305 313 1.027 - 
Teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı - - - - - 27.386 313 1.027 - 

 
  

Vadesi geçmi� ancak de�er dü�üklü�üne u�ramamı� varlıkların ya�larına ili�kin açıklama     
  Alacaklar               
                Finansal   
  Ticari Di�er Bankalardaki Menkul Türev  Krediler Faktoring Kiralama   
31 Aralık 2008 Alacaklar Alacaklar Mevduat De�erler Araçlar ve Avanslar Alacakları Alacakları Di�er 
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmi� - - - - - 3.012 - 487 - 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmi� - - - - - 39.159 - 352 - 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmi� - - - - - - - 54 - 
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmi� - - - - - - - - - 
Vadesini 5 yıldan fazla geçmi� - - - - - - - - - 
Toplam - - - - - 42.171 - 893 - 
Teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı - - - - - 25.214 - 893 - 
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38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� (devamı) 
 

De�er dü�üklü�üne u�ramamı� nakdi krediler için alınan teminatlar: 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
      
Nakit teminatı 30.518 45.047 
Gayrimenkul ipote�i 436.514 430.837 
Hazine garantisi veya kamu kesimi menkul kıymetleri teminatı - - 
Mali kurulu�lar tarafından ihraç edilmi� garantiler - - 
Di�er teminatlar (varlık üzerindeki rehinler, kurumsal ve ki�isel garantiler, senetler) 625.305 819.871 
Toplam 1.092.337 1.295.755 
      
De�er dü�üklü�üne u�ramamı� gayrinakdi krediler için alınan teminatlar: 31 Mart 2009 31 Aralık 2008  
      
Nakit teminatı 8.752 10.159 
Gayrimenkul ipote�i 15.511 79.743 
Hazine garantisi veya kamu kesimi menkul kıymetleri teminatı - - 
Mali kurulu�lar tarafından ihraç edilmi� garantiler - - 
Di�er teminatlar (varlık üzerindeki rehinler, kurumsal ve ki�isel garantiler, senetler) 772.496 805.568 
Toplam 796.759 895.470 
      
De�er dü�üklü�üne u�ramı� nakdi krediler için alınan teminatlar: 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
      
Gayrimenkul ipote�i 24.603 20.333 
Araç rehni 3.934 2.909 
Di�er teminatlar 15 32 
Toplam  28.552 23.274 
      
Tazmin edilmemi� gayrinakdi kredi kar�ılı�ı ayrılan krediler için alınan teminatlar: 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
      
Gayrimenkul ipote�i 382 2.215 
Nakit blokajı 97 1.330 
Di�er teminatlar - 3 
Toplam  479 3.548 

 
Açık olan sözle�melere ili�kin finansal kiralama alacakları için alınan teminatlar: 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
      
Senetler 51.056 55.660 
Kefaletler 14.784 14.286 
�potekler 9.379 10.698 
Çekler  20 20 
Nakit blokajlar - - 
Teminat mektupları 6 10 
Mevduat rehni 37 362 
Alacak temli�i 5 10 
Toplam 75.287 81.046 

 
Faktoring alacakları için alınan teminatlar: 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
      
Mali kurulu�larca verilen garantiler 11 419 
Teminat çeki 850 1.250 
�potekler 70 70 
Mü�teri çek ve senedi 53.206 30.351 
Toplam 54.137 32.090 
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38.  F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� (devamı) 

Likidite Riski 

Likidite riski, nakit akı�ındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkı�larını tam olarak ve zamanında 
kar�ılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit giri�ine sahip olunamaması sonucu olu�an 
risktir.  

Piyasa �artları nedeniyle pozisyonların uygun fiyat ve yeterli tutarda ve gereken sürelerde kapatılamaması 
ve pozisyonlardan çıkılamaması sonucunda da likidite riski olu�abilir. Faktoring �irketlerinde çeklerden 
kaynaklanan likidite riskini azaltmak amacıyla grup faktoring �irketlerinde firmaların verdi�i çeklerin 
ödenebilirli�ine önem verilmektedir. Grup bankalarında, likidite durumu günlük olarak de�erlendirilir. 
Haftalık Aktif-Pasif Komitesi toplantılarında üç aylık nakit akım projeksiyonları incelenir; buna göre 
alınacak pozisyonların büyüklü�üne karar verilir. Likidite sıkı�ıklı�ı durumunda izlenecek alternatif 
stratejiler de�erlendirilir. Grubun Bankalararası Para Piyasası, �MKB, Takasbank Borsa Para Piyasası ve 
ikincil piyasadaki mevcut limitleri ve limit bo�lukları anlık olarak izlenir. Grup bilançosundaki vade 
riskine ili�kin azami limitler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Varlık ve yükümlülüklerin bilanço tarihinden vade tarihine kadar kalan vadeleri bazında da�ılımı: 

