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BA⁄IMSIZ DENET‹M F‹RMASININ YILLIK FAAL‹YET RAPORUNA ‹L‹fiK‹N

UYGUNLUK GÖRÜfiÜ

ING Bank A.fi. Genel Kuruluna:

ING Bank A.fi.’nin 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle haz›rlanan faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap

dönemi sonu itibariyle düzenlenen ba¤›ms›z denetim raporu ile uyumlulu¤unu ve do¤rulu¤unu denetlemifl

bulunuyoruz. Rapor konusu y›ll›k faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumlulu¤undad›r. Ba¤›ms›z denetimi yapan

kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen y›ll›k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir.

Denetim, 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu uyar›nca yürürlü¤e konulan y›ll›k faaliyet raporu haz›rlanmas›na ve

yay›mlanmas›na iliflkin usul ve esaslar ile ba¤›ms›z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak

gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, y›ll›k faaliyet raporunda önemli bir hatan›n olup olmad›¤› konusunda makul

güvence sa¤lamak üzere planlanmas›n› ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün

oluflturulmas›na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

Görüflümüze göre, iliflikteki y›ll›k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar›yla, ING Bank

A.fi.’nin 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 5411 say›l› Bankac›l›k Kanununun 40’›nc› maddesi gere¤ince yürürlükte bulunan

düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankan›n finansal durumuna iliflkin bilgileri do¤ru bir biçimde

yans›tmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile taraf›m›zca verilen ba¤›ms›z denetçi görüflünü içermekte olup, ba¤›ms›z

denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç›klay›c› notlarda verilen bilgiler ile uyumludur. 

Güney Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi

A member firm of Ernst&Young Global Limited

Fatma Ebru Yücel

Sorumlu Ortak Bafldenetçi, SMMM
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‹stanbul, Türkiye

Güney Ba¤›ms›z Denetim
ve SMMM A.fi.
Büyükdere Cad. Beytem
Plaza No: 22 K: 9-10,
34381 - fiiflli
‹stanbul, Türkiye
Tel: (212) 315 30 00
Fax: (212) 230 82 91
www.ey.com



ING Bank (“Banka”) 16,5 milyar TL’yi aflan aktif büyüklü¤üyle

Türkiye’nin en büyük 7. özel sektör bankas›d›r*. Genel merkezi

‹stanbul’da bulunan ING Bank, 2008 y›l sonu itibariyle 366 flubesi, 841

ATM’si, yayg›n kullan›ma sahip internet flubesi, ça¤r› merkezi ve 6.357

çal›flan›yla kurumsal, ticari, iflletme, bireysel bankac›l›k ifl kollar›nda

yüksek müflteri memnuniyeti ve kaliteye odakl› ürün ve hizmetler

sunmaktad›r. 

ING Grubu üyesi

ING Bank, Türkiye’nin en sayg›n ve mali aç›dan en güçlü bankalar›

aras›nda yer almaktad›r. 

Türkiye’de verimlilik, etkinlik, kalite, etik de¤erlere ba¤l›l›k ve

yenilikçilik ile özdefl bir markan›n temsilcisi olarak faaliyetlerini

sürdüren Banka, uluslararas› piyasalarda da üyesi oldu¤u ING Grubu

olarak global, sayg›n, güçlü ve tercih edilen bir hizmet sa¤lay›c› ve ifl

orta¤›d›r.

Sürdürülebilir büyümeyi olanakl› k›lan politika ve stratejiler

ING Bank, günümüzün zor ve dalgal› piyasa konjonktüründe

sürdürülebilir büyümeye odakl›d›r. 

(*) 2008 y›l› 3. çeyre¤i sektör sonuçlar›na göre aktif toplamlar› dikkate al›narak s›ralama yap›lm›flt›r.

KURUMSAL PROF‹L 
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Türkiye’nin en büyük 

7. özel sektör bankas›



Banka, risk-getiri dengesine en az kârl›l›k derecesinde önem veren

politikalar› ve do¤ru yap›land›r›lm›fl stratejileri ile istikrarl› büyümesini

sürdürmektedir. ING Bank, h›zla de¤iflen bir piyasan›n sa¤l›kl›, güvenilir,

tutarl› ve tercih edilen bir kat›l›mc›s› olmaya devam edecektir. 

‹fltirak yap›s› ING Bank’›n hizmet sunum gücünü perçinlemektedir.

ING Portföy Yönetimi, ING European Financial Services ve kuruluflu

tamamlanarak 2009 y›l›nda faaliyete bafllamas› öngörülen ING Finansal

Kiralama ve ING Faktoring, Banka’n›n finansal hizmet ifltirakleridir.

Sinerjik bir iflbirli¤i yap›lanmas› içinde çal›flan bu ifltirakler, ING Bank’›n

müflterilerine sundu¤u ürün gam›n› tamamlamaktad›r. 

ING Grubu

Hollanda kökenli ING Grubu 50’yi aflk›n ülkede 85 milyon müflterisine

130.000 çal›flan› ile hizmet sunmaktad›r. Grubun hizmetleri bankac›l›k,

sigortac›l›k ve varl›k yönetimi alanlar›nda yap›land›r›lm›fl olup ING

Grubu dünyan›n lider finansal hizmet kurulufllar› aras›nda

de¤erlendirilmektedir. 
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ING BANK’TAN SATIRBAfiLARI...

fiube Say›s›

366
Toplam Aktifler / Milyon TL

16.503 
Özkaynaklar / Milyon TL

1.610 
Net Faiz Geliri / Milyon TL

812  
Net Kâr / Milyon TL

140 

Krediler / Milyon TL

10.697
Mevduat / Milyon TL

9.933 

ATM Say›s›

841
Personel Say›s›

6.357



ING BANK’IN DE⁄ERLER‹

• Güven

• Hizmette Mükemmellik

• Ak›ll›ca Davranan 

• Kararl›

• Duyarl›

• Ulafl›labilir
Hizmet sürecindeki görevlerini kurumsal de¤erlere

s›k›ca ba¤l› kalarak icra eden ING Bank çal›flanlar›,

paylaflt›klar› bu de¤erler ile en iyiyi ve en kaliteliyi

üretmeyi sürdüreceklerdir.

ING BANK FAAL‹YET RAPORU 2008 ING BANK’IN DE⁄ERLER‹ 6



ING BANK FAAL‹YET RAPORU 2008 DÜNDEN BUGÜNE ING BANK 7

DÜNDEN BUGÜNE ING BANK

ING Bank’›n temelleri 1984 y›l›nda Bank of Boston’un ‹stanbul fiubesi’nin
kurulmas›yla at›l›r.

Banka, 1990 y›l›nda The First National Bank of Boston A.fi unvan›n› al›r.
Banka’n›n %75 oran›ndaki hissesi Türk sermayedarlara sat›l›r. OYAK
%34,25 ile en yüksek pay›n sahibi olur. 

Banka’n›n ad› 1991 y›l›nda Türk Boston Bank A.fi. olarak de¤ifltirilir.

OYAK, 1993 y›l›nda Banka’n›n hisselerinin tamam›n› di¤er ortaklardan
sat›n al›r.

Banka’n›n 1996 y›l›nda ad› Oyak Bank A.fi. olarak de¤ifltirilir.

OYAK, bünyesinde Egebank A.fi., Bank Kapital T.A.fi., Türkiye
Tütüncüler Bankas› (Yaflarbank A.fi.), Yurt Ticaret ve Kredi Bankas› A.fi.
ile Ulusal Bank T.A.fi.’yi bar›nd›ran Sümerbank A.fi.’yi A¤ustos 2001’de
Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu’ndan sat›n al›r.

Sümerbank A.fi. ile birleflme 2002 y›l›nda Oyak Bank çat›s› alt›nda
gerçekleflir ve Banka’n›n h›zl› ve sa¤l›kl› büyüme süreci bafllar.

OYAK 2007 y›l sonunda Banka’daki hisselerinin tamam›n› Hollanda
merkezli ING Grubu’na satar. 

Banka’n›n ad› 2008 y›l›nda ING Bank A.fi. olarak de¤ifltirilir. ING Bank,
yenilenmifl kurumsal kimli¤i, strateji ve hedefleriyle yoluna baflar›yla
devam eder.

ING Bank yürürlükteki Bankac›l›k Kanunu ve di¤er yasal mevzuat›n
s›n›rlar› kapsam›nda, müflterilerine her türlü bankac›l›k ürün ve
hizmetlerini ING Grubu’nun global hizmet anlay›fl› kapsam›nda
sunmaktad›r. 
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ING BANK’IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK‹ VE ANA

SÖZLEfiMES‹NDEK‹ DE⁄‹fi‹KL‹KLER

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Banka’n›n ödenmifl sermaye

tutar› 1.324.098 bin TL olup, ING Bank N.V. sermayede tam

kontrol sahibidir.

Banka yeni hissedarlar›nca 25 Aral›k 2007 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul

Toplant›s›’nda ING Bank N.V.’yi temsilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine

iliflkin karar al›nm›fl olup ilgili toplant› tutana¤› 2 Ocak 2008 tarih ve 6968 say›l›

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yay›mlanm›flt›r.

Banka’n›n 28 Mart 2008 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda,

1.074.098 bin TL tutar›ndaki ödenmifl sermayesinin, tamam› nakit olmak üzere

250.000 bin TL tutar›nda art›r›lmas›na karar verilmifl olup, art›fl sonras› 1.324.098 bin

TL’ye ç›kan ödenmifl sermaye 17 Nisan 2008 tarihi itibari ile tescil edilerek 22 Nisan

2008 tarih ve 7047 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmifltir.

Banka’n›n “Oyak Bank A.fi.” olan unvan›n›n T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ‹ç

Ticaret Genel Müdürlü¤ü’nün 7 May›s 2008 tarih ve 2440 say›l› izni do¤rultusunda 7

Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “ING Bank A.fi.” olarak

de¤ifltirilmesine karar verilmifl olup, unvan de¤iflikli¤i karar› 30 May›s 2008 tarihi

itibari ile tescil edilerek 5 Haziran 2008 tarih ve 7077 say›l› Türkiye Ticaret Sicili

Gazetesi’nde ilan edilmifltir.

Banka’n›n 22 Ocak 2009 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›’nda

1.324.098 bin TL olan ödenmifl sermayesinin, 164.540 bin TL ING Bank N.V.’den

al›nan sermaye avans› arac›l›¤›yla nakit art›r›m, 112.005 bin TL geçmifl y›l kâr›n›n

sermayeye ilavesi suretiyle toplam 276.545 bin TL art›r›larak 1.600.643 bin TL’ye

ç›kar›lmas› ve Ana Sözleflmesi’nin sermayeye iliflkin 7. maddesi ile 4, 11, 12, 14, 15,

16, 17, 18, 20, 25, 27, 32. maddelerinin tadil edilmesi ve Geçici Madde’nin iptal

edilmesine karar verilmifl olup tescil ifllemi faaliyet raporu tarihi itibariyle

gerçekleflmemifltir.
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B‹LANÇO (3)

Krediler, Net

Menkul K›ymetler Portföyü

Mevduat

Özkaynaklar

Toplam Aktifler

GEL‹R TABLOSU

Faiz Gelirleri

Faiz Giderleri

Faiz Gelirleri (Net)

Al›nan Ücret ve Komisyonlar (Net)

Vergi Öncesi Kâr

Net Kâr

ÖZKAYNAKLAR

SYR Rasyosu (%)

Özkaynak/Toplam Aktifler

B‹LANÇO

Krediler/Toplam Aktifler

Mevduat/Toplam Aktifler

AKT‹F KAL‹TES‹

Duran Varl›klar/Toplam Aktifler

Takipteki Krediler/Toplam Krediler

KÂRLILIK VE VER‹ML‹L‹K (4)

Vergi Öncesi Kâr/Ortalama Özkaynak

Vergi Öncesi Kâr/Ortalama Aktif

Vergi Öncesi Kâr/Personel Say›s› (Bin TL)

Gider/Gelir Rasyosu

BAfiLICA F‹NANSAL KALEMLER

(1) Tüm mali tablo verileri TL'nin ilgili y›ldaki sat›n alma gücü ile ifade edilmifltir.

(2) 1 Kas›m 2006 tarihinde 26333 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan yönetmelik gere¤i 2006 y›l›nda Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›n›n (TFRS) ilk defa uygulanmas› nedeni ile 31

Aral›k 2005 mali tablolar› TFRS’ye göre yeniden düzenlenmifltir.

(3) Krediler, menkul k›ymetler ve mevduat gibi faizli bilanço kalemleri yukar›daki tabloda ve faaliyet raporunun bütününde yer alan aç›klamalarda geçmifl y›llarla karfl›laflt›rman›n daha

sa¤l›kl› yap›labilmesi aç›s›ndan reeskontsuz bakiyeler üzerinden ifade edilmifltir. Krediler, menkul k›ymetler ve mevduata iliflkin 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle reeskont tutarlar› s›ras›yla, 347

milyon TL (31 Aral›k 2007: 98 milyon TL), 136 milyon TL (31 Aral›k 2007: 162 milyon TL), 65 milyon TL (31 Aral›k 2006: 53 milyon TL)’dir.

(4) Ortalama aktif ve ortalama özkaynak de¤erleri y›l sonu ve önceki dönem sonu tutarlar›n›n ortalamas› al›narak hesaplanm›flt›r.

RASYOLAR

M‹LYON TL

31.12.08

10.697

2.357

9.933

1.610

16.503

2.209

1.397

812

171

185

140

%13,8

%10

%64,8

%60,2

%1,8

%2,5

%12,6

%1,3

29

%65,4

31.12.07

8.413

2.356

8.851

1.275

12.541

1.749

1.137

612

146

173

135

%12,8

%10

%67,1

%70,6

%1,9

%1,3

%14,7

%1,4

29

%68,3

31.12.06

7.218

2.096

7.845

977

11.815

1.381

922

459

109

166

105

%12,7

%8

%61,1

%66,4

%2,0

%0,8

%16,8

%1,6

31

%67,5

31.12.05(2)

5.093

1.810

5.630

1.006

8.378

1.054

586

468

103

234

310

%17,2

%12

%60,8

%67,2

%2,8

%0,7

%28,3

%3,2

51

%56,3

31.12.04

3.484

1.617

4.640

714

6.154

1.004

622

382

97

115

115

%16,7

%12

%56,6

%75,4

%3,7

%1,0

%18,5

%2,2

27

%58,8
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Ola¤anüstü koflullar›n

yafland›¤› 2008 y›l›nda

2008, dünya ekonomisine

ola¤anüstü koflullar›n

egemen oldu¤u zor bir y›l

olmufltur.

1930 büyük bunal›m›ndan sonraki en
ciddi küresel kriz ile karfl› karfl›ya kalan
dünya ekonomisi, 2008 y›l›nda güçlü
büyüme döneminin sonuna gelmifltir.
Baflta ABD olmak üzere geliflmifl ve
geliflmekte olan ekonomilerin ço¤u
durgunlu¤a girerken, dünya ticaret
hacimlerinde yavafllama görülmeye
bafllanm›flt›r. Krize önlem olarak tüm
dünyada ekonomik kurtarma paketleri
haz›rlanm›fl, dünya tarihinde ilk kez
merkez bankalar› ile devletler üstü
finans kurulufllar›n›n senkronize
iflbirli¤i dikkat çekmifltir. Dünya
genelinde iflsizlik artm›fl, bankac›l›ktan
otomobil endüstrisine, biliflimden ilaç
üreticileri ve sanayi flirketlerine pek
çok sektörde iflten ç›karmalar
yaflanm›flt›r.

Türkiye ekonomisi, küresel krizle yak›n
tarihinin en güçlü döneminde
karfl›laflm›flt›r.
Türkiye geliflmifl ülkelerin tersine bir
süreç yaflam›fl; küresel kriz öncelikle
reel kesimi etkilemifltir. Krizle yak›n
ekonomik tarihinin en güçlü
döneminde karfl›laflan Türkiye’de, reel
sektörde daralma ve sorunlar
gözlenmifltir. 

John T. Mc Carthy Yönetim Kurulu Baflkan›

YÖNET‹M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI
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2009 y›l›nda stratejimizi
esneklikle icra etmeye
devam edece¤iz.



Büyüme y›l›n son çeyre¤ine do¤ru
önemli oranda h›z keserken ihracatta
düflüfl, iflsizlik oranlar›nda ise art›fl
kaydedilmifltir. Bu geliflmeler
bankac›l›k sektörünü kaç›n›lmaz
olarak etkilemifl, büyüme yavafllam›fl,
sorunlu kredilerde az da olsa art›fl
yaflanm›flt›r.

Finansal sektör, 2001 krizi sonras›nda
uygulamaya koydu¤u önlemler ve
geçirdi¤i köklü reform sayesinde
2008 krizinin etkilerini en düflük
seviyede tutabilmifltir. Bu durum kriz
ortam›nda di¤er ülkelere oranla bir
avantaj olufltururken, Türkiye’nin
krizden daha h›zl› ve çok daha güçlü
bir flekilde ç›kmas›nda önemli bir rol
oynayacak ve gerekli olan itici gücü
sa¤layacakt›r.

Bu noktada, krizin k›sa vadeli ve
kaç›n›lmaz sonuçlar›na karfl›n orta ve
uzun vadede Türkiye ekonomisi
hakk›nda sahip oldu¤umuz güçlü ve
olumlu öngörülerimizi
korudu¤umuzu teyit etmek isterim.
Güçlü demografik yap›s› ve ekonomik
geliflme potansiyeli Türkiye’yi
önümüzdeki dönemde de bir cazibe
merkezi olarak konumlamaya devam
edecektir.

2008 ING Bank’›n tarihçesinde
kilit bir y›l olmufltur.
2008 Bankam›z›n ING ile entegrasyon
y›l›d›r.

2008 y›l›nda kaydetti¤imiz güçlü
performans yat›r›m karar›m›z›n
do¤rulu¤unu teyit eder niteliktedir.
Temmuz ay›nda gerçeklefltirdi¤imiz
kurumsal kimlik de¤iflimimiz ING’nin
güçlü aslan logosunun samimi ve
müflteri dostu turuncu renginde
ifadesini bulan hizmet felsefesini
Türkiye geneline yaymam›z›
sa¤lam›flt›r. 

ING’ye kat›ld›¤› ilk y›l›nda Bankam›z,
uyum anlam›nda radikal bir de¤iflim
süreci yaflam›flt›r. Alt yap›, hizmet
platformu, ifl süreçleri, ürün ve
hizmet gam› ile insan kayna¤›
eksenlerinde güçlü ve cesur projeler
tamamlanm›fl; kurumsal yönetiflime
uyum ve risk yönetimi anlam›nda ING
kültürü tam anlam›yla Bankam›za
egemen olmufltur. 

Yaflad›¤›m›z bu süreç teknik deste¤e,
mali kayna¤a ve kuflkusuz
çal›flanlar›m›z›n yo¤un eme¤ine
ihtiyaç duymufltur. Hissedar›m›z
entegrasyon sürecinde gerekli olan
her türlü deste¤i bize sunmufl,
yat›r›mc› olarak taahhüdünün tam
anlam›yla arkas›nda durmufltur. 

2008 y›l›n›n sonuna geldi¤imizde
ING’nin Türkiye’ye yapt›¤› yat›r›m
tutar› 4,2 milyar dolara ulaflm›fl
bulunmaktad›r. Krizin en s›cak
günlerinde TV reklâm kampanyas›na
konu etti¤imiz yat›r›m›m›z ve bu
ülkede olmaktan duydu¤umuz gurur,
müflterilerimizce takdir edilmifl ve
kamuoyunda ilgiyle izlenen güçlü bir
mesaj olmufltur.

Yukar›da sözünü etti¤im de¤iflim
sürecini kolaylaflt›rmak ve en önemlisi
ING’nin kurumsal yönetiflim
standartlar› ile ING ürün
segmentasyonunu Türkiye’de h›zla
hayata geçirmek ad›na, Hollanda
ekibimiz baflta olmak üzere
uluslararas› a¤›m›zdan Bankam›z
ekibine kat›l›mlar gerçekleflmifltir.
‹nsan kayna¤› anlam›nda sahip
oldu¤umuz ING çapl› yetkinlik
havuzunu çok de¤erli bir sermayemiz
olarak görüyor ve bizi farkl›laflt›ran
ö¤elerden biri oldu¤una inan›yoruz.
Bugün ulaflm›fl oldu¤umuz konumun
ING Bank’› rekabette daha da
güçlendirecek en önemli unsur
oldu¤una inan›yorum. ING Bank
gerekli kaynaklara, esnekli¤e ve en
önemlisi taahhütlerini eksiksiz yerine
getiren bir sermayedara sahiptir. Bu
de¤erler kümesi, orta ve uzun
vadede öngördü¤ümüz güçlü
büyümenin ihtiyaç duydu¤u itici
gücünü sa¤lamaktad›r.

2008 y›l›nda ürün ve hizmet
segmentasyonumuzda önemli
geliflmeler yaflanm›flt›r.
2008 y›l›nda gerçeklefltirdi¤imiz
projelerin nihai hedefi, Türkiye’deki
ürün ve hizmet yap›lanmam›z›
ING’nin yap›lanmas›na paralel bir
hale getirmektir.

ING’nin tasarruf ve yat›r›m hizmetleri
ana eksenlerinde kurgulanm›fl varl›k
yönetimi yap›s›n› Türkiye’de aynen
uygulamay› öngörüyoruz. Bu
ba¤lamda Bankam›z güçlü ve
merkezi bir hizmet sunum platformu
ve da¤›t›m yetkinli¤i sunarken, 2008
y›l› içinde kurdu¤umuz faktoring ve
leasing ifltiraklerimiz ile sat›n
ald›¤›m›z ve unvan›n› ING Emeklilik
olarak de¤ifltirdi¤imiz Oyak Emeklilik,
önemli aç›l›mlar› iflaret etmektedir.

Hedefimiz kurumlar›n ve bireylerin
günlük yaflam döngüsünde ihtiyaç
duyduklar› finansal ürün ve
hizmetleri karfl›laman›n ötesine
geçerek, uzun vadeli finansal
ihtiyaçlara ve varl›k yönetimine
odaklanmakt›r. ING Grubu’nun bu
alandaki hakl› ünü ve ihtisas›,
Türkiye’de farkl›laflmam›zda ve
piyasada güçlü bir konuma
ulaflmam›zda önemli bir rol
oynayacakt›r.

2009 y›l›nda stratejimizi
esneklikle icra etmeye devam
edece¤iz.
2009’u stratejimizi ölçümleyece¤imiz
ve güncel geliflmelerin ›fl›¤›nda
gerekli k›sa vadeli revizyonlar›
yapaca¤›m›z bir y›l olarak
de¤erlendiriyoruz.

Stratejimiz, k›sa vadeli piyasa
geliflmelerinin gerektirece¤i
de¤ifliklikleri yapmam›za olanak
sa¤layacak esnekli¤i içsellefltirmifltir.
Bankam›z sermayedar›m›z›n
deste¤ine ve güçlü taahhüdüne
sahiptir. ING’nin risk yönetimi
politikas›, 2008’de oldu¤u gibi 2009
y›l›nda da aktif kalitemizi
korumadaki en önemli arac›m›z
olmaya devam edecektir.

Burada vurgulamak istedi¤im çok
önemli bir nokta, uzun vadeli
stratejimizin de¤iflmedi¤i gerçe¤idir.
Türkiye’nin güçlü büyüme potansiyeli
ve demografik özellikleri üzerine
kurgulad›¤›m›z yat›r›m›m›za
inan›yoruz.

F›rt›nada güvenli bir gemi
ING Bank f›rt›nal› sularda yoluna
istikrarla ve korkusuzca devam eden
bir gemiye benzemektedir. Kaptan
köflkü profesyonel ve deneyimli
yöneticilere emanet edilmifltir.
Ekibimiz sa¤lam, müflterilerimiz
bizimle olmaktan mutludur ve
güvenli hissetmektedirler. Yolculuk
için bizi tercih eden müflterilerimiz,
f›rt›na son bulup deniz
duruldu¤unda da tercihlerini ING
Bank’tan yana kullanmaya devam
edeceklerdir.

Kaliteli ifl anlay›fl›m›z, yenilikçi ve
yüksek niteliklere sahip insan
kayna¤›m›z, ING’nin global pazarda
denenmifl eflsiz hizmet ve ürün gücü,
büyüme hikâyemizin yeni bölümlerini
yazmam›z› olanakl› k›lacakt›r.

ING Bank’›n entegrasyon y›l›nda
gösterdikleri destek ve özverili mesai
nedeniyle müflterilerimize,
hissedarlar›m›za ve özellikle kendini
ifline adam›fl bulunan yönetim
ekibimiz ile tüm çal›flanlar›m›za
teflekkürlerimi sunar›m.

John T. Mc Carthy
Yönetim Kurulu Baflkan›
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Global piyasalarda

yaflanan s›k›nt›lara ra¤men

2008 ING Bank A.fi. için

baflar›l› bir bafllang›ç y›l›

olarak gerçekleflmifltir.

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

2008 y›l› dünya finans piyasalar›nda
yaflanan çalkant›l› dönemin derinleflti¤i
ve ileriye yönelik negatif beklentilerin
giderek yo¤unlaflt›¤› bir y›l olmufltur.
Özellikle 2008 y›l›n›n son çeyre¤inden
itibaren global finans piyasalar›nda
yaflanan derin krizin Türkiye üzerinde
de olumsuz etkileri hissedilmeye
bafllam›flt›r. Dünya genelinde
büyümelerin yavafllamas› ve bankac›l›k
aktiflerinde yer alan varl›k
fiyatlar›ndaki belirsizlik global
piyasalarda bankac›l›k sistemine olan
güveni azaltm›fl, çok uluslu bankalar›n
özkaynaklar›nda önemli derecede
erimeye yol açm›flt›r. Tüm bu olumsuz
etkenlere ra¤men ülkemiz bankac›l›k
sektörü aktifleri 2008 y›l›nda %26
art›fl göstermifl, sektör özkaynaklar›nda
ise %14 oran›nda yükselme
gözlemlenmifltir. Bu tablo
sektörümüzün geçmiflte yaflanan zor
günlerden kazanm›fl oldu¤u
tecrübenin ve yasal otoritelerin ihtiyatl›
bankac›l›k anlay›fl›na vermifl oldu¤u
önemin bir sonucudur. Ancak 2009
y›l›n›n ülkemiz bankac›l›k sektörü
aç›s›ndan daha da zorlu bir y›l olaca¤›
beklenmektedir.

GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI

Hakan Eminsoy Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

ING Bank, Türkiye
ekonomisine artan oranda
de¤er katmaya devam
edecektir. 
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Bankam›z özelinde geride b›rakm›fl

oldu¤umuz y›l›n ayr›cal›kl› bir

konumu bulunmaktad›r. 2007 y›l›n›n

son günlerinde tamamlanan

Bankam›z sat›fl süreci sonras›nda 2008

y›l› Bankam›z›n çok uluslu bir finansal

hizmetler kuruluflu olan ING

Grubu’nun bir parças› olarak

faaliyetlerini sürdürdü¤ü ilk y›ld›r.

ING Grubu’nun Türkiye’ye duymufl

oldu¤u güven paralelinde

flekillendirdi¤imiz stratejimiz 2008

y›l›nda global piyasalarda yaflanan

tüm çalkant›lara ra¤men taviz

verilmeden uygulanmaya

bafllanm›flt›r.

2008 y›l›ndaki birincil

hedeflerimizden biri olan marka

de¤iflim süreci alt› ay gibi çok k›sa bir

sürede baflar›yla tamamlanm›fl,

Temmuz ay› itibari ile yurt geneline

yayg›n 350’yi aflan flube ve 900’e

yak›n ATM ING Bank A.fi. ismi ve

logosuyla hizmet vermeye bafllam›fl,

marka de¤iflim sürecinde gerekli tüm

yasal prosedürler ifltiraklerimizle

birlikte yerine getirilmifltir. Bu süreçte

yap›lan reklam kampanyam›z önemli

oranda be¤eni toplam›fl ve ING

markas›n›n gücü, müflterilere s›cak

yaklafl›m› ve turuncu rengin enerjisi

do¤ru bir flekilde Türkiye’ye

tan›t›lm›flt›r. ING Bank’›n de¤erleri

çal›flanlar›m›z taraf›ndan

benimsenmifl ve k›sa sürede ifl yap›fl

flekillerine yans›maya bafllam›flt›r.

Bankam›z›n süregelen yal›n ve
büyüme hedefli stratejisi yeni
orta¤›m›z›n Bankac›l›k anlay›fl›
ve stratejisi ile de
örtüflmektedir. 2008 sonunda
toplam personel say›m›z %7
artarak 6.350’yi aflm›flt›r.
Müflteriye verilen hizmeti ön
planda tutan Bankam›z 2008
y›l›nda da hemen her ifl
kolunda büyüme kaydetmeyi
baflarm›flt›r.

Bankam›z nakit kredi toplam› bir

önceki y›l sonuna göre %27 art›fl

göstermifl olup 10,7 milyar TL

seviyesine ulaflm›flt›r. Bankam›z›n

geçmiflten beri güçlü oldu¤u ana ifl

kollar›ndan biri olan kurumsal

bankac›l›k ifl kolunda nakit kredi

hacmi 2008 sonuna göre %69 art›flla

3,5 milyar TL seviyesini aflm›flt›r.

Bankam›z›n kârl›l›¤›na önemli ölçüde

katk›da bulunan iflletme bankac›l›¤›

kredilerinde yarat›lan nakit plasman

geçen y›l sonuna oranla %47 art›fl

göstererek 1,1 milyar TL’ye ulaflm›fl,

yine yüksek getirili bireysel bankac›l›k

ürünlerinden ihtiyaç kredilerinde de

2008 y›l›nda %25 oran›nda art›fl

kaydedilmifltir.

Müflterilerimizin Bankam›za
duyduklar› güvenin göstergesi
olan yayg›n mevduat taban›m›z
bir önceki y›la göre %12
artarak 9,9 milyar TL seviyesini
aflm›fl ve Bankam›z›n asli
fonlama kayna¤›n› teflkil
etmeyi sürdürmüfltür.

2008 y›l›nda vadesi gelen toplam 250

milyon dolar tutar›ndaki sendikasyon

kredileri Bankam›z taraf›ndan geri

ödenmifltir. Bu fonlama daha ucuz

maliyetle ana orta¤›m›zdan

kullan›lan krediler ile ikame

edilmifltir. 2008 y›l sonu itibari ile ING

Grubu’ndan kullan›lan orta ve uzun

vadeli yabanc› kaynak tutar› 1,5

milyar dolar seviyesine eriflmifltir.

Global piyasalarda yaflanan likidite

s›k›fl›kl›¤›na ra¤men ING Grubu’ndan

al›nan bu kaynak, ana orta¤›m›z›n

Türkiye’ye olumlu bak›fl›n›n ve

Türkiye ile ilgili uzun vadeli büyüme

hedefinin somut bir göstergesidir.

2008 y›l›nda Bankam›z 140 milyon TL

net kâr elde etmifl ve y›l içinde ana

orta¤›m›z›n yapm›fl oldu¤u 250

milyon TL tutar›ndaki nakit sermaye

art›fl› ile birlikte Bankam›z özkaynak

toplam› 2007 y›l sonuna göre %26

artarak 1,6 milyar TL seviyesini

aflm›flt›r. Ulafl›lan güçlü özkaynak

yap›s› önümüzdeki zorlu 2009 y›l›nda

da ihtiyatl› bankac›l›k anlay›fl›m›z›n

güvencesini teflkil edecektir. 

Önümüzdeki y›llarda da ING Bank

A.fi., ING Grubu’nun köklü

uluslararas› tecrübesi çerçevesinde

müflterilerine dünya standard›nda

hizmet sunmaya, müflterilerimizin

uzun vadeli ifl orta¤› olmaya ve

Türkiye ekonomisine artan oranda

de¤er katmaya devam edecektir. ING

Bank A.fi. unvan›yla ING Grubu’nun

bir parças› olarak geride b›rakm›fl

oldu¤umuz bu ilk y›l›m›zda elde

etti¤imiz baflar›larda as›l pay sahibi

olan tüm çal›flma arkadafllar›ma

özverili katk›lar›ndan dolay› teflekkür

eder ve bizlerle çal›flmay› tercih eden

de¤erli müflterilerimize flükranlar›m›

sunar›m.

Hakan EM‹NSOY

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu

Üyesi 
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ING Bank 2008 y›l›nda h›zl› bir dönüflüm ve
de¤iflim süreci yaflam›flt›r. Banka k›sa bir süre
içinde marka de¤iflim projesini baflar›yla
tamamlam›fl; ING Bank unvan› ve kurumsal
kimli¤i Türkiye çap›nda müflteriyle
buluflmufltur. 

Banka, dönüflüm sürecinde hizmet
kalitesinden ödün vermeden hizmet sunum
faaliyetlerine baflar›yla devam etmifl, müflteri
say›s›n› art›rmay› ve ifllem hacimlerini
stratejileri do¤rultusunda gelifltirmeyi
sürdürmüfltür.

ING Bank’›n bilançosu 2008 y›l›nda %32
oran›nda büyümüfltür. 
Banka, 2008 y›l›nda ING Grubu ile
entegrasyonu h›zl› bir flekilde tamamlam›fl,
piyasalarda yaflanan çalkant›lar› ve rekabeti
en do¤ru flekilde okumay› baflarm›fl;
hedefleriyle örtüflen güçlü bir performans
sergilemifltir.

ING Bank marka de¤iflimini gerçeklefltirdi¤i
2008 y›l›nda, do¤ru kurgulanm›fl stratejileri,
güçlü ve yayg›n da¤›t›m a¤›, zengin ürün ve
hizmet gam› ile yetkin insan kayna¤›n›n
kendisine tan›d›¤› avantajlar› en iyi flekilde
kullanmaya ve performans›na yans›tmaya
devam etmifltir. 

2007 y›l›n›n sonunda 12.541 milyon TL olan
Banka’n›n aktif toplam› 2008 y›l›n›n sonunda
16.503 milyon TL’ye yükselmifltir. 

Bu sonuca göre ING Bank’›n varl›klar› bir
önceki y›la göre %32 büyümüfltür. 

ING Bank 2008 y›l› üçüncü çeyrek aktif
toplam›na göre Türkiye’de faaliyet gösteren
özel bankalar aras›nda en büyük 7. banka
konumundad›r. Banka ayn› dönemde
mevduatta 6. kredi toplam›nda ise 7. s›rada
yer alm›flt›r.

ING BANK’IN 2008 YILI FAAL‹YETLER‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ 

2008, Banka için ING Grubu
ve kurumsal kültürü ile
entegrasyon y›l›d›r.
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KURUMSAL BANKACILIK

150 y›ll›k birikim gücümüze güç
kat›yor
Kurumsal bankac›l›k ING Bank’›n
güçlü oldu¤u ana ifl kollar›ndan
biridir.

ING Bank global piyasalarda 150
y›ldan beri kurumsal müflterilerine
özel tasarlanm›fl ürünler ve
uzmanlaflm›fl hizmetler sunmaktad›r.
Bu eflsiz bilgi birikimi ve deneyim,
Banka için çok de¤erli bir varl›¤a
iflaret etmekte ve Türkiye’de
kurumsal müflterilerle infla edilmifl
bulunan sa¤lam iliflkilerin her geçen
dönem daha da gelifltirilmesi ve
derinlefltirilmesini olanakl› hale
getirmektedir.