31 Mart 2009 tarihi itibarıyla 
1 aya 

kadar 1-3 ay 3-6 ay 
6 ay–1 

yıl 1-5 yıl 5 yıl üzeri 
Da�ıtıl-
mayan Toplam 

         
Varlıklar         
Nakit ve nakit benzerleri         
  Nakit de�. ve merkez bankası bakiyeleri  148.932  -  -   -   -   -   -   148.932  
  Bankalar ve di�er mali kurulu�lar  302.638   -   -   -   -   -   -   302.638  
  Para piyasası i�lemlerinden alacaklar  210.061   -   -   -   -   -   -   210.061  
  Zorunlu kar�ılıklar  71.806   -   -   -   -   -   -   71.806  
Alım satım amaçlı menkul de�erler  180   47   360   2.178   919   247   -   3.931  
Satılmaya hazır menkul de�erler  313   17   77  23.076  169.182  22.691   -  215.356 
Vadeye kadar elde tutulacak men.de�erler  -   -   -   -   -   -   -   -  
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar  1.114   100   6   -   -   -   -   1.220  
Krediler ve avanslar    561.696  246.337   191.100   86.103   266.823   51.387   35.442   1.438.888  
Faktoring alacakları   20.935   29.665   3.537   -   -  -  -   54.137  
Finansal kiralama alacakları, net  5.860   6.925   9.559   14.339   38.604   -  -   75.287  
Kons.edilmeyen ba�lı ort. ve di�er fin.yat.  -   -   -   -   -   -   631   631  
Satı� amacıyla elde tutulan duran varlıklar  -   -   -   -   -   -   41.129   41.129  
Maddi duran varlıklar  -   -   -   -   -   -   75.300   75.300  
Maddi olmayan duran varlıklar  -   -   -   -   -   -   2.564   2.564  
Ertelenmi� vergi varlı�ı  -   -   -   -   -   -   3.954   3.954 
Ticari ve di�er alacaklar ve di�er varlıklar  66.788   7.115   238   612   -   -   3.278   78.031  
Toplam varlıklar  1.390.323   290.206   204.877   126.308   475.528   74.325   162.298   2.723.865  
         
Yükümlülükler         
Alım satım amaçlı türev fin. yük.  3.212   499   5  -  -  -   3.594   7.310  
Bankalar mevduatı  6   -   -   -   -   -   -   6  
Mü�teri mevduatı  1.096.855   232.587   18.883   7.073   260   1   -   1.355.659  
Para piyasası i�lemlerinden borçlar  3.133   -   -   -   -   -   -   3.133  
Alınan krediler   34.377   64.974   461.568   32.466   107.029   -   -   700.414  
Müstakriz fonları  1.006   -   -   -   -   -   -   1.006  
Faktoring borçları  -   223   -   -   -   -   -   223  
Finansal kiralama faaliyetlerinden borçlar  786   67   82   213   -   -   -   1.148  
Dönem karı vergi yükümlülü�ü  -  1.470   -   -   -   -   -   1.470  
Borç kar�ılıkları  -   -   -   1.750   -   -   -   1.750  
Çalı�anlara sa�l. faydalara ili�kin kar�.  -   -   -   72  5.850   -   -   5.922  
Ticari borçlar ve di�er yükümlülükler   40.769   13.996   -   -   -   -   -   54.765  
Toplam yükümlülükler  1.180.144   313.816   480.538   41.574   113.139   1   3.594   2.132.806  
                 
Net likidite (açı�ı) / fazlası   210.179   (23.610)  

(275.661) 
 84.734   362.389   74.324   158.704   591.059  

         

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla         
Toplam varlıklar 1.430.448 416.301 166.618 246.753 581.164 106.799 150.137 3.098.220 
Toplam yükümlülükler 1.533.542 293.400 102.285 466.945 122.786 - - 2.518.958 

Net likidite (açı�ı) / fazlası  (103.094) 122.901 64.333 (220.192) 458.378 106.799 150.137 579.262 
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38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� 
(devamı) 

Kur Riski 

Grup’un döviz kurlarında meydana gelebilecek de�i�iklikler nedeniyle maruz kalınabilinecek zarar 
olasılı�ını ifade etmekte olan kur riski, döviz pozisyonunun üst yönetimce yakından izlenmesi ve 
onaylanmı� limitler dahilinde pozisyon alınması suretiyle yönetilmektedir. Kur riski döviz/TL ve 
döviz/döviz bazında izlenmekte ve her biri için ayrı risk yöntemi, metot ve araçları kullanılmaktadır. 
Grup, döviz/döviz pozisyon risklerinden spot/vadeli arbitraj ve futures i�lemleri ile korunmaktadır. Grup 
bankalarında kur riskine esas sermaye yükümlülü�ü hesaplanırken ilgili bankaların, tüm döviz varlıkları, 
yükümlülükleri ve vadeli döviz i�lemleri göz önünde bulundurulur. Her bir döviz cinsinin TL kar�ılıkları 
itibarıyla net kısa ve uzun pozisyonları hesaplanır. Mutlak de�erce büyük olan pozisyon sermaye 
yükümlülü�üne esas tutar olarak belirlenmektedir. Bu tutar üzerinden sermaye yükümlülü�ü hesaplanır. 
Varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dı�ı yükümlülüklerin TL kar�ılıklarının döviz cinslerine göre 
da�ılımı: 

31 Mart 2009 tarihi itibarıyla 
TL ABD 

Doları 
Avro Di�er Toplam 

  
Varlıklar  
Nakit ve nakit benzerleri      

Nakit de�erler ve merkez bankası bakiyeleri  103.473   40.470   4.521   468   148.932  
Bankalar ve di�er mali kurulu�lar  100.163   72.297   124.378   5.800   302.638  
Para piyasası i�lemlerinden alacaklar  210.061   -   -   -   210.061  
Zorunlu kar�ılıklar  -   71.806   -   -   71.806  

Alım satım amaçlı menkul de�erler  3.527   349   55   -   3.931  
Satılmaya hazır menkul de�erler  192.352   23.004   -   -   215.356  
Vadeye kadar elde tutulacak menkul de�erler  -  -   -  -   -  
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar  435   537   215   33   1.220  
Krediler ve avanslar    844.956   418.217   128.010   47.705   1.438.888  
Faktoring alacakları   54.126   -   11   -   54.137  
Finansal kiralama alacakları, net  20.432   17.179   37.212   464   75.287  
Konsolide edilmeyen ba�lı ort. ve di�er fin.yat.  631   -   -   -   631  
Satı� amacıyla elde tutulan duran varlıklar  41.129   -   -   -   41.129  
Maddi duran varlıklar  75.297   3   -   -   75.300  
Maddi olmayan duran varlıklar  2.564   -   -   -   2.564  
Ertelenmi� vergi varlı�ı  3.954   -   -   -   3.954  
Ticari ve di�er alacaklar ve di�er varlıklar  33.239   44.741   49   2   78.031  
Toplam varlıklar  1.686.339   688.603   294.451   54.472   2.723.865  
  
Yükümlülükler   
Alım satım amaçlı türev finansal yükümlülükler  305   5.067   833   1.105   7.310  
Bankalar mevduatı  5   -   1   -   6  
Mü�teri mevduatı  775.002   401.769   173.752   5.136   1.355.659  
Para piyasası i�lemlerinden borçlar  3.133   -   -   -   3.133  
Alınan krediler   24.898   437.369   237.317   830   700.414  
Müstakriz fonları  638   348   20   -   1.006  
Faktoring borçları  200   -   9   14   223  
Finansal kiralama faaliyetlerinden borçlar  738   224   186   -   1.148  
Dönem karı vergi yükümlülü�ü  1.470   -   -   -   1.470  
Borç kar�ılıkları  1.750   -   -   -   1.750  
Çalı�anlara sa�lanan faydalara ili�kin kar�ılıklar  5.922   -  -   -   5.922  
Ticari borçlar ve di�er yükümlülükler   48.152   3.787   2.758   68   54.765  
Toplam yükümlülükler  862.213   848.564   414.876   7.153   2.132.806  
           
Net bilanço pozisyonu  824.126   (159.961)  (120.425)  47.319   591.059  
Net bilanço dı�ı pozisyon  (225.331)  151.381   118.824   (47.379)  (2.505) 
Türev finansal araçlar nominal tutarları  (225.331)  151.381   118.824   (47.379)  (2.505) 
      

31 Aralık  2008 tarihi itibarıyla      

Toplam varlıklar 1.990.712 686.470 363.770 57.268 3.098.220 
Toplam yükümlülükler 1.226.491 860.637 426.684 5.146 2.518.958 
Net bilanço pozisyonu 764.221 (174.167) (62.914) 52.122 579.262 
Net bilanço dı�ı pozisyon (188.660) 169.160 64.153 (50.399) (5.746) 
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38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� 

(devamı) 
 
Kur Riski Duyarlılık Analizi 
 
31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla, yabancı para birimlerinin TL’ye kar�ı bu 
tarihlerdeki de�erlerine göre, di�er bütün de�i�kenler sabit kalarak, %10 daha de�erli veya de�ersiz 
olması varsayımlarına dayalı konsolide döviz kuru duyarlılık analizi a�a�ıdaki tablolarda 
verilmektedir. 
 