Müflterilerini birer ifl orta¤› olarak
gören ING Bank’›n kurumsal
bankac›l›k alan›ndaki hedefi,
konvansiyonel bankac›l›k ürünlerinin
yan› s›ra de¤iflen bankac›l›k
ihtiyaçlar›n› da karfl›layan ürünler
tasarlayarak müflteri sadakatini
art›rmakt›r. 

Banka, 2008 y›l›nda Türkiye
genelinde kurumsal bankac›l›k
müflterilerine özel hizmet vermek
amac›yla, uzman ve deneyimli
kadrolar› bünyesinde bulunduran 9
adet Kurumsal Bankac›l›k Merkezi ve
8 adet Kurumsal Bankac›l›k
Temsilcili¤i’ni faaliyete geçirmifltir.
ING Bank, kurumsal müflterilerine
kredilerden, proje ve d›fl ticaretin
finansman›na, hazine ürünlerinden,
risk ve nakit yönetimine kadar
çeflitlilik gösteren katma de¤eri
yüksek bir ürün gam› ile hizmet
sunmaktad›r.

Kurumsal bankac›l›ktan
sat›rbafllar›:
• 2008 y›l sonu itibariyle ING Bank’›n
aktif kurumsal müflteri say›s› 2.465’e,
kredi limitine sahip kurumsal müflteri
say›s› ise 2.446’ya ulaflm›flt›r.
• 2008 y›l sonu itibariyle farkl›
sektörlerde faaliyet gösteren
kurumsal müflterilere kulland›r›lan
nakdi krediler ve gayri nakdi krediler
toplam› s›ras›yla 3.525 milyon TL ve
3.009 milyon TL olarak
gerçekleflmifltir.
• Kurumsal müflterilere kulland›r›lan
nakdi ve gayri nakdi kredilerin
Banka’n›n toplam nakdi ve gayri
nakdi kredilerinden ald›¤› pay
s›ras›yla %34 ve %71 olmufltur.

Banka, ING Grubu’nun global
tecrübesinin yaratt›¤› katma de¤eri
ve rekabet üstünlüklerini en do¤ru
flekilde stratejisine yans›tarak
kurumsal bankac›l›k portföyünde yer
alan ve Türkiye’nin lokomotif
sektörlerinde faaliyet gösteren çok
uluslu ve büyük ulusal flirketler ile ifl
ortakl›klar›n› gelifltirmeye ve ifl
hacimlerini art›rmaya kararl›d›r.

T‹CAR‹ BANKACILIK

Orta ölçekli iflletmelere pratik
ve etkin ürün ve hizmet
sunumu
ING Bank’›n odakland›¤› di¤er bir
ana ifl kolu ticari bankac›l›kt›r. Banka,
bu ifl kolunda orta ölçekli iflletmelerin
ihtiyac› olan ürün ve hizmetleri yal›n
ve karfl›l›kl› verimlili¤e odakl› bir
strateji kapsam›nda sunmaktad›r. ING
Bank’›n hizmet sundu¤u iflletme
say›s› ve ticari bankac›l›k kolundaki ifl
hacimleri 2008 y›l›nda istikrarl›
geliflimini sürdürmüfltür. 

Ticari bankac›l›kta yeni
yap›lanma
ING Bank, 2008 y›l›nda ticari
bankac›l›k ifl kolunu ING Grubu’nun
kriterleri paralelinde iflletme-mikro ve
kurumsal segment tan›mlamas›na
uygun olarak yeniden
yap›land›rm›flt›r. 

Bu yap›land›rmaya uygun olarak,
daha önce ticari bankac›l›k ifl kolu
bünyesinde hizmet sunulan
müflterilerin bir k›sm›, müflteri
verimlili¤ini ve tatminini art›rmak
amac›yla, di¤er segmentlere
devredilmifltir. 

Y›l boyunca sürdürülen etkin ve
yo¤un pazarlama faaliyetleri
sonucunda, ING Bank di¤er
segmentlere devretti¤i müflteri
adetlerini telafi etmenin ötesine
geçmifl; ticari bankac›l›k müflteri
say›s›n› portföye yeni kat›lan
firmalarla önemli oranda art›rm›flt›r. 

Kolay ve güvenilir bankac›l›k
ING Bank’›n kolay ve güvenilir
bankac›l›k anlay›fl› çerçevesinde
yap›land›r›lm›fl bulunan ticari
bankac›l›k ifl kolu, 5 ila 40 milyon
euro aral›¤›nda ciroya sahip yerli ve
yabanc› sermayeli tüm firmalara
hizmet sunmaktad›r.

Revize edilmifl ciro kriterleri
dahilinde, ING Bank’›n ticari
bankac›l›k iflkolunda aktif olarak
kredili ve cari hesap baz›nda çal›flt›¤›
müflteri adedi 2008 y›l›n›n sonunda
12.100’e ulaflm›flt›r. 

Çeflitlenen ve derinleflen
müflteri iliflkileri
Yeni müflteri kazan›m›na önem veren
ING Bank, portföyündeki
müflterileriyle etkin ve verimli bir
çal›flma ortam› yaratmay› ve tahsis
etti¤i kredi limitlerinin aktif bir
flekilde kulland›r›lmas›n› sa¤lamay›
bir di¤er öncelikli hedefi olarak
görmektedir.

ING Bank, bu hedefi do¤rultusunda
2008 y›l›nda da yo¤un pazarlama
faaliyetlerine a¤›rl›k vermifltir.
Portföydeki müflterilerle derinleflme
sa¤lan›rken, yeni müflteri kazan›m›
güçlü olmufl; ING Grubu üyesi
olman›n yaratt›¤› uluslararas›
sinerjinin olumlu etkileri geliflen
müflteri iliflkilerinde önemli rol
oynam›flt›r.

2008 y›l sonu itibariyle
• nakdi krediler %8 artarak Banka
genelinde %19’luk pay ile 1.957
milyon TL’ye
• gayri nakdi krediler %30 artarak
Banka genelinde %25’lik pay ile
1.076 milyon TL’ye
• toplam krediler ise %15 artarak
Banka genelinde %20’lik pay ile
3.033 milyon TL’ye yükselmifltir. 

Zor ekonomik koflullara ra¤men ticari
müflterilere katk› sürdürülmüfltür.
Ekonomik de¤er üreten, etik
de¤erler çerçevesinde çal›flan,
fleffafl›¤a önem veren ve büyüme
momentumuna sahip tüm ticari
firmalar ING Bank için potansiyel
birer müflteridir. Bu anlay›fl, ING
Bank’›n bütün pazarlama
çal›flmalar›n›n temelini
oluflturmaktad›r. 

Ticari bankac›l›k kapsam›nda ING
Bank, Türkiye genelinde faaliyet
gösteren büyük firmalar›n
tedarikçileri, bayileri ve yan sanayi
flirketlerine de ürün ve hizmetlerini
sunmaktad›r.

2008 y›l›nda bafl gösteren ve tüm
dünya piyasalar›n› etkisi alt›na alan
ekonomik ve finansal krizin olumsuz
etkilerine karfl›n Banka, ING
Grubu’nun genel stratejisi
kapsam›nda, ticari bankac›l›k ifl
kolunda pazarlama faaliyetlerine
yo¤un bir flekilde devam etmifl;
ekonomiye ve müflterilerine olan
katk›s›n› sürdürmüfltür. 

Ekonomik ortam›n zorlay›c› flartlar›na
ra¤men, ING Bank, 2009 y›l›nda da
ticari bankac›l›k stratejisini ayn›
de¤erler çerçevesinde icra etmeye ve
hizmetlerini müflterilerine sunmaya
devam edecektir.



‹fiLETME BANKACILI⁄I 

KOB‹’lere sa¤lanan kredi
deste¤inde yüksek hedefler
ING Bank’›n hedefi, KOB‹ müflteri
portföyünü her geçen y›l büyütmek
ve bu segmente kulland›r›lan kredi
hacimlerini büyütmektir. ING Bank
iflletme bankac›l›¤› ifl kolu, y›ll›k
cirosu 5 milyon eurodan az olan
iflletmelerin finansal ihtiyaçlar›na
yönelik çözümler sunmaktad›r.
2008 y›l›nda ING Bank iflletme
bankac›l›¤› ifl kolunda yurt çap›na
yay›lm›fl flube a¤›nda hizmet veren
374 uzman personeli ile iflletmelere
finansal yönden destek olmay›
sürdürmüfl; müflteri kazan›m› ve kredi
geliflimi konular›nda sektör
ortalamalar›n›n üzerinde büyüme
kaydetmifltir.

Müflteri adedinde %30, nakdi
kredilerde %47 art›fl
2008 y›l›nda, ING Bank’›n hizmet
sundu¤u iflletme bankac›l›¤› müflteri
adedi %30 art›fl ile 205.000’e
ulaflm›flt›r. ‹flletme bankac›l›¤› ifl
kolunda kulland›r›lan nakdi kredi
tutar› %47 art›fl ile 1.131 milyon
TL’ye, gayri nakdi krediler ise %66
art›fl ile 165 milyon TL’ye ulaflm›flt›r.
Bu dönem içinde 28 bin KOB‹’ye
kredi deste¤i sa¤lan›rken, toplam
mevduat hacmi %18 büyüyerek 292
milyon TL’ye ulaflm›flt›r. 

ING Bank, küçük ve orta boy
iflletmelerin finansal ihtiyaçlar›n›
uygun faiz oranlar› ile karfl›lamak
amac› ile ticaret, sanayi, esnaf ve
meslek odalar› ile imzalad›¤›
protokoller kapsam›nda oda üyesi
firmalara kredi deste¤i sa¤lamaya y›l
boyunca devam etmifltir. Bu
kapsamda düzenlenen farkl› kredi
kampanyalar› kapsam›nda Banka,
müflterilerine 418 milyon TL kredi
kulland›rm›flt›r. 

“1’den 1’e Kredi”
Mikro iflletme kredilerinin toplam
Banka portföyü içindeki pay›n›
artt›rmay› hedefleyen “1’den 1’e
Kredi”, KOB‹’lere özel faiz oranlar›
içeren kampanyalarda öne ç›kan bir
ürün olarak 2008 y›l›nda talep
görmeye devam etmifltir.

ING Bank, iflletme bankac›l›¤›ndaki
büyüme hedefleri kapsam›nda,
stratejik önemi olan kurum ve
kurulufllar ile ortakl›k anlaflmalar›
yapmaya da devam etmifltir. Türk
Telekom Bayi ‹lerleme projesi ürün
paketleri, bu tip çal›flmalara örnek
niteli¤indedir. 

‹flletme bankac›l›¤› çat›s› alt›nda 2007
y›l›nda bafllat›lan ve çiftçilere finansal
destek sa¤lamay› öngören tar›m
kredileri ve pilot flube
uygulamalar›na devam edilmifl;
bölgesel ürün yetifltiricilerine yönelik
projeler haz›rlanarak daha fazla
say›da çiftçiye kaynak
kulland›r›lm›flt›r.

KOB‹’lerin hayat›n›
kolaylaflt›rmak hedefiyle...
ING Bank KOB‹ müflterilerinin
hayat›n› kolaylaflt›rmak ve daha fazla
KOB‹’ye daha h›zl› bir flekilde
ulaflabilmek amac› ile mevcut
hizmetlerine ilave olarak yeni ürün
paketlerinin oluflturulmas›
çal›flmalar›na bafllam›flt›r. 

Banka, ayn› kapsamda müflterilerinin
kredi taleplerini en do¤ru ve en h›zl›
flekilde de¤erlendirmek amac›yla
Basel II kriterleri ile uyumlu kredi
sistem ve süreçlerini iyilefltirmeye ve
gelifltirmeye yönelik projeleri de
yürütmektedir.

Büyüme hedeflerine paralel
yeni yap›lanma
ING Bank’›n büyüme hedeflerine
uygun olarak ve sat›fl faaliyetlerinin
verimli bir flekilde koordine
edilebilmesi ve müflteri ihtiyaçlar›n›n
h›zl› bir flekilde tespit edilebilmesi
amac›yla Genel Müdürlük ve Bölge
Müdürlükleri seviyesinde yeni
yap›land›r›lmalara gidilmifltir. 

Bu kapsamda, ING Bank’›n yurt
genelinde faaliyet gösteren Bölge
Müdürlü¤ü say›s› 3’den 10’a
ç›kar›lm›fl; Genel Müdürlük
organizasyon yap›s› ise
Pazarlama/Stratejik Planlama ve Sat›fl
Koordinasyon Gruplar› oluflturularak
yeniden düzenlenmifltir.

ING Bank, 2008 y›l›nda temelleri
at›lan ve uygulamaya bafllanan h›zl›
ve yayg›n büyüme stratejileri
kapsam›nda, iflletme bankac›l›¤›
alan›nda da büyümeye odakl›d›r.
Banka, sektörde fark yaratan, kaliteli
ve müflteri odakl› hizmet anlay›fl› ile
müflteri portföyünü ve plasman
hacmini art›rmay› ve ayn› zamanda
kârl›l›kta sektörün önde gelen
bankalar› aras›nda yer almay›
öngörmektedir.

B‹REYSEL BANKACILIK

Bireylerin tüm ihtiyaçlar›n›
karfl›layan, alternatifli ve
kaliteli ürün yelpazesi
ING Bank rekabetin sürekli artt›¤› ve
yo¤unlaflt›¤› bireysel bankac›l›k
alan›ndaki çal›flmalar›na 2008 y›l›nda
da tüm h›z›yla devam etmifltir. 

ING Bank genifl ve yayg›n da¤›l›ml›
güçlü müflteri taban›n›n tüm
ihtiyaçlar›n› karfl›layan, alternatifli ve
kaliteli ürün yelpazesi ile bireysel
bankac›l›k ifl kolunda sa¤lam bir
durufla ve rekabet gücüne sahiptir. 

‹htiyaç kredileri: ekonomik
durgunluk döneminde h›zl›
art›fl
ING Bank ihtiyaç kredilerinde yeni
kampanyalar ile pazarlama
çal›flmalar›na devam etmifltir.

Banka, ekonomik durgunlu¤un
yafland›¤› y›l›n ikinci döneminde
gerçeklefltirdi¤i kampanyalar ile h›zl›
bir sat›fl trendi yakalam›fl ve 205 bine
yak›n yeni ihtiyaç kredisi
kulland›rm›flt›r. ‹htiyaç kredilerinin
tüm bireysel krediler içerisinde
yaflayan bakiye pay› %30 olarak
hesaplanm›flt›r.

Konut kredilerinde yeni
yap›lanma
ING Bank, 2008 y›l›nda konut
kredileri alan›ndaki etkinli¤ini
art›rmak ve müflterilerine en iyiyi
sunabilmek amac›yla Konut
Finansman› Pazarlama yap›lanmas›n›
hayata geçirmifltir. 

Do¤ru müflteriye do¤ru mortgage
ürününü sunabilmek ve fark
yaratabilmek ad›na yaklafl›k 500
bireysel pazarlama personeline
mortgage e¤itimi sunan ING Bank,
2008 y›l›nda farkl› müflteri
beklentilerine cevap verebilecek
nitelikte 22 adet mortgage ürünü ile
hizmet sunulmufltur. 

Turuncu Anahtar
ING Bank, 2008’de Turuncu Anahtar
mortgage ekibini oluflturmufltur. Bu
kapsamda,
• Her bir ING flubesinde bir kifli olmak
üzere toplam 350 kiflilik Turuncu
Anahtar Mortgage Ekibi göreve
bafllam›flt›r. 
• Turuncu Anahtar Mortgage ekibi
logosu ve ortak iletiflim adresi
oluflturulmufltur.
• Turuncu Anahtar afifl ve broflürleri
haz›rlanarak ING Bank flubelerine
as›lm›flt›r.
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ING Bank web sitesinde konut
kredileri hakk›nda bilgi aktaran
alanlar revize edilmifl, tan›t›c›
bannerlar eklenmifl ve kullan›c› dostu
uygulamalar olan Mortgagemetre,
chat, Mortgage Randevu, Kolay Bul,
4 Ad›mda mortgage, anket
uygulamalar› hayata geçirilmifltir.
Ça¤r› Merkezi mortgage ekibi
oluflturulmufl ve Banka müflterilerine
daha iyi hizmet verilebilmesi ad›na
mortgage e¤itimine tabi tutulmufltur.
Ça¤r› Merkezi menüsü güncellenerek
7 tuflu konut kredilerine tahsis
edilmifl; Merkez arac›l›¤›yla da
mortgage randevu taleplerinin
al›nabilmesi sa¤lanm›flt›r.

Tafl›t Kredileri ve Bayi Online
Sat›fl Sistemi (BOSS)
Otomotiv sektörü 2008 y›l›nda
piyasada yaflanan olumsuzluklardan
en çok etkilenen sektörlerin bafl›na
yer alm›flt›r. ING Bank, yo¤un
rekabetin yafland›¤› ve tafl›t kredileri
yaflayan bakiyesinde düflüflün
gözlendi¤i bu sektördeki varl›¤›n› ve
üst s›ralardaki yerini korumufltur. 

BOSS, tafl›t kredileri kategorisinin en
önemli bir kredi kanal› olmay›
sürdürmüfltür. 466 adet sistem üyesi
bayi ile iflbirli¤i içinde çal›flan ING
Bank toplam tafl›t kredilerinin
%42’sini BOSS sistemi üzerinden
üretmifltir. 

Piyasaya hakim olan olumsuz
koflullara paralel olarak tüzel kifli
tafl›t kredilerinin durduruldu¤u 2008
y›l›nda, ING Bank lansman›n›
gerçeklefltirdi¤i Turuncu Kredi ürünü
ile tafl›t kredileri alan›ndaki
çal›flmalar›na yeni bir soluk
getirmifltir.

Tafl›t kredilerinin toplam bireysel
krediler içerisindeki pay› %19 olarak
gerçekleflmifltir. 

Tabana yay›lm›fl mevduat
portföyü
ING Bank vadeli mevduat, repo,
yat›r›m fonu, hisse senedi ifllemlerine
arac›l›k, hazine bonosu, Eurobond ve
türev ürünlere kadar çeflitlilik
gösteren genifl bir ürün yelpazesiyle
bireysel müflterilerinin yat›r›m
ihtiyaçlar›na cevap vermektedir.
Banka’n›n sundu¤u yat›r›m ürünleri
müflterilerin kiflisel risk alg›lamas›,
tercihleri ve portföy büyüklü¤üne
göre farkl› alternatifleri içermektedir. 

ING Bank, 2008 y›l›nda da müflteri
odakl› hizmet yaklafl›m›yla mevcut
ürünlerini gelifltirmeye ve yenilikçi
ürünlerle müflteri ihtiyaçlar›na en
etkin bir flekilde cevap vermeye
devam etmifltir.

ING Bank’›n bireysel müflteri mevduat
bakiyesi 2008 y›l› sonunda %9
oran›nda artarak 6.705 milyon TL’lik
büyüklü¤e ulaflm›flt›r. Ayn›
dönemdeki TL mevduat art›fl› %14
olarak gerçeklemifltir.

Tamamlay›c› ürün ve hizmetler
Tamamlay›c› ürün ve hizmet sunum
gücü ING Bank’›n müflteri taban›n›
yayg›nlaflmas›na, müflteri iliflkilerinin
derinleflmesine, müflteri ba¤l›l›¤›n›n
artmas›na katk›da bulunmaktad›r. 

Banka, bireysel bankac›l›k
müflterilerine klasik bankac›l›k
hizmetlerinin yan› s›ra, yayg›n flube
a¤› üzerinden sigorta, Western Union
uluslararas› para transfer hizmetleri
ve bireysel emeklilik ürünlerini de
sunmaya devam etmifltir. ING Bank,
2008 y›l›nda Western Union ifllem
adetlerinde %6, komisyon
gelirlerinde ise %9 büyüme
kaydetmifltir.

Banka’n›n gelir taban› aç›s›ndan kilit
önem tafl›yan tamamlay›c› ürün ve
hizmetler, ING Bank’›n sürekli olarak
gelifltirece¤i ve yenilikçi ifl yaklafl›m›
ile destekleyece¤i bir ifl alan› olmaya
devam edecektir. 

KRED‹ KARTLARI 

Bonus Program ortakl›¤›
ING Bank 2008 y›l›n›n sonundan
itibaren kredi kartlar›n› Türkiye’nin
en güçlü kredi kart› markalar›ndan
biri olarak de¤erlendirilen Bonus
Program›n›n özellikleri ve avantajlar›
ile donatm›flt›r. 

Garanti Bankas› ile gerçeklefltirilen
kredi kart› ifl ortakl›¤› ING Bank’›n
müflterilerine yayg›n üye iflyeri a¤› ve
birbirinden cazip kampanyalarla
hizmet sunmas›n› hedeflemektedir.

ING Bank, düzenlenen kampanyalar›n
da etkisiyle 2008 y›l›nda kredi kart›
adedini %6, yaflayan kart bakiyesini
ise %9 art›rm›flt›r. Ayn› dönemde ING
Bank’›n kredi kart› adedi 782.884’e
ç›km›flt›r.

ALTERNAT‹F DA⁄ITIM
KANALLARI

De¤iflim sürecinde önemli rol
2008 y›l› içerisinde gerçeklefltirilen
Oyak Bank’tan ING Bank’a geçifl
döneminde Banka alternatif da¤›t›m
kanallar›n› hizmet kalitesinden ödün
vermeden, müflterilerine 7 gün 24
saat kesintisiz ve kaliteli hizmet
sunmak amac›yla yo¤un olarak
kullanmaya devam etmifltir. 

Banka’n›n alternatif da¤›t›m kanallar›
ATM’ler, internet ve telefon
bankac›l›¤› uygulama modüllerinden
oluflmaktad›r.

Sürekli gelifltirilen alternatif da¤›t›m
kanallar›, ING Bank için bir hizmet
kanal› olman›n ötesine geçmifl ve
Banka’n›n de¤iflim sürecindeki en
önemli itici güçlerden birisi haline
gelmifltir. 

Alternatif da¤›t›m kanallar› hizmet
kalitesi çeflitli platformlarda
ödüllendirilen ING Bank, flubelerinin
artan miktarda katma de¤erli
hizmetler sunmas›na olanak
tan›maktad›r. Banka müflterilerinin
zamandan ve mekandan ba¤›ms›z
olarak, güvenli, kolay ve daha düflük
maliyetli hizmet alabilecekleri bu
kanallar› daha kaliteli ve daha etkin
hizmet sunma sürecinde yo¤un
olarak kullanmaya devam edecektir. 

Toplam 4,5 milyon ça¤r›
444 0 600 numaral› eriflim hatt›ndan
müflterilere hizmet sunan ING Bank
Ça¤r› Merkezi’ne gelen ça¤r› say›s›
2008 y›l›nda 4,5 milyona ulaflm›flt›r.
Ça¤r› Merkezi üzerinden müflteriye
sunulan zengin hizmet yelpazesi
kadar, %97 oran›nda sa¤lanan
müflteri memnuniyeti de geçifl ve
de¤iflim sürecinde ING Bank hizmet
fark›n›n ortaya konmas›nda önemli
rol oynam›flt›r.

ING Bank, yenilikçi telefon
bankac›l›¤› uygulamalar›yla,
müflterilerine en h›zl› ve do¤ru
flekilde hizmet sa¤lamay› ve müflteri
sadakatini sürekli pekifltirmeyi
hedeflemektedir. 

‹flletme bankac›l›¤›
müflterilerine de hizmet...
ING Bank Ça¤r› Merkezi
yap›lanmas›nda 2008 y›l› içerisinde
oluflturulan en önemli yenilik, iflletme
bankac›l›¤› müflterilerinin de
Merkezden hizmet almaya bafllamas›
olmufltur. 
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Maliyet optimizasyonu ad›na
Temel bir hizmet kanal› olarak
çal›flan ING Bank Ça¤r› Merkezi,
Banka’n›n operasyonel maliyetlerin
düflürülmesinde ve maliyet taban›n›n
sürekli kontrolünde önemli bir rol
oynamaktad›r. Ça¤r› Merkezi
içsellefltirmifl oldu¤u sat›fl gücüyle bir
kâr merkezi olarak da de¤er
üretmekte ve temel bir pazarlama
ifllevi yerine getirmektedir. 

ING Bank artan ça¤r› trafi¤ini müflteri
memnuniyetinden ödün vermeden
karfl›lamaya kararl›d›r. fiube d›fl›
da¤›t›m kanallar›ndan, eriflimi en
kolay olan, telefon bankac›l›¤›nda,
ça¤r› ve ifllem maliyetlerini
düflürecek, verimlili¤i art›racak
teknoloji yat›r›m› ve projeler
süreklilik gösterecektir. ING Bank
telefon bankac›l›¤› hizmetlerini
büyütmeyi ve etkinlefltirmeyi
sürdürecektir. 

Bankac›l›k ifllemlerinin %10’u
internet üzerinden
gerçeklefliyor.
ING Bank’ta bankac›l›k ifllemlerinin
%10’u ‹nternet fiubesi üzerinden
yap›lmaktad›r. 

%10’luk kanal kullan›m oran›, ifllem
çeflitlili¤i, rekabetteki gücü ve sat›fl
potansiyeli ile ING Bank ‹nternet
fiubesi, Banka’n›n alternatif da¤›t›m
kanallar› içerisinde her geçen gün
giderek daha fazla önem
kazanmaktad›r.

ING Bank web sitesi, 2008 y›l›nda,
interaktif tasar›m dünyas›n›n baflar›l›
ifllerini ortaya koymay› ve
desteklemeyi amaçlayan Interactive
Media Awards taraf›ndan bankac›l›k
dal›nda “Üstün Baflar› Ödülü”ne
de¤er görülmüfltür. Marka de¤iflim
sürecinde, yeni tasar›ml› internet
flubesi ve kurumsal internet sitesi
haz›rlanarak uygulamaya al›nm›flt›r. 

Teknolojisi yenilenen, ifllem menüsü
zenginleflen, kullan›c› dostu yeni ING
Bank kurumsal internet sitesi ve
‹nternet fiubesi müflteriler taraf›ndan
yüksek be¤eni ile karfl›lanm›fl; yeni
versiyon internet bankac›l›¤›n›n
baflar›s› uluslararas› yar›flmalarda
al›nan ödül ile tescillenmifltir.

Güvenlik odakl› internet
bankac›l›¤›
ING Bank’›n yenilikçi güvenlik
uygulamalar› 2008 y›l›na da
damgas›n› vurmufltur: IP k›s›tlama ve
hesap k›s›tlama gibi ek özelliklerle
art›r›lan web sitesinin güvenli¤i,
Banka’n›n web bankac›l›¤› alan›nda
da rekabetin önünde gidebilmesine
ve güçlü duruflunu sürdürmesine
olanak tan›m›flt›r. ING Bank, ürün ve
hizmetlerinin internetteki
bilinirlili¤ini ve bulunabilirli¤ini
art›rmak amac›yla, 2008 y›l›nda ING
Bonus Card ürün mikro sitesi ile
internetten VOB ifllemleri yapma
imkan› sunan yeni hizmet modülünü
yay›na al›nm›flt›r.

ING Bank kurumsal web sitesi ve
Internet fiubesi, sat›fl odakl› bir
yaklafl›mla yeniden yap›land›r›lm›flt›r.
Banka, internet üzerinden
müflterilerine özel ve kiflisellefltirilmifl
ürün sat›fl önerilerinde bulunan sat›fl
projesinin ilk faz›n› 2008 y›l›nda
devreye sokmufltur.

ING Bank ATM’lerinde hizmete
aç›kl›k oran› %99 olarak
gerçekleflmifltir.
Ülke genelindeki 841 adet kurulu
ATM’si, %4’lük pazar pay› ve %99’luk
hizmete aç›kl›k oran› ile ING Bank,
ülkemizin en büyük ve en etkin ATM
a¤›na sahip bankalar›ndan birisidir.
Her bir flubesinde en az bir adet ATM
bulunan ING Bank, ATM’lerin 473
adedini flube d›fl› noktalarda
konumland›rm›fl ve Türkiye genelinde
yayg›n bir kapsama ve hizmet alan›
oluflturmufltur. 2008 y›l›nda, ATM’ler
üzerinden gerçeklefltirilen ortalama
ayl›k finansal ifllem say›s› 2,2 milyon
adet, toplam y›ll›k ifllem adedi 48,1
milyon adede ulaflm›flt›r.

HAZ‹NE YÖNET‹M‹, PARA
P‹YASALARI VE F‹NANSAL
KURUMLAR

ING Bank kaliteli hizmet
anlay›fl› ile müflterilerinin
hazine ifllemlerindeki sürekli
tercihi olmay› sürdürmektedir. 

Para ve sermaye piyasalar›nda
aktif
ING Bank, Türkiye para ve sermaye
piyasalar›n›n aktif bir kat›l›mc›s›d›r.
12 adet D‹BS piyasa yap›c›s›ndan biri
olan ING Bank, ayn› zamanda, TL
libor faiz kotasyonu aç›klama
yetkisine de sahiptir. ING Bank,
müflteri odakl› para ve sermaye
piyasalar› politikalar›n› 2008 y›l›nda
da sürdürmüfl; 2008 y›l›nda 123,8

milyar dolarl›k k›sm› müflteri kaynakl›
olmak üzere toplam 258,9 milyar
dolarl›k döviz ifllemine arac›l›k
etmifltir. Ayn› dönemde ING Bank,
29,5 milyar TL’lik (ihale hariç) hazine
bonosu ve devlet tahvili ifllemi
gerçeklefltirmifltir.
ING Bank ülkemizde vadeli ifllemler
ve opsiyon piyasas›n›n faaliyete
geçmesiyle beraber türev ürünlerde
de ata¤a geçmifltir. Banka bu
eksende müflterisine sundu¤u ürün
yelpazesini gelifltirmifl ve ifllem
hacimlerini önemli oranda art›rm›flt›r.
ING Bank’›n türev ürün ifllem hacmi
2008 y›l›nda 3,5 milyar dolar
seviyesinde gerçekleflmifltir.

Güçlü yurt d›fl› iliflkiler, ticaret
finansman›nda uzmanl›k
Banka yayg›n ve köklü uluslararas›
iliflkilerini, ING Grubu’nun bir üyesi
olman›n getirdi¤i avantajlarla
birlefltirerek müflterilerinin d›fl ticaret
ifllemlerine en iyi koflullarda arac›l›k
etmektedir. 

ING Bank, müflterilerinin fon
taleplerini karfl›lamak amac›yla, 2008
y›l›nda gerek ING Grubu’ndan
gerekse muhabir bankalardan
prefinansman, post finansman,
iflletme sermayesi ve genel amaçl›
finansmanlar sa¤lam›flt›r. Banka ayn›
zamanda, ECA ve GSM kredilerinde
sahip oldu¤u genifl fonlama
imkanlar›n› da müflterilerine sunmaya
devam etmektedir. 

ING Grubu’nun bir üyesi olmak,
Banka’ya daha yüksek hacimli ve
ucuz fonlama olanaklar›
kazand›rm›flt›r. Bu güçlü sinerji ile
ING Bank, 2008 y›l›nda uluslararas›
piyasalardan kaynak temini amaçl›
sendikasyon ve seküritizasyon gibi
do¤rudan borçlanma yapma ihtiyac›
duymam›flt›r. 

Müflterilerine yayg›n muhabir a¤›
üzerinden geleneksel d›fl ticaret
finansman› hizmetlerini sunan ING
Bank, uluslararas› kalk›nma ve
yat›r›m bankalar› ile de yak›n bir ifl
birli¤i içinde çal›flmaktad›r. ING
Bank’›n bu çok yönlü iliflkiler
gelifltirme stratejisi, uluslararas›
bankac›l›k alan›ndaki uzmanl›¤› ile
birleflmekte ve Banka’n›n
müflterilerine geliflmifl finansman
teknikleri ile yap›land›r›lm›fl, uygun
koflullara sahip uzun vadeli kredi
paketleri sa¤lamas›nda önemli bir yer
tutmaktad›r. 



ING Bank, Dünya Bankas› kaynakl›
EFIL IV kredisinde arac›l›k eden
bankalar aras›nda yer almaktad›r. Bu
kredi, ihracatç›, yurtd›fl› müteahhitlik
ve turizm alan›nda faaliyet gösteren
firmalar› uzun vadeli yat›r›m
finansman›nda desteklemeyi
öngörmüfltür.
ING Bank, h›zla de¤iflen makro
ekonomik koflullar çerçevesinde, 2009
y›l›nda da ticaret finansman›
alan›nda aktif olmaya ve katma
de¤eri yüksek, yenilikçi ürünler
sunmaya devam edecektir.

Projeler ve Yap›land›r›lm›fl
Krediler

Altyap›, enerji, do¤al
kaynaklar, otomotiv ve
telekomünikasyon
sektörlerinde aktif bir banka
Türkiye’de son y›llarda h›zla artan
uzun vadeli yat›r›mlar kadar
özellefltirmeler de yabanc›
yat›r›mc›lar›n ilgisini art›rm›flt›r.
Gerçeklefltirilen flirket sat›n almalar›
ve birleflmeleri, proje ve
yap›land›r›lm›fl finansman ürünleri
aç›s›ndan önemli bir ifl sahas›
oluflturmufl, piyasada güçlü bir talep
gözlenmifltir.

ING Bank farkl› sektörlerde faaliyet
gösteren müflterilerine proje
finansman› ve yap›land›r›lm›fl
finansman ürünleri sunmaktad›r.
Altyap›, enerji, do¤al kaynaklar,
otomotiv ve telekomünikasyon ING
Bank’›n ifl portföyünde öne ç›kan
sektörler konumundad›r.

ING Bank, üyesi oldu¤u ING
Grubu’nun proje ve yap›land›r›lm›fl
finansman ifl kolundaki global
tecrübelerinden de faydalanarak
büyümeyi hedeflemektedir. ING
Grubu’nun bir üyesi olman›n
getirdi¤i uzun vadeli ve cazip koflullu
fonlama kaynaklar›na ulaflma
yetkinli¤i, Banka’n›n bu hedefini
artan oranda destekleyecek çok
de¤erli bir güçtür.

Sendikasyon ve kulüp
kredilerinde önemli paylar
ING Grubu kurumsal flirketlerin gerek
k›sa gerekse uzun vadeli sendikasyon
ve kulüp kredilerinde y›llardan beri
önemli paylar almaktad›r. Banka, ING
Grubu’nun yeni bir üyesi olarak, bu
alanda da aktif rol almay›
öngörmektedir. 

Uluslararas› piyasalarda yaflanan
zorluklara ra¤men ING Bank, seçici
yaklafl›m›n› ve ihtiyatl› kredi
politikalar›n› koruyarak
müflterilerinin uzun vadeli kaynak
ihtiyaçlar›na yap›land›r›lm›fl
finansman ürünleri ile destek vermeyi
hedeflemektedir. 

Uzun vadeli kredilerde riski
minimuma indirgemek amac›yla,
detayl› proje/nakit ak›fl analizleri
yap›lmakta, nakit ak›fl›n›n ve riskin
takibine yönelik mekanizmalar
oluflturulmaktad›r. Di¤er taraftan
kredilerin güçlü teminatlarla
desteklenmesine özel önem
verilmektedir.