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu         
  31 Mart 2009 
  Kar/Zarar Özkaynaklar 
  Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın 
  de�er kazanması de�er kaybetmesi de�er kazanması de�er kaybetmesi 
ABD Doları kurunun % 10 de�i�mesi halinde:         
1- ABD Doları net varlık/yükümlülü�ü               (9.063)                  9.063                     (72)                       72  
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)                9.255                 (9.239)                      -                         -   
3- ABD Doları Net Etki (1+2)                   192                    (176)                    (72)                       72  
Avro kurunun % 10 de�i�mesi halinde:         
4- Avro net varlık/yükümlülü�ü               (7.099)                  7.099                       -                         -   
5- Avro riskinden korunan kısım (-)                7.185                 (7.169)                      -                         -   
6- Avro Net Etki (4+5)                     86                      (70)                      -                         -   
Di�er döviz kurlarının ortalama % 10 de�i�mesi halinde:         
7- Di�er döviz net varlık/yükümlülü�ü                2.915                 (2.915)                      -                         -   
8- Di�er döviz kuru riskinden korunan kısım (-)               (2.823)                  2.839                       -                         -   
9- Di�er Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)                     92                      (76)                      -                         -   
TOPLAM (3+6+9)                   370                    (322)                    (72)                       72  

 
 

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu         
  31 Aralık 2008 
  Kar/Zarar Özkaynaklar 
  Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın 
  de�er kazanması de�er kaybetmesi de�er kazanması de�er kaybetmesi 
ABD Doları kurunun % 10 de�i�mesi halinde:         
1- ABD Doları net varlık/yükümlülü�ü               (8.606)                  8.606                (1.340)                  1.340  
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)              10.573               (10.461)                      -                         -   
3- ABD Doları Net Etki (1+2)                1.967                 (1.855)               (1.340)                  1.340  
Avro kurunun % 10 de�i�mesi halinde:         
4- Avro net varlık/yükümlülü�ü               (3.618)                  3.618                       -                         -   
5- Avro riskinden korunan kısım (-)                3.638                 (3.526)                      -                         -   
6- Avro Net Etki (4+5)                     20                        92                       -                         -   
Di�er döviz kurlarının ortalama % 10 de�i�mesi halinde:         
7- Di�er döviz net varlık/yükümlülü�ü                3.103                 (3.103)                      -                         -   
8- Di�er döviz kuru riskinden korunan kısım (-)               (2.958)                  3.070                       -                         -   
9- Di�er Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)                   145                      (33)                      -                         -   
TOPLAM (3+6+9)                2.132                 (1.796)               (1.340)                  1.340  
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38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� (devamı) 
         

DÖV�Z POZ�SYONU TABLOSU  31 Mart 2009 31 Aralık 2008 

 (Aksi belirtilmedikçe orijinal para birimi) TL Kar�ılı�ı Bin USD Bin Avro Di�er (TL Kar�.) TL Kar�ılı�ı Bin USD Bin Avro Di�er (TL Kar�.) 

1. Ticari Alacaklar  -   -   -   -  - - - - 

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)  824.669   326.540   109.460   29.833  892.422 371.050 140.344 30.835 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -   -   -   -  - - - - 

3. Di�er  44.791   26.505   22   2  40.805 23.813 2.238 2 

4. Dönen Varlıklar (1+2+3)  869.460   353.045   109.482   29.835  933.227 394.863 142.582 30.837 

5. Ticari Alacaklar -   -   -   -  - - - - 

6a. Parasal Finansal Varlıklar  167.277   54.575   22.711   24.604  170.742 58.650 26.533 25.244 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -   -   -   -  - - - - 

7. Di�er  3   2   -   -  2 1 - - 

8. Duran Varlıklar (5+6+7)  167.280   54.577   22.711   24.604  170.744 58.651 26.533 25.244 

9. Toplam Varlıklar (4+8)  1.036.740   407.622   132.193   54.439  1.103.971 453.514 169.115 56.081 

10. Ticari Borçlar  25   -   11   1  43 - 15 11 

11. Finansal Yükümlülükler  1.149.690   434.386   184.413   5.980  1.160.170 486.096 196.604 4.157 

12a. Parasal Olan Di�er Yükümlülükler  6.588   2.244   1.228   67  8.788 3.183 1.652 437 

12b. Parasal Olmayan Di�er Yükümlülükler  -   -   -   -  - - - - 

13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)  1.156.303   436.630   185.652   6.048  1.169.001 489.279 198.271 4.605 

14. Ticari Borçlar  -   -   -   -  - - - - 

15. Finansal Yükümlülükler  107.285   63.072   368   -  113.881 74.945 253 - 

16 a. Parasal Olan Di�er Yükümlülükler -   -   -   -  - - - - 

16 b. Parasal Olmayan Di�er Yükümlülükler  -   -   -   -  - - - - 

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  107.285   63.072   368   -  113.881 74.945 253 - 

18. Toplam Yükümlülükler (13+17)  1.263.588   499.702   186.020   6.048  1.282.882 564.224 198.524 4.605 

19. Bilanço Dı�ı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)  222.828   89.681   53.385   (47.379) 182.913 111.856 29.967 (50.399) 

19a. Aktif Karakterli Bilanço Dı�ı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı  392.496   143.148   67.009   1.713  449.690 211.375 49.598 23.849 

19b. Pasif Karakterli Bilanço Dı�ı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı  173.264   55.597   13.624   49.092  270.389 101.908 19.631 74.248 

20. Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)  (7.616)  (4.529)  (442)  1.012  390 (1.243) 558 1.077 

21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)  (271.642)  (118.587)  (53.849)  48.389  (219.718) (134.524) (31.647) 51.474 

22. Döviz Hedge'i �çin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçe�e Uygun De�eri  (6.090)  (2.684)  (277)  (942) (5.421) (4.457) 19 1.278 

23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı (*)  173.264   55.597   13.624   49.092  270.389 101.908 19.631 74.248 

24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı (*)  392.496   143.148   67.009   1.713  449.690 211.375 49.598 23.849 

25. �hracat -   -   -   -  - - - - 

26. �thalat -   -   -   -  - - - - 

(*) UFRS hükümleri kapsamında hedge muhasebesi uygulanmamı�tır. 
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38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� (devamı) 
 

Faiz Oranı Riski 

Faiz oranı riski, Grup’un faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle, getirisi faiz oranı ile ili�kilendirilmi� 
borçlanmayı temsil eden finansal araçlarda sahip oldu�u pozisyonuna ba�lı olarak maruz kalabilece�i zarar 
ihtimalini ifade etmektedir.  

Faiz oranı riski, varlık ve yükümlülüklerin yeniden fiyatlandırılması a�amasında ortaya çıkan vade 
uyu�mazlı�ından, farklı finansal araçların faiz oranları arasındaki korelasyonların de�i�iminden, ve verim 
e�rilerinin �eklinde ve e�iminde meydana gelen beklenmedik de�i�imlerden kaynaklanır. Faiz oranlarındaki 
de�i�ime duyarlı varlık ve yükümlülükler arasında uyumsuzluk olması durumunda faiz oranı riskine maruz kalınır. 

Grup, faiz oranı riskini piyasa riski yönetimi ve aktif-pasif yönetimi boyutlarında ele almaktadır. Grup yönetimi, 
günlük olarak piyasadaki faiz oranlarını da takip ederek gerektikçe Grup’un faiz oranlarını güncellemektedir. 

Faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerin bilanço tarihinden yeniden fiyatlama tarihine kadar kalan 
vadeleri bazında da�ılımı: 
 

31 Mart 2009 tarihi itibarıyla 
1 aya 

kadar 
1–3 ay 3–6 ay 6 ay – 1 yıl 1-5 yıl 5 yıl 

üzeri 
Faizsiz Toplam 

  
Varlıklar  
Nakit ve nakit benzerleri         

Nakit de�erler ve merkez bankası bakiyeleri  93.607  -  -  -  -  -   55.325   148.932  
Bankalar ve di�er mali kurulu�lar  297.001  -  -  -  -  -   5.637   302.638  
Para piyasası i�lemlerinden alacaklar  210.061  -  -  -  -  -   -   210.061  
Zorunlu kar�ılıklar  71.806  -  -  -  -  -   -   71.806  