ING Bank, ING Grubu iflbirli¤i ve
sinerjisi ile gerek Türkiye’de yat›r›m
yapmay› planlayan yabanc› firmalara
gerekse yurt d›fl›na aç›lan Türk
yat›r›mc›lar›na finansal dan›flmanl›k
hizmetleri de sunmaktad›r.
Önümüzdeki dönemde ING Bank
dan›flmanl›k alan›nda daha da aktif
olmay› ve pay›n› artt›rmay›
planlamaktad›r.

‹fiT‹RAKLER‹M‹Z

ING European Financial Services
ING European Financial Services,
Dublin Uluslararas› Finans
Merkezi’nde faaliyet gösteren bir
finansal hizmet flirketidir. 

1994 y›l›ndan beri hizmet vermekte
olan flirketin tüm faaliyetleri ‹rlanda
yasalar›na ve mevzuat›na tabidir.
Marka de¤iflim projesi kapsam›nda
flirketin Oyak European Finance Plc
olan unvan› ING European Financial
Services Plc olarak de¤ifltirilmifltir.
Unvan de¤iflikli¤i, 24 Haziran 2008
tarihi itibariyle tescil edilmifltir.
Ba¤›ms›z denetime tabi tutulmufl
2008 y›l sonu bilanço verilerine göre
fiirket’in toplam varl›klar› 276 milyon
dolar, özkaynaklar› ise 3 milyon
dolard›r. 

ING Portföy Yönetimi 
ING Portföy Yönetimi kurumsal ve
bireysel müflterilere portföy yönetim
hizmetleri sunmak üzere Türkiye’de
kurulan ilk portföy yönetim flirketidir.
Marka de¤iflim projesi kapsam›nda
flirketin Oyak Portföy Yönetimi A.fi.
olan unvan› ING Portföy Yönetimi
A.fi. olarak de¤ifltirilmifl olup unvan
de¤iflikli¤i 29 May›s 2008 tarihi
itibariyle tescil edilmifltir. 

Mali piyasalardaki engin bilgi ve
tecrübe birikimini, yönetmekte
oldu¤u fonlar›n en iyi flekilde
de¤erlendirilmesi amac›yla kullanan
ING Portföy’ün yönetti¤i toplam
portföy büyüklü¤ü 2008 y›l sonunda
883 milyon TL olarak gerçekleflmifltir.
fiirket, ING Bank ve ING Emeklilik
yat›r›m fonlar›n›n yan› s›ra toplam 64
bireysel ve kurumsal müflteriye de
portföy yönetim hizmetleri
sunmaktad›r. fiirketin 2008 y›l› net
kâr› 2,2 milyon TL, aktif büyüklü¤ü
ise 12 milyon TL olarak
gerçekleflmifltir. 

ING Finansal Kiralama 
ING Finansal Kiralama, 29 Eylül 2008
tarihinde finansal kiralama
faaliyetlerinde bulunmak ve bu
faaliyetler ile ilgili olarak her türlü
ifllem ve sözleflmeler yapmak
amac›yla kurulmufltur. fiirketin
faaliyetlerine 2009 y›l›nda bafllamas›
hedeflenmektedir.

ING Faktoring 
ING Faktoring, 29 Eylül 2008
tarihinde ithalat, ihracat ve yurt içi
faktoring faaliyetlerinde bulunmak
amac›yla kurulmufltur. fiirketin
faaliyetlerine 2009 y›l›nda bafllamas›
hedeflenmektedir.
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ING GRUBU

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ING Grubu’nun konsolide finansal göstergeleri

Toplam Aktifler

1,3 Trilyon Euro

Özkaynaklar 

29 Milyar Euro

Krediler 

620 Milyar Euro

Mevduat 

523 Milyar Euro

ING’nin hedefi
hissedarlar›na rakiplerinin
ortalamas›ndan daha
yüksek bir büyüme ve
getiri sa¤lamak yolu ile
de¤er katmakt›r.
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150 y›ll›k deneyim 
Dünyan›n lider finansal hizmet kurulufllar› aras›nda yer alan
ING, bankac›l›k, sigortac›l›k ve varl›k yönetimi alanlar›nda
faaliyet göstermektedir. 

Hollanda merkezli olan ING, 1991 y›l›nda 150 y›ll›k bir geçmifle
sahip NMB Postbank ile lider sigorta flirketi Nationale-
Nederlanden’in birleflmesi sonucunda do¤mufltur. Birleflme
öncesinde de uluslararas› piyasalarda hizmet veren her iki
flirket, bu birleflme ile dünyan›n önde gelen finansal hizmet
sa¤lay›c›lardan biri konumuna gelmifltir.

50’yi aflk›n ülkede 85 milyon müflteri
ING Grubu 50’yi aflk›n ülkedeki 130 bin çal›flan› ile bireysel,
kurumsal/ticari müflteriye genifl kapsaml› ürünler, hizmet ve
çözümler sunmaktad›r.

ING’nin hedefi hissedarlar›na rakiplerinin ortalamas›ndan daha
yüksek bir büyüme ve getiri sa¤lamak yolu ile de¤er katmakt›r. 
Müflteri odakl› bir grup olan ING’nin misyonu müflterilerinin
finansal geleceklerini yönetmelerine yard›mc› olmakt›r. ING
Grubu bu misyonunu, müflteri memnuniyetini sa¤layarak ve
ayn› zamanda maliyet, risk ile itibar›n yönetilmesi gibi ilkelerin
do¤ru icras› ile gerçeklefltirmektedir. 

Uluslararas› bir marka olan ING’nin, dünya çap›ndaki
ifltiraklerinin hemen hemen tümü ING markas› alt›nda faaliyet
göstermektedir.
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John T. Mc Carthy
Baflkan

Cornelis P. A. J. Leenaars
Baflkan Vekili

A. Mehmet Özdeniz
Üye

Brunon C. Bartkiewicz
Üye

Ralph A. J. G. Hamers
Üye

Can Erol
Üye

Yönetim Kurulu
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Hakan Eminsoy
Genel Müdür ve Üye

Sarper V. Özten
Denetçi

‹. Reha Uz
Üye

Mehmet Hançerli
Denetçi
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Ayflegül Akay
Genel Müdür Yard›mc›s›

Proje ve Yap›land›r›lm›fl Krediler

Kenan Atar
Genel Müdür Yard›mc›s›

Bilgi Teknolojileri

Didem Çerçi
Genel Müdür Yard›mc›s›

Ticari Bankac›l›k

Gülçin Gökçen
Genel Müdür Yard›mc›s›

Kurumsal Bankac›l›k

Gülden Ça¤l›
Genel Müdür Yard›mc›s›

Operasyon, Proje Yönetimi ve Kalite

Nejat Bilginer
Genel Müdür Yard›mc›s›

‹nsan Kaynaklar› ve Yönetim Hizmetleri

Çi¤dem Dayan
Bafl Hukuk Müflaviri
Hukuk Müflavirli¤i

Üst Yönetim

Sudad Hamam
Risk Yönetimi Baflkan›

Risk Yönetimi Baflkanl›¤›

Hakan Eminsoy
Genel Müdür

Vincent Paul Van Den Boogert
Genel Müdür Bafl Yard›mc›s›

Perakende Bankac›l›k
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Nihat Karada¤
Genel Müdür Yard›mc›s›
fiube Yönetimi ve Sat›fl

Servet Taze
Genel Müdür Yard›mc›s›

Kurumsal Pazarlama

Cenk Tülümen 
Genel Müdür Yard›mc›s›

Hazine ve Finansal Kurumlar

Hüseyin Sivri
Genel Müdür Yard›mc›s›

Bilgi Sistemleri, Altyap›, Mimari, 
Uyum ve Güvenlik

Cem Murato¤lu
Genel Müdür Yard›mc›s›

Bireysel Bankac›l›k Pazarlama

Özgür Öztürk
Genel Müdür Yard›mc›s›

Konut Finansman›

Alp Sivrio¤lu
Genel Müdür Yard›mc›s›

Mali Kontrol

Selami Özcan
Genel Müdür Yard›mc›s›

Kart Hizmetleri ve Alternatif Da¤›t›m Kanallar›

Adrianus Johannes Antonius Kas
Genel Müdür Yard›mc›s›

Krediler

Gökhan Yurtçu
Teftifl Kurulu Baflkan›

Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›



Yönetim ve
Kurumsal
Yönetim
Uygulamalar›na
‹liflkin Bilgiler

ING BANK FAAL‹YET RAPORU 2008 26



YÖNET‹M VE KURUMSAL YÖNET‹M UYGULAMALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

YÖNET‹M KURULU BAfiKAN VE ÜYELER‹, GÖREV SÜRELER‹, SORUMLU OLDUKLARI ALANLAR, Ö⁄REN‹M
DURUMLARI, MESLEK‹ DENEY‹MLER‹

Ad›, soyad› ve görevi Bu görevde süresi (*) Sorumluluk alan› Ö¤renim durumu Mesleki deneyimi

John T. Mc Carthy, Baflkan 1 y›l Kanunen belirlenen Yüksek Lisans 37 y›l
Cornelis P.A.J. Leenaars, 1 y›l Kanunen belirlenen Doktora 21 y›l
Baflkan Vekili
A. Mehmet Özdeniz, Üye 5 y›l Kanunen belirlenen Lisans 39 y›l
Brunon C. Bartkiewicz, Üye 1 y›l Kanunen belirlenen Yüksek Lisans 16 y›l
Ralph A.J.G. Hamers, Üye 1 y›l Kanunen belirlenen Yüksek Lisans 20 y›l
‹. Reha Uz, Üye 1 y›l Kanunen belirlenen Yüksek Lisans 26 y›l
Can Erol, Üye 1 y›l Kanunen belirlenen Lisans 22 y›l
Hakan Eminsoy, 5 y›l Kanunen belirlenen Lisans 24 y›l
Genel Müdür ve Üye

(*) 28.03.2008 tarihinde gerçeklefltirilen Ola¤an Genel Kurul'da yeniden seçilmifllerdir. 

BANKA’NIN YÖNET‹M KURULU BAfiKAN VE ÜYELER‹, DENET‹M KURULU ÜYELER‹ ‹LE GENEL MÜDÜR VE
YARDIMCILARININ VARSA BANKA’DA SAH‹P OLDUKLARI PAYLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR 

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle hissedarlar ve sermaye yap›s› afla¤›da belirtilmifltir:

Ad Soyad/Ticari Unvan› Pay Tutarlar› TL Pay Oranlar› (*) Ödenmifl Paylar TL Ödenmemifl Paylar

ING Bank N.V. 1.324.098.143 100,00 1.324.098.143 0,00
John T. Mc Carthy 1 0,00 1 0,00
Cornelis P.A.J. Leenaars 1 0,00 1 0,00
A. Mehmet Özdeniz 1 0,00 1 0,00
Ralph A.J.G. Hamers 1 0,00 1 0,00
Brunon C. Bartkiewicz 1 0,00 1 0,00
‹. Reha Uz 1 0,00 1 0,00
Can Erol 1 0,00 1 0,00
Toplam 1.324.098.150 100,00 1.324.098.150 0,00

(*) Hakim ortak ING Bank N.V. olup, Yönetim Kurulu Üyeleri 1’er paya karfl›l›k 1 TL (nominal) hisse tutar›na sahiptir.  

Genel Müdür ve Genel Müdür Yard›mc›lar›’n›n Banka’da sahip olduklar› pay bulunmamaktad›r.  
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ÜST YÖNET‹M GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ GÖREV SÜRELER‹, SORUMLU OLDUKLARI ALANLAR,
Ö⁄REN‹M DURUMLARI, MESLEK‹ DENEY‹MLER‹

Banka’daki Sorumlu Ö¤renim Mesleki Meslekteki

Ad› ve soyad› Unvan› görev süresi oldu¤u alan durumu deneyimi süresi

Hakan EM‹NSOY Genel Müdür 01.12.2003 - Lisans Özel sektör, özel banka 24 y›l

Devam ediyor ve finans kurulufllar›nda 

görevler üstlenmifltir.

Ayflegül AKAY (1) Genel Müdür 28.04.2008 - Proje ve Yap›land›r›lm›fl Krediler Lisans Özel bankalarda görevler üstlenmifltir. 19 y›l

Yard›mc›s› Devam ediyor

Kenan ATAR Genel Müdür 01.11.2002 - Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Deniz Kuvvetleri ve bir kamu 36 y›l

Yard›mc›s› Devam ediyor bankas›nda görevler üstlenmifltir.

Nejat B‹LG‹NER Genel Müdür 22.03.2004 - ‹nsan Kaynaklar› ve Lisans Özel bankalarda görevler üstlenmifltir. 36 y›l

Yard›mc›s› Devam ediyor Yönetim Hizmetleri

Vincent Paul Genel Müdür 24.03.2008 - Perakende Bankac›l›k Yüksek Lisans Özel bankalarda görevler üstlenmifltir. 14 y›l

VAN DEN BOOGERT (2) Bafl Yard›mc›s› Devam ediyor

Gülden ÇA⁄LI Genel Müdür 02.02.2001 - Operasyon, Proje Yönetimi Lisans Özel bankalarda görevler üstlenmifltir. 27 y›l

Yard›mc›s› Devam ediyor ve Kalite

Didem ÇERÇ‹ Genel Müdür 15.03.2002 - Ticari Bankac›l›k Lisans Özel sektör ve özel bankalarda 19 y›l

Yard›mc›s› Devam ediyor görevler üstlenmifltir. 

Çi¤dem DAYAN Bafl Hukuk 15.02.2006 - Hukuk Müflavirli¤i Yüksek Lisans Özel bir bankada görev üstlenmifltir. 19 y›l

Müflaviri Devam ediyor

Gülçin GÖKÇEN Genel Müdür 20.02.2001 - Kurumsal Bankac›l›k Lisans Özel bankalarda görevler üstlenmifltir. 27 y›l

Yard›mc›s› Devam ediyor

Sudad HAMAM (3) Risk Yönetimi 22.10.1991 - Risk Yönetimi Baflkanl›¤› Yüksek Lisans Özel bankalarda görevler üstlenmifltir. 20 y›l

Baflkan› Devam ediyor

Nihat KARADA⁄ Genel Müdür 04.08.2000 - fiube Yönetimi ve Sat›fl Yüksek Lisans Bir kamu bankas› ve özel sektörde 35 y›l

Yard›mc›s› Devam ediyor görevler üstlenmifltir.

Adrianus Johannes Genel Müdür 06.05.2008 - Krediler Lisans Kamu sektörü ve özel bankalarda 25 y›l

Antonius KAS (4) Yard›mc›s› Devam ediyor görevler üstlenmifltir.

Cem MURATO⁄LU (5) Genel Müdür 15.12.2008 - Bireysel Bankac›l›k Pazarlama Yüksek Lisans Özel bankalarda görevler üstlenmifltir. 18 y›l

Yard›mc›s› Devam ediyor

Selami ÖZCAN Genel Müdür 21.09.2004 - Kart Hizmetleri ve Alternatif Lisans Özel bir bankada görevler üstlenmifltir. 30 y›l

Yard›mc›s› Devam ediyor Da¤›t›m Kanallar›

Özgür ÖZTÜRK (6) Genel Müdür 22.08.2000 - Konut Finansman› Lisans Özel sektör, özel banka, kamu bankas› 19 y›l

Yard›mc›s› Devam ediyor ve finans kurulufllar›nda görevler 

üstlenmifltir.

Hüseyin S‹VR‹ (7) Genel Müdür 11.08.2008 - Bilgi Sistemleri, Altyap›, Mimari, Doktora Kamu sektörü, özel sektör ve özel 23 y›l

Yard›mc›s› Devam ediyor Uyum ve Güvenlik bankalarda görevler üstlenmifltir.

Alp S‹VR‹O⁄LU Genel Müdür 03.08.2004 - Mali Kontrol Lisans Uluslararas› denetim flirketi ve özel 15 y›l

Yard›mc›s› Devam ediyor bir bankada görevler üstlenmifltir.

Servet TAZE (8) Genel Müdür 05.06.2006 - Kurumsal Pazarlama Lisans Kamu ve özel bankalarda 17 y›l

Yard›mc›s› Devam ediyor görevler üstlenmifltir.

Cenk TÜLÜMEN Genel Müdür 01.01.2004 - Hazine ve Finansal Kurumlar Yüksek Lisans Özel sektör, özel banka ve finans 19 y›l

Yard›mc›s› Devam ediyor kurulufllar›nda görevler üstlenmifltir.

Gökhan YURTÇU Teftifl Kurulu 26.03.2001 - Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› Lisans Kamu sektörü, özel sektör ve özel 27 y›l

Baflkan› Devam ediyor bankalarda görevler üstlenmifltir.

(1) 11.06.2008 tarihinde Proje ve Yap›land›r›lm›fl Krediler’den sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r.

(2) 24.03.2008 tarihinde Perakende Bankac›l›k’tan sorumlu Genel Müdür Bafl Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r.

(3) 28.03.2008 tarihinde Risk Yönetimi Baflkan› olarak atanm›flt›r.

(4) 06.05.2008 tarihinde Krediler’den sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r.

(5) 30.12.2008 tarihinde Bireysel Bankac›l›k Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r.

(6) 11.06.2008 tarihinde Konut Finansman›’ndan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r.

(7) 27.08.2008 tarihinde Bilgi Sistemleri. Altyap›, Mimari, Uyum ve Güvenlik’ten sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r.

(8) 11.06.2008 tarihinde Kurumsal Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r.
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DENETÇ‹LER‹N GÖREV SÜRELER‹ VE MESLEK‹ DENEY‹MLER‹

Ad› ve soyad› Bu görevde süresi (*) Meslekteki süresi

Sarper V. Özten 1 y›l 24 y›l
Mehmet Hançerli 1 y›l 26 y›l

(*) 28.03.2008 tarihinde gerçeklefltirilen Ola¤an Genel Kurul'da yeniden seçilmifllerdir. 

KOM‹TELER
Kredi Komitesi, Denetim Komitesi ve Risk Yönetimi kapsam›nda oluflturulan komitelere iliflkin bilgiler afla¤›daki gibidir: 

Kredi Komitesi
Banka Kredi Komitesi’nin görevleri, Yönetim Kurulu’nca ilgili yasal ve bankac›l›k mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen
limitler dahilinde kendi yetkisinde kalan kredilerin görüflülmesi ve incelemeleri olumlu sonuçland›r›lan firmalar›n kredilerinin
onaylanmas›d›r.

Banka Kredi Komitesi Üyeleri (*)
John T. Mc Carthy, Baflkan
A.Mehmet Özdeniz, Üye (as›l)
Hakan Eminsoy, Üye (as›l)
Ralph A.J.G. Hamers, Üye (yedek)
Brunon C. Bartkiewicz, Üye (yedek)

(*) 28.03.2008 tarihinde gerçeklefltirilen Ola¤an Genel Kurul'da yeniden seçilmifllerdir. 

Denetim Komitesi
Denetim Komitesi 31 Ekim 2006 tarihinde oluflturulmufl ve ayn› zamanda ‹ç Sistemler Sorumlusu olarak da atanm›fl olup, Teftifl
Kurulu Baflkanl›¤›, Risk Yönetimi Baflkanl›¤› ve ‹ç Kontrol Grubu ile Uyum Grubu Denetim Komitesi’ne ba¤lanm›flt›r.
Denetim Komitesi’nin yetki ve sorumluluklar› 1 Kas›m 2006 tarih ve 26333 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Bankalar›n ‹ç
Sistemleri Hakk›nda Yönetmelik ve di¤er ilgili yönetmeliklerin maddelerine uygun olarak belirlenmifltir.

Denetim Komitesi Üyeleri (*)
‹. Reha Uz, Üye
Can Erol, Üye

(*) 28.03.2008 tarihinde gerçeklefltirilen Ola¤an Genel Kurul'da yeniden seçilmifllerdir. 

Denetim Komitesi’nin Faaliyetleri
Yönetim Kurulu ad›na Bankam›z›n ‹ç Sistemlerinin etkinli¤ini ve yeterlili¤ini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin
Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde iflleyiflini ve üretilen bilgilerin bütünlü¤ünü gözetmektedir. Denetim Komitesi, Kanuna
istinaden yürürlü¤e giren düzenlemeler uyar›nca konsolidasyona tabi ortakl›klar›n denetim faaliyetlerinin konsolide olarak
sürdürülmesini ve eflgüdümünü sa¤lamaktad›r.

Denetim Komitesi, iç sistemler kapsam›ndaki ünitelerden düzenli olarak rapor almakta ve bu raporlar› incelemektedir.

Denetim Komitesi, Banka’n›n yasal düzenlemeler gere¤i yapt›rmas› gereken ba¤›ms›z denetim faaliyetlerini de¤erlendirmekte ve
yap›lmas› gereken sözleflmeleri incelemektedir. 

Denetim Komitesi, 1 Kas›m 2006 tarihinde yay›nlanan Bankac›l›k Kanunu’na iliflkin yönetmelikler çerçevesinde Banka genelinde
yap›lan çal›flmalara do¤rudan ve/veya ba¤l› üniteler arac›l›¤› ile katk›da bulunmakta ve gerekli koordinasyonu sa¤lamaktad›r.

Risk Yönetimine verilen önem çerçevesinde y›l içerisinde detayl› çal›flmalar yap›lm›fl olup, BDDK’n›n yol haritas›na paralel olarak
Basel II’ye yönelik Banka haz›rl›klar› sürdürülmüfltür.

Risk Yönetimi Kapsam›nda Oluflturulan Komiteler

Risk Limitleri Tespit Komitesi (RLTK)
Risk Limitleri Tespit Komitesi, Bankalar›n ‹ç Sistemleri Hakk›nda Yönetmelik’in 37. maddesi gere¤i, 17 Kas›m 2006 tarihinde
kurulmufltur. 
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Bankalar›n, faaliyetlerinden kaynaklanan kredi riski, piyasa riski, faiz oran› riski ve likidite riski gibi say›sallaflt›r›labilen riskler için
yaz›l› limitler belirlenmesi ve bu limitlerin Yönetim Kurulu’nca onaylanmas› zorunlu tutulmufltur. Risk limitleri, ilgili ‹ç Sistemler
Sorumlusu (Banka Denetim Komitesi), Risk Yönetimi Baflkan›, Banka Genel Müdürü ve konular›na göre ilgili Üst Düzey Yöneticilerin
yer ald›¤› Risk Limitleri Tespit Komitesi taraf›ndan belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onay›na sunulur. 

Afla¤›daki üyelerden oluflan Risk Limitleri tespit Komitesi, risk limitlerini düzenli olarak gözden geçirir ve piyasa koflullar›nda ve
Banka stratejisindeki de¤iflmelere göre uyarlar:

‹. Reha Uz Üye Denetim Komitesi Üyesi
Can Erol Üye Denetim Komitesi Üyesi
Hakan Eminsoy Üye Genel Müdür
Sudad Hamam (*) Üye Risk Yönetimi Baflkan›
‹lgili di¤er üst düzey yöneticiler Üye ‹lgili Genel Müdür Yard›mc›lar›

(*) 28.03.2008 tarihinde Risk Yönetimi Baflkan› olarak atanm›flt›r.

YÖNET‹M KURULU, DENET‹M KOM‹TES‹ VE KRED‹ KOM‹TES‹ ÜYELER‹N‹N HESAP DÖNEM‹ ‹Ç‹NDE YAPILAN
‹LG‹L‹ TOPLANTILARA KATILIMLARI HAKKINDA B‹LG‹LER
Yönetim Kurulu toplant›lar› Bankam›z Ana Sözleflmesi’nin “Yönetim Kurulu’nun Görev Taksimi, Toplant›lar›, Kararlar›” bafll›kl› 18.
maddesinde düzenlenmifl olup, senede en az alt› kez toplan›lmas› mecburidir. Ayn› maddedeki “Yönetim Kurulu, mevcut üye
say›s›n›n adi ço¤unlu¤u ile toplan›r ve toplant›ya ifltirak eden Üyelerin adi ço¤unlu¤u ile karar al›r” düzenlemesi Yönetim Kurulu
Üyelerinin toplant›lara kat›l›m›n› belirler. 

Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Kredi Komitesi üyelerinin toplant›lara kat›l›m› %100’e yak›nd›r. 

Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi, üyelerinin tamam›n›n muvafakati al›nmak kayd›yla toplanmaks›z›n da karar alabilmektedir. 

Denetim Komitesi 2008 y›l› içerisinde 4 toplant› yapm›flt›r. Denetim Komitesi Üyeleri tüm toplant›lara kat›lm›fl ve toplant›lara, Teftifl
Kurulu Baflkan›, Risk Yönetimi Baflkan›, gündem maddeleri paralelinde ‹ç Sistemler kapsam›ndaki birimlerin di¤er yöneticileri ile ‹ç
Kontrol ve Uyum Gruplar›’n›n yöneticilerini davet ederek çal›flm›flt›r. Bunlara ek olarak, gündemi önceden belirlenmek suretiyle
Denetim Komitesi Üyeleri, müfettifllerle 4 toplant› yaparak geliflmeleri, Teftifl Kurulu’nun tespitlerini de¤erlendirmifl ve yeni ING
Teftifl metodolojisi hakk›nda bilgi alm›flt›r.

DENET‹M KOM‹TES‹’N‹N TEFT‹fi, R‹SK YÖNET‹M‹ VE ‹Ç KONTROL S‹STEMLER‹N‹N ‹fiLEY‹fi‹NE ‹L‹fiK‹N
DE⁄ERLEND‹RMES‹

Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›
Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, 2008 y›l›nda Denetim Komitesi’ne ba¤l› olarak, Banka ve konsolidasyona tabi ifltiraklerin faaliyetlerinin
kanun ve ilgili di¤er mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler ile ING Grup politikas› ve mevzuat› do¤rultusunda
yürütülmesi ve iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinli¤i ve yeterlili¤i hususlar›nda, Bankam›z›n Üst Yönetimine güvence
sa¤lanmas›na yönelik çal›flmalar yapm›flt›r. 

Bankalar›n ‹ç Sistemleri Hakk›nda Yönetmelik do¤rultusunda Uygulama Kontrolleri ve Genel Bilgi Sistemi Kontrolleri (COB‹T), bilgi
sistemlerine iliflkin kontroller olarak belirlenmifl ve teftifl çal›flmalar› tamamlanm›flt›r.

Banka’n›n tüm faaliyetleri, flubeleri, genel müdürlük üniteleri, süreçleri ile konsolidasyona tabi ifltiraklerinde dönemsel ve riske
dayal› olarak gerçeklefltirilen teftifl çal›flmalar› sonucu tespit edilen eksiklik, hata ve risklerle ilgili öneriler gelifltirilmifltir. Bunlar›n
yeniden ortaya ç›kmamas› için haz›rlanan öneriler ilgili yöneticilerle paylafl›lm›fl ve yap›labilecek düzenlemeler, al›nabilecek tedbirler
karfl›l›kl› olarak de¤erlendirilmifltir. Böylelikle daha etkin bir kontrol ve risk yönetimi yap›s›n›n gerçeklefltirilmesinde ortak ak›l
kullan›larak, diyalog içinde hizmet kalitesinin yükseltilmesi için çözümler üretilmifltir.

Risk Yönetimi Baflkanl›¤›
Risk Yönetimi Baflkanl›¤›, düzenli yasal ve içsel raporlama faaliyetlerinin yan› s›ra Banka’n›n mevcut faaliyetlerinde ilgili ifl kollar›yla
çal›flmakta ve bunun sonucunda ba¤›ms›z analiz yapmaktad›r. Risklerin tespiti, izlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesinde yönlendirici
rol üstlenmekte ve bunun sonucunda gerekli düzenlemeleri denetim komitesi ve risk limitleri belirleme komitesi kanal›yla
yapmaktad›r 

Basel II’ye geçifl takvimi çerçevesinde, Basel II uyum süreci çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmifltir. Banka genelinde yürütülen Basel II
uyum çal›flmalar›n›n koordinasyonu, takibi ve geliflimi hakk›nda düzenli olarak Üst Yönetim’e raporlama yap›lmas› Risk Yönetimi
Baflkanl›¤›’n›n sorumlulu¤unda sürdürülmektedir. 
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Piyasa Riski
Piyasa riskine iliflkin sermaye gereksinimi Standart Yöntem ile hesaplanmaktad›r. Di¤er yandan, gerek bankac›l›k hesaplar›ndan
(banking book) gerekse al›m sat›m hesaplar›ndan (trading book) kaynaklanan risklerin ölçülmesi ve izlenmesi yöntemleri
ayr›flt›r›lm›flt›r. Bu kapsamda, al›m sat›m ve bankac›l›k hesaplar›n›n sistemsel bazda ayr›flt›r›lmas›na yönelik bir k›s›m çal›flmalar
tamamlanm›fl olup hali haz›rda bir tak›m projeler devam etmektedir. Gerçeklefltirilen tüm bu çal›flmalar› destekleyecek yaz›l›
prosedürler ve politikalar oluflturulmufltur.

Operasyonel Risk
Operasyonel risk sermaye gereksinimi hesaplamalar›nda temel gösterge yöntemini kullanmaktad›r. Operasyonel risk, bilgi
teknolojileri ve güvenlik risklerinin mevzuat›m›z, Basel II ve uluslararas› standartlarda yönetilmesi anlay›fl› çerçevesinde, mevcut
tüm politika ve prosedürler gözden geçirilerek gelifltirilmekte ve ileri ölçüm yaklafl›mlar›yla operasyonel riskin yönetimi ve sermaye
ayr›lmas› hedeflenmektedir. Bu hedefler do¤rultusunda gerekli projeler ve altyap› çal›flmalar› yap›lm›flt›r ve hali haz›rda devam
etmektedir. 

Kredi Riski
Kredi risk yönetimi aç›s›ndan Basel II uyum çal›flmalar›n›n h›zland›¤› bir dönem olmufltur. Bu dönem zarf›nda bireysel portföy skor
kartlar› ve kurumsal/ticari/küçük iflletme portföylerine iliflkin içsel modeller gözden geçirilmifl, model tahmin güçleri test edilerek
gerekli revizyonlar yap›lm›flt›r.

Kredi riskine esas tutar hesaplamalar› için Standart Yöntem alt›nda gerekli kredi risk parametreleri gelifltirilmifltir. Geliflmifl Yöntem
kapsam›nda ise yasal sermaye, ekonomik sermaye ve karfl›l›k hesaplamalar›n›n yap›labilmesi amac›yla çal›flmalar tüm h›z›yla devam
etmektedir.

‹ç Kontrol Bölümü
2007 y›l›ndan itibaren, Bankalar›n ‹ç Sistemleri Hakk›ndaki Yönetmelik kapsam›nda Uyum görevini de üstlenerek faaliyet gösteren
‹ç Kontrol ve Uyum Baflkanl›¤›, 2008 y›l›nda yeniden yap›land›r›lm›flt›r. Bu kapsamda Denetim Komitesine ba¤l› ancak birbirinden
ayr› ‹ç Kontrol Bölümü ve Uyum Grubu oluflturulmufltur.

‹ç Kontrol Bölümü Operasyon ‹ç Kontrol, Hazine ‹ç Kontrol, Kredi ‹ç Kontrol ve fiube ‹ç Kontrol Bölümlerinden oluflmakta ve flubeler
de dahil olmak üzere toplam 26 kifli ile görevlerini yerine getirmektedir.

‹ç Kontrol Bölümü; 
• Banka’n›n bütün ifllemlerinin; kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve tüm mevzuat hükümlerine, Yönetim Kurulu karar ve
direktiflerine, Genel Müdürlük talimatlar›na uygun ve belirlenmifl s›n›rlamalar içinde yap›l›p yap›lmad›¤›n› haz›rlanan çal›flma
k›lavuzlar›na göre kontrol etmekte,
• Bankam›z bilançosunun ve resmi raporlar›n mevcut yasa, yönetmelik, tebli¤, sirküler ve izahnamelere uygunlu¤unu kontrol
etmekte,
• Do¤mas› muhtemel riskleri önceden bildirerek önlem al›nmas›n› sa¤lamakta,
• Banka faaliyetlerindeki kontrollerin belirli kurallara ba¤lanmas›n› ve standardize edilmesini sa¤lamak için faaliyette bulunmakta,
• Gerekti¤inde Bankam›z›n çeflitli bölümlerine ilgili faaliyet konular› ve gerçeklefltirilecek projelerinde risk bazl› dan›flmanl›k
yapmaktad›r.

Temel ilke iç kontrol faaliyetlerinin merkezi olarak bütün ünitelerin faaliyetlerini kapsayacak flekilde flubelerde de risk odakl› olarak
yerine getirilmesi ve gerçeklefltirilen faaliyetlerle ilgili risklerin oluflmas›ndan önce, önlenmesine yönelik kontrol noktalar›n›n
oluflturulmas›, bu sayede risklerin azalt›lmas› ve yönetilmesidir.

Merkezi olarak yap›lan kontrol çal›flmalar›n›n yan› s›ra 26 adet flubede iç kontrol personeli günlük ifllemleri kontrol etmektedir.
fiubelerde görevli iç kontrol personeli tespitlerini ana bankac›l›k sistemi olan Finsoft içinde haz›rlanan RISK modülü üzerinden
raporlamaktad›r. An›nda önlem al›nmas› gereken konularda ‹ç Kontrol Bölümü ivedi olarak haberdar edilmekte, flube yetkililerine de
bilgi verilmektedir. Merkezde oldu¤u gibi flubelerde de iç kontrol personeli hiç bir flekilde icrai faaliyetlerde bulunmamaktad›r.

‹ç kontrol faaliyetleri haz›rlanan çal›flma k›lavuzlar›na göre yürütülmektedir. Çal›flma k›lavuzlar› yasal düzenlemeleri, ürün ve
hizmetlerde yaflanan de¤ifliklikleri an›nda kontrol faaliyetlerine yans›tmak amac›yla güncel tutulmakta, de¤iflen mevzuat paralelinde
yeni kontrol noktalar› eklenirken, güncelli¤ini yitiren kontrollere son verilmektedir.

Uyum Grubu
Bankalar›n ‹ç Sistemleri Hakk›nda Yönetmelik kapsam›nda yap›lan düzenlemeler çerçevesinde, 30 Ocak 2007 tarihinde
yönetmelikte belirtilen uyum sorumluluklar› ‹ç Kontrol ve Uyum Baflkanl›¤›’na verilmiflken, ING Grubu organizasyonel yap›s›na geçifl
do¤rultusunda, Yönetim Kurulu karar› ile 18 Temmuz 2008’de Uyum Grubu kurulmufltur. Faaliyetler, ‹fl Kollar› Uyum Bölümü,
fiubeler Uyum Bölümü ve Kara Para Önleme Bölümü olarak üç bölüm arac›l›¤› ile yürütülmektedir.
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Uyum Grubu’nun ING Bank’›n itibar›n›n korunmas›nda önemli rolü bulunmaktad›r. Bu do¤rultuda, Uyum Grubu’nun amac›n›,
kapsam›n›, görevlerini, sorumluluklar›n›, genel prensiplerini ve faaliyet kurallar›n› içeren yönetmelik, 05.12.2008 tarihinde Yönetim
Kurulu taraf›ndan onaylanm›fl ve yürürlü¤e girmifltir. 