Alım satım amaçlı menkul de�erler  180   47   360   2.178   262   247   657   3.931  
Satılmaya hazır menkul de�erler  2.501   17   182.120   10.123   10.878   9.717   -   215.356  
Vadeye kadar elde tutulacak menkul de�erler -  -  -  -  -  -  -  -  
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar -  -  -  -  -  -   1.220   1.220  
Krediler ve avanslar    671.045   181.584   152.476   80.131   266.823   51.387   35.442   1.438.888  
Faktoring alacakları   20.935   29.665   3.537  -  -  -  -   54.137  
Finansal kiralama alacakları, net  5.860   6.925   9.559   14.339   38.604  -  -   75.287  
Konsolide edilmeyen ba�lı ort. ve di�er fin.yat. -  -  -  -  -  -   631   631  
Satı� amacıyla elde tutulan duran varlıklar -  -  -  -  -  -   41.129   41.129  
Maddi duran varlıklar -  -  -  -  -  -   75.300   75.300  
Maddi olmayan duran varlıklar -  -  -  -  -  -   2.564   2.564  
Ertelenmi� vergi varlı�ı -  -  -  -  -  -   3.954   3.954  
Ticari ve di�er alacaklar ve di�er varlıklar -  -  -  -  -  -   78.031   78.031  
Toplam varlıklar  1.372.996   218.238   348.052   106.771   316.567   61.351   299.890   2.723.865  
         
Yükümlülükler         
Alım satım amaçlı türev finansal yükümlülükler -  -  -  -  -  -   7.310   7.310  
Bankalar mevduatı -  -  -  -  -  -   6   6  
Mü�teri mevduatı  1.023.848   232.587   18.883   7.073   260   1   73.007   1.355.659  
Para piyasası i�lemlerinden borçlar  3.133  -  -  -  -  -  -   3.133  
Alınan krediler   43.266   535.079   90.689   30.800   580  -  -   700.414  
Müstakriz Fonları  344  -  -  -  -  -   662   1.006  
Faktoring borçları  -   223  -  -  -  -  -   223  
Finansal kiralama faaliyetlerinden borçlar -  -  -  -  -  -   1.148   1.148  
Dönem karı vergi yükümlülü�ü -  -  -  -  -  -   1.470   1.470  
Borç kar�ılıkları -  -  -  -  -  -   1.750   1.750  
Çalı�anlara sa�lanan faydalara ili�kin kar�ılıklar -  -  -  -  -  -   5.922   5.922  
Ticari borçlar ve di�er yükümlülükler  -  -  -  -  -  -   54.765   54.765  
Toplam yükümlülükler  1.070.591   767.889   109.572   37.873   840   1   146.040   2.132.806  
                 
Toplam faize duyarlı fazla/(açık)  302.405   (549.651)  238.480   68.898   315.727   61.350   153.850   591.059  
         
31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla         
Toplam varlıklar 1.566.169 406.238 130.136 222.360 416.278 62.736 294.303 3.098.220 
Toplam yükümlülükler 1.407.422 711.954 134.221 90.969 716 - 173.676 2.518.958 
Toplam faize duyarlı fazla/(açık) 158.747 (305.716) (4.085) 131.391 415.562 62.736 120.627 579.262 
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38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� (devamı) 

 
Faiz Riski Duyarlılık Analizi 
 
Faiz Pozisyonu Tablosu      

    31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
Gerçe�e uygun de�erden ta�ınan faizli finansal araçlar    

Finansal varlıklar Gerçe�e uygun de�er farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar 3.274 2.739 
  Satılmaya hazır finansal varlıklar 215.356 22.699 
Finansal yükümlülükler   - - 
Gerçe�e uygun de�erden ta�ınmayan faizli finansal araçlar    
De�i�ken faizli finansal araçlar    
Finansal varlıklar   424.065 609.841 
Finansal yükümlülükler   546.636 493.125 
Sabit faizli finansal araçlar       
Finansal varlıklar   1.781.280 2.168.638 

Finansal yükümlülükler   1.440.130 1.852.157 

Gerçe�e uygun de�erden ta�ınan kalemler için faiz riski duyarlılık analizi 

31 Mart 2009 tarihinde bütün para birimleri cinsinden olan faiz oranları 100 baz puan (%1) daha 
yüksek olsaydı ve di�er tüm de�i�kenler sabit kalsaydı, 31 Mart 2009 tarihinde sona eren üç aylık ara 
hesap dönemine ili�kin vergi ve azınlık payları öncesi ve sonrası konsolide kar sırasıyla 59 TL ve 37 
TL (2008 yılı: 32 TL ve 22 TL) daha dü�ük olacaktı. Söz konusu faiz oranı de�i�iminin kar/zararı 
etkilemeksizin do�rudan konsolide özkaynaklara olan etkisi nedeniyle 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla 
konsolide özkaynaklar 2.214 TL (31 Aralık 2008: 823 TL) daha dü�ük olacaktı. 

31 Mart 2009 tarihinde bütün para birimleri cinsinden olan faiz oranları 100 baz puan (%1) daha 
dü�ük olsaydı ve di�er tüm de�i�kenler sabit kalsaydı, 31 Mart 2009 tarihinde sona eren üç aylık ara 
hesap dönemine ili�kin vergi ve azınlık payları öncesi ve sonrası konsolide kar sırasıyla 60 TL ve 38 
TL (2008 yılı: 32 TL ve 22 TL) daha yüksek olacaktı. Söz konusu faiz oranı de�i�iminin kar/zararı 
etkilemeksizin do�rudan konsolide özkaynaklara olan etkisi nedeniyle 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla 
konsolide özkaynaklar 2.268 TL (31 Aralık 2008: 823 TL) daha yüksek olacaktı. 
 
Gerçe�e uygun de�erden ta�ınmayan kalemler için faiz riski duyarlılık analizi 
 
31 Mart 2009 tarihindeki bütün para birimleri cinsinden faiz oranları, di�er bütün de�i�kenler sabit 
kalarak, 100 baz puan (%1) daha yüksek olsaydı ve izleyen üç aylık dönemde de böyle kalsaydı, 
Grup’un 31 Mart 2009-30 Haziran 2009 ara dönemine ili�kin konsolide faiz geliri ve konsolide faiz 
gideri sırasıyla 6.679 TL ve 7.466 TL daha yüksek, konsolide net faiz geliri/(gideri) ise azınlık payları 
öncesi ve sonrası sırasıyla 787 TL ve 555 TL daha dü�ük olurdu.  
  
31 Mart 2009 tarihindeki bütün para birimleri cinsinden faiz oranları, di�er bütün de�i�kenler sabit 
kalarak, 100 baz puan (%1) daha dü�ük olsaydı ve izleyen üç aylık dönemde de böyle kalsaydı, 
Grup’un 31 Mart 2009-30 Haziran 2009 ara dönemine ili�kin konsolide faiz geliri ve konsolide faiz 
gideri sırasıyla 6.679 TL ve 7.466 TL daha dü�ük, konsolide net faiz geliri/(gideri) ise azınlık payları 
öncesi ve sonrası sırasıyla 787 TL ve 555 TL daha yüksek olurdu. 
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38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� (devamı) 

 
31 Aralık 2008 tarihindeki bütün para birimleri cinsinden faiz oranları, di�er bütün de�i�kenler sabit 
kalarak, 100 baz puan (%1) daha yüksek olsaydı ve izleyen üç aylık dönemde de böyle kalsaydı, 
Grup’un 31 Aralık 2008-31 Mart 2009 ara dönemine ili�kin konsolide faiz geliri ve konsolide faiz 
gideri sırasıyla 8.161 TL ve 8.823 TL daha yüksek, konsolide net faiz geliri/(gideri) ise azınlık payları 
öncesi ve sonrası sırasıyla 662 TL ve 465 TL daha dü�ük olurdu.  
  
31 Aralık 2008 tarihindeki bütün para birimleri cinsinden faiz oranları, di�er bütün de�i�kenler sabit 
kalarak, 100 baz puan (%1) daha dü�ük olsaydı ve izleyen üç aylık dönemde de böyle kalsaydı, 
Grup’un 31 Aralık 2008-31 Mart 2009 ara dönemine ili�kin konsolide faiz geliri ve konsolide faiz 
gideri sırasıyla 8.161 TL ve 8.823 TL daha dü�ük, konsolide net faiz geliri/(gideri) ise azınlık payları 
öncesi ve sonrası sırasıyla 662 TL ve 465 TL daha yüksek olurdu. 

39.  F�NANSAL ARAÇLAR 

Rayiç De�er 

Rayiç de�er, bilgili ve istekli taraflar arasında muvazaasız i�lemler sonucunda bir varlı�ın alınıp 
satılabilece�i ya da bir yükümlülü�ün yerine getirilebilece�i tutardır. 