Uyum Grubu sorumluluklar› aras›nda;
• Banka’n›n itibar›na zarar verebilecek, yasal yapt›r›mlara veya mali kayba yol açabilecek uyum riski ile ilgili potansiyel alanlar›n
tan›mlanmas› ve önceliklendirilmesini sa¤lamak,
• Önemli uyum ihlallerini önlemek, azaltmak ya da en az seviyeye indirmek, bu riskleri tespit etmek, raporlamak ve ayk›r›l›klar›n
giderilmesini sa¤lamak amac› ile belirgin standartlar, prosedürler ve ifl ak›fllar› dahil olmak üzere, risk azalt›c› önlemlerin
gelifltirilmesini ve uygulanmas›n› sa¤lamak (veya önermek ve bu hususta yard›mc› olmak),
• Yeterli uyum kültürünü, fark›ndal›¤›n› art›rmaya ve uyum standartlar›n›, prosedürlerini ve ifl ak›fllar›n› kavramaya yönelik, ifl
kollar›n›n özelliklerine uygun nitelikte, uyumla ilgili e¤itim vermek ve gelifltirmek,
• Uyum riskleriyle ilgili olarak, yönetime, komitelere ve personele proaktif dan›flmanl›k yapmak,
• ‹lgili düzenleyici otoritelerle temasta bulunmak ve bu otoritelerin istedi¤i finansal nitelikte olmayan raporlar› iletmek,
• Suç gelirlerinin aklanmas› ve terörün finansman›n›n önlenmesi amac›yla ilgili mevzuata ve ING politikalar›na uygun önleme
faaliyetlerinin yürütülmesini ve prosedürlerin güncel olmas›n› sa¤lamak, 
• Uyum Grubu’nun faaliyetleri hakk›nda periyodik olarak Denetim Komitesi’ne raporlama yapmak ve gerekli durumlarda Denetim
Komitesi’ne bilgi vermek ve/veya toplant›lar yapmak,
• Bankalar›n ‹ç Sistemleri Hakk›nda Yönetmelik’in 18/3. maddesinde belirtilen ürün, ifllem ve faaliyetler için Yönetim Kurulu’nda
onay al›nmadan önce görüfl vermek
bulunmaktad›r.

Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n ve Terörün Finansman›n›n Önlenmesine Dair Kanun, Yönetmelik ve ilgili Tebli¤ler do¤rultusunda
Bankam›z müflterilerinin bilgi ve belgelerinin güncellenmesi ve eksikliklerin giderilmesi amac› ile çal›flmalar titizlikle yürütülmüfltür. 2
Aral›k 2008 tarihinde Mali Suçlar› Araflt›rma Kurulu Baflkanl›¤› (MASAK) taraf›ndan yay›nlanan 7 Numaral› Tebli¤ ile de bu süreç ile
ilgili süre 1 Haziran 2009 tarihine ertelenmifl ve çal›flmalar›n bu tarihe kadar sona erdirilmesi hedeflenmifltir.

Ülkemizde de bankalar›n uyum hususlar›na artan oranda önem ve hassasiyet sa¤lamalar› amac› ile Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n ve
Terörün Finansman›n›n Önlenmesi amac›yla Yükümlülerin Uyum Program› oluflturmalar› ve Uyum Görevlisi atamalar›na iliflkin usul
ve esaslar› düzenleyen Yönetmelik 16 Eylül 2008 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Bu kapsamda 5 Aral›k 2008 tarihinde Bankam›z
‘Uyum Görevlisi’ atamas› Yönetim Kurulu taraf›ndan gerçeklefltirilmifl ve MASAK bilgilendirilmifltir. 

Banka nezdinde “uyum” hususlar›n›n fark›ndal›¤›n› sa¤lamak amac›yla e¤itim faaliyetlerine öncelik verilmifltir. Y›l içinde ve 2009 y›l›
süresince de devam edecek olan, üst düzey yöneticilere yönelik “uyum riskleri’ konusunda e¤itimler bafllam›flt›r. E¤itim Bölümü ile
koordineli bir flekilde tüm Banka personeli taraf›ndan kat›l›m› zorunlu olan elektronik e¤itim (e-e¤itim) haz›rlanm›fl ve Aral›k 2008
tarihi itibar› ile hayata geçirilmifltir.

ING Grubu’nun uyum konusunda temel politikalar›/prosedürleri Banka’da uygulamaya sokulmaya bafllan›lm›flt›r. Bu kapsamda ‘ING
‹fl ‹lkeleri Bildirgesi’ adapte edilmifl ve tüm personel taraf›ndan benimsenmesi için bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüfltür. Banka
dahilinde 2009 y›l›nda da uyum fark›ndal›¤›n›n artt›r›lmas› konusunda gerekli çal›flmalar›n Uyum Grubu taraf›ndan yürütülmesi
hedeflenmektedir. 

ING BANK’TA ‹NSAN KAYNAKLARI VE E⁄‹T‹M UYGULAMALARI 
ING Bank için ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi, baflar›n›n öncelikli kaynaklar›ndan biri ve farkl›l›¤›n›n simgesidir. Gücünü çal›flan›ndan
ald›¤›n› bilen ING Bank, yal›n, adil, gelifltiren ve destekleyen bir ‹nsan Kaynaklar› yönetimi sistemini benimsemekte ve yetkinlik bazl›
‹nsan Kaynaklar› sistemi uygulamaktad›r. Dolay›s›yla ‹nsan Kaynaklar› yönetiminin, ifle al›mdan kariyer yönetimine dek her
fonksiyonu yetkinlik bazl› gerçeklefltirilir.

ING Bank her zaman tercih edilen ve teflvik eden bir iflveren olarak faaliyetlerini sürdürmek ister. ING Bank’a kat›lan her kifli
oryantasyon kapsam› s›ras›nda “ING Bank ‹fl ilkeleri” hakk›nda bilgi sahibi olur. Bunlar; dürüst, aç›k sözlü, fleffaf, insan haklar›na ve
birbirlerine karfl› sayg›l› olan ortalaman›n üstünde getiri sa¤layarak sürdürülebilir büyümeyi destekleyen ve faaliyet gösterdi¤i
toplumlarda yer alan ifl ilkeleridir. 

Seçme-Yerlefltirme Süreci ve Çal›flan Profili
ING Bank, iç müflteri kavram›n›n daha baflvuru an›ndan bafllad›¤›na inan›r ve insan odakl› bu yaklafl›m› ön plana al›r. 

ING Bank deneyimli bankac›larla çal›flmak istedi¤i kadar, yeni mezun ya da henüz ö¤renciyken bankac› olmay› hedefleyen, nitelikli,
yabanc› dil bilen gençlere öncelik tan›yarak bünyesine katmay› hedefler. Bu amaçla, ‹nsan Kaynaklar› Grubu seçkin üniversitelerin
kariyer günlerine kat›larak ö¤rencilerle iletiflim kurar. Bu flekilde hem Banka’y› tan›t›r hem de gençlerle tan›flarak, kendilerine staj ve
tam zamanl› ifl f›rsatlar› yarat›r. 2008 y›l› içinde seçkin üniversitelerin kariyer günlerine kat›l›m gösterilerek ING Bank ayr›cal›klar› ile
gençler tan›flt›r›lm›flt›r. Yafl ortalamas› 32 olan ING Bank’ta çal›flanlar›n %81’i ön lisans, lisans ve yüksek lisans derecesine sahiptir. 
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ING Bank 2008 y›l›nda Genel Müdürlük birimleri ve flubelerde istihdam etmek üzere 1.148 kifliyi ifle alm›flt›r. Bu say›n›n %72’si
deneyimsiz yeni mezun, %28’i ise deneyimli personelden oluflmaktad›r. 

2008 y›l›nda gelece¤in yöneticilerini seçmek ve yetifltirmek amac›yla aç›lan Yönetici Aday› Program›na (MT), f›rsat eflitli¤i ilkesi
çerçevesinde hem Banka içi hem Banka d›fl› baflvurular kabul edilmifltir. Toplamda 1.741 baflvurunun oldu¤u programa, Banka
d›fl›ndan baflvuran 30 aday ING Bank bünyesine kat›lm›fl; Banka içinden baflvuran 12 yetkili yard›mc›s› ise söz konusu programa
dahil olarak kariyer geliflimlerine katk›da bulunmufllard›r. 

Kariyer Yönetimi
ING Bank, çal›flanlar›n›n performans›na, güçlü ve geliflmesi gereken noktalar›na, e¤ilim ve isteklerine titizlikle yaklaflmay› ve bunlar›
en iyi flekilde kullanacaklar› pozisyonlar› sunmay› önemsemektedir. Bu amaçla onlar› birçok araç ve yöntemle gözlemenin yan› s›ra,
geleceklerini yap›land›rmalar› için haritalar çizer. Bu sistem hem ‘yetenek’ olarak kabul edilebilecek kiflileri ortaya ç›kartmak, hem de
tüm çal›flanlar› kendi maksimum s›n›rlar›na tafl›mak için kullan›l›r. Çal›flanlar, yetkinlikleri do¤rultusunda gelifltirilmenin yan› s›ra,
yine ayn› flekilde yükselme f›rsat› bulurlar. 

Performans Yönetimi ve Ücretlendirme
ING Bank, çal›flanlar›n›n ölçülebilir hedeflerinin olmas› ve bunlar› baflarmak amac›yla birbirlerine kenetlenerek ortak bir baflar›
kültürü paylaflmalar›n›n kârl›l›¤› ve büyümeyi artt›raca¤›na inan›r. Nitelikli insan kayna¤›n›n yeterince de¤erlendirilmesi amac›yla
Banka’daki yükselme süreci, yüksek performans gösteren davran›fl, mesleki bilgi ve beceri, e¤itim düzeyi ve sorumluluk bilinci ile bir
üst unvanda görev yapabilecek bütün personelin kadro olanaklar› çerçevesinde terfi edebilmesine yönelik olarak düzenlenmifltir.
Nitekim 2008 y›l›nda fiube Müdürlü¤üne atanan personelin %92’si banka içinden %8’i ise banka d›fl›ndand›r. Banka kendi
personeline kariyer olanaklar› sa¤lamakla birlikte, nitelikli d›fl deneyimlileri de de¤erlendirmektedir.

E¤itim Uygulamalar›
Personel, ING Bank’ta ifle bafllad›¤› ilk günden itibaren kariyeri boyunca sürekli e¤itimlerle desteklenir. “E¤itim baflar›m›z için
anahtard›r.” ilkesiyle hareket eden E¤itim Bölümü, personelin hâlihaz›rdaki görevinde veya görev de¤iflikliklerindeki bilgi ve
becerisini art›rmaya yönelik planlanan s›n›f e¤itimleri a¤›rl›kl› olacak flekilde zorunlu Kariyer e¤itimleri, seçmeli e¤itimlerle veya
iflbafl› e¤itimlerle de çeflitlendirerek Banka’n›n performans geliflimini sa¤lar. Her y›l tüm personeline e¤itimlerle ulaflmay› hedefleyen
Bankam›z, 2008 y›l› içinde en az bir günlük e¤itim olacak flekilde, personelin %78’ine ulaflm›fl olup, toplamda 244.738 e¤itim adam
saatle, kifli bafl› 5,7 e¤itim günü gerçeklefltirmifltir. Bu dönemde e¤itimlerimizin %65’i Banka içi e¤itimcilerimiz taraf›ndan verilmifl
olup, a¤›rl›kl› olarak ‹stanbul E¤itim Merkezimizde planlanan e¤itimlerimizin haricinde bölgesel e¤itim planlamalar› da yap›lm›flt›r.

2008 y›l› içerisinde Banka personeli “e-anahtar” projesi kapsam›nda uzaktan e¤itimle buluflturulmufl olup, ilk e¤itim modülü olarak
tüm çal›flanlar›n kat›lmas› gereken bir e¤itim düzenlenmifltir. Ayr›ca görev yapt›¤› pozisyonla ba¤lant›l› olarak orta ve üzeri düzeyde
‹ngilizce dil bilgisine sahip olan personele yönelik ‹ngilizce gelifltirme destek programlar› da gerçeklefltirilmifltir.

ING Bank ‹nsan Kaynaklar›n›n her alan›nda uygulanmakta olan ça¤dafl teknikler, Banka’n›n 2009 y›l›nda hedeflerini kolayl›kla
gerçeklefltirmesinde etkili olacakt›r. ING Bank, “Gücünüze Güç Katar” ilkesiyle her zaman kendisine güç katacaklarla güçlenerek
büyür.

BANKANIN DAH‹L OLDU⁄U R‹SK GRUBU ‹LE YAPTI⁄I ‹fiLEMLERE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Raporun genel bilgiler bölümünde belirtildi¤i üzere 24 Aral›k 2007 tarihinde OYAK bünyesinde bulunan Banka hisselerinin tamam›
ING Bank N.V.’ye devredilmifltir. Bu çerçevede, Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubuna iliflkin aç›klamalar önceki döneme ait dönem
bafl› ve kâr/zarar bakiyeleri için OYAK Grubu ile yap›lan ifllemleri içermektedir.

Krediler

‹fltirak, Ba¤l› Ortakl›k 
ve Birlikte Kontrol Edilen Bankan›n Do¤rudan Risk Grubuna Dahil Olan

Banka’n›n Dahil Oldu¤u Risk Grubu Ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) ve Dolayl› Ortaklar›  Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler
Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi

Krediler ve di¤er alacaklar 
Dönem bafl› bakiyesi - - - - 785 1.718
Dönem sonu bakiyesi - - - 45 11.296 20.988
Al›nan faiz ve komisyon gelirleri - - - - 96 14
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Mevduat

‹fltirak, Ba¤l› Ortakl›k 
ve Birlikte Kontrol Edilen Bankan›n Do¤rudan Risk Grubuna Dahil Olan

Banka’n›n Dahil Oldu¤u Risk Grubu Ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) ve Dolayl› Ortaklar›  Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler
Cari Önceki Cari Önceki Cari Önceki

Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem

Mevduat
Dönem bafl› 2.773 2.983 - 81.250 5 560.224
Dönem sonu 21.323 2.773 272 - 32.253 5
Mevduat faiz gideri 764 192 - - 3.419 -

Türev Finansal Araçlar

‹fltirak, Ba¤l› Ortakl›k 
ve Birlikte Kontrol Edilen Bankan›n Do¤rudan Risk Grubuna Dahil Olan

Banka’n›n Dahil Oldu¤u Risk Grubu Ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) ve Dolayl› Ortaklar›  Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler
Cari Önceki Cari Önceki Cari Önceki

Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya
zarara yans›t›lan ifllemler

Dönem bafl› - - - 7.439 479.549
Dönem sonu - - 293.470 - 30.400 -
Toplam kâr/zarar 6 13 (3.391) - (4.713) -

Riskten korunma amaçl› ifllemler
Dönem bafl› - - - - - -
Dönem sonu - - - - - -
Toplam kâr/zarar - - - - - -

Yap›lan Plasmanlar

‹fltirak, Ba¤l› Ortakl›k 
ve Birlikte Kontrol Edilen Bankan›n Do¤rudan Risk Grubuna Dahil Olan

Banka’n›n Dahil Oldu¤u Risk Grubu Ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) ve Dolayl› Ortaklar›  Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler
Cari Önceki Cari Önceki Cari Önceki

Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem

Bankalar
Dönem bafl› - - - - - 2.088
Dönem sonu - - 111.318 - 8.281 -
Al›nan faiz gelirleri - - 2.002 - 16 10

Al›nan Krediler

‹fltirak, Ba¤l› Ortakl›k 
ve Birlikte Kontrol Edilen Bankan›n Do¤rudan Risk Grubuna Dahil Olan

Banka’n›n Dahil Oldu¤u Risk Grubu Ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) ve Dolayl› Ortaklar›  Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler
Cari Önceki Cari Önceki Cari Önceki

Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem
Al›nan Krediler

Dönem bafl› 2.134 3.673 1.952 - - 40
Dönem sonu 40.173 2.134 2.355.138 1.952 400 -
Ödenen faiz ve komisyon giderleri 2.330 150 43.299 - 129 7

BANKALARIN ALACAKLARI DESTEK H‹ZMETLER‹ VE DESTEK H‹ZMET‹ KURULUfiLARININ
YETK‹LEND‹R‹LMES‹ HAKKINDA YÖNETMEL‹K UYARINCA DESTEK H‹ZMET‹ ALINAN FAAL‹YET KONULARI
VE H‹ZMET‹N ALINDI⁄I K‹fi‹ VE KURULUfiLARA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Banka 2008 y›l› içinde “Bankalar›n Alacaklar› Destek Hizmetleri ve Destek Hizmeti Kurulufllar›n›n Yetkilendirilmesi Hakk›ndaki
Yönetmelik” uyar›nca ve bu yönetmelik flartlar›na uygun olarak, Oyak Teknoloji Biliflim ve Kart Hizmetleri A.fi. firmas› ile yap›lan
sözleflmeler kapsam›nda esas olarak, Ana Sistemlerini Bar›nd›rma ‹flletim ve Yönetim Hizmeti, Network ‹flletim ve Yönetim Hizmeti,
Veri Taban› Sistemleri ‹flletim ve Yönetim Hizmeti, Saha Hizmetleri (Donan›m Bak›m ve Kurulufl), Muhtelif Yaz›l›m Gelifltirme
Hizmetleri ve Kart Kiflisellefltirme ve Ekstre Yaz›m hizmetleri tedarik etmifltir.
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DERECELEND‹RME KURULUfiLARINCA DERECELEND‹RME YAPILIP YAPILMADI⁄I HAKKINDA B‹LG‹

Banka’n›n 2007 y›l sonunda ING Grubu bünyesine kat›lma tarihinden sonra derecelendirme kurulufllar›na derecelendirme
yapt›r›lmam›flt›r.

MAL‹ DURUM DE⁄ERLEND‹RMES‹

Aktif kalitesi
ING Bank aktif toplam›n›n %19’u nakit de¤erler, bankalar ve likit menkul k›ymetlerden oluflmaktad›r. Banka’n›n menkul k›ymetler
portföyü toplam›n›n hemen hemen tamam› likiditesi yüksek devlet tahvili ve hazine bonolar›n› içermektedir. Krediler, aktif toplam›
içerisinde %65’lik oranla en yüksek paya sahiptir. Büyük bir titizlik ile uygulanmakta olan kredi politikalar› sonucu, takipteki
kredilerin toplam nakit kredilere oran›, sektör ortalamas›n›n alt›nda %2,5 seviyesinde gerçekleflmifl ve Banka, sektör genelinde aktif
kalitesi en iyi olan bankalar aras›ndaki yerini muhafaza etmifltir. 

Sabit k›ymetler ve ifltirakler gibi faiz getirisi olmayan duran varl›klar›n aktif toplam› içerisindeki pay› %1,8 seviyesinde olup, bu düflük
oran Banka’n›n daha önceki y›llarda da oldu¤u gibi gerçek bankac›l›k faaliyetlerine a¤›rl›k verdi¤ini göstermektedir. 

Kaynak Yap›s›, Likidite ve Fon Yönetimi
ING Bank’›n mevduatlar› bir önceki y›la göre %12 oran›nda artarak 9,933 milyon TL’ye ulaflm›flt›r. Mevduatlar yabanc› kaynaklar
içerisinde %67 oran›nda bir paya sahip olup Banka’n›n birincil fonlama kayna¤›n› teflkil etmektedir. Banka’n›n genifl tabanl› mevduat
yap›s›; sektör paralelinde k›sa vadeli bir kayna¤› temsil etmesine ra¤men, vade bitiminde kendini yenilemekte ve orijinal vadesine
göre daha uzun süreli banka bünyesinde kalmaktad›r. 

Ayr›ca, Banka ING Grubu’nun bünyesine kat›lmas›yla birlikte ana orta¤›ndan daha düflük maliyetli ve uzun vadeli kaynak temin etme
imkan›na sahip olmufltur. ING Bank’›n al›nan krediler toplam› 2.860 milyon TL’ye ulaflm›fl, al›nan kredilerin yabanc› kaynaklar
içerisindeki pay› ise %19 olarak gerçekleflmifltir.

Banka’n›n genel likidite politikas› kârl›l›k, likidite optimizasyonu ve mevduat taban›n›n yayg›nl›¤› göz önünde bulundurularak, kârl›
flekilde plasman olana¤› olmayan likidite yarat›lmamas›na özen gösterilmesi yönündedir.

Özkaynaklar
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ING Bank’›n sermaye yeterlili¤i rasyosu %13,8’dir. 

ING Bank, dönem kârlar›n› sermayesine ilave etmek sureti ile bünyesinde muhafaza etmektedir. Banka’n›n büyüme odakl›
stratejisinin desteklenmesi amac›yla 2008 y›l› içerisinde ayr›ca 250 milyon TL tutar›nda nakit sermaye art›r›m› ana ortak taraf›ndan
gerçeklefltirilmifltir. 

Kârl›l›k
2008 y›l› Banka’n›n marka de¤iflim sürecinin yafland›¤› ve büyüme sürecine odaklan›lan bir y›l olmufltur. ING bünyesinde olman›n
yaratt›¤› sinerji ile tüm ifl kollar›nda yürütülen etkin pazarlama faaliyetleri sonucunda önemli büyüme kaydedilmifl ve Bankam›z net
kâr› 140 milyon TL seviyesinde gerçekleflmifltir. 2008 y›l sonunda vergi öncesi kârl›l›k dikkate al›narak hesaplanan aktif verimlili¤i
%1,3, özkaynak verimlili¤i ise %12,6 olarak gerçekleflmifltir. 

2008 y›l›nda vergi riskleri için ödenen ve ayr›lan karfl›l›klar vergi öncesi kârdan ar›nd›r›ld›¤›nda Banka’n›n vergi öncesi operasyonel
kâr› 2007 y›l›na göre %27 art›flla 220 milyon TL olarak gerçekleflmifltir. Söz konusu vergi öncesi operasyonel kârl›l›k dikkate
al›nd›¤›nda aktif verimlili¤i %1,5, özkaynak verimlili¤i ise %14,8 olarak gerçekleflmifltir. 

R‹SK TÜRLER‹ ‹T‹BAR‹YLE UYGULANAN R‹SK YÖNET‹M‹ POL‹T‹KALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

1- Bankac›l›k Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun Risk Yönetimi süreçlerine iliflkin kural ve uygulamalar› ile yasal düzenlemelere
tam uyum ve Basel II’nin Risk Yönetimi süreç ve önerilerinin yak›ndan izlenmesi ve uygulanmas›, 
2- Banka içinde her seviyedeki personelin üzerine düflen yükümlülü¤ü özümseyerek, gerçeklefltirilmesini sa¤layaca¤› kurum içi risk
kültürünün oluflturulmas›,
3- Banka’n›n tüm ifllevsel faaliyetlerine ve alanlar›na risk bazl› yaklafl›m›n sa¤lanmas›,
4- Banka ve konsolidasyona tabi ifltiraklerinde risklerin tan›mlanmas›, tan›mlanan ve ölçülen risklerin en iyi flekilde yönetilece¤i
güvenilir risk yönetim sistemlerinin oluflturulmas›,
5- Yetki ve sorumluluklar› aç›kça belirtilen piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risk yönetiminin icradan ba¤›ms›z bir flekilde
kurulmas›, ayn› zamanda Banka’n›n faaliyetlerinde ilgili ifl kollar›yla çal›fl›larak analizler yap›lmas› (Dual yap›n›n tesisi).
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ING Bank Anonim fiirketi
Hissedarlar Ola¤an Genel Kurulu’na

2008 y›l› tüm dünya piyasalar›n› etkisi alt›na alan ekonomik krizin olumsuz etkilerinin bankac›l›k sektörünce de hissedilmeye
baflland›¤› bir y›l olmufltur. ING Bank özelinde ise 2008 y›l› marka de¤iflimi sürecinin yo¤un bir flekilde yafland›¤› ve ING Grubu
bünyesinde olman›n getirdi¤i sinerji ile bankac›l›k hizmetlerinde süratli büyümenin devam etti¤i bir faaliyet dönemi olmufltur. 

Banka büyüme stratejisi paralelinde etkin bir flube a¤› yaratmay› hedeflemifl ve y›l sonu itibariyle flube say›s› 366 olarak
gerçekleflmifltir. Personel say›s› ise geçen y›l sonuna oranla %7 art›fl ile 6.357’ye ulaflm›flt›r. 

2008 y›l›nda da ING Bank reel bankac›l›k faaliyetlerini art›rm›flt›r. Mevduat taban›n› geniflletmifl, elde edilen kaynaktan kurumsal,
ticari, iflletme bankac›l›¤› ve bireysel müflterilerine kredi kulland›rmak sureti ile Türkiye ekonomisi için artan oranda de¤er üretmeye
devam etmifltir. 

2008 y›l sonu mevduat toplam› bir önceki y›la göre %12 oran›nda artarak 9.933 milyon TL’ye ulaflm›flt›r. 

Banka, ING Grubu’nun bünyesine kat›lmas›yla birlikte ana orta¤›ndan düflük maliyetli ve uzun vadeli kaynak temin etme imkan›na
sahip olmufltur. 2008 y›l sonunda ING Bank’›n al›nan krediler toplam› 2.860 milyon TL’ye ulaflm›fl, al›nan kredilerin bilanço toplam›
içerisindeki pay› ise %17 olarak gerçekleflmifltir.

ING Bank’›n gerçek bankac›l›¤a yönelik ve müflteri odakl› stratejisi çerçevesinde nakit kredi toplam› bir önceki y›l sonuna göre %27
oran›nda artarak 10.697 milyon TL’ye ulafl›rken, kurumsal krediler a¤›rl›kl› olmak üzere her ifl kolunda önemli art›fllar kaydedilmifltir.
Y›l sonunda kredi portföyü aktif toplam›n›n %65’ini teflkil etmifltir. 

2008 y›l sonunda Bankam›z bilançosu önceki y›la göre %32 artarak 16,5 milyar TL’ye, net kâr ise 140 milyon TL’ye ulaflm›flt›r.

Özetlenen bu geliflmelerin neticesinde, 31 Aral›k 2008 tarihinde ING Bank’›n
• Aktif büyüklü¤ü 16.503 milyon TL,
• Özkaynaklar› 1.610 milyon TL,
• Sermaye yeterlili¤i rasyosu %13,8,
• Net dönem kâr› 140 milyon TL 
olarak gerçekleflmifltir. 

ING Bank’›n 1 Ocak-31 Aral›k 2008 dönemine iliflkin faaliyet sonuçlar›n› gösteren mali tablolar› ekte inceleme ve onaylar›n›za
sunulmaktad›r.

Sayg›lar›m›zla,

John T. Mc Carthy Hakan Eminsoy
Yönetim Kurulu Baflkan› Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
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TÜRK T‹CARET KANUNU’NUN 347’‹NC‹ MADDES‹ UYARINCA TEfiK‹L OLUNAN DENETÇ‹LER
TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR 

5 Mart 2009

ING BANK ANON‹M fi‹RKET‹
ORTAKLAR GENEL KURULU’NA

2008 y›l›na ait Yönetim Kurulu Raporu ve ekinde bulunan mali tablolar (bilanço ve kâr/zarar tablosu) taraf›m›zca incelenmifl ve bu
mali tablolar›n bütün önemli taraflar›yla, ING Bank A.fi.’nin 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle mali durumunu ve 1 Ocak 2008-31 Aral›k
2008 dönemine ait faaliyet sonuçlar›n›, Bankac›l›k Kanunu’nun 37’inci maddesi gere¤ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde
belirlenen muhasebe ilke ve standartlar›na uygun olarak do¤ru bir biçimde yans›tmakta oldu¤u tespit olunmufltur.

Buna dayanarak 2008 y›l› bilanço ve kâr/zarar hesab›n›n onanmas›yla Yönetim Kurulu’nun ibras›n› tavsiye eder, Genel Kurul’unuza
baflar›lar dileriz.

Sayg›lar›m›zla,

Denetçi Denetçi
Sarper V. Özten Mehmet Hançerli
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ING Bank Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:
ING Bank Anonim fiirketi'nin (Banka) 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle haz›rlanan bilançosu, ayn› tarihte sona eren döneme ait gelir
tablosu, nakit ak›fl tablosu, özkaynak de¤iflim tablosu ve önemli muhasebe politikalar› ile di¤er aç›klay›c› notlar›n bir özetini
denetlemifl bulunuyoruz. 

Banka Yönetim Kurulu’nun sorumlulu¤una iliflkin aç›klama:
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tablolar›n 1 Kas›m 2006 tarih ve 26333 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Bankalar›n
Muhasebe Uygulamalar›na ve Belgelerin Saklanmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe
Standartlar› ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›na ve Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) taraf›ndan
muhasebe ve finansal raporlama esaslar›na iliflkin yay›mlanan di¤er yönetmelik, tebli¤ ve genelgeler ile Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurumu taraf›ndan yap›lan aç›klamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolay›s›yla önemlilik arz eden ölçüde yanl›fl
bilgi içermeyecek flekilde haz›rlanmas›n› ve sunulmas›n› sa¤layacak bir iç kontrol sistemi oluflturulmas›, uygun muhasebe
politikalar›n›n seçilmesi ve uygulanmas›ndan sorumludur.

Yetkili denetim kuruluflunun sorumlulu¤una iliflkin aç›klama:
Ba¤›ms›z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüfl bildirmektir.
Ba¤›ms›z denetimimiz, 1 Kas›m 2006 tarih ve 26333 say›l› Resmi Gazete’ de yay›mlanan Bankalarda Ba¤›ms›z Denetim
Gerçeklefltirecek Kurulufllar›n Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmelik ve uluslararas› denetim standartlar›na uyumlu
olarak gerçeklefltirilmifltir. Finansal tablolar›n önemlilik arz edecek ölçüde bir hata içermedi¤ine iliflkin makul güvence sa¤layacak
flekilde ba¤›ms›z denetim planlanm›fl ve gerçeklefltirilmifltir. Ba¤›ms›z denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal
tablo aç›klama ve dipnotlar› hakk›nda denetim kan›t› toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanm›fl; bu teknikler istihdam
etti¤imiz ba¤›ms›z denetçilerin inisiyatifine b›rak›lm›fl, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tablolar›n haz›rlanmas› ve
sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinli¤i dikkate al›narak ve uygulanan muhasebe politikalar›n›n uygunlu¤u de¤erlendirilerek
belirlenmifltir. Afla¤›da belirtilen ba¤›ms›z denetim görüflünün oluflturulmas› için yeterli ve uygun denetim kan›t› sa¤lanm›flt›r.

Ba¤›ms›z denetçi görüflü:
Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflar›yla, ING Bank Anonim fiirketi’nin 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
mali durumunu ve ayn› tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlar› ile nakit ak›mlar›n› 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu’nun 37 inci
maddesi gere¤ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar›na ve BDDK taraf›ndan muhasebe
ve finansal raporlama esaslar›na iliflkin yay›mlanan di¤er yönetmelik, tebli¤, aç›klama ve genelgelere uygun olarak do¤ru bir biçimde
yans›tmaktad›r.

Di¤er husus:
Banka’n›n 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolar›n›n tam kapsaml› denetimi bir baflka ba¤›ms›z
denetim flirketi taraf›ndan gerçeklefltirilmifl olup, söz konusu denetim flirketi 28 fiubat 2008 tarihli denetim raporunda, 31 Aral›k
2007 tarihli finansal tablolar üzerine olumlu görüfl beyan etmifltir.

Güney Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Fatma Ebru Yücel
Sorumlu Ortak Bafldenetçi, SMMM

26 fiubat 2009
‹stanbul, Türkiye
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31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Olmayan Ba¤›ms›z Denetim Raporu

Güney Ba¤›ms›z Denetim
ve SMMM A.fi.
Büyükdere Cad. Beytem
Plaza No: 22 K: 9-10,
34381 - fiiflli
‹stanbul, Türkiye
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Banka'n›n Yönetim Merkezi'nin Adresi : Eski Büyükdere Caddesi Ayaza¤a Köyyolu No.6
Maslak /34398 ‹stanbul

Banka'n›n Telefon ve Faks Numaralar› : (212) 335 10 00
(212) 286 61 00

Banka'n›n ‹nternet Sayfas› Adresi : www.ingbank.com.tr 
‹rtibat ‹çin Elektronik Posta Adresi : haberlesme@ingbank.com.tr 

Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf›ndan düzenlenen “Bankalarca Kamuya Aç›klanacak Finansal Tablolar ile Bunlara
‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar Hakk›nda Tebli¤”e göre haz›rlanan y›l sonu konsolide olmayan finansal raporu afla¤›da yer alan
bölümlerden oluflmaktad›r.

• Banka hakk›nda genel bilgiler
• Banka'n›n konsolide olmayan finansal tablolar›
• ‹lgili dönemde uygulanan muhasebe politikalar›na iliflkin aç›klamalar
• Banka'n›n mali bünyesine iliflkin bilgiler
• Konsolide olmayan finansal tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar
• Di¤er aç›klama ve dipnotlar
• Ba¤›ms›z denetim raporu

Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlar Bankalar›n Muhasebe
Uygulamalar›na ve Belgelerin Saklanmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartlar›, Türkiye
Finansal Raporlama Standartlar›, bunlara iliflkin ek ve yorumlar ile Bankam›z kay›tlar›na uygun olarak, aksi belirtilmedi¤i müddetçe
Bin Türk Liras› cinsinden haz›rlanm›fl olup, ba¤›ms›z denetime tabi tutulmufl ve iliflikte sunulmufltur.

‹stanbul, 26 fiubat 2009

John T. MC CARTHY Hakan EM‹NSOY                   Alp S‹VR‹O⁄LU Özden SERPEK
Yönetim Kurulu                        Genel Müdür                             Mali Kontrol Finansal Raporlama
Baflkan› Genel Müdür Yard›mc›s› Grup Müdürü

Can EROL ‹. Reha UZ
Denetim Komitesi Denetim Komitesi
Üyesi Üyesi

Bu finansal rapor ile ilgili olarak sorular›n iletilebilece¤i yetkili personele iliflkin bilgiler

Ad-Soyad/Unvan : Taner YATAN /Yönetmen
Tel No : (212) 335 12 38
Faks No : (212) 366 45 09

ING Bank A.fi. (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 ARALIK 2008 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE HAZIRLANAN YIL SONU 
KONSOL‹DE OLMAYAN F‹NANSAL RAPORU
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Birinci bölüm

Genel bilgiler

I. Banka’n›n kurulufl tarihi, bafllang›ç statüsü, an›lan statüde meydana gelen de¤ifliklikleri ihtiva eden Banka’n›n
tarihçesi
1 A¤ustos 1990 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan 13 Mart 1990 tarih ve 90/256 say›l› Bakanlar Kurulu karar›yla; mevduat kabul
etmek ve bankac›l›k ifllemleri yapmak üzere kurulmas›na izin verilen The First National Bank of Boston A.fi.’nin “Ana Sözleflme”si 31
Ekim 1990 tarihinde tescil edilmifl ve 5 Kas›m 1990 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yay›mlanm›flt›r. 90/256 say›l›
Bakanlar Kurulu Karar› gere¤i, Türkiye’de flube açmas›na Bakanlar Kurulu’nun 11 Ocak 1984 gün ve 84/7618 say›l› Karar› ile izin
verilen The First National Bank of Boston ‹stanbul fiubesi’ne ayr›lm›fl ve ödenmifl sermaye, kurulan Banka’n›n sermayesine mahsup
edilmifl, bankan›n kurulmas› ve mevduat kabul iznini almas›n› müteakip The First National Bank of Boston ‹stanbul fiubesi’nin
bilançosunda yer alan aktif ve pasif de¤erler Banka’ya devredilmifltir. 

Ordu Yard›mlaflma Kurumu (“OYAK”), Alarko Grubu ve Cerraho¤lu Grubu’yla beraber 4 ortakl› bir Türk Bankas› olarak faaliyetini
sürdüren Banka’n›n unvan› 1991’de Türk Boston Bank A.fi. olarak de¤iflmifl ve 1993 y›l›nda OYAK di¤er bütün hisseleri alarak
Banka’n›n tek sahibi olmufltur. 10 May›s 1996 tarihinde Türk Boston Bank A.fi.’nin unvan› de¤ifltirilerek Oyak Bank A.fi. olmufltur.
Banka’n›n an›lan bafllang›ç statüsünde bir de¤ifliklik meydana gelmemifltir.

11 Ocak 2002 tarihi itibariyle Banka bünyesinde birlefltirilen Sümerbank A.fi. 11 Temmuz 1933 tarihinde kurulmufltur. Geçmiflte
Sümerbank Holding A.fi.’nin bankac›l›k birimi olarak faaliyet gösterirken 1993 y›l›nda Sümerbank A.fi. unvan› ile Bankac›l›k Kanunu
hükümlerine göre bankac›l›k alan›nda faaliyet göstermeye bafllam›flt›r. 1995 y›l›nda özellefltirme kapsam›nda Sümerbank A.fi.’nin
%100 hisseleri Hayyam Garipo¤lu Grubu’na sat›lm›flt›r.

22 Aral›k 1999 tarih ve 23914 (mükerrer) say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 21 Aral›k 1999 tarih ve 99/13765 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar›’n›n 3. Maddesi’nin (a) f›kras› uyar›nca Sümerbank A.fi.’nin temettü hariç ortakl›k haklar› ile yönetimi ve denetimi Bankac›l›k
Kanunu’nun 14. Maddesi’nin 3. ve 4. f›kralar› uyar›nca Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu’na (“TMSF”) devredilmifltir. 2001 y›l›
içerisinde TMSF, yine mülkiyeti TMSF’ye intikal etmifl bulunan Egebank A.fi., Türkiye Tütüncüler Bankas› Yaflarbank A.fi., Yurt
Ticaret ve Kredi Bankas› A.fi., Bank Kapital T.A.fi. ve Ulusal Bank T.A.fi.’nin tüm aktif ve pasiflerinin Sümerbank A.fi.’ye devir
yoluyla birlefltirilmesine karar vermifltir.

TMSF Yönetim Kurulu’nun 31 Temmuz 2001 tarih ve 148 say›l› karar› ile Sümerbank A.fi. hisse senetlerinin en geç 13 A¤ustos 2001
tarihinde OYAK’a devredilmesine karar verilmifltir. Buna istinaden 9 A¤ustos 2001 tarihinde TMSF ile OYAK aras›nda bir hisse devir
sözleflmesi imzalanm›flt›r. ‹mzalanan sözleflmeye göre, tüm hisseleri TMSF’ye intikal eden Sümerbank A.fi.’nin sermayesini teflkil
eden ve her biri 1,000 TL nominal de¤erli 133,400,000,000 adet hisse, TMSF taraf›ndan OYAK’a devredilmifltir. 10 A¤ustos 2001
tarihli Genel Kurul Karar›na istinaden 133,400 TL (endekslenmemifl) tutar›ndaki Sümerbank A.fi. sermayesinden 133,395 TL
(endekslenmemifl) dönem zarar› tenzil edilmifl ve 5 TL’ye düflen Banka sermayesi OYAK taraf›ndan 27,000 TL’ye (endekslenmemifl)
ç›kar›lm›flt›r. 

11 Ocak 2002 tarihi itibariyle Sümerbank A.fi.’nin tüm hesaplar›n› kapatarak Banka ile birleflmesine ve faaliyetlerini Banka
bünyesinde sürdürmesine karar verilmifltir. Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) 2 Ocak 2002 tarihli ve 569
say›l› karar› ile Sümerbank A.fi. ve Banka genel kurullar›n›n devre dair kararlar›n›n tescil edilmesine onay verilmesi 4389 say›l›
Bankalar Kanunu’nun 18. Maddesi’nin (1) numaral› f›kras› ve bu f›kra hükmüne dayan›larak ç›kar›lan Bankalar›n Birleflme ve
Devirleri Hakk›nda Yönetmelik hükümleri uyar›nca uygun görülmüfl ve 3 Ocak 2002 tarihli ve 24629 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanm›flt›r. Söz konusu devir yoluyla birleflme 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle gerçekleflmifltir.

Rekabet Kurulu’nun 6 Eylül 2007 tarih ve 07-69/856-324 say›l› karar› ve Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 12 Aral›k
2007 tarih ve 2416 say›l› karar› ile verilen izinler çerçevesinde; Yönetim Kurulu’nun 24 Aral›k 2007 tarih ve 55/1 say›l› karar› ile
Banka’n›n OYAK uhdesinde bulunan ve 1,074,098 TL tutar›ndaki toplam sermayesine tekabül eden 1,074,098,150 adet hissesinin
24 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ING Bank N.V.’ye devri uygun görülerek pay devri ayn› tarih itibariyle Banka ortaklar pay defterine
kaydedilmifltir.

Banka’n›n “Oyak Bank A.fi.” olan unvan›n›n T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ‹ç Ticaret Genel Müdürlü¤ü’nün 7 May›s 2008 tarih ve
2440 say›l› izni do¤rultusunda 7 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “ING Bank A.fi.” olarak de¤ifltirilmesine
karar verilmifl olup, unvan de¤iflikli¤i karar› 30 May›s 2008 tarihi itibari ile tescil edilerek 5 Haziran 2008 tarih ve 7077 say›l›
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmifltir.

II. Banka’n›n sermaye yap›s›, yönetim ve denetimini do¤rudan veya dolayl› olarak tek bafl›na veya birlikte elinde
bulunduran ortaklar›, varsa bu hususlarda y›l içindeki de¤ifliklikler ile dahil oldu¤u gruba iliflkin aç›klama
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Banka’n›n ödenmifl sermaye tutar› 1,324,098 TL olup, ING Bank N.V. sermayede tam kontrol
sahibidir.

Banka’n›n 19 fiubat 2007 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›’nda, 803,365 TL tutar›nda olan ödenmifl
sermayesinin, tamam› nakit olmak üzere 71,000 TL tutar›nda artt›r›larak 874,365 TL’ye ç›kar›lmas›na karar verilmifl olup, 26 fiubat
2007 tarih ve 6753 say›l› Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil edilmifltir.
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Banka’n›n 4 Haziran 2007 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›’nda, 874,365 TL tutar›nda olan ödenmifl
sermayesinin, da¤›t›lmam›fl kârlar hesab›nda bulunan geçmifl y›llar kâr› olan 124,733 TL tutar›nda sermayeye ilave edilerek
artt›r›lmas›na karar verilmifl olup, art›fl sonras› 999,098 TL’ye ç›kan ödenmifl sermaye 31 A¤ustos 2007 tarih ve 6885 say›l› Ticaret
Sicili Gazetesi’nde tescil edilmifltir.

17 Ekim 2007 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›’nda al›nan karar gere¤i, Banka sermayesinin 75,000 TL art›r›lmas›n›
teminen, söz konusu tutar 27 Eylül 2007 tarihinde Banka hesaplar›na ana hissedar OYAK taraf›ndan nakden ödenmifltir. Art›fl
sonras› 1,074,098 TL’ye ç›kan ödenmifl sermaye 17 Aral›k 2007 tarih ve 6959 say›l› Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil edilmifltir.

Rekabet Kurulu’nun 6 Eylül 2007 tarih ve 07-69/856-324 say›l› karar› ve Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 12 Aral›k
2007 tarih ve 2416 say›l› karar› ile verilen izinler çerçevesinde; Yönetim Kurulu’nun 24 Aral›k 2007 tarih ve 55/1 say›l› karar› ile
Banka’n›n OYAK uhdesinde bulunan ve 1,074,098 TL tutar›ndaki toplam sermayesine tekabül eden 1,074,098,150 adet hissesinin
24 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ING Bank N.V.’ye devri uygun görülerek pay devri ayn› tarih itibariyle Banka ortaklar pay defterine
kaydedilmifltir.

Banka yeni hissedarlar›nca 25 Aral›k 2007 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›’s›nda ING Bank N.V.’yi temsilen
Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine iliflkin karar al›nm›fl olup ilgili toplant› tutana¤› 2 Ocak 2008 tarih ve 6968 say›l› Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde yay›mlanm›flt›r.

Banka’n›n 28 Mart 2008 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda, 1,074,098 TL tutar›ndaki ödenmifl sermayesinin,
tamam› nakit olmak üzere 250,000 TL tutar›nda artt›r›lmas›na karar verilmifl olup, art›fl sonras› 1,324,098 TL’ye ç›kan ödenmifl
sermaye 17 Nisan 2008 tarihi itibari ile tescil edilerek 22 Nisan 2008 tarih ve 7047 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan
edilmifltir.

Banka’n›n ana hissedar› ING Bank N.V.’den 27 A¤ustos 2008 tarihinde al›nan 100 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki uzun vadeli kredi,
nakit sermaye art›r›m›na konu edilmesi amac› ile sermaye avans› olarak Banka hesaplar›nda bloke edilmifltir. Kurum’un 16 Ekim
2008 tarih ve BDDK UY1.39-1-13978 say›l› yaz›s› ile sermaye art›r›m süreci tamamlan›ncaya kadar söz konusu tutar›n sermaye
yeterlili¤i standart oran› hesaplamas›nda ikincil sermaye benzeri borç olarak dikkate al›nabilece¤i bildirilmifltir. 10 Kas›m 2008 tarih
ve 35/3 say›l› yönetim kurulu karar› ile sermayeye ilave edilmesi için yasal prosedürlerin bafllat›ld›¤› tutar, söz konusu yönetim
kurulu karar› sonras› Türk Liras›na dönüfltürülmüfl olup, 164,540 TL olarak mali tablolarda di¤er yabanc› kaynaklar sat›r›nda yer
almaktad›r.

III. Banka’n›n, Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel Müdür ve Yard›mc›lar›n›n
varsa Banka’da sahip olduklar› paylara iliflkin aç›klama

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle hissedarlar ve sermaye yap›s› afla¤›da belirtilmifltir:

Pay tutarlar› Ödenmifl paylar
Ad soyad/ticari unvan› Tam TL Pay Oranlar› Tam TL Ödenmemifl paylar
ING Bank N.V. 1,324,098,143 100.00 1,324,098,143 -
John T. Mc Carthy 1 - 1 -
Cornelis P. A.J. Leenaars 1 - 1 -
A. Mehmet Özdeniz 1 - 1 -
Ralph A. J. G. Hamers 1 - 1 -
Brunon C. Bartkiewicz 1 - 1 -
‹. Reha Uz 1 - 1 -
Can Erol 1 - 1 -

Toplam 1,324,098,150 100.00 1,324,098,150 -

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle yukar›da verilen hissedarlar içinde yer alan John T. Mc Carthy Banka Yönetim Kurulu Baflkan›,
Cornelis P.A.J. Leenaars Banka Yönetim Kurulu Baflkan Vekili, A. Mehmet Özdeniz, Ralph A.J.G. Hamers, Brunon C. Bartkiewicz,
‹.Reha Uz ve Can Erol ise Banka Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Banka sermayesinde kiflilerin sahip oldu¤u paylar sembolik olup, her bir pay nominal 1 TL’dir (tam TL).

IV. Banka’da nitelikli pay sahibi olan kifli ve kurulufllara iliflkin aç›klamalar
ING Bank N.V., 1,324,098,143 adet hisse ve %100 ödenmifl pay oran› ile Banka yönetiminde tam kontrole sahiptir.

V. Banka’n›n hizmet türü ve faaliyet alanlar›n› içeren özet bilgi
Banka’n›n bafll›ca amac› ve ifltigal konusu halen yürürlükte olan Bankac›l›k Kanunu ve ileride yürürlü¤e girecek kanun ve kanun
hükmünde kararnameler ile bunlara iliflkin yasal mevzuat›n öngördü¤ü veya öngörece¤i s›n›rlar içinde, her türlü bankac›l›k
ifllemlerinin yap›lmas›, mevduat kabul edilmesi ve bankalar›n ehliyet sahalar›na giren hukuki muamele, fiil ve ifllerin ifas›d›r. Banka
söz konusu hizmet ve faaliyetlerini yurt içinde bulunan 360 adet flubesine ilaveten yurt d›fl›nda, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde
(KKTC) 5 adet flube ve Bahreyn’de 1 adet k›y› bankac›l›¤› flubesi vas›tas› ile gerçeklefltirmektedir.
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Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM 

Aktif kalemler Dipnot (31/12/2008) (31/12/2007)
(beflinci bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam 

I. Nakit de¤erler ve Merkez Bankas› (I-1) 516,753 670,577 1,187,330 211,795 477,409 689,204
II. Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarara 

yans›t›lan FV (net) (I-2) 13,520 266,923 280,443 93,800 49,359 143,159
2.1 Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar 9,465 7,021 16,486 68,411 6,592 75,003
2.1.1 Devlet borçlanma senetleri 7,747 7,021 14,768 65,891 6,592 72,483
2.1.2 Sermayede pay› temsil eden menkul de¤erler - - - - - -
2.1.3 Di¤er menkul de¤erler 1,718 - 1,718 2,520 - 2,520
2.2 Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarara 

yans›t›lan olarak s›n›fland›r›lan FV - - - - - -
2.2.1 Devlet borçlanma senetleri - - - - - -
2.2.2 Sermayede pay› temsil eden menkul de¤erler - - - - - -
2.2.3 Di¤er menkul de¤erler - - - - - -
2.3 Al›m sat›m amaçl› türev finansal varl›klar 4,055 259,902 263,957 25,389 42,767 68,156
III. Bankalar (I-3) 6,007 631,588 637,595 7,871 300,704 308,575
IV. Para piyasalar›ndan alacaklar - - - - - -
4.1 Bankalararas› para piyasas›ndan alacaklar - - - - - -
4.2 ‹MKB Takasbank piyasas›ndan alacaklar - - - - - -
4.3 Ters repo ifllemlerinden alacaklar - - - - - -
V. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar (net) (I-4) 2,364,228 60,884 2,425,112 2,379,111 9,248 2,388,359
5.1 Sermayede pay› temsil eden menkul de¤erler 1,031 52 1,083 1,037 42 1,079
5.2 Devlet borçlanma senetleri 2,363,197 60,832 2,424,029 2,378,074 9,206 2,387,280
5.3 Di¤er menkul de¤erler - - - - - -
VI. Krediler (I-5) 9,030,906 2,013,177 11,044,083 7,093,177 1,417,476 8,510,653
6.1 Krediler 8,855,441 2,013,177 10,868,618 7,028,533 1,417,476 8,446,009
6.1.1 Bankan›n dahil oldu¤u risk grubuna kulland›r›lan krediler 144 11,152 11,296 - 785 785
6.1.2 Di¤er 8,855,297 2,002,025 10,857,322 7,028,533 1,416,691 8,445,224
6.2 Takipteki krediler 268,002 - 268,002 111,013 - 111,013
6.3 Özel karfl›l›klar (-) (92,537) - (92,537) (46,369) - (46,369)
VII. Faktoring alacaklar› - - - - - -
VIII. Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar (net) (I-6) 577 51,405 51,982 438 53,922 54,360
8.1 Devlet borçlanma senetleri - 51,405 51,405 - 53,922 53,922
8.2 Di¤er menkul de¤erler 577 - 577 438 - 438
IX. ‹fltirakler (net) (I-7) - - - - - -
9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebelefltirilenler - - - - - -
9.2 Konsolide edilmeyenler - - - - - -
9.2.1 Mali ifltirakler - - - - - -
9.2.2 Mali olmayan ifltirakler - - - - - -
X. Ba¤l› ortakl›klar (net) (I-8) 32,308 334 32,642 12,308 334 12,642
10.1 Mali ortakl›klar 32,308 334 32,642 12,308 334 12,642
10.2 Mali olmayan ortakl›klar - - - - - -
XI. Birlikte kontrol edilen ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) (net) (I-9) - - - - - -
11.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebelefltirilenler - - - - - -
11.2 Konsolide edilmeyenler - - - - - -
11.2.1 Mali ortakl›klar - - - - - -
11.2.2 Mali olmayan ortakl›klar - - - - - -
XII. Kiralama ifllemlerinden alacaklar (I-10) - - - - - -
12.1 Finansal kiralama alacaklar› - - - - - -
12.2 Faaliyet kiralamas› alacaklar› - - - - - -
12.3 Di¤er - - - - - -
12.4 Kazan›lmam›fl gelirler (-) - - - - - -
XIII. Riskten korunma amaçl› türev finansal varl›klar (I-11) 433,538 - 433,538 - - -
13.1 Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma amaçl›lar - - - - - -
13.2 Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl›lar 433,538 - 433,538 - - -
13.3 Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl›lar - - - - - -
XIV. Maddi duran varl›klar (net) (I-12) 190,389 9 190,398 169,943 25 169,968
XV. Maddi olmayan duran varl›klar (net) (I-13) 18,181 - 18,181 35,243 - 35,243
15.1 fierefiye - - - - - -
15.2 Di¤er 18,181 - 18,181 35,243 - 35,243
XVI. Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller (net) (I-14) - - - - - -
XVII. Vergi varl›¤› 55,704 - 55,704 46,610 - 46,610
17.1 Cari vergi varl›¤› 6,313 - 6,313 - - -
17.2 Ertelenmifl vergi varl›¤› (I-15) 49,391 - 49,391 46,610 - 46,610
XVIII. Sat›fl amaçl› elde tutulan ve durdurulan

faaliyetlere iliflkin duran varl›klar (net) (I-16) 11,122 - 11,122 9,492 - 9,492
18.1 Sat›fl amaçl› 11,122 - 11,122 9,492 - 9,492
18.2 Durdurulan faaliyetlere iliflkin - - - - - -
XIX. Di¤er aktifler (I-17) 130,473 4,471 134,944 170,332 2,767 173,099

Aktif toplam› 12,803,706 3,699,368 16,503,074 10,230,120 2,311,244 12,541,364

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu bilançolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r. 



Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM 

Pasif kalemler Dipnot (31/12/2008) (31/12/2007)
(beflinci bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam 

I. Mevduat (II-1) 6,849,214 3,148,515 9,997,729 5,875,767 3,027,902 8,903,669
1.1 Bankan›n dahil oldu¤u risk grubunun mevduat› 855 52,993 53,848 136 2,642 2,778
1.2 Di¤er 6,848,359 3,095,522 9,943,881 5,875,631 3,025,260 8,900,891
II. Al›m sat›m amaçl› türev finansal borçlar (II-2) 98,793 79,044 177,837 118,109 188,989 307,098
III. Al›nan krediler (II-3) 203,708 2,687,780 2,891,488 92,856 864,840 957,696
IV. Para piyasalar›na borçlar 511,958 - 511,958 508,262 - 508,262
4.1 Bankalararas› para piyasalar›na borçlar - - - - - -
4.2 ‹MKB Takasbank piyasas›na borçlar - - - 5,002 - 5,002
4.3 Repo ifllemlerinden sa¤lanan fonlar 511,958 - 511,958 503,260 - 503,260
V. ‹hraç edilen menkul k›ymetler (net) - - - - - -
5.1 Bonolar - - - - - -
5.2 Varl›¤a dayal› menkul k›ymetler - - - - - -
5.3 Tahviller - - - - - -
VI. Fonlar - - - - - -
6.1 Müstakriz fonlar› - - - - - -
6.2 Di¤er - - - - - -
VII. Muhtelif borçlar 106,054 25,757 131,811 121,922 15,165 137,087
VIII. Di¤er yabanc› kaynaklar (II-4) 367,550 9,397 376,947 303,707 12,094 315,801
IX. Faktoring borçlar› - - - - - -
X. Kiralama ifllemlerinden borçlar (II-5) 139 93 232 74 3,388 3,462
10.1 Finansal kiralama borçlar› 226 510 736 111 3,972 4,083
10.2 Faaliyet kiralamas› borçlar› - - - - - -
10.3 Di¤er - - - - - -
10.4 Ertelenmifl finansal kiralama giderleri (-) (87) (417) (504) (37) (584) (621)
XI. Riskten korunma amaçl› türev finansal borçlar (II-6) 600,287 - 600,287 - - -
11.1 Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma amaçl›lar - - - - - -
11.2 Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl›lar 600,287 - 600,287 - - -
11.3 Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl›lar - - - - - -
XII. Karfl›l›klar (II-7) 154,532 8 154,540 85,025 4 85,029
12.1 Genel karfl›l›klar 87,487 - 87,487 58,923 - 58,923
12.2 Yeniden yap›lanma karfl›l›¤› - - - - - -
12.3 Çal›flan haklar› karfl›l›¤› 23,104 8 23,112 15,352 4 15,356
12.4 Sigorta teknik karfl›l›klar› (net) - - - - - -
12.5 Di¤er karfl›l›klar 43,941 - 43,941 10,750 - 10,750
XIII. Vergi borcu (II-8) 49,965 104 50,069 48,397 19 48,416
13.1 Cari vergi borcu 49,965 104 50,069 48,397 19 48,416
13.2 Ertelenmifl vergi borcu - - - - - -
XIV. Sat›fl amaçl› elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere 

iliflkin duran varl›k borçlar› (net) (II-9) - - - - - -
14.1 Sat›fl amaçl› - - - - - -
14.2 Durdurulan faaliyetlere iliflkin - - - - - -
XV. Sermaye benzeri krediler (II-10) - - - - - -
XVI. Özkaynaklar (II-11) 1,612,916 (2,740) 1,610,176 1,274,851 (7) 1,274,844
16.1 Ödenmifl sermaye 1,324,098 - 1,324,098 1,074,098 - 1,074,098
16.2 Sermaye yedekleri (49,034) (2,740) (51,774) 2,954 (7) 2,947
16.2.1 Hisse senedi ihraç primleri - - - - - -
16.2.2 Hisse senedi iptal kârlar› - - - - - -
16.2.3 Menkul de¤erler de¤erleme farklar› 13,007 (2,740) 10,267 2,954 (7) 2,947
16.2.4 Maddi duran varl›klar yeniden de¤erleme farklar› - - - - - -
16.2.5 Maddi olmayan duran varl›klar yeniden de¤erleme farklar› - - - - - -
16.2.6 Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller yeniden de¤erleme farklar› - - - - - -
16.2.7 ‹fltirakler, ba¤l› ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (ifl ort.) 

bedelsiz hisse senetleri - - - - - -
16.2.8 Riskten korunma fonlar› (etkin k›s›m) (62,041) - (62,041) - - -
16.2.9 Sat›fl amaçl› elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliflkin 

duran varl›klar›n birikmifl de¤erleme farklar› - - - - - -
16.2.10 Di¤er sermaye yedekleri - - - - - -
16.3 Kâr yedekleri 197,799 - 197,799 62,517 - 62,517
16.3.1 Yasal yedekler 38,135 - 38,135 31,371 - 31,371
16.3.2 Statü yedekleri - - - - - -
16.3.3 Ola¤anüstü yedekler 159,338 - 159,338 38,784 - 38,784
16.3.4 Di¤er kâr yedekleri 326 - 326 (7,638) - (7,638)
16.4 Kâr veya zarar 140,053 - 140,053 135,282 - 135,282
16.4.1 Geçmifl y›llar kâr/zarar› - - - - - -
16.2.2 Dönem net kâr/zarar› 140,053 - 140,053 135,282 - 135,282

Pasif toplam› 10,555,116 5,947,958 16,503,074 8,428,970 4,112,394 12,541,364

ING Bank A.fi. (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇO
(Birim - Bin TL)
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‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu bilançolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r. 



ING Bank A.fi. (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE 
NAZIM HESAPLAR TABLOSU
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Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM 

Dipnot (31/12/2008) (31/12/2007)
(beflinci bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam 

A. Bilanço d›fl› yükümlülükler (I+II+III) 26,834,798 6,037,884 32,872,682 21,426,719 3,902,119 25,328,838
I. Garanti ve kefaletler (III-1) 1,405,801 2,844,763 4,250,564 1,348,954 1,658,826 3,007,780
1.1 Teminat mektuplar› 1,405,801 1,670,244 3,076,045 1,348,954 816,633 2,165,587
1.1.1 Devlet ihale kanunu kapsam›na girenler 87,975 - 87,975 94,355 - 94,355
1.1.2 D›fl ticaret ifllemleri dolay›s›yla verilenler - - - - - -
1.1.3 Di¤er teminat mektuplar› 1,317,826 1,670,244 2,988,070 1,254,599 816,633 2,071,232
1.2 Banka kredileri - 121,987 121,987 - 82,546 82,546
1.2.1 ‹thalat kabul kredileri - 121,987 121,987 - 82,546 82,546
1.2.2 Di¤er banka kabulleri - - - - - -
1.3 Akreditifler - 993,683 993,683 - 735,981 735,981
1.3.1 Belgeli akreditifler - 993,683 993,683 - 735,981 735,981
1.3.2 Di¤er akreditifler - - - - - -
1.4 Garanti verilen prefinansmanlar - - - - - -
1.5 Cirolar - - - - - -
1.5.1 T.C. Merkez Bankas›na cirolar - - - - - -
1.5.2 Di¤er cirolar - - - - - -
1.6 Menkul k›y. ih. sat›n alma garantilerimizden - - - - - -
1.7 Faktoring garantilerinden - - - - - -
1.8 Di¤er garantilerimizden - - - - - -
1.9 Di¤er kefaletlerimizden - 58,849 58,849 - 23,666 23,666
II. Taahhütler (III-1) 20,076,379 191,602 20,267,981 18,521,709 216,178 18,737,887
2.1 Cay›lamaz taahhütler 2,072,886 191,602 2,264,488 1,883,532 216,178 2,099,710
2.1.1 Vadeli aktif de¤erler al›m sat›m taahhütleri 59,364 137,909 197,273 61,781 163,813 225,594
2.1.2 Vadeli mevduat al›m sat›m taahhütleri - - - - 3,006 3,006
2.1.3 ‹fltir. Ve ba¤. Ort. Ser. ‹flt. Taahhütleri - - - - - -
2.1.4 Kul. Gar. Kredi tahsis taahhütleri 530,162 5,494 535,656 485,248 56 485,304
2.1.5 Men. K›y. ‹hr. Arac›l›k taahhütleri - - - - - -
2.1.6 Zorunlu karfl›l›k ödeme taahhüdü - - - - 3,520 3,520
2.1.7 Çekler için ödeme taahhütleri 524,532 - 524,532 486,935 - 486,935
2.1.8 ‹hracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yüküml. 14,262 - 14,262 12,983 - 12,983
2.1.9 Kredi kart› harcama limit taahhütleri 936,466 - 936,466 833,247 - 833,247
2.1.10 Kredi kartlar› ve bankac›l›k hizmetlerine iliflkin 

promosyon uyg. taah. 2,619 - 2,619 3,010 - 3,010
2.1.11 Aç›¤a menkul k›ymet sat›fl taahhüt. Alacaklar - - - - - -
2.1.12 Aç›¤a menkul k›ymet sat›fl taahhüt. Borçlar - - - - - -
2.1.13 Di¤er cay›lamaz taahhütler 5,481 48,199 53,680 328 45,783 46,111
2.2 Cay›labilir taahhütler 18,003,493 - 18,003,493 16,638,177 - 16,638,177
2.2.1 Cay›labilir kredi tahsis taahhütleri 18,003,493 - 18,003,493 16,638,177 - 16,638,177
2.2.2 Di¤er cay›labilir taahhütler - - - - - -
III. Türev finansal araçlar (III-2) 5,352,618 3,001,519 8,354,137 1,556,056 2,027,115 3,583,171
3.1 Riskten korunma amaçl› türev finansal araçlar 4,076,000 - 4,076,000 - - -
3.1.1 Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma amaçl› ifllemler - - - - - -
3.1.2 Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› ifllemler 4,076,000 - 4,076,000 - - -
3.1.3 Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› ifllemler - - - - - -
3.2 Al›m sat›m amaçl› ifllemler 1,276,618 3,001,519 4,278,137 1,556,056 2,027,115 3,583,171
3.2.1 Vadeli döviz al›m-sat›m ifllemleri 29,010 285,697 314,707 72,084 275,518 347,602
3.2.1.1 Vadeli döviz al›m ifllemleri 4,122 153,983 158,105 39,953 134,222 174,175
3.2.1.2 Vadeli döviz sat›m ifllemleri 24,888 131,714 156,602 32,131 141,296 173,427
3.2.2 Para ve faiz swap ifllemleri 1,035,363 2,522,938 3,558,301 1,479,185 1,653,971 3,133,156
3.2.2.1 Swap para al›m ifllemleri - 1,214,940 1,214,940 - 1,056,185 1,056,185
3.2.2.2 Swap para sat›m ifllemleri 1,010,613 16,878 1,027,491 1,199,185 15,150 1,214,335
3.2.2.3 Swap faiz al›m ifllemleri 12,375 645,560 657,935 140,000 291,318 431,318
3.2.2.4 Swap faiz sat›m ifllemleri 12,375 645,560 657,935 140,000 291,318 431,318
3.2.3 Para, faiz ve menkul de¤er opsiyonlar› 212,211 192,884 405,095 4,061 96,917 100,978
3.2.3.1 Para al›m opsiyonlar› 107,586 91,523 199,109 735 46,469 47,204
3.2.3.2 Para sat›m opsiyonlar› 104,625 94,563 199,188 3,326 43,922 47,248
3.2.3.3 Faiz al›m opsiyonlar› - 3,399 3,399 - 3,263 3,263
3.2.3.4 Faiz sat›m opsiyonlar› - 3,399 3,399 - 3,263 3,263
3.2.3.5 Menkul de¤erler al›m opsiyonlar› - - - - - -
3.2.3.6 Menkul de¤erler sat›m opsiyonlar› - - - - - -
3.2.4 Futures para ifllemleri - - - 726 709 1,435
3.2.4.1 Futures para al›m ifllemleri - - - 726 - 726
3.2.4.2 Futures para sat›m ifllemleri - - - - 709 709
3.2.5 Futures faiz al›m-sat›m ifllemleri - - - - - -
3.2.5.1 Futures faiz al›m ifllemleri - - - - - -
3.2.5.2 Futures faiz sat›m ifllemleri - - - - - -
3.2.6 Di¤er 34 - 34 - - -

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu bilançolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r. 
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31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE 
NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Birim - Bin TL)

ING BANK FAAL‹YET RAPORU 2008 47

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM 

Dipnot (31/12/2008) (31/12/2007)
(beflinci bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam 

B. Emanet ve rehinli k›ymetler (IV+V+VI) 56,887,702 13,606,095 70,493,797 38,889,692 8,467,240 47,356,932
IV. Emanet k›ymetler 825,880 387,241 1,213,121 4,680,852 228,602 4,909,454
4.1 Müflteri fon ve portföy mevcutlar› 140,376 - 140,376 185,622 - 185,622
4.2 Emanete al›nan menkul de¤erler 616,161 169,636 785,797 4,355,183 143,522 4,498,705
4.3 Tahsile al›nan çekler 69,295 131,365 200,660 139,943 79,954 219,897
4.4 Tahsile al›nan ticari senetler - - - - - -
4.5 Tahsile al›nan di¤er k›ymetler - - - - - -
4.6 ‹hrac›na arac› olunan k›ymetler - - - - - -
4.7 Di¤er emanet k›ymetler 48 86,240 86,288 104 5,126 5,230
4.8 Emanet k›ymet alanlar - - - - - -
V. Rehinli k›ymetler 26,588,242 4,414,114 31,002,356 16,701,936 2,918,175 19,620,111
5.1 Menkul k›ymetler 70,246 18,616 88,862 73,893 14,738 88,631
5.2 Teminat senetleri 17,386,131 2,194,361 19,580,492 10,287,681 1,298,273 11,585,954
5.3 Emtia - - - - - -
5.4 Varant - - - 3 - 3
5.5 Gayrimenkul 6,996,525 1,547,621 8,544,146 4,843,989 1,193,034 6,037,023
5.6 Di¤er rehinli k›ymetler 2,135,340 653,516 2,788,856 1,496,370 412,130 1,908,500
5.7 Rehinli k›ymet alanlar - - - - - -
VI. Kabul edilen avaller ve kefaletler 29,473,580 8,804,740 38,278,320 17,506,904 5,320,463 22,827,367

Bilanço d›fl› hesaplar toplam› (A+B) 83,722,500 19,643,979 103,366,479 60,316,411 12,369,359 72,685,770

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu bilançolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r. 



ING Bank A.fi. (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN DÖNEMLERE A‹T 
GEL‹R TABLOSU
(Birim - Bin TL)

Ba¤›ms›z denetimden geçmifl Ba¤›ms›z denetimden geçmifl

Gelir ve gider kalemleri Dipnot Cari dönem Önceki dönem

(beflinci bölüm) (01/01/2008- (01/01/2007-

31/12/2008) 31/12/2007)

I. Faiz gelirleri (IV-1) 2,208,567 1,749,837

1.1 Kredilerden al›nan faizler 1,716,940 1,260,009

1.2 Zorunlu karfl›l›klardan al›nan faizler 4,323 49,807

1.3 Bankalardan al›nan faizler 66,721 34,200

1.4 Para piyasas› ifllemlerinden al›nan faizler 1,831 793

1.5 Menkul de¤erlerden al›nan faizler 417,053 404,409

1.5.1 Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klardan 8,285 13,967

1.5.2 Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarara yans›t›lan olarak s›n›fland›r›lan FV - -

1.5.3 Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan 403,737 383,579

1.5.4 Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlardan 5,031 6,863

1.6 Finansal kiralama gelirleri - -

1.7 Di¤er faiz gelirleri 1,699 619

II. Faiz giderleri (IV-2) (1,396,591) (1,137,352)

2.1 Mevduata verilen faizler (1,188,867) (944,028)

2.2 Kullan›lan kredilere verilen faizler (99,694) (86,883)

2.3 Para piyasas› ifllemlerine verilen faizler (107,470) (105,938)

2.4 ‹hraç edilen menkul k›ymetlere verilen faizler - -

2.5 Di¤er faiz giderleri (560) (503)

III. Net faiz geliri/gideri (I - II) 811,976 612,485

IV. Net ücret ve komisyon gelirleri/giderleri 170,968 146,249

4.1 Al›nan ücret ve komisyonlar 204,388 174,404

4.1.1 Gayri nakdi kredilerden 35,649 25,222

4.1.2 Di¤er (IV-12) 168,739 149,182

4.2 Verilen ücret ve komisyonlar (33,420) (28,155)

4.2.1 Gayri nakdi kredilere (4) (30)

4.2.2 Di¤er (IV-12) (33,416) (28,125)

V. Temettü gelirleri (IV-3) 3,994 1,884

VI. Ticari kâr /zarar (net) (IV-4) (122,480) (101,719)

6.1 Sermaye piyasas› ifllemleri kâr›/zarar› 797,745 (155,872)

6.2 Kambiyo ifllemleri kâr›/zarar› (920,225) 54,153

VII. Di¤er faaliyet gelirleri (IV-5) 50,663 53,939

VIII. Faaliyet gelirleri/giderleri toplam› (III+IV+V+VI+VII) 915,121 712,838

IX. Kredi ve di¤er alacaklar de¤er düflüfl karfl›l›¤› (-) (IV-6) (133,703) (52,914)

X. Di¤er faaliyet giderleri (-) (IV-7) (596,026) (486,929)

XI. Net faaliyet kâr›/zarar› (VIII-IX-X) 185,392 172,995

XII. Birleflme ifllemi sonras›nda gelir olarak kaydedilen fazlal›k tutar› - -

XIII. Özkaynak yöntemi uygulanan ortakl›klardan kâr/zarar - -

XIV. Net parasal pozisyon kâr›/zarar› -

XV. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi k/z (XI+XII+XIII+XIV) (IV-8) 185,392 172,995

XVI. Sürdürülen faaliyetler vergi karfl›l›¤› (±) (IV-9) (45,339) (37,713)

16.1 Cari vergi karfl›l›¤› (34,442) (46,261)

16.2 Ertelenmifl vergi karfl›l›¤› (10,897) 8,548

XVII. Sürdürülen faaliyetler dönem net k/z (XV±XVI) (IV-10) 140,053 135,282

XVIII. Durdurulan faaliyetlerden gelirler - -

18.1 Sat›fl amaçl› elde tutulan duran varl›k gelirleri - -

18.2 ‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve birlikte kontrol edilen ortakl›klar (ifl ort.) sat›fl kârlar› - -

18.3 Di¤er durdurulan faaliyet gelirleri - -

XIX. Durdurulan faaliyetlerden giderler (-) - -

19.1 Sat›fl amaçl› elde tutulan duran varl›k giderleri - -

19.2 ‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve birlikte kontrol edilen ortakl›klar (ifl ort.) sat›fl zararlar› - -

19.3 Di¤er durdurulan faaliyet giderleri - -

XX. Durdurulan faaliyetler vergi öncesi k/z (XVIII-XIX) (IV-8) - -

XXI. Durdurulan faaliyetler vergi karfl›l›¤› (±) (IV-9) - -

21.1 Cari vergi karfl›l›¤› - -

21.2 Ertelenmifl vergi karfl›l›¤› - -

XXII. Durdurulan faaliyetler dönem net k/z (XX±XXI) (IV-10) - -

XXIII. Net dönem kâr›/zarar› (XVII+XXII) (IV-11) 140,053 135,282

Hisse bafl›na kâr/zarar - -
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‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu bilançolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r. 