Konsolide finansal tablolarda rayiç de�eri ile gösterilmeyen, finansal aktif ve pasiflerin ta�ınan ve 
rayiç de�er tablosu a�a�ıdaki gibidir: 

 
 Bilanço De�eri Rayiç De�er 
 31 Mart 

2009 
31 Aralık  

2008 
31 Mart 

2009 
31 Aralık  

2008 
     
Finansal Aktifler     
Krediler ve avanslar 1.438.888 1.623.180 1.430.691 1.602.212 
Finansal kiralama alacakları 75.287 81.046 70.800 81.206 
Toplam 1.514.175 1.704.226 1.501.491 1.683.418 
     
Finansal Pasifler     
Mü�teri mevduatları 1.355.659 1.474.602 1.356.963 1.476.533 
Alınan krediler 700.414 749.110 702.203 743.077 
Toplam 2.056.073 2.223.712 2.059.166 2.219.610 

Finansal araçların rayiç de�erlerini belirlemede kullanılan metodlar ve öngörüler a�a�ıdaki gibidir: 

-  Nakit de�erler, bankalardan alacaklar, banka plasmanları, mevduat munzam kar�ılıkları, vadesiz 
mevduat, repo yükümlülükleri ve faktoring alacakları/borçları gibi bilanço tarihine indirgenmi� 
de�erleriyle izlenen bazı finansal aktif ve pasiflerin kısa vadeleri gözönünde bulunduruldu�unda, 
rayiç de�erlerinin bilanço tarihine indirgenmi� de�erlerine yakın oldu�u öngörülmektedir. 

- Di�er finansal araçların rayiç de�erleri iskonto edilmi� nakit akım teknikleri veya benzer özellikteki 
ba�ka araçların piyasa de�erleri referans alınarak uygulanan metodlarla hesaplanır.  
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40. B�LANÇO TAR�H�NDEN SONRAK� OLAYLAR 

 
�irket’in kayıtlı sermaye tavan artırımına ili�kin açıklama 27. Özkaynaklar notunun ilgili kısmında 
verilmi�tir. 
 

41. D��ER HUSUSLAR 
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 5 A�ustos 2008’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlü�e girmi� 
bulunan Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası gere�ince, Grup’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
kurulu bankası The Euro Textile Bank Offshore Limited’in Anasözle�mesi’nde �irket ünvanının The Euro 
Textile International Banking Unit Limited ve “Offshore Bankacılık Hizmetleri Yasası” ve “Offshore 
Bankalar Yasası” olarak geçen ifadelerin de “Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası” olarak de�i�tirilmesi 
17 Kasım 2008 tarihinde toplanan Ola�anüstü Genel Kurul’ca kararla�tırılmı� ve 21 Ocak 2009 tarihinde 
KKTC �irketler Mukayyitli�i’nce tescil edilmi�tir. 
 
�irket Yönetim Kurulu, 26 Mart 2008 tarihinde, �irket'in ba�lı ortaklı�ı Tekstil Bankası A.�. ile ilgili olarak 
bankacılık sektöründeki muhtemel ortaklık, i�birli�i ve/veya hisse satı�ı gibi stratejik opsiyonların tespiti ve 
de�erlendirilmesi amacıyla, gerekti�inde danı�man firmalardan görü� ve destek almak da dahil olmak üzere, 
çalı�malara ba�lanmasını; 5 Mayıs 2008 tarihinde ise, �irket’in Tekstil Bankası A.�.’nde  sahip oldu�u 
payların tamamı veya bir kısmının muhtemel alıcılara satı�ı ile ilgili olarak JP MORGAN plc’nin finansal 
danı�man olarak, Atım&Atım Hukuk Bürosu’nun hukuk danı�manı olarak münhasıran yetkilendirilmelerini 
kararla�tırmı�tır. �irket Yönetim Kurulu, 17 �ubat 2009 tarihinde, JP MORGAN plc ile yapılan 
de�erlendirme sonucunda, satı� sürecinin, varlık de�erlemelerinde piyasa �artları daha uygun hale gelinceye 
kadar, durdurularak, ertelenmesini kararla�tırmı�tır. 
 
Tekstil Bankası A.�., 4 A�ustos 2008 tarihinde �stanbul'da imzalanan kredi sözle�mesi ile uluslararası 
finans kurulu�larından, 156.500.000 ABD Doları ve 87.500.000 Avro tutarında sendikasyon kredisi 
sa�lamı�tır. Söz konusu kredinin 131.500.000 ABD Doları ve 87.500.000 Avro tutarındaki kısmı 
Libor+0.65% faizle 1 yıl vadeli, 25.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı ise Libor+0.90% faizle 2 yıl 
vadeli olarak alınmı�tır. Toplam 34 uluslararası bankanın katılımı ile sa�lanan kredi, ihracat, ihracat öncesi 
ve genel ticaretin finansmanı i�lemlerini desteklemek amacıyla kullandırılacaktır. 

 