ING Bank A.fi. (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN DÖNEMLERE A‹T 
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEfiT‹R‹LEN GEL‹R G‹DER KALEMLER‹NE ‹L‹fiK‹N TABLO
(Birim - Bin TL)

Ba¤›ms›z Ba¤›ms›z

denetimden geçmifl denetimden geçmifl

Cari dönem Önceki dönem

(01/01/2008- (01/01/2007 - 

31/12/2008) 31/12/2007)

I. Menkul de¤erler de¤erleme farklar›na sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan eklenen 7,309 32,083

II. Maddi duran varl›klar yeniden de¤erleme farklar› - -

III. Maddi olmayan duran varl›klar yeniden de¤erleme farklar› - -

IV. Yabanc› para ifllemler için kur çevrim farklar› - (7,982)

V. Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› türev finansal varl›klara iliflkin kâr/zarar

(gerçe¤e uygun de¤er de¤iflikliklerinin etkin k›sm›) (77,579) -

VI. Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› türev finansal varl›klara iliflkin kâr/zarar 

(gerçe¤e uygun de¤er de¤iflikliklerinin etkin k›sm›) - -

VII. Muhasebe politikas›nda yap›lan de¤ifliklikler ile hatalar›n düzeltilmesinin etkisi - -

VIII. TMS uyar›nca özkaynaklarda muhasebelefltirilen di¤er gelir gider unsurlar› - -

IX. De¤erleme farklar›na ait ertelenmifl vergi 13,679 (6,216)

X. Do¤rudan özkaynak alt›nda muhasebelefltirilen net gelir/gider (I+II+…+IX) (56,591) 17,885

XI. Dönem kâr›/zarar› 1,870 (955)

11.1 Menkul de¤erlerin gerçe¤e uygun de¤erindeki net de¤iflme (kâr-zarara transfer) 1,842 (955)

11.2 Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› türev finansal varl›klardan yeniden s›n›fland›r›lan ve 

gelir tablosunda gösterilen k›s›m 28 -

11.3 Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› yeniden s›n›fland›r›lan 

ve gelir tablosunda gösterilen k›s›m - -

11.4 Di¤er - -

XII. Döneme iliflkin muhasebelefltirilen toplam kâr/zarar (X+XI) (54,721) 16,930
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‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu bilançolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r. 



ING Bank A.fi. (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN DÖNEMLERE A‹T
ÖZKAYNAK DE⁄‹fi‹M TABLOLARI
(Birim - Bin TL)
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Ödenmifl Menkul Maddi ve Ortakl›klardan Sat›fl A./
Sermaye Geçmifl De¤er   Maddi Olmayan Bedelsiz Riskten Durdurulan   

Dipnot Ödenmifl Enf. Düzeltme Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Statü Ola¤anüstü Di¤er Dönem Net Dönem De¤erleme Duran Hisse     Korunma F. ‹liflkin Dur. Toplam 
Ba¤›ms›z denetimden geçmifl (beflinci bölüm) Sermaye Fark› ‹hraç Primleri ‹ptal Kârlar›Yedek Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kâr›/(Zarar›) Kâr›/(Zarar›) Fark› Varl›k YDF Senetleri Fonlar› V.bir. de¤. f. Özkaynak 
Önceki dönem 

(01/01/2007-31/12/2007)
I. Dönem bafl› bakiyesi (V) 803,365 - - - 26,681 - 74,405 344 104,583 (10,781) (21,965) - - - - 976,632
II. TMS 8 uyar›nca yap›lan düzeltmeler - - - - - - - - - - - - - - - -
2.1 Hatalar›n düzeltilmesinin etkisi - - - - - - - - - - - - - - - -
2.2 Muhasebe politikas›nda yap›lan de¤iflikliklerin etkisi - - - - - - - - - - - - - - - -
III. Yeni bakiye (I + II) 803,365 - - - 26,681 - 74,405 344 104,583 (10,781) (21,965) - - - - 976,632

Dönem içindeki de¤iflimler - - - - - - - -
IV. Birleflmeden kaynaklanan art›fl/azal›fl - - - - - - - - - - - - - - - -
V. Menkul de¤erler de¤erleme farklar› - - - - - - - - - - 24,912 - - - - 24,912
VI. Riskten korunma fonlar› (etkin k›s›m) - - - - - - - - - - - - - - - -
6.1 Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› - - - - - - - - - - - - - - - -
6.2 Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› - - - - - - - - - - - - - - - -
VII. Maddi duran varl›klar yeniden de¤erleme farklar› - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII. Maddi olmayan duran varl›klar 

yeniden de¤erleme farklar› - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. ‹fltirakler, ba¤l› ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. 

(ifl ort.) bedelsiz hs - - - - - - - - - - - - - - - -
X. Kur farklar› - - - - - - - (7,982) - - - - - - - (7,982)
XI. Varl›klar›n elden ç›kar›lmas›ndan 

kaynaklanan de¤ifliklik - - - - - - - - - - - - - - - -
XII. Varl›klar›n yeniden s›n›fland›r›lmas›ndan 

kaynaklanan de¤ifliklik - - - - - - - - - - - - - - - -
XIII. ‹fltirak özkayna¤›ndaki de¤iflikliklerin 

banka özkayna¤›na etkisi - - - - - - - - - - - - - -
XIV. Sermaye art›r›m› 270,733 - - - - - (124.733) - - - - - - - - 146,000
14.1 Nakden 146,000 - - - - - - - - - - - - - - 146,000
14.2 ‹ç kaynaklardan 124.733 - - - - - (124.733) - - - - - - - - -
XV. Hisse senedi ihrac› - - - - - - - - - - - - - - - -
XVI. Hisse senedi iptal kârlar› - - - - - - - - - - - - - - - -
XVII. Ödenmifl sermaye enflasyon düzeltme fark› - - - - - - - - - - - - - - - -
XVIII. Di¤er - - - - - - - - - - - - - - - -
XIX. Dönem net kâr› veya zarar› - - - - - - - - 135.282 - - - - - - 135,282
XX. Kâr da¤›t›m› - - - - 4,690 - 89,112 - (104,583) 10,781 - - - - - -
20.1 Da¤›t›lan temettü - - - - - - - - - - - - - - - -
20.2 Yedeklere aktar›lan tutarlar - - - - 4,690 - 89,112 - (104,583) 10,781 - - - - - -
20.3 Di¤er - - - - - - - - - - - - - - - -

Dönem sonu bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX) 1,074,098 - - - 31,371 - 38,784 (7,638) 135,282 - 2,947 - - - - 1,274,844

Cari dönem
(01/01/2008-31/12/2008)

I. Önceki dönem sonu bakiyesi (V) 1,074,098 - - - 31,371 - 38,784 (7,638) 135,282 - 2,947 - - - - 1,274,844
Dönem içindeki de¤iflimler - - - - - - - - - - - - - - - -

II. Birleflmeden kaynaklanan art›fl/azal›fl - - - - - - - - - - - - - - - -
III. Menkul de¤erler de¤erleme farklar› - - - - - - - - - - 7,320 - - - - 7,320
IV. Riskten korunma fonlar› (etkin k›s›m) - - - - - - - - - - - - - (62,041) - (62,041)
4.1 Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› - - - - - - - - - - - - - (62,041) - (62,041)
4.2 Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› - - - - - - - - - - - - - - - -
V. Maddi duran varl›klar yeniden de¤erleme farklar› - - - - - - - - - - - - - - - -
VI. Maddi olmayan duran varl›klar yeniden de¤erleme farklar› - - - - - - - - - - - - - - -
-
VII. ‹fltirakler, ba¤l› ort. Ve birlikte kontrol 

edilen ort. (ifl ort.) bedelsiz hs - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII. Kur farklar› - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. Varl›klar›n elden ç›kar›lmas›ndan kaynaklanan de¤ifliklik - - - - - - - - - - - - - - -
-
X. Varl›klar›n yeniden s›n›fland›r›lmas›ndan 

kaynaklanan de¤ifliklik - - - - - - - - - - - - - - - -
XI. ‹fltirak özkayna¤›ndaki de¤iflikliklerin banka

özkayna¤›na etkisi - - - - - - - - - - - - - - - -
XII. Sermaye art›r›m› 250,000 - - - - - - - - - - - - - - 250,000
12.1 Nakden 250,000 - - - - - - - - - - - - - - 250,000
12.2 ‹ç kaynaklardan - - - - - - - - - - - - - - - -
XIII. Hisse senedi ihraç primi - - - - - - - - - - - - - - - -
XIV. Hisse senedi iptal kârlar› - - - - - - - - - - - - - - - -
XV. Ödenmifl sermaye enflasyon düzeltme fark› - - - - - - - - - - - - - - - -
XVI. Di¤er - - - - - - (7,964) 7,964 - - - - - - - -
XVII. Dönem net kâr› veya zarar› - - - - - - - - 140,053 - - - - - - 140,053
XVIII. Kâr da¤›t›m› - - - - 6,764 - 128,518 - (135,282) - - - - - - -
18.1 Da¤›t›lan temettü - - - - - - - - - - - - - - - -
18.2 Yedeklere aktar›lan tutarlar - - - - 6,764 - 128,518 - (135,282) - - - - - - -
18.3 Di¤er - - - - - - - - - - - - - - - -

Dönem sonu bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII) 1,324,098 - - - 38,135 - 159,338 326 140,053 - 10,267 - - (62,041) - 1,610,176

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.



ING Bank A.fi. (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN DÖNEMLERE A‹T
ÖZKAYNAK DE⁄‹fi‹M TABLOLARI
(Birim - Bin TL)
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Menkul Maddi ve Ortakl›klardan Sat›fl A./
Geçmifl De¤er   Maddi Olmayan Bedelsiz Riskten Durdurulan   

Ola¤anüstü Di¤er Dönem Net Dönem De¤erleme Duran Hisse     Korunma F. ‹liflkin Dur. Toplam 
Yedek Akçe Yedekler Kâr›/(Zarar›) Kâr›/(Zarar›) Fark› Varl›k YDF Senetleri Fonlar› V.bir. de¤. f. Özkaynak 

74,405 344 104,583 (10,781) (21,965) - - - - 976,632
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

74,405 344 104,583 (10,781) (21,965) - - - - 976,632
- - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - 24,912 - - - - 24,912
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- (7,982) - - - - - - - (7,982)

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - -
(124.733) - - - - - - - - 146,000

- - - - - - - - - 146,000
(124.733) - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - 135.282 - - - - - - 135,282

89,112 - (104,583) 10,781 - - - - - -
- - - - - - - - - -

89,112 - (104,583) 10,781 - - - - - -
- - - - - - - - - -

38,784 (7,638) 135,282 - 2,947 - - - - 1,274,844

38,784 (7,638) 135,282 - 2,947 - - - - 1,274,844
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - 7,320 - - - - 7,320
- - - - - - - (62,041) - (62,041)
- - - - - - - (62,041) - (62,041)
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 250,000
- - - - - - - - - 250,000
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

(7,964) 7,964 - - - - - - - -
- - 140,053 - - - - - - 140,053

128,518 - (135,282) - - - - - - -
- - - - - - - - - -

128,518 - (135,282) - - - - - - -
- - - - - - - - - -

159,338 326 140,053 - 10,267 - - (62,041) - 1,610,176

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.



ING Bank A.fi. (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
NAK‹T AKIfi TABLOSU
(Birim - Bin TL)
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Ba¤›ms›z denetimden geçmifl Ba¤›ms›z denetimden geçmifl
Cari dönem Önceki dönem

Dipnot (01/01/2008 - (01/01/2007 -
(beflinci bölüm) 31/12/2008) 31/12/2007)

A. Bankac›l›k faaliyetlerine iliflkin nakit ak›mlar›

1.1 Bankac›l›k faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki
de¤iflim öncesi faaliyet kâr› 875,395 576,942

1.1.1 Al›nan faizler 1,991,498 1,672,132
1.1.2 Ödenen faizler (1,362,916) (1,129,603)
1.1.3 Al›nan temettüler 3,994 1,884
1.1.4 Al›nan ücret ve komisyonlar 204,388 174,404
1.1.5 Elde edilen di¤er kazançlar (VI-2) 596,181 53,939
1.1.6 Zarar olarak muhasebelefltirilen donuk alacaklardan tahsilatlar 99,766 57,323
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yap›lan nakit ödemeler (322,070) (270,515)
1.1.8 Ödenen vergiler (56,607) (10,782)
1.1.9 Di¤er (VI-2) (278,839) 28,160
1.2 Bankac›l›k faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iflim 511,900 (1,217,398)
1.2.1 Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klarda net (art›fl) azal›fl 50,539 (16,801)
1.2.2 Gerçe¤e uygun de¤er fark› k/z’a yans›t›lan olarak 

s›n›fland›r›lan FV’larda net (art›fl) azal›fl - -
1.2.3 Bankalar hesab›ndaki net (art›fl) azal›fl (1,000) (1,000)
1.2.4 Kredilerdeki net (art›fl) azal›fl (2,434,667) (1,288,626)
1.2.5 Di¤er aktiflerde net (art›fl) azal›fl (VI-2) (11,474) (83,861)
1.2.6 Bankalar›n mevduatlar›nda net art›fl (azal›fl) (143,859) (304,118)
1.2.7 Di¤er mevduatlarda net art›fl (azal›fl) 1,226,219 843,594
1.2.8 Al›nan kredilerdeki net art›fl (azal›fl) 1,917,376 (644,254)
1.2.9 Vadesi gelmifl borçlarda net art›fl (azal›fl) - -
1.2.10 Di¤er borçlarda net art›fl (azal›fl) (VI-2) (91,234) 277,668

I. Bankac›l›k faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ak›m› 1,387,295 (640,456)

B. Yat›r›m faaliyetlerine iliflkin nakit ak›mlar›

II. Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ak›m› (94,308) (258,930)

2.1 ‹ktisap edilen ba¤l› ortakl›k ve ifltirakler ve birlikte
kontrol edilen ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) (20,000) -

2.2 Elden ç›kar›lan ba¤l› ortakl›k ve ifltirakler ve birlikte 
kontrol edilen ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) - -

2.3 Sat›n al›nan menkuller ve gayrimenkuller (50,447) (26,402)
2.4 Elden ç›kar›lan menkul ve gayrimenkuller 7,776 21,647
2.5 Elde edilen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar (688,145) (619,242)
2.6 Elden ç›kar›lan sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 643,678 337,504
2.7 Sat›n al›nan yat›r›m amaçl› menkul de¤erler (130) (153)
2.8 Sat›lan yat›r›m amaçl› menkul de¤erler 14,590 27,716
2.9 Di¤er (1,630) -

C. Finansman faaliyetlerine iliflkin nakit ak›mlar›

III. Finansman faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit 409,503 144,677

3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul de¤erlerden sa¤lanan nakit - -
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul de¤erlerden kaynaklanan nakit ç›k›fl› - -
3.3 ‹hraç edilen sermaye araçlar› 250,000 146,000
3.4 Temettü ödemeleri - -
3.5 Finansal kiralamaya iliflkin ödemeler (5,037) (1,323)
3.6 Di¤er 164,540 -

IV. Döviz kurundaki de¤iflimin nakit ve nakde efl de¤er varl›klar üzerindeki etkisi (VI-2) (944,935) (165,393)

V. Nakit ve nakde efl de¤er varl›klardaki net art›fl (azal›fl) (I + II + III + IV) 757,555 (920,102)

VI. Dönem bafl›ndaki nakit ve nakde efl de¤er varl›klar (VI-1) 670,231 1,590,333

VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde efl de¤er varl›klar (VI-1) 1,427,786 670,231

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu bilançolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r. 



Ba¤›ms›z denetimden geçmifl Ba¤›ms›z denetimden geçmifl

Cari dönem Önceki dönem

(*) (31/12/2008) (31/12/2007)

I. Dönem kâr›n›n da¤›t›m›

1.1 Dönem kâr› 185,392 172,995

1.2 Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler (-) (45,339) (37,713)

1.2.1 Kurumlar vergisi (Gelir vergisi) (34,442) (46,261)

1.2.2 Gelir vergisi kesintisi - -

1.2.3 Di¤er vergi ve yasal yükümlülükler (10,897) 8,548

A. Net dönem kâr› (1.1-1.2) 140,053 135,282 

1.3 Geçmifl dönemler zarar› (-) - -

1.4 Birinci tertip yasal yedek akçe (-) - (6,764)

1.5 Bankada b›rak›lmas› ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar (-) - -

B. Da¤›t›labilir net dönem kâr› (A-(1.3+1.4+1.5)) - 128,518 

1.6 Ortaklara birinci temettü (-) - (53,705)

1.6.1 Hisse senedi sahiplerine (**) - (53,705)

1.6.2 ‹mtiyazl› hisse senedi sahiplerine - -

1.6.3 Kat›lma intifa senetlerine - -

1.6.4 Kâra ifltirakli tahvillere - -

1.6.5 Kâr ve zarar ortakl›¤› belgesi sahiplerine - -

1.7 Personele temettü (-) - -

1.8 Yönetim Kurulu’na temettü (-) - -

1.9 Ortaklara ikinci temettü (-) - (66,265)

1.9.1 Hisse senedi sahiplerine (**) - (66,265)

1.9.2 ‹mtiyazl› hisse senedi sahiplerine - -

1.9.3 Kat›lma intifa senetlerine - -

1.9.4 Kâra ifltirakli tahvillere - -

1.9.5 Kâr ve zarar ortakl›¤› belgesi sahiplerine - -

1.10 ‹kinci tertip yasal yedek akçe (-) - -

1.11 Statü yedekleri (-) - -

1.12 Ola¤anüstü yedekler - (8,548)

1.13 Di¤er yedekler - -

1.14 Özel fonlar - -

II. Yedeklerden da¤›t›m - -

2.1 Da¤›t›lan yedekler - -

2.2 ‹kinci tertip yasal yedekler (-) - -

2.3 Ortaklara pay (-) - -

2.3.1 Hisse senedi sahiplerine - -

2.3.2 ‹mtiyazl› hisse senedi sahiplerine - -

2.3.3 Kat›lma intifa senetlerine - -

2.3.4 Kâra ifltirakli tahvillere - -

2.3.5 Kâr ve zarar ortakl›¤› belgesi sahiplerine - -

2.4 Personele pay (-) - -

2.5 Yönetim Kurulu’na pay (-) - -

III. Hisse bafl›na kâr

3.1 Hisse senedi sahiplerine - -

3.2 Hisse senedi sahiplerine (%) - -

3.3 ‹mtiyazl› hisse senedi sahiplerine - -

3.4 ‹mtiyazl› hisse senedi sahiplerine (%) - -

IV. Hisse bafl›na temettü

4.1 Hisse senedi sahiplerine - -

4.2 Hisse senedi sahiplerine (%) - -

4.3 ‹mtiyazl› hisse senedi sahiplerine - -

4.4 ‹mtiyazl› hisse senedi sahiplerine (%) - -

(*) Kâr da¤›t›m› Banka Genel Kurul karar› ile gerçeklefltirmekte olup mali tablolar›n düzenlendi¤i tarih itibariyle ola¤an genel kurul toplant›s› henüz yap›lmam›flt›r.

(**) Söz konusu tutarlar sermayeye ilave edilmek üzere özkaynaklarda muhafaza edilmifltir.
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Üçüncü bölüm

Muhasebe politikalar›

I. Sunum esaslar›na iliflkin aç›klamalar

a. Finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlar›n Türkiye Muhasebe Standartlar› ve Bankalar›n
Muhasebe Uygulamalar›na ve Belgelerin Saklanmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmeli¤e uygun olarak
haz›rlanmas›:
Konsolide olmayan finansal tablolar, 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu’na iliflkin olarak 1 Kas›m 2006 tarih ve 26333 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanan Bankalar›n Muhasebe Uygulamalar›na ve Belgelerin Saklanmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda
Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (“TMSK”) taraf›ndan yürürlü¤e konulan
Türkiye Muhasebe Standartlar› (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar› (“TFRS”) ile Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurulu taraf›ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar›na iliflkin yay›mlanan di¤er yönetmelik, tebli¤, aç›klama ve
genelgelere (tümü “Türkiye Muhasebe Standartlar›” ya da “TMS”) uygun olarak haz›rlanm›flt›r. Banka, muhasebe kay›tlar›n› Türk
paras› olarak, Bankac›l›k Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuat›na uygun olarak tutmaktad›r.

Bankalar, 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu’nun 37’nci maddesi uyar›nca, kurulufl birliklerinin ve Türkiye Muhasebe Standartlar›
Kurulu’nun görüflü al›nmak suretiyle Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu taraf›ndan uluslararas› standartlar esas al›narak
belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak muhasebe sistemlerinde tekdüzeni uygulamak; tüm ifllemlerini gerçek mahiyetlerine
uygun surette muhasebelefltirmek; finansal raporlar›n› bilgi edinme ihtiyac›n› karfl›layabilecek biçim ve içerikte, anlafl›l›r, güvenilir ve
karfl›laflt›r›labilir, denetime, analize ve yorumlamaya elveriflli, zaman›nda ve do¤ru flekilde düzenlemek zorundad›r.

Bankalar, flubeleri, yurt içi ve yurt d›fl›ndaki muhabirleri ile hesap mutabakat› sa¤lamadan kanuni ve yard›mc› defterleri ile kay›tlar›n›
ve bilançolar›n› kapatamazlar.

Finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlarda yer alan tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Liras› olarak ifade
edilmifltir.

Finansal tablolar, rayiç bedelleri ile de¤erlenen gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr zarara yans›t›lan finansal varl›klar, sat›lmaya haz›r
finansal varl›klar, al›m sat›m amaçl› türev finansal varl›k ve borçlar ve riskten korunma amaçl› türev finansal varl›k ve borçlar
d›fl›nda, tarihi maliyet esas› baz al›narak TL olarak haz›rlanm›flt›r. 

Finansal tablolar›n TMS’ye göre haz›rlanmas›nda Banka yönetiminin bilançodaki varl›k ve yükümlülükler ile bilanço tarihi itibariyle
koflullu konular hakk›nda varsay›mlar ve tahminler yapmas› gerekmektedir. Söz konusu varsay›mlar ve tahminler düzenli olarak
gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yap›lmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r. 

b. Finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda izlenen muhasebe politikalar› ve kullan›lan de¤erleme esaslar›:
Finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda izlenen muhasebe politikalar› ve kullan›lan de¤erleme esaslar› TMS kapsam›nda yer alan
esaslara göre belirlenmifl ve uygulanm›flt›r. Söz konusu muhasebe politikalar› ve de¤erleme esaslar› afla¤›da yer alan II.ile XXII. No’lu
dipnotlar aras›nda aç›klanmaktad›r. 

c. Finansal tablolar›n paran›n cari sat›n alma gücüne göre düzenlenmesi:
Banka’n›n finansal tablolar› 31 Aral›k 2004 tarihine kadar “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya ‹liflkin Türkiye
Muhasebe Standard› (“TMS 29”)” uyar›nca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmufltur. Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurulu’nun 21 Nisan 2005 tarih - 1623 say›l› karar› ve 28 Nisan 2005 tarihli Genelgesi ile enflasyon muhasebesi uygulanmas›n›
gerektiren göstergelerin ortadan kalkt›¤› belirtilmifl ve 1 Ocak 2005’ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmam›flt›r.

Türkiye’de 1 Ocak 2005’ten itibaren paradan alt› s›f›r at›lmas›yla birlikte Yeni Türk Liras› (YTL), Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni para
birimi olarak belirlenmiflti. Bakanlar Kurulu 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren para birimindeki “Yeni” ibaresinin kald›r›lmas›na karar
vermifltir. Bu nedenle, 31 Aral›k 2008 itibariyle Banka’n›n ifllevsel ve raporlama para birimi ve geçmifl y›l karfl›laflt›rmal› tutarlar› 1
YTL = 1 TL oran› kullan›larak bin TL olarak sunulmufltur.

d. Finansal tablolarda yap›lan s›n›fland›rma de¤ifliklikleri:
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle bilanço d›fl› hesaplar tablosunda vadeli döviz al›m sat›m ifllemleri içerisine dahil edilmifl olan 110,326
TL tutar›ndaki valörlü döviz al›m ifllemleri ve 110,422 TL tutar›ndaki valörlü döviz sat›m ifllemleri cari dönem mali tablolar› ile uyumlu
olmas› aç›s›ndan vadeli aktif de¤erler al›m sat›m taahhütleri içerisine s›n›fland›r›lm›flt›r.

II. Finansal araçlar›n kullan›m stratejisi ve yabanc› para cinsinden ifllemlere iliflkin aç›klamalar
Banka bankac›l›¤›n her alan›nda faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlamaktad›r.
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Banka, finansal araçlara iliflkin stratejilerini kaynak yap›s›na ba¤l› olarak yönlendirmektedir. Kaynak yap›s› a¤›rl›kl› olarak
mevduattan oluflmaktad›r. Yat›r›m araçlar› genellikle likit enstrümanlardan seçilmektedir. Yükümlülükleri karfl›layacak likidite
sa¤lanmaktad›r. Bilanço tarihi itibariyle Banka’n›n aktif ve özkaynak yap›s› yükümlülüklerini karfl›layacak düzeydedir.

Banka dalgal› kur rejiminin yaratt›¤› risklerden dolay› ciddi döviz pozisyonu almamaktad›r. Müflteri ifllemlerinden kaynaklanan kur
riski do¤du¤unda Banka karfl› ifllemler yapma yoluna giderek pozisyonunu kapatmaya çal›flmaktad›r.

Bilanço kalemlerinin vade yap›s› ve faiz oranlar› dikkate al›narak gerekli yat›r›m kararlar› verilmektedir. Bilançoya iliflkin limitler
belirlenmifltir. Aktif kalemlerin da¤›l›m› belirlenmifl olup, belirlenen da¤›l›ma göre getiri analizleri yap›lmaktad›r.

Banka bilanço d›fl› vadeli ifllemler yaparken yap›lan ifllemin tersini de yapmaya çal›flarak kur ve faiz riskine yönelik azami özen
göstermektedir. Yap›lacak ifllemler için müflteri limitleri belirlenmifltir.

Banka, mevduat›n k›sa vadesinden kaynaklanan risklerden korunmak için daha uzun vadeli kaynaklara yönelmekte, aktifinde ise
de¤iflken faizli kalemlerin oran›n› artt›rmaya özen göstermektedir.

Banka’n›n yurt d›fl› flubesi kâr zarar kalemleri ortalama kur kullan›larak TL’ye dönüfltürülmektedir. Çevrimden do¤an kur farklar›
önceki dönemde özkaynaklar›n içerisinde ayr› bir hesap alt›nda muhasebelefltirilmekteyken, cari dönemde "“Kur de¤ifliminin
etkilerine iliflkin muhasebe standard› (“TMS 21”)” çerçevesinde ilgili fark›n dönem kâr zarar›nda muhasebelefltirilmesi sonucuna
var›lm›flt›r. Buna paralel olarak önceki dönemde özkaynaklar alt›nda di¤er yedeklerde yer alan 7,964 TL tutar›ndaki çevrimden
do¤an kur farklar› yine özkaynaklar alt›nda yer alan ola¤anüstü yedekler kalemine s›n›flanm›flt›r.

III. Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile türev ürünlere iliflkin aç›klamalar
Banka’n›n türev ifllemleri vadeli al›m sat›m, swap, futures ve opsiyon sözleflmelerinden meydana gelmektedir. Türev finansal araçlar,
sözleflme tarihindeki gerçe¤e uygun de¤eri ile muhasebelefltirilir ve sonraki raporlama dönemlerinde gerçe¤e uygun de¤erleri ile
yeniden de¤erlenir. Türev araçlar›n gerçe¤e uygun piyasa de¤eri piyasada oluflan rayiç de¤erleri dikkate al›narak veya indirgenmifl
nakit ak›m modelinin kullan›lmas› suretiyle hesaplanmaktad›r.

Banka, yükümlülüklerinin getirdi¤i nakit ak›fl riskinden korunmak amac›yla 1 Kas›m 2008 tarihinden bafllamak üzere nakit ak›fl
riskinden korunma muhasebesini uygulamaya bafllam›flt›r. Bu uygulama kapsam›nda, riskten korunma araçlar›, de¤iflken oranl› faiz
tahsilatl› ve sabit oranl› faiz ödemeli TL faiz swaplar›, riskten korunma ö¤esi ise, TL müflteri mevduatlar›n›n yeniden fiyatlanmas›
nedeniyle beklenen faizin finansman›ndan kaynaklanan nakit ç›k›fllar› olarak belirlenmifltir. Nakit ak›fl riskinden korunma
muhasebesi uygulamas› kapsam›nda etkinlik testleri düzenli olarak gerçeklefltirilmektedir.

Türev ifllemler “Finansal Araçlar: Muhasebelefltirilme ve Ölçmeye ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard› (“TMS 39”)” kapsam›nda al›m
sat›m amaçl› ve riskten korunma amaçl› olarak muhasebelefltirilmekte ve rayiç de¤erleri ile bilançoda s›ras›yla “Al›m Sat›m Amaçl›
Türev Finansal Varl›klar/Borçlar” ve “Riskten Korunma Amaçl› Türev Finansal Varl›klar/Borçlar” hesaplar›nda izlenmektedir. Söz
konusu araçlar dolay›s› ile gerçekleflen kazanç veya kay›p kâr zarar tablosu ile iliflkilendirilmektedir. Bu araçlara iliflkin gerçe¤e
uygun de¤erdeki de¤iflimlerden oluflan gerçekleflmemifl kay›p veya kazançlar al›m sat›m amaçl› türev ifllemlerde gelir tablosunda
“Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr›/Zarar” hesab›na, riskten korunma amaçl› türev ifllemlerde etkin k›s›mlar özkaynak alt›nda “Riskten
Korunma Fonlar› (Etkin k›s›m)” hesab›na, etkin olmayan k›s›mlar ise gelir tablosunda “Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr›/Zarar›”
hesab›na yans›t›lmaktad›r.

IV. Faiz gelir ve giderlerine iliflkin aç›klamalar
Faiz gelirleri ve giderleri mevcut anapara tutar› göz önünde bulundurularak etkin faiz (finansal varl›¤›n ya da yükümlülü¤ün
gelecekteki nakit ak›mlar›n› bugünkü net defter de¤erine eflitleyen oran) yöntemi ile tahakkuk esas›na göre
muhasebelefltirilmektedir.

‹lgili mevzuat gere¤ince donuk alacak haline gelmifl kredilerin ve di¤er alacaklar›n faiz tahakkuk ve reeskontlar› iptal edilmekte ve
söz konusu tutarlar tahsil edilene kadar faiz gelirleri d›fl›nda tutulmaktad›r.

V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliflkin aç›klamalar
Ücret ve komisyon niteli¤ine göre; herhangi bir vadeli iflleme iliflkin olarak tahsil edilen/ödenen ücret ve komisyon gelir/giderleri
tahakkuk esas›na göre hesaplanmakta, di¤er ücret ve komisyon gelir/giderleri ise gerçeklefltikleri dönemlerde
muhasebelefltirilmektedir.

VI. Finansal varl›klara iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Finansal araçlar; finansal aktifler, finansal pasifler ve türev enstrümanlardan oluflmaktad›r. Finansal araçlar Banka’n›n ticari aktivite
ve faaliyetlerinin temelini oluflturmaktad›r. Bu enstrümanlarla ilgili riskler Banka’n›n ald›¤› toplam riskin çok önemli bir k›sm›n›
oluflturmaktad›r. Finansal araçlar Banka’n›n bilançosundaki likidite, kredi ve piyasa risklerini her aç›dan etkilemektedir. Banka, bu
araçlar›n al›m ve sat›m›n› müflterileri ad›na ve kendi nam ve hesab›na yapmaktad›r.
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Finansal varl›klar, temelde Banka’n›n ticari faaliyet ve operasyonlar›n› meydana getirmektedir. Bu araçlar mali tablolardaki likiditeyi,
kredi ve faiz riskini ortaya ç›karma, etkileme ve azaltabilme özelli¤ine sahiptir.

Finansal araçlar›n normal yoldan al›m sat›m›, teslim tarihi esas al›narak muhasebelefltirilmektedir. Teslim tarihi, bir varl›¤›n Banka’ya
teslim edildi¤i veya Banka taraf›ndan teslim edildi¤i tarihtir. Teslim tarihi muhasebesi, (a) varl›¤›n iflletme taraf›ndan elde edildi¤i
tarihte muhasebelefltirilmesini ve (b) varl›¤›n iflletme taraf›ndan teslim edildi¤i tarih itibariyle bilanço d›fl› b›rak›lmas›n› ve yine ayn›
tarih itibariyle elden ç›karma kazanç ya da kayb›n›n muhasebelefltirilmesini gerektirir. 
Normal yoldan al›m veya sat›m, bir finansal varl›¤›n, genellikle yasal düzenlemeler veya ilgili piyasa teamülleri çerçevesinde
belirlenen bir süre içerisinde teslimini gerektiren bir sözleflme çerçevesinde sat›n al›nmas› veya sat›lmas›d›r. ‹fllem tarihi ile teslim
tarihi aras›ndaki süre içerisinde elde edilecek olan bir varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erinde meydana gelen de¤ifliklikler, sat›n al›nan
aktifler ile ayn› flekilde muhasebelefltirilir. Gerçe¤e uygun de¤erde meydana gelen de¤ifliklikler, maliyet bedeli veya itfa edilmifl
maliyetinden gösterilen varl›klar için muhasebelefltirilmez; gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan olarak s›n›fland›r›lan
bir finansal varl›¤a iliflkin olarak ortaya ç›kan kazanç veya kay›p, kâr ya da zararda; sat›lmaya haz›r finansal varl›¤a iliflkin olarak
ortaya ç›kan kazanç veya kay›p ise özkaynaklarda muhasebelefltirilir.

a. Nakit de¤erler, bankalar ve di¤er mali kurulufllar 
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de¤er de¤iflikli¤i
riskini tafl›mayan yüksek likiditeye sahip di¤er k›sa vadeli yat›r›mlard›r. Bu varl›klar›n defter de¤eri gerçe¤e uygun de¤erleridir.

b. Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarar’a yans›t›lan finansal varl›klar:
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr zarara yans›t›lan finansal varl›klar belli bafll› iki ana bafll›k alt›nda toplanm›flt›r: 

(i) Al›m sat›m amaçl› olarak s›n›flanan finansal varl›klar; esas itibariyle yak›n bir tarihte sat›lmak ya da geri al›nmak amac›yla
edinilmifl k›sa vadede kâr amac› güdülen menkul de¤erler.
(ii) ‹lk muhasebelefltirme s›ras›nda Banka taraf›ndan gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr zarara yans›t›lan olarak s›n›flanm›fl finansal
varl›klar.

Banka bu tür bir s›n›flamay› izin verilen veya daha do¤ru bir bilgi sunulmas› sonucunu do¤uran durumlarda kullanabilir. 

Bu grupta muhasebelefltirilen finansal varl›klar maliyet bedelleriyle mali tablolara al›nmakta ve gerçe¤e uygun de¤erleri üzerinden
mali tablolarda gösterilmektedir. Borsalarda ifllem gören menkul k›ymetler için gerçe¤e uygun de¤erler borsa rayiçleri kullan›larak
bulunur. Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr zarara yans›t›lan menkul de¤erlerin elde tutulmas› esnas›nda kazan›lan faizler faiz geliri, söz
konusu finansal varl›¤›n vadesinden önce elden ç›kar›lmas› durumunda oluflan kâr veya zarar ise sermaye piyasas› ifllemleri
içerisinde gösterilmektedir.

c. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar:
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar; vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere
vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koflullar›n sa¤lanm›fl oldu¤u, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi
bulunan krediler ve alacaklar d›fl›nda kalan finansal varl›klardan oluflmaktad›r. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar, iç
verim oran› yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyeti ile de¤erlemeye tabi tutulmakta ve varsa de¤er azal›fl› için karfl›l›k
ayr›lmaktad›r. Banka taraf›ndan vadeye kadar elde tutulmak amac›yla edinilen ve bu flekilde s›n›fland›r›lan ancak s›n›fland›rma
esaslar›na uyulmad›¤›ndan iki y›l boyunca bu s›n›fland›rmaya tabi tutulmayacak finansal varl›klar bulunmamaktad›r.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klardan kazan›lan faiz gelirleri gelir tablosunda faiz geliri olarak muhasebelefltirilmektedir. 

Önceden vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar aras›nda s›n›fland›r›lan ancak, s›n›fland›rma esaslar›na uyulmad›¤›ndan iki y›l
boyunca bu s›n›fland›rmaya tabi tutulmayacak finansal varl›klar bulunmamaktad›r.

d. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar:
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ilk kayda al›nmalar›nda ifllem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti ile
muhasebelefltirilmektedir. ‹lk kayda al›mdan sonra sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n müteakip de¤erlemesi gerçe¤e uygun de¤eri
üzerinden yap›lmakta ve gerçe¤e uygun de¤erdeki de¤iflikliklerden kaynaklanan ve menkullerin iskonto edilmifl de¤eri ile gerçe¤e
uygun de¤eri aras›ndaki fark› ifade eden gerçekleflmemifl kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Menkul De¤erler De¤er
Art›fl Fonu” hesab› alt›nda gösterilmektedir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n elden ç›kar›lmas› durumunda özkaynaklarda menkul
de¤erler de¤er art›fl fonu hesab›nda izlenen bunlara ait de¤er art›fl/azal›fllar› gelir tablosuna devredilir. Söz konusu finansal
varl›klar›n faiz ve kâr paylar› ilgili faiz geliri ve temettü gelirleri hesaplar›nda muhasebelefltirilmektedir.

e. Krediler ve alacaklar
Krediler elde etme maliyeti ile muhasebelefltirilmekte, etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmifl maliyet tutarlar› üzerinden
de¤erlenmektedir. 
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Nakdi krediler içerisinde izlenen bireysel ve kurumsal krediler içeriklerine göre, Tek Düzen Hesap Plan› (THP) ve ‹zahnamesi’nde
belirtilen hesaplarda orijinal bakiyelerine göre muhasebelefltirilmektedir.

Dövize endeksli bireysel ve ticari krediler, aç›l›fl tarihindeki kurdan Türk Liras› karfl›l›klar› üzerinden Türk Paras› (“TP”) hesaplarda
izlenmektedir. Dönem sonlar›ndaki de¤erleme farklar› finansal tablolarda “krediler” hesab›nda gösterilmektedir. Geri ödemeler,
ödeme tarihindeki kur üzerinden hesaplanmakta, oluflan kur farklar› kambiyo kâr zarar hesaplar›na yans›t›lmaktad›r.

VII. Finansal varl›klarda de¤er düflüklü¤üne iliflkin aç›klamalar
Bir finansal varl›k veya finansal varl›k grubunun de¤er düflüklü¤üne u¤rad›¤›na iliflkin ortada tarafs›z göstergelerin bulunup
bulunmad›¤› hususu her bilanço döneminde de¤erlendirilir. An›lan türden bir göstergenin mevcut olmas› durumunda de¤er
düflüklü¤ü karfl›l›¤› finansal varl›k s›n›flar› baz›nda afla¤›da aç›kland›¤› flekilde ayr›l›r.

i) Kredi ve alacaklar: 
Banka, tahsili ileride flüpheli olabilecek krediler için karfl›l›k ay›rmakta ve gider yazmak suretiyle cari dönem kâr›ndan düflmektedir.
Takipteki alacaklar karfl›l›¤›, mevcut kredilerle ilgili ileride ç›kabilecek muhtemel zararlar› karfl›lamak amac›yla, Banka yönetiminin
fon portföyünü kalite ve risk aç›s›ndan de¤erlendirerek, ekonomik koflullar› ve di¤er etkenleri ve ilgili mevzuat› da göz önüne alarak
ay›rd›¤› tutard›r. 

Banka, kredilerin tahsil edilemeyece¤ine dair bulgular›n varl›¤› halinde 1 Kas›m 2006 tarih ve 26333 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan ve 23 Ocak 2009 tarih ve 27119 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan yönetmelik ile de¤ifliklik yap›lan “Bankalarca
Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayr›lacak Karfl›l›klara ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda
Yönetmelik” uyar›nca III., IV., ve V. grup krediler içinde s›n›flamakta ve bu tutarlar için özel karfl›l›k ay›rmaktad›r. Söz konusu
krediler için tahakkuk eden faiz gelirleri gelir tablosundan silinmektedir. Bu tür kredilerle ilgili olarak yap›lan tahsilatlarda öncelikle
söz konusu kredinin ana para borçlar› karfl›lanmakta, ard›ndan faiz alacaklar› tahsil edilmektedir.

Söz konusu kredilerle ilgili cari dönem içinde ayr›lan karfl›l›klara istinaden yap›lan tahsilatlar gelir tablosunda “Krediler ve Di¤er
Alacaklar Karfl›l›¤›” hesab›ndan düflülmekte, önceki dönemlerde karfl›l›k ayr›lm›fl ya da aktiften silinmifl olan kredilere istinaden
yap›lan anapara tahsilatlar› “Di¤er Faaliyet Gelirleri” hesab›na kaydedilmektedir.

Serbest kalan karfl›l›k tutarlar› ilgili karfl›l›k hesab›na ters kay›t vermek suretiyle “De¤er Düflüfl Giderleri - Özel Karfl›l›k Giderleri”
kapat›lmaktad›r.

Banka, 1 Kas›m 2006 tarih ve 26333 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan ve 23 Ocak 2009 tarih ve 27119 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan yönetmelik ile de¤ifliklik yap›lan “Bankalarca Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar ‹çin
Ayr›lacak Karfl›l›klara ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik”i dikkate alarak genel karfl›l›k ay›rmaktad›r.

ii) Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar:
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klarda de¤er düflüklü¤ü zarar› meydana geldi¤ine iliflkin tarafs›z bir göstergenin
bulunmas› durumunda ilgili zarar›n tutar›, gelecekteki tahmini nakit ak›fllar›n›n finansal varl›¤›n orijinal kâr pay› oran› üzerinden
iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de¤eri ile defter de¤eri aras›ndaki fark olarak ölçülür; de¤er düflüklü¤ü için karfl›l›k ayr›l›r ve
ayr›lan karfl›l›k gider hesaplar› ile iliflkilendirilir.

iii) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar:
Gerçe¤e uygun de¤erinde meydana gelen azalmalar do¤rudan özkaynakta muhasebelefltirilen sat›lmaya haz›r bir finansal varl›¤›n
de¤erinin düfltü¤üne iliflkin tarafs›z göstergelerin bulunmas› durumunda, ilgili finansal varl›k için do¤rudan özkaynakta
muhasebelefltirilmifl bulunan toplam zarar, özkaynaktan ç›kar›larak kâr veya zararda muhasebelefltirilir.

Sat›lmaya haz›r olarak s›n›fland›r›lm›fl özkayna¤a dayal› finansal araçlara yap›lan yat›r›mlarla ilgili olarak kâr veya zararda
muhasebelefltirilmifl bulunan de¤er düflüklü¤ü zararlar›, kâr veya zarar arac›l›¤›yla iptal edilmez. Gerçe¤e uygun de¤erinin güvenilir
bir biçimde tespit edilememesi nedeniyle gerçe¤e uygun de¤erinden gösterilemeyen borsaya kay›tl› olmayan özkayna¤a dayal›
finansal araçlara iliflkin de¤er düflüklü¤ü zarar›n›n olufltu¤una yönelik tarafs›z bir göstergenin bulunmas› durumunda, ilgili de¤er
düflüklü¤ü zarar›n›n tutar›, gelecekte beklenen nakit ak›fllar›n›n benzer bir finansal varl›k için geçerli olan cari piyasa getiri oran›na
göre iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de¤eri ile varl›¤›n defter de¤eri aras›ndaki fark olarak ölçülür. Bu tür de¤er düflüklü¤ü
zararlar› iptal edilmez.

VIII. Finansal araçlar›n netlefltirilmesine iliflkin aç›klamalar
Finansal varl›klar ve borçlar, Banka’n›n netlefltirmeye yönelik yasal bir hakka ve yapt›r›m gücüne sahip olmas› ve ilgili finansal aktif
ve pasifi net tutarlar› üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olmas›, veya ilgili finansal varl›¤› ve borcu eflzamanl› olarak
sonuçland›rma hakk›na sahip olmas› durumlar›nda bilançoda net tutarlar› üzerinden gösterilir.
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IX. Sat›fl ve geri al›fl anlaflmalar› ve menkul de¤erlerin ödünç verilmesi ifllemlerine iliflkin aç›klamalar
Tekrar geri al›mlar› öngören anlaflmalar çerçevesinde sat›lan menkul de¤erler (“repo”) karfl›l›¤›nda Banka’n›n sa¤lad›¤› fonlar yasal
kay›tlarda “332 Repo ‹fllemlerinden Sa¤lanan Fonlar-TP” ve “333 Repo ‹fllemlerinden Sa¤lanan Fonlar-YP” hesaplar›nda
izlenmektedir. 

Banka’n›n repo ifllemleri k›sa vadeli olup devlet tahvili ve hazine bonolar›ndan oluflmaktad›r. Repoya konu menkul k›ymetler,
finansal araçlar›n s›n›fland›r›lmas›na paralel olarak, gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr zarara yans›t›lan, sat›lmaya haz›r veya vadeye
kadar elde tutulacak finansal varl›k olarak s›n›fland›r›l›r. Repo konusu menkul de¤erlere ait gelirler menkul k›ymetlerden al›nan faiz
gelirleri içerisinde, repo anlaflmalar› çerçevesinde ödenen giderler ise para piyasas› ifllemlerine verilen faiz giderleri hesaplar›nda
muhasebelefltirilmektedir.

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, Banka’n›n ters repo ifllemi bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2007 - Yoktur).

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, Banka’n›n ödünce konu edilmifl menkul de¤erleri bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2007 - Yoktur).

X. Sat›fl amaçl› duran varl›klar ve durdurulan faaliyetlere iliflkin aç›klamalar
5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu’nun 57’inci maddesi gere¤i “Bankalar 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu kapsam›nda gayrimenkul
ve emtiay› esas alan sözleflmeler ile kurulca uygun görülecek k›ymetli madenlerin al›m ve sat›m› hariç olmak üzere ticaret amac›yla
gayrimenkul ve emtian›n al›m ve sat›m› ile u¤raflamaz, ipotekli konut finansman› kuruluflu ve gayrimenkul yat›r›m ortakl›klar› hariç
olmak üzere ana faaliyet konusu gayrimenkul ticareti olan ortakl›klara kat›lamazlar. Alacaklardan dolay› edinilmek zorunda kal›nan
emtia ve gayrimenkullerinin elden ç›kar›lmas›na iliflkin usul ve esaslar kurul taraf›ndan belirlenir.”

Bankalar›n alacaklar›ndan dolay› edindikleri varl›klar›n elden ç›kar›lmas› ile muhasebelefltirme ve de¤erlemesine iliflkin esaslar 1
Kas›m 2006 tarih 26333 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Bankalar›n K›ymetli Maden Al›m Sat›m›na ve Alacaklar›ndan Dolay›
Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Ç›kar›lmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik” ile düzenlenmifltir. 

Sat›fl amaçl› elde tutulan olarak s›n›fland›r›lma kriterlerini sa¤layan varl›klar; defter de¤erleri ile sat›fl için katlan›lacak maliyetler
düflülmüfl gerçe¤e uygun de¤erlerinden düflük olan› ile ölçülür ve söz konusu varl›klar üzerinden amortisman ay›rma ifllemi
durdurulur ve bu varl›klar bilançoda ayr› olarak sunulur. Bir varl›¤›n sat›fl amaçl› elde tutulan bir varl›k olabilmesi için; ilgili varl›¤›n
(veya elden ç›kar›lacak varl›k grubunun) bu tür varl›klar›n (veya elden ç›kar›lacak varl›k grubunun) sat›fl›nda s›kça rastlanan ve
al›fl›lm›fl koflullar çerçevesinde derhal sat›labilecek durumda olmas› ve sat›fl olas›l›¤›n›n yüksek olmas› gerekir. Sat›fl olas›l›¤›n›n
yüksek olmas› için; uygun bir yönetim kademesi taraf›ndan, varl›¤›n (veya elden ç›kar›lacak varl›k grubunun) sat›fl›na iliflkin bir plan
yap›lm›fl ve al›c›lar›n tespiti ile plan›n tamamlanmas›na yönelik aktif bir program bafllat›lm›fl olmal›d›r. Ayr›ca, varl›k (veya elden
ç›kar›lacak varl›k grubu) gerçe¤e uygun de¤eriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlan›yor olmal›d›r. Ayr›ca sat›fl›n,
s›n›fland›r›lma tarihinden itibaren bir y›l içerisinde tamamlanm›fl bir sat›fl olarak muhasebelefltirilmesinin beklenmesi ve plan›
tamamlamak için gerekli ifllemlerin, planda önemli de¤ifliklikler yap›lmas› veya plan›n iptal edilmesi ihtimalinin düflük oldu¤unu
göstermesi gerekir. Çeflitli olay veya koflullar sat›fl iflleminin tamamlanma süresini bir y›ldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu
gecikmenin, iflletmenin kontrolü d›fl›ndaki olaylar veya koflullar nedeniyle gerçekleflmifl ve iflletmenin ilgili varl›¤›n (veya elden
ç›kar›lacak varl›k grubunu) sat›fl›na yönelik sat›fl plan›n›n devam etmekte oldu¤una dair yeterli kan›t bulunmas› durumunda söz
konusu varl›klar sat›fl amaçl› elde tutulan varl›k olarak s›n›fland›r›lmaya devam edilir. Sat›fl ifllemini tamamlamak için gerekli olan
sürenin uzamas›, ilgili varl›¤›n (veya elden ç›kar›lacak varl›k grubunun) sat›fl amaçl› elde tutulan varl›k olarak s›n›fland›r›lmas›n›
engellemez.

Banka’n›n aktifinde alacaklar›ndan dolay› edindi¤i duran varl›klar bulunmakla beraber, bankac›l›k mevzuat›nda yer alan
düzenlemeler gere¤i edinildikleri tarihten itibaren 1 y›l süre içerisinde elden ç›kar›lamam›fl olmalar› veya bu süre içinde elden
ç›kar›lacaklar›na iliflkin somut bir plan›n olmamas› nedeniyle söz konusu varl›klar amortismana tabi tutulmakta ve sat›fl amaçl›
duran varl›klar yerine maddi duran varl›klar içerisinde s›n›fland›r›lmaktad›r.

Ancak Banka’n›n, alacaklar›ndan dolay› elde etti¤i gayrimenkuller, vadeli sat›fl sözleflmesi akdedilmesine ba¤l› olarak mali tablolarda
sat›fl amaçl› elde tutulan duran varl›k sat›r›nda gösterilmifltir.

Durdurulan bir faaliyet, bir bankan›n elden ç›kar›lacak veya sat›fl amac›yla elde tutulan olarak s›n›fland›r›lan bir bölümüdür.
Durdurulan faaliyetlere iliflkin sonuçlar gelir tablosunda ayr› olarak sunulur. 

XI. fierefiye ve di¤er maddi olmayan duran varl›klara iliflkin aç›klamalar
Maddi olmayan duran varl›klar, 31 Aral›k 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmifl maliyet tutarlar›ndan birikmifl itfa paylar›
ve varsa de¤er azal›fl karfl›l›¤› düflüldükten sonraki de¤erleri ile izlenmekte olup, itfa pay›, do¤rusal itfa yöntemi kullan›larak
ayr›lmaktad›r. Maddi olmayan duran varl›klar temel olarak haklardan oluflmakta ve 1 ila 14 y›lda itfa edilmektedir. Amortisman
yöntemi ve dönemi her y›l›n sonunda periyodik olarak gözden geçirilir. 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle Banka’n›n
flerefiyesi bulunmamaktad›r.
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XII. Maddi duran varl›klara iliflkin aç›klamalar 
Maddi duran varl›klar 31 Aral›k 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmifl elde etme tutarlar› ve varl›¤›n kullan›labilir hale
getirilmesi için gerekli di¤er do¤rudan giderlerin ilavesi sureti ile bulunmufl maliyet bedeli ile izlenmektedir. Maddi duran varl›klar
kayda al›nmalar›n› izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmifl amortismanlar›n ve varsa birikmifl de¤er azal›fllar›n›n
düflülmesinden sonra kalan tutarlar üzerinden de¤erlenmifltir. ‹htiyatl›l›k ve önemlilik ilkeleri kapsam›nda maddi duran varl›klar›n 31
Aral›k 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmifl de¤erlerinin cari de¤erlerinin üzerinde olmas› durumlar›nda, aflan tutarlar
kadar de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar› ayr›lmakta ve tespit edilen tutarlar mali tablolara yans›t›lmaktad›r. 

Sabit k›ymetler, normal amortisman yöntemi uygulanmak suretiyle amortismana tabi tutulmakta olup, kullan›lan amortisman
oranlar› ilgili aktiflerin ekonomik ömürlerine karfl›l›k gelen oranlara yaklafl›k olup afla¤›da belirtildi¤i gibidir: 

Gayrimenkuller %2
Menkuller, finansal kiralama ile edinilen menkuller %2-%33 

Bilanço tarihi itibariyle aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varl›klara iliflkin olarak, bir tam y›l için öngörülen
amortisman tutar›n›n, varl›¤›n aktifte kal›fl süresiyle orant›lanmas› suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayr›lmaktad›r.

Maddi duran varl›klar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazanç veya kay›plar ilgili dönemin kâr /zarar hesaplar›na aktar›lmaktad›r.

Maddi duran varl›klara yap›lan normal bak›m ve onar›m harcamalar› gider olarak muhasebelefltirilmektedir. 

Maddi duran varl›klar üzerinde rehin, ipotek veya tedbir bulunmamaktad›r.

Maddi duran varl›klarla ilgili al›m taahhüdü bulunmamaktad›r.

XIII. Kiralama ifllemlerine iliflkin aç›klamalar 

Kirac› olarak yap›lan ifllemler
Finansal kiralama yoluyla edinilen aktifler, rayiç bedelleri veya kira ödemelerinin iskonto edilmifl de¤erlerinin, düflük olan› üzerinden
aktiflefltirilmekte, kira bedelleri toplam› pasifte yükümlülük olarak kaydedilirken içerdikleri faiz tutarlar› ertelenmifl faiz tutar› olarak
muhasebelefltirilmektedir. Kiralama konusu varl›klar maddi duran varl›klar hesab›n›n alt›nda izlenmekte ve normal amortisman
yöntemine göre amortismana tabi tutulmakta olup, amortisman oran› tahmini ekonomik ömrü do¤rultusunda tespit edilmektedir. 

Banka, baz› flube binalar› ve ATM makineleri için faaliyet kiralamas› yapmaktad›r. Banka’n›n tüm faaliyet kiralamas› sözleflmeleri
peflin kira ödemesini öngörmekte olup, finansal tablolarda faaliyet kiralamas› ile ilgili yükümlülük bulunmamaktad›r.

Banka’n›n “kiralayan” konumunda bulundu¤u finansal kiralama ifllemleri yoktur.

XIV. Karfl›l›klar ve koflullu yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar 
Karfl›l›klar ve koflullu yükümlülükler “Karfl›l›klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl›klara ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard› (“TMS
37”)”na uygun olarak muhasebelefltirilmektedir. 

Karfl›l›klar bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmiflten kaynaklanan yasal veya yap›sal bir yükümlülü¤ün bulunmas›,
yükümlülü¤ü yerine getirmek için ekonomik fayda sa¤layan kaynaklar›n ç›k›fl›n›n muhtemel olmas› ve yükümlülü¤ün tutar›
konusunda güvenilir bir tahminin yap›labildi¤i durumlarda muhasebelefltirilmektedir.

Geçmifl dönemlerdeki olaylar›n bir sonucu olarak ortaya ç›kan yükümlülükler için bu yükümlülüklerin ortaya ç›kt›¤› dönemde,
gerçekleflme olas›l›¤›n›n yüksek olmas› durumunda ve tutar› güvenilir olarak tahmin edilebiliyorsa, karfl›l›k ayr›lmaktad›r.

XV. Çal›flanlar›n haklar›na iliflkin yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar 

a) Tan›mlanm›fl fayda planlar›:
Banka, mevcut ifl kanunu gere¤ince, en az bir y›l hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iflten ayr›lan veya istifa ve kötü
davran›fl d›fl›ndaki nedenlerle ifline son verilen personele belirli miktarda k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür. 

Banka, iliflikteki finansal tablolarda yer alan k›dem tazminat› karfl›l›¤›n› “Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalara ‹liflkin Türkiye Muhasebe
Standard› (“TMS 19”)” hükümleri uyar›nca “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve Banka’n›n personel hizmet süresini tamamlama ve
k›dem tazminat›na hak kazanma konular›nda geçmifl y›llarda kazand›¤› deneyimlerini baz alarak hesaplam›fl ve bilanço tarihinde
devlet tahvilleri kazanç oran› ile iskonto etmifltir.

Banka çal›flanlar›n›n üyesi bulunduklar› vak›f, sand›k ve benzeri kurulufllar yoktur.
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b) Tan›mlanm›fl katk› planlar›:
Banka, çal›flanlar› ad›na Sosyal Sigortalar Kurumu’na (SSK) yasa ile belirlenmifl tutarlarda katk› pay› ödemek zorundad›r. Banka’n›n
ödemekte oldu¤u katk› pay› d›fl›nda, çal›flanlar›na veya SSK’ ya yapmak zorunda oldu¤u baflka bir ödeme mecburiyeti yoktur. Bu
primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yans›t›lmaktad›r.

c) Çal›flanlara sa¤lanan k›sa vadeli faydalar:
TMS 19 kapsam›nda “Çal›flanlara k›sa vadeli faydalar” olarak tan›mlanan izin tazminatlar›ndan do¤an yükümlülükler hak
kazan›ld›klar› dönemlerde tahakkuk edilir ve iskonto edilmez. 

XVI. Vergi uygulamalar›na iliflkin aç›klamalar 

Cari vergi 
Banka, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuat› ve uygulamalar›na tabidir.

Türkiye’de, 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oran› %20’ye düflürülmüfltür. Kurumlar vergisi, ilgili oldu¤u
hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ay›n yirmi beflinci günü akflam›na kadar beyan edilmekte ve ilgili ay›n sonuna kadar
tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuat› uyar›nca üçer ayl›k dönemler itibariyle oluflan kazançlar üzerinden %20 oran›nda geçici
vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu flekilde ödenen tutarlar y›ll›k kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönemin kurumlar vergisi
matrah›ndan indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kay›tlar› vergi dairesince befl y›l içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesaplar›
kontrol edilmektedir. 

Ödenecek cari vergi tutarlar›, peflin ödenen vergi tutarlar›yla iliflkili oldu¤undan netlefltirilmektedir. 

Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü /aktifi
Banka, finansal tablolara yans›t›ld›klar› dönemlerden sonraki dönemlerde vergiye tabi tutulan gelir ve gider kalemlerinden
kaynaklanan zamanlama farklar› üzerinden ertelenmifl vergi aktifi ve yükümlülü¤ü hesaplamakta ve kay›tlar›na yans›tmaktad›r. 

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle “Gelir Vergilerine ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard› (“TMS 12”)” hükümlerince
ve BDDK’n›n 8 Aral›k 2004 tarihli BDDK.DZM.2/13/1-a-3 no’lu genelgesinde belirtilen de¤ifliklikler uyar›nca Banka, vergi mevzuat›na
göre, sonraki dönemlerde indirilebilecek mali kâr elde edilmesi mümkün görüldü¤ü müddetçe, genel kredi karfl›l›klar› d›fl›nda kalan
indirilebilir geçici farklar üzerinden ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü hesaplam›flt›r. Ertelenmifl vergi aktif ve yükümlülükleri
netlefltirilmek suretiyle finansal tablolara yans›t›lm›flt›r. Netlefltirme sonucunda oluflan net ertelenmifl vergi aktifi bilançoda
ertelenmifl vergi varl›¤›, net ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü ise ertelenmifl vergi borcu olarak gösterilmektedir. 

Ertelenen vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenen vergi varl›¤›n›n bir k›sm›n›n veya
tamam›n›n sa¤layaca¤› faydan›n elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmad›¤› ölçüde, ertelenen
vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri azalt›l›r. 

Ertelenmifl vergi, varl›klar›n oluflturuldu¤u veya yükümlülüklerin yerine getirildi¤i dönemde geçerli olan vergi oranlar› üzerinden
hesaplan›r ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. 

Do¤rudan özsermaye ile iliflkilendirilen varl›klarla ilgili ise vergi etkileri do¤rudan özsermaye hesap grubuyla iliflkilendirilir. 

XVII. Borçlanmalara iliflkin ilave aç›klamalar 
Banka, borçlanmalar›n› “Finansal Araçlar›n Muhasebelefltirilmesi Standard› (“TMS 39”)”nda belirtildi¤i flekilde
muhasebelefltirmektedir.

Banka taraf›ndan hisse senedine dönüfltürülebilir tahvil ihraç edilmemifltir.

Banka’n›n kendisinin ihraç etti¤i borçlanmay› temsil eden araçlar› bulunmamaktad›r.

XVIII. Hisse senetleri ve ihrac›na iliflkin aç›klamalar
Birinci bölüm II. Madde’de belirtilen sermaye art›fllar›na ifltirak eden hissedarlara art›r›lan sermaye tutar› kadar hisse senedi
ilmuhabiri düzenlenerek verilmifltir.

XIX. Aval ve kabullere iliflkin aç›klamalar
Banka, aval ve kabullerini, müflterilerin ödemeleri ile eflzamanl› olarak gerçeklefltirmekte olup, bilanço d›fl› yükümlülükleri içerisinde
göstermektedir. 
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XX. Devlet teflviklerine iliflkin aç›klamalar
Banka’n›n bilanço tarihleri itibariyle yararlanm›fl oldu¤u devlet teflvikleri bulunmamaktad›r.

XXI. Raporlaman›n bölümlemeye göre yap›lmas›na iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Banka a¤›rl›kl› olarak kurumsal bankac›l›k ve bireysel bankac›l›k alan›nda faaliyet göstermektedir. Kurumsal bankac›l›k faaliyetleri
kapsam›nda, müflterilere nakit yönetimi hizmetlerini de içeren özel bankac›l›k faaliyetleri sunulmaktad›r. Bireysel bankac›l›k
alan›ndaki faaliyetlerde, müflterilere banka ve kredi kart›, bireysel kredi kulland›r›m› ve internet bankac›l›¤› hizmetleri sunulmaktad›r.
Hazine ifllemleri kapsam›nda spot TP, döviz al›m/sat›m ifllemleri, türev ifllemler ile hazine bonosu/devlet tahvili al›m/sat›m ifllemleri
yap›lmaktad›r. 

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle faaliyet bölümlerine iliflkin bilgiler afla¤›da sunulmufltur:

Cari dönem Kurumsal Bireysel Di¤er Toplam

Net faiz gelirleri 268,461 271,820 271,695 811,976
Net ücret ve komisyon gelirleri ve di¤er faaliyet gelirleri 71,120 108,120 42,391 221,631
Ticari kâr /zarar 7,833 3,412 (133,725) (122,480)
Temettü gelirleri - - 3,994 3,994
Kredi ve di¤er alacaklar de¤er düflüfl karfl›l›¤› (54,635) (33,321) (45,747) (133,703)
Bölüm sonuçlar› 292,779 350,031 138,608 781,418
Di¤er faaliyet giderleri (*) (596,026)
Vergi öncesi kâr 185,392
Vergi karfl›l›¤› (*) (45,339)

Net dönem kâr› 140,053

Önceki dönem Kurumsal Bireysel Di¤er Toplam

Net faiz gelirleri 189,313 335,285 87,887 612,485
Net ücret ve komisyon gelirleri ve di¤er faaliyet gelirleri 54,825 109,881 35,482 200,188
Ticari kâr /zarar 7,391 1,932 (111,042) (101,719)
Temettü gelirleri - - 1,884 1,884
Kredi ve di¤er alacaklar de¤er düflüfl karfl›l›¤› (26,680) (19,769) (6,465) (52,914)
Bölüm sonuçlar› 224,849 427,329 7,746 659,924
Di¤er faaliyet giderleri (*) (486,929)
Vergi öncesi kâr 172,995
Vergi karfl›l›¤› (*) (37,713)

Net dönem kâr› 135,282

(*) Di¤er faaliyet giderleri ve vergi karfl›l›¤› bölümler aras›nda da¤›t›lamad›¤›ndan toplam sütununda gösterilmifltir.

Cari dönem Kurumsal Bireysel Di¤er Toplam

Varl›klar 6,727,990 3,965,876 5,809,208 16,503,074
Yükümlülükler 3,301,717 6,723,096 4,868,085 14,892,898
Özkaynaklar - - 1,610,176 1,610,176

Önceki dönem Kurumsal Bireysel Di¤er Toplam

Varl›klar 4,764,339 3,744,018 4,033,007 12,541,364
Yükümlülükler 2,463,959 6,244,361 2,558,200 11,266,520
Özkaynaklar - - 1,274,844 1,274,844

XXII. Di¤er hususlara iliflkin aç›klamalar
Yukar›da belirtilen muhasebe politikalar› d›fl›nda belirtilmesi gereken di¤er hususlar bulunmamaktad›r.
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Dördüncü bölüm

Mali bünyeye iliflkin bilgiler

I. Sermaye yeterlili¤i standart oran›na iliflkin aç›klamalar
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle sermaye yeterlili¤i standart oran› %13.76 olarak gerçekleflmifltir. Sermaye yeterlili¤i standart oran›n›n
hesaplanmas› ile ilgili olarak, risk a¤›rl›kl› varl›klar, yükümlülükler, gayri nakdi krediler; rasyoda belirtilen teminat gruplar›na göre
s›n›fland›r›larak ilgili risk grubunda de¤erlendirilmektedir.

Risk a¤›rl›klar›

Banka

%0 %10 %20 %50 %100 %150 %200

Kredi riskine esas tutar

Bilanço kalemleri (net) 1,442,349 - 718,040 3,107,633 8,027,709 8,275 47
Nakit de¤erler 154,476 - - - - - -
Vadesi gelmifl menkul de¤erler - - - - - - -
T. C. Merkez Bankas› 637,872 - - - - - -
Yurt içi, yurt d›fl› bankalar, yurt d›fl› 
merkez ve flubeler - - 630,889 - 6,548 - -
Para piyasalar›ndan alacaklar - - - - - - -
Ters repo ifllemlerinden alacaklar - - - - - - -
Zorunlu karfl›l›klar 378,638 - - - - - -
Krediler 152,715 - 16,672 3,107,633 7,236,059 8,275 47
Tasfiye olunacak alacaklar (net) - - - - 175,465 - -
Kiralama ifllemlerinden alacaklar - - - - - - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar (*) - - - - - - -
Vadeye kadar elde tutulan yat›r›mlar 49,335 - - - 538 - -
Aktiflerin vadeli sat›fl›ndan alacaklar - - - - 651 - -
Muhtelif alacaklar - - - - 16,739 - -
Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar› 18,413 - 275 - 349,848 - -
‹fltirak, ba¤l› ortak. Ve birlikte kontrol 
edilen ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) (net) - - - - 32,642 - -
Maddi duran varl›klar - - - - 201,520 - -
Di¤er aktifler 50,900 - 70,204 - 7,699 - -

Naz›m kalemler 57,697 - 245,631 247,814 2,280,007 - -
Gayrinakdi krediler ve taahhütler 57,697 - 54,581 247,814 2,276,988 - -
Türev finansal araçlar - - 191,050 - 3,019 - -

Risk a¤›rl›¤› verilmemifl hesaplar - - - - - - -
Toplam risk a¤›rl›kl› varl›klar 1,500,046 - 963,671 3,355,447 10,307,716 8,275 47

Kredi riskine esas tutar - - 192,734 1,677,723 10,307,716 12,413 94

Sermaye yeterlili¤i standart oran›na iliflkin özet bilgi

Banka

Cari dönem Önceki dönem

Kredi riskine esas tutar (KRET) 12,190,680 8,648,337
Piyasa riskine esas tutar (PRET) 190,925 404,600
Operasyonel riske esas tutar (ORET) (**) 1,172,407 1,058,444
Özkaynak 1,864,935 1,289,709
Özkaynak/(KRET+PRET+ORET)*100 13.76 12.76

(*) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n banka bilançosundaki toplam menkul k›ymetler içerisindeki pay› yüzde 10’un üzerinde oldu¤u
için ilgili yönetmelik gere¤i sözkonusu tutar piyasa riski hesaplamas›nda dikkate al›nm›flt›r.
(**) Operasyonel risk temel gösterge yöntemi’ne göre hesaplanm›flt›r. 

ING BANK FAAL‹YET RAPORU 2008 62



ING Bank A.fi. (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

Özkaynak kalemlerine iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Ana sermaye

Ödenmifl sermaye 1,324,098 1,074,098
Nominal sermaye 1,324,098 1,074,098
Sermaye taahhütleri (-) - -

Ödenmifl sermaye enflasyon düzeltme fark› - -
Hisse senedi ihraç primleri - -
Hisse senedi iptal kârlar› - -
Yasal yedekler 38,135 31,371

I. Tertip kanuni yedek akçe (TTK 466/1) 38,135 31,371
II. Tertip kanuni yedek akçe (TTK 466/2) - -
Özel kanunlar gere¤i ayr›lan yedek akçe - -

Statü yedekleri - -
Ola¤anüstü yedekler 159,664 31,146

Genel kurul karar› uyar›nca ayr›lan yedek akçe - -
Da¤›t›lmam›fl kârlar 159,338 38,784
Birikmifl zararlar - -
Yabanc› para sermaye kur fark› (**) 326 (7,638)

Yasal yedek, statü yedekleri ve ola¤anüstü yedeklerin enflasyona göre düzeltme fark› - -
Kâr 140,053 135,282

Net dönem kâr› 140,053 135,282
Geçmifl y›llar kâr› - -

Muhtemel riskler için a. Serb. Karfl›l›klar›n ana sermayenin %25’ine kadar olan k›sm› 7,773 1,500
‹fltirak ve ba¤l› ortakl›k hisseleri ile gayrim. Sat›fl kazançlar› - -
Birincil sermaye benzeri borçlar›n ana sermayenin %15’ine kadar olan k›sm› - -
Zarar (-) (yedek akçelerle karfl›lanamayan k›s›m) - -

Net dönem zarar› - -
Geçmifl y›llar zarar› - -

Özel maliyet bedelleri (-)(*) - (16,371)
Peflin ödenmifl giderler (-)(*) (41,747) (8,691)
Maddi olmayan duran varl›klar (-)(*) (18,181) (18,872)
Ana sermayenin %10’unu aflan ertelenmifl vergi varl›¤› tutar› (-)(*) - -
Kanunun 56 nc› mad. Üçüncü f›kras›ndaki afl›m tutar› (-) - -
Ana sermaye toplam› 1,669,723 1,273,397

Katk› sermaye

Genel karfl›l›klar 87,487 58,923
Menkuller yeniden de¤erleme de¤er art›fl› tutar›n›n %45’i - -
Gayrimenkuller yeniden de¤. De¤er art›fl› tutar›n›n %45’i - -
‹fltirakler, ba¤l› ortakl›klar ve birlikte kontrol edilen ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) bedelsiz hisseleri - -
Birincil sermaye benzeri borçlar›n ana sermaye hesaplamas›nda dikkate al›nmayan k›sm› - -
‹kincil sermaye benzeri borçlar (***) 164,540 -
Menkul de¤erler de¤er art›fl fonu tutar›n›n %45’i 3,113 1,323

‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klardan - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan 3,113 1,323

Sermaye yedeklerinin, kâr yedeklerinin ve geçmifl y›llar k/z’›n›n enflasyona göre 
düzeltme farklar› (Yasal yedek, 
Statü yedekleri ve Ola¤anüstü yedeklerin enflasyona göre düzeltme fark› hariç) - -
Katk› sermaye toplam› 255,140 60,246

Üçüncü kuflak sermaye - -

Sermaye 1,924,863 1,333,643
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Cari dönem Önceki dönem

Sermayeden indirilen de¤erler (*) (59,928) (43,934)

Sermayesinin yüzde on ve daha fazlas›na sahip olunan bankalar ile finansal 
kurulufllardan (yurt içi, yurt d›fl›) 
konsolide edilmeyenlerdeki ortakl›k paylar› - -
Sermayesinin yüzde onundan az›na sahip olunan bankalar ile finansal kurulufllardaki 
(yurt içi, yurt d›fl›) bankan›n 
ana sermaye ve katk› sermaye toplam›n›n yüzde on ve daha fazlas›n› aflan tutardaki 
ortakl›k paylar› toplam› - -
Bankalara, finansal kurulufllara (yurt içi, yurt d›fl›) veya nitelikli pay sahiplerine 
kulland›r›lan ikincil sermaye benzeri borç 
niteli¤ini haiz krediler ile bunlardan sat›n al›nan birincil veya ikincil sermaye benzeri
borç niteli¤ini haiz borçlanma araçlar›
Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine ayk›r› olarak kulland›r›lan krediler
Bankalar›n, gayrimenkullerinin net defter de¤erleri toplam›n›n özkaynaklar›n›n yüzde 
ellisini aflan k›sm› ‹le alacaklar›ndan dolay› edinmek zorunda kald›klar› ve kanunun 57 nci 
maddesi uyar›nca elden ç›kar›lmas› gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden
itibaren befl y›l geçmesine ra¤men elden ç›kar›lamayanlar›n net defter de¤erleri - -
Di¤er - -
Toplam özkaynak 1,864,935 1,289,709

(*) Bankalar›n özkaynaklar›na iliflkin yönetmelik’in 1.Geçici Maddesine göre 1/1/2009 tarihine kadar sermayeden indirilen de¤er
olarak dikkate al›nacakt›r.
(**) Yabanc› para sermaye kur fark› sat›r›nda bulunan cari döneme iliflkin 326 TL’lik tutar yurt d›fl› ifltirakin de¤erleme farklar›ndan
oluflmaktad›r. Önceki döneme iliflkin (7,638) TL’lik tutar ise yurt d›fl› flube gelir tablosunun kur fark›ndan ve yurt d›fl› ifltirakin
de¤erleme fark›ndan oluflmaktad›r.
(***) Banka’n›n ana hissedar› ING Bank N.V.’ den al›nan 100 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki sermaye avans› 10 Kas›m 2008 tarih ve
35/3 say›l› yönetim kurulu karar› sonras› Türk Liras›’na dönüfltürülmüfl olup, 164,540 TL olarak finansal tablolarda di¤er yabanc›
kaynaklar sat›r›nda yer almaktad›r. Kurum’un 16 Ekim 2008 tarih ve BDDK UY1.39-1-13978 say›l› yaz›s› ile sermaye art›r›m süreci
tamamlan›ncaya kadar söz konusu tutar›n sermaye yeterlili¤i standart oran› hesaplamas›nda ikincil sermaye benzeri borç olarak
dikkate al›nabilece¤i bildirilmifltir.

II. Kredi riskine iliflkin aç›klamalar 
Banka kredi risk yönetimi stratejisi yasal limitlere uyumlu olarak belirlenmifl tahsis limitleri, muhafazakar tahsis yap›s›, standartlara
uygun kapsaml› dokümantasyon yap›s› ve güçlü izleme ve takip sistemlerinin bütününden oluflmaktad›r. Risk yönetimi stratejisi ayn›
zamanda sektörel, co¤rafi ve müflteri düzeyinde portföy çeflitlendirmesini içermekte düzenli kredi de¤erlendirmeleri ve ayl›k bazda
üst düzey yönetim taraf›ndan yap›lan gözden geçirmeler ile büyük montanl› krediler ve kredi kalitesinde kötüleflmeye sebep
olabilecek unsurlar yak›ndan takip edilmektedir. Halihaz›rda, üretilen raporlarda kredilerin sektörlere göre da¤›l›m› ayl›k olarak
raporlanmakta, ekonomik konjonktürün gerektirdi¤i s›n›rlamalara gidilebilmektedir. Ancak co¤rafi bir s›n›rlama uygulanmamaktad›r.

Hazine amaçl› yap›lan ifllemler için limitler belirlenmifltir. Söz konusu limitlere iliflkin düzenli olarak izleme ve kontroller
yap›lmaktad›r. 

Kredi Tahsis Bölümünce kredi müflterilerinin kredi de¤erlili¤i izlenmekte ve 6-12 ayda bir düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
Ayr›ca her kredili firma için üçer ayl›k dönemler itibariyle bilanço ve gelir tablolar› temin edilip incelenmektedir. Borçlular›n kredi
de¤erlilikleri düzenli aral›klarla “Bankalarca Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayr›lan
Karfl›l›klara ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik”e uygun flekilde izlenmektedir. Hesap durum belgeleri ilgili mevzuatta
öngörüldü¤ü flekilde al›nmaktad›r. Kredi limitleri Yönetim Kurulu, Banka Kredi Komitesi ve ilgili kredi bölümleri taraf›ndan
belirlenmektedir. Banka, kulland›rd›¤› kredileri ve di¤er alacaklar› için yeterli miktarda teminat almaktad›r. Al›nan teminatlar flahsi
kefalet, gayrimenkul ipote¤i, nakit blokaj›, müflteri çeklerinden oluflmaktad›r.

Banka’n›n opsiyon sözleflmesi cinsinden tutulan pozisyonlar üzerinde yönetim kurulu onayl› hedge edilmemifl net opsiyon pozisyonu
için tesis edilmifl kontrol limiti bulunmaktad›r. Bu tür araçlar için üstlenilen kredi riski piyasa hareketlerinden kaynaklanan
potansiyel riskler ile beraber yönetilmekte olup, piyasa hareketleri paralelinde teminat yap›s› kuvvetlendirilmekte, gerekti¤inde
haklar›n kullan›lmas›, edimlerin yerine getirilmesi yoluyla k›sa zamanda toplam kredi riskinin azalt›lmas› yoluna baflvurulmaktad›r.

Bankalar ile yap›lan ifllemler için de limitler belirlenmifltir. Kredi riskleri karfl› taraf›n kredi de¤erlilikleri ve limitleri çerçevesinde
yönetilmektedir.

Tazmin edilen gayrinakdi krediler, vadesi geldi¤i halde ödenmeyen kredilerle ayn› risk a¤›rl›¤›na tabi tutulmaktad›r. 
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Yenilenen ve yeniden itfa plan›na ba¤lanan kredilere iliflkin ilgili mevzuatla belirlenen izleme yöntemi d›fl›nda herhangi bir uygulama
bulunmamaktad›r. Yenileme ve yeniden itfa plan›na ba¤lanma aflamas›nda, ilgili flirketin Banka içindeki derecelendirme notunun
de¤ifltirilmesine yönelik kural olarak bir uygulama yoktur. Ancak bu kararlar (itfa plan›) al›n›rken, firman›n mali analiz
raporuna/kredi de¤erlendirmesine ba¤l› bir çal›flma yap›lm›flsa derecelendirme notu yeniden belirlenebilmektedir. Dolay›s›yla sadece
bu durumda, nottaki düflüflü izleme flans› oluflmaktad›r. Bu nitelikte firmalar›n derecelendirme notlar›na iliflkin raporlar›n›n normal
firmalardan ayr› tutulaca¤› muhakkakt›r. Di¤er yandan yenilenerek yeniden itfa plan›na ba¤lanmamakla birlikte mali
durumunda/ticari faaliyetlerinde sorun görülen firmalar, Kredi Yönetimi’ince flirket faaliyetleri ve nakit ak›fl› aç›s›ndan yak›n
izlemeye al›nmakta olup, özellikle bu ifllev için oluflturulmufl Yak›n ‹zleme ve Kanuni Takip Bölümü’ne devredilmektedir. Yak›n ‹zleme
ve Kanuni Takip Bölümü’ne devredilen tüm firmalar›n derecelendirme notlar› ise yeniden belirlenmektedir.

Banka aç›s›ndan portföy çeflitlendirmesi ve yo¤unlaflmalar›n›n takibi önem arz etmektedir. Kredi portföyü içinde vade baz›nda
yo¤unlaflmalar takip edilmektedir. Ayr›ca uzun vadeli taahhütlerin k›sa vadeye oranla daha fazla kredi riskine maruz kald›¤› ve
likiditeyi önemli ölçüde etkiledi¤i göz önüne al›narak risk ayr›flt›rmas›na gidilmektedir. Kredilerin dahili derecelendirmesi
uygulamas›nda ise firman›n kalitatif/kantitatif özellikleriyle, teminat unsurlar› dikkate al›nmakta, vade unsurunun do¤rudan bir
etkisi bulunmamaktad›r. Ancak uzun vadeli taahhütlerin tafl›d›¤› kredi riskinin önemi çerçevesinde, özellikli niteli¤e sahip, uzun
vadeli proje finansman› kredilerinin tahsis sürecinde, bu ifllevle oluflturulmufl olan Proje Finansman› Bölümü’nün çal›flmalar› esas
al›nmaktad›r.

Yurt d›fl›ndaki ifllemler çok say›daki ülkede çok say›da muhabir banka ile yap›lmaktad›r. Bankalarla yap›lacak ifllemlerde
oluflabilecek riskler için karfl› taraf limitleri belirlenmifltir.

Banka, uluslararas› bankac›l›k piyasas›nda aktif bir kat›l›mc› olarak di¤er finansal kurumlar›n finansal faaliyetleri ile birlikte
de¤erlendirildi¤inde önemli ölçüde kredi riski yo¤unlu¤una sahip de¤ildir.

Banka’n›n ilk büyük 100 nakdi kredi müflterisinden olan risklerinin toplam nakdi krediler portföyü içindeki pay› %27,87’dir.

Banka’n›n ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müflterisinden olan risklerinin toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki pay›
%60,04’tür.

Banka’n›n ilk büyük 100 kredi müflterisinden olan nakdi ve gayrinakdi risk tutar›n›n toplam bilanço içi ve bilanço d›fl› varl›klar
içindeki pay› %22,55’dir.

Banka’n›n kredilerinin de¤erlili¤ini ölçmek üzere kulland›¤› bir derecelendirme sistemi bulunmaktad›r. Ancak Banka, bilanço tarihi
itibariyle kullan›mda olan sistemin, ana orta¤› ING Bank N.V.’nin kredi derecelendirme sistemine paralellik sa¤lanmas›na yönelik
olarak yenilenmesi ve gelifltirilmesi aflamas›ndad›r. Bu sebeple kredi riski ile ilgili dipnotlarda kredilerin derecelendirilmesi ile ilgili
bilgilere yer verilmemifltir.

Banka’ca üstlenilen kredi riski için ayr›lan genel karfl›l›k tutar› 87,487 TL’dir (31 Aral›k 2007 - 58,923 TL).

Finansal tablo kalemlerinin maksimum kredi duyarl›l›klar›:

Cari dönem Önceki dönem

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarara yans›t›lan FV (net) 280,443 143,159
Bankalar 637,595 308,575
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar (net) 2,425,112 2,388,359
Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar (net) 51,982 54,360
Riskten korunma amaçl› türev finansal varl›klar 433,538 -
Krediler 11,044,083 8,510,653
Ba¤l› ortakl›klar (net) 32,642 12,642
Aktiflerin vadeli sat›fl›ndan do¤an alacaklar 651 1,370
Toplam 14,906,046 11,419,118

Garanti ve kefaletler 4,250,564 3,007,780
Cay›lamaz taahhütler (*) 2,264,488 2,099,710
Türev finansal araçlar 8,354,137 3,583,171

Toplam kredi riski duyarl›l›¤› 29,775,235 20,109,779

(*) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle bilanço d›fl› hesaplar tablosunda vadeli döviz al›m-sat›m ifllemleri içerisine dahil edilmifl olan
toplam 220,748 TL tutar›ndaki valörlü döviz al›m/sat›m ifllemleri cari dönem mali tablolar› ile uyumlu olmas› aç›s›ndan cay›lamaz
taahhütler alt›nda yer alan vadeli aktif de¤erler al›m sat›m taahhütleri içerisine s›n›fland›r›lm›flt›r.
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Kredi riskinin kullan›c›lara ve co¤rafi bölgelere göre da¤›l›m› tablosu

Kifli ve kurulufllara Bankalar ve di¤er 

kulland›r›lan mali kurulufllara 

krediler kulland›r›lan krediler Menkul de¤erler (*) Di¤er krediler (**)

Cari Önceki Cari Önceki Cari Önceki Cari Önceki

dönem dönem dönem dönem dönem dönem dönem dönem

Kullan›c›lara göre 

kredi da¤›l›m› 10,821,703 8,311,799 46,915 134,210 2,493,580 2,517,722 16,413,037 9,146,048

Özel sektör 7,070,458 4,896,594 31,301 129,648 - - 6,654,344 5,079,559
Kamu sektörü 52,986 5,592 - - 2,490,779 2,513,685 - 3,417
Bankalar - - 15,614 4,562 1,718 2,958 9,667,697 4,022,626
Bireysel müflteriler 3,698,259 3,409,613 - - - - 58,354 27,804
Sermayede pay› temsil 
eden MD - - - - 1,083 1,079 32,642 12,642

Co¤rafi bölgeler 

itibariyle bilgiler 10,821,703 8,311,799 46,915 134,210 2,493,580 2,517,722 16,413,037 9,146,048

Yurt içi 10,629,507 8,172,396 33,003 130,652 2,492,951 2,517,242 6,891,416 5,230,772
Avrupa Birli¤i ülkeleri 86,903 34,840 10,289 1,947 52 42 9,245,112 3,708,817
OECD ülkeleri (***) 19 154 - 1,136 - - 46,946 58,579
K›y› bankac›l›¤› bölgeleri - - - - - - 39,472 -
ABD, Kanada 1,664 1,409 280 280 - - 162,507 33,107
Di¤er ülkeler 103,610 103,000 3,343 195 577 438 27,584 114,773

(*) Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarara yans›t›lan, sat›lmaya haz›r ve vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erleri içermektedir.
(**) THP’de ilk üç sütunda yer alanlar d›fl›nda s›n›fland›r›lan ve 5411 say›l› Kanunun 48 inci maddesinde kredi olarak tan›mlanan
ifllemleri içermektedir.
(***) AB ülkeleri, ABD ve Kanada d›fl›ndaki OECD ülkeleri

Co¤rafi bölgeler itibariyle bilgiler

Gayrinakdi Sabit sermaye

Varl›klar Yükümlülükler krediler yat›r›mlar› Net kâr

Cari dönem
Yurt içi 15,087,991 11,215,422 4,120,784 1,031 77,351
Avrupa Birli¤i ülkeleri 1,110,438 3,538,996 62,930 - -
OECD ülkeleri (*) 3,746 3,852 8,086 52 -
K›y› bankac›l›¤› bölgeleri - 10,062 39,472 - 62,702
ABD, Kanada 152,562 75,381 4,453 - -
Di¤er ülkeler 114,612 49,185 14,839 - -
‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve birlikte kontrol edilen 
ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) - - - 32,642 -
Da¤›t›lmam›fl varl›klar/yükümlülükler (**) - - - - -

Toplam 16,469,349 14,892,898 4,250,564 33,725 140,053

Önceki dönem
Yurt içi 12,081,315 10,006,749 2,838,302 1,037 63,729
Avrupa Birli¤i ülkeleri 311,063 1,078,863 48,514 - -
OECD ülkeleri (*) 2,394 7,402 9,815 42 -
K›y› bankac›l›¤› bölgeleri 14 15,594 34 - 71,553
ABD, Kanada 16,962 34,973 2,613 - -
Di¤er ülkeler 115,895 122,939 108,502 - -
‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve birlikte kontrol edilen 
ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) - - - 12,642 -
Da¤›t›lmam›fl varl›klar/yükümlülükler (**) - - - - -

Toplam 12,527,643 11,266,520 3,007,780 13,721 135,282

(*) AB ülkeleri, ABD ve Kanada d›fl›ndaki OECD ülkeleri
(**) Tutarl› bir esasa göre bölümlere da¤›t›lamayan varl›k ve yükümlülükler
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Sektörlere göre nakdi kredi da¤›l›m tablosu

Cari dönem Önceki dönem

TP (%) YP (%) TP (%) YP (%)

Tar›m 76,758 0.87 29,631 1.47 92,136 1.31 24,134 1.70
Çiftçilik ve hayvanc›l›k 59,403 0.68 19,343 0.96 72,403 1.03 23,242 1.64
Ormanc›l›k 12,592 0.14 95 0.00 14,782 0.21 142 0.01
Bal›kç›l›k 4,763 0.05 10,193 0.51 4,951 0.07 750 0.05

Sanayi 1,944,784 21.96 1,375,347 68.32 1,389,356 19.77 807,939 57.00
Madencilik ve taflocakç›l›¤› 478,720 5.41 56,799 2.82 97,754 1.39 57,165 4.04
‹malat sanayi 1,413,016 15.95 1,020,820 50.71 1,249,643 17.78 616,896 43.52
Elektrik, gaz, su 53,048 0.60 297,728 14.79 41,959 0.60 133,878 9.44

‹nflaat 721,495 8.15 126,991 6.31 457,588 6.51 171,154 12.07
Hizmetler 2,062,937 23.29 470,346 23.36 1,545,147 21.98 412,692 29.12

Toptan ve perakende ticaret 1,144,006 12.93 110,275 5.48 834,086 11.86 117,252 8.27
Otel ve lokanta hizmetleri 108,423 1.22 173,626 8.62 57,652 0.82 119,272 8.41
Ulaflt›rma ve haberleflme 418,361 4.72 105,078 5.22 234,811 3.34 45,620 3.22
Mali kurulufllar 179,119 2.02 61,631 3.06 135,763 1.93 104,264 7.36
Gayrimenkul ve kira. hizm. 67,643 0.76 3,179 0.16 25,888 0.37 660 0.05
Serbest meslek hizmetleri 103,433 1.17 14,356 0.71 181,038 2.58 24,331 1.72
E¤itim hizmetleri 12,822 0.14 203 0.01 10,944 0.16 1,293 0.09
Sa¤l›k ve sosyal hizmetler 29,130 0.33 1,998 0.10 64,965 0.92 0 0.00

Di¤er 4,049,467 45.73 10,862 0.54 3,544,306 50.43 1,557 0.11
Toplam 8,855,441 100.00 2,013,177 100.00 7,028,533 100.00 1,417,476 100.00

III. Piyasa riskine iliflkin aç›klamalar 
Banka, finansal risk yönetimi amaçlar› çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amac›yla 1 Kas›m 2006 tarih ve 26333 say›l› Resmi
Gazete'de yay›mlanm›fl olan "Bankalar›n Sermaye Yeterlili¤inin Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik" kapsam›nda
piyasa riski yönetimi faaliyetlerini belirlemifl ve gerekli önlemleri alm›flt›r. 

Piyasa riskinden korunmak ve tafl›nan riskleri s›n›rlamak amac›yla Yönetim Kurulu taraf›ndan çeflitli limitler belirlenmifltir. Bu
kapsamda likidite ve faiz riskine iliflkin limitler tespit edilmifltir. 

Bankac›l›k faaliyetine ba¤l› olarak aktifte oluflacak de¤iflikliklerin rasyolara etkileri simule edilmektedir.

Denetim Komitesi piyasa risklerini yak›ndan izlemekte ve de¤erlendirmektedir. Risk yönetimi konusunda Yönetim Kurulu’na öneri ve
bilgilendirme çal›flmalar› yap›lmaktad›r. 

Risk yönetimi strateji ve politikalar› belirlenerek Banka genelinde duyurulmufltur. Yasal olarak, konsolide ve konsolide olmayan
bazda piyasa riskinin ölçümünde standart yöntem kullan›lmaktad›r. Standart yönteme ek olarak, içsel raporlamalarda piyasa riskine
maruz de¤er (RMD) hesaplanmakta olup ölçümleri düzenli olarak yap›lmakta ve sonuçlar› üst yönetime raporlanmaktad›r. Yap›lan
bu risk analizlerinin tamamlay›c› bir parças› olarak stres testleri ve senaryo analizleri uygulanmaktad›r.

Piyasa riskine iliflkin bilgiler

Tutar

(I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülü¤ü - standart metot 14,402
(II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülü¤ü - standart metot 112
(III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülü¤ü - standart metot 751
(IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülü¤ü - standart metot -
(V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülü¤ü - standart metot -
(VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülü¤ü - standart metot 9
(VII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülü¤ü -
(VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülü¤ü (I+II+III+IV+V+VI) 15,274
(IX) Piyasa riskine esas tutar (12.5 x VIII) ya da (12.5 x VII) 190,925
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Dönem içerisinde ay sonlar› itibariyle hesaplanan piyasa riskine iliflkin ortalama piyasa riski tablosu

Cari dönem Önceki dönem

Ortalama En yüksek En düflük Ortalama En yüksek En düflük

Faiz oran› riski 23,541 36,933 12,612 14,379 19,575 7,266
Hisse senedi riski 530 1,659 129 554 1,003 303
Kur riski 3,496 7,207 548 5,376 12,952 1,691
Emtia riski - - - - - -
Takas riski - - - - - -
Opsiyon riski 44 382 - 1 4 -

Toplam riske maruz de¤er 27,611 46,181 13,289 20,310 33,534 9,260

Di¤er fiyat riskleri
Banka'n›n hisse senedi yat›r›mlar›n›n toplam portföydeki oran› önemsiz oldu¤u için Banka hisse senedi fiyat riskine maruz
kalmamaktad›r. 

IV. Operasyonel riske iliflkin aç›klamalar
Banka’n›n operasyonel risk hesaplamas›nda “Temel Gösterge Yöntemi” kullan›lm›flt›r. Operasyonel riske esas tutar, 1 Kas›m 2006
tarih ve 26333 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan ve 10 Ekim 2007 tarih ve 26669 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan yönetmelik ile
de¤iflen “Bankalar›n Sermaye Yeterlili¤inin Ölçülmesi ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik”in 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle
yürürlü¤e giren 4 üncü bölümü “Operasyonel Riske Esas Tutar›n Hesaplanmas›” uyar›nca Banka’n›n son üç y›l›na ait 2007, 2006 ve
2005 y›l sonu brüt gelirleri kullan›lmak suretiyle hesaplanm›flt›r.

V. Kur riskine iliflkin aç›klamalar
Yabanc› para risklerine yönelik olarak aç›k pozisyon stratejisi izlenmemekte, müflteri ifllemlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir
kur riski do¤du¤unda ise karfl› pozisyon al›narak kur riski tafl›nmamaktad›r. Ancak yine de oluflabilecek kur riskleri günlük olarak
RMD yöntemiyle ve belirlenmifl limitler dahilinde takip edilmekte, ayl›k olarak ise standart yöntem kapsam›nda hesaplanarak resmi
makamlara ve Banka üst yönetimine raporlanmaktad›r. Kur riski genel piyasa riskinin bir parças› olarak, sermaye yeterlili¤i standart
oran›n›n hesaplanmas›nda da dikkate al›nmaktad›r. 

Banka, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, 1,291,118 TL'si (31 Aral›k 2007 - 1,014,275 TL aç›k pozisyon) bilanço aç›k pozisyonundan ve
1,261,398 TL'si (31 Aral›k 2007 - 1,011,494 TL kapal› pozisyon) naz›m hesap kapal› pozisyonundan oluflmak üzere 29,720 TL net
aç›k (31 Aral›k 2007 - 2,781 TL net aç›k) yabanc› para pozisyon tafl›maktad›r. 

Banka’n›n ABD Dolar›, EURO ve 100 YEN cari döviz al›fl kurunun mali tablo tarihinden geriye do¤ru son otuz günlük basit aritmetik
ortalama de¤erleri s›ras›yla; 1.5438, 2.0791 ve 1.6986’d›r.

Banka’n›n mali tablo tarihi ile bu tarihten geriye do¤ru son befl ifl günü kamuya duyurulan ABD Dolar›, EURO ve 100 YEN cari döviz
al›fl kurlar› afla¤›daki gibidir.

1 ABD Dolar› 1 EURO 100 YEN

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2008

Cari dönem Cari dönem Cari dönem

A. Banka “yabanc› para evalüasyon kuru” 1.5200 2.1246 1.6752

Bundan önceki;
24 Aral›k 2008 1.5250 2.1340 1.6852
25 Aral›k 2008 1.4950 2.0944 1.6529
26 Aral›k 2008 1.4950 2.1007 1.6492
29 Aral›k 2008 1.5150 2.1574 1.6811
30 Aral›k 2008 1.5100 2.1378 1.6722
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ING Bank A.fi. (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

Banka’n›n kur riskine iliflkin bilgiler: 

EURO USD Yen Di¤er YP Toplam

Cari dönem (**)

Varl›klar

Nakit de¤erler (kasa, efektif deposu, yoldaki 
paralar, sat›n al›nan çekler) ve T.C. Merkez Bnk. 443,495 224,381 86 2,615 670,577
Bankalar 181,369 417,140 2,510 30,569 631,588
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara
yans›t›lan finansal varl›klar 16,719 44,197 - - 60,916
Para piyasalar›ndan alacaklar - - - - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 194 60,690 - - 60,884
Krediler (*) 947,637 2,193,414 16,359 5,562 3,162,972
‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve birlikte kontrol edilen
ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) - 334 - - 334
Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar - 51,405 - - 51,405
Riskten korunma amaçl› türev finansal varl›klar - - - - -
Maddi duran varl›klar - 9 - - 9
Maddi olmayan duran varl›klar - - - - -
Di¤er varl›klar 2,230 1,993 2 2 4,227

Toplam varl›klar 1,591,644 2,993,563 18,957 38,748 4,642,912

Yükümlülükler

Bankalar mevduat› 500 638 8 3,730 4,876
Döviz tevdiat hesab› 1,216,987 1,896,296 2,604 27,752 3,143,639
Para piyasalar›na borçlar - - - - -
Di¤er mali kurulufllar. sa¤l. fonlar 396,175 2,287,682 - 3,923 2,687,780
‹hraç edilen menkul de¤erler - - - - -
Muhtelif borçlar 11,664 13,026 - 1,067 25,757
Riskten korunma amaçl› türev finansal borçlar - - - - -
Di¤er yükümlülükler 20,257 50,691 709 321 71,978

Toplam yükümlülükler 1,645,583 4,248,333 3,321 36,793 5,934,030

Net bilanço pozisyonu (53,939) (1,254,770) 15,636 1,955 (1,291,118)

Net naz›m hesap pozisyonu 50,085 1,227,620 (15,459) (848) 1,261,398

Türev finansal araçlardan alacaklar (***) 101,326 1,332,644 34,402 83,082 1,551,454
Türev finansal araçlardan borçlar (***) 51,241 105,024 49,861 83,930 290,056

Gayrinakdi krediler 1,096,995 1,580,769 18,842 148,157 2,844,763

Önceki dönem (**)

Toplam varl›klar 1,301,132 1,574,041 13,531 50,224 2,938,928
Toplam yükümlülükler 1,292,000 2,614,583 5,188 41,432 3,953,203

Net bilanço pozisyonu 9,132 (1,040,542) 8,343 8,792 (1,014,275)
Net naz›m hesap pozisyonu (7,814) 1,036,298 (8,379) (8,611) 1,011,494

Türev finansal araçlardan alacaklar (***) 99,248 1,196,950 834 9,328 1,306,360
Türev finansal araçlardan borçlar (***) 107,062 160,652 9,213 17,939 294,866

Gayrinakdi krediler 560,246 989,687 1,008 107,885 1,658,826
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ING Bank A.fi. (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

Kur riskine iliflkin tabloda:

(*) Dövize endeksli kredilerin 955,953 TL (31 Aral›k 2007 - 623,184 TL) anapara tutar› ve 193,842 TL (31 Aral›k 2007 - 9,101 TL)
reeskont tutar› krediler sat›r›nda gösterilmifltir.

(**) Yabanc› para net genel pozisyon/özkaynak standart oran›n hesaplamas› ile ilgili yönetmelik gere¤i kur riski tablosunda yer
verilmeyen yabanc› para tutarlar mali tablolardaki s›ralamaya göre aç›klanm›flt›r.

• Al›m sat›m amaçl› türev finansal varl›klar: 206,007 TL (31 Aral›k 2007 - 4,066 TL)
• Peflin ödenen giderler: 244 TL (31 Aral›k 2007 - 535 TL)
• Al›m sat›m amaçl› türev finansal borçlar: 16,668 TL (31 Aral›k 2007 - 159,198 TL)
• Özkaynaklar: (2,740) TL (31 Aral›k 2007 - (7) TL)
• Swap faiz al›m ifllemleri ve faiz al›m opsiyonlar›: 648,959 TL (31 Aral›k 2007 - 294,581 TL)
• Swap faiz sat›m ifllemleri ve faiz sat›m opsiyonlar›: 648,959 TL (31 Aral›k 2007 - 294,581 TL)

(***) Türev finansal araçlardan alacaklar/borçlar afla¤›da belirtilen tutarlarda yabanc› para valörlü döviz al›m/sat›m ifllemlerini
içermektedir.

• Valörlü döviz al›m ifllemleri: 91,008 TL (31 Aral›k 2007 - 69,484 TL)
• Valörlü döviz sat›m ifllemleri: 46,901 TL (31 Aral›k 2007 - 93,789 TL)

Kur riskine duyarl›l›k

Afla¤›daki tablo Banka’n›n USD ve EURO kurlar›ndaki %10’luk de¤iflime olan duyarl›l›¤›n› göstermektedir.

Döviz kurundaki % de¤iflim Kâr /zarar üzerindeki etki Özkaynak üzerindeki etki (*)

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

USD %10 art›fl (2,715) (424) - (2)
USD %10 azal›fl 2,715 424 - 2
EURO %10 art›fl (385) 132 - -
EURO %10 azal›fl 385 (132) - -

(*) Kâr/zarar hariç özkaynak etkisini ifade etmektedir.
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ING Bank A.fi. (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

Banka’n›n türev ifllemlerinin döviz cinsi baz›nda dökümü afla¤›daki gibidir:

Cari dönem TL USD EUR Di¤er Toplam

Riskten korunma amaçl› türev finansal araçlar

Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma 

amaçl› ifllemler (I) - - - - -

Al›m ifllemleri - - - - -
Sat›m ifllemleri - - - - -
Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› ifllemler (II) 4,076,000 - - - 4,076,000

Al›m ifllemleri 2,038,000 - - - 2,038,000
Sat›m ifllemleri 2,038,000 - - - 2,038,000
Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma 

amaçl› ifllemler (III) - - - - -

Al›m ifllemleri - - - - -
Sat›m ifllemleri - - - - -
A. Toplam riskten korunma amaçl› türev 

ifllemler (I+II+III) 4,076,000 - - - 4,076,000

Al›m sat›m amaçl› türev ifllemler

Döviz ile ilgili türev ifllemler (I) 1,251,834 1,343,364 110,073 250,164 2,955,435

Vadeli döviz al›m ifllemleri 4,122 48,387 64,145 41,451 158,105
Vadeli döviz sat›m ifllemleri 24,888 77,441 12,695 41,578 156,602
Swap para al›m ifllemleri - 1,214,496 - 444 1,214,940
Swap para sat›m ifllemleri 1,010,613 - 1,365 15,513 1,027,491
Para al›m opsiyonlar› 107,586 - 15,934 75,589 199,109
Para sat›m opsiyonlar› 104,625 3,040 15,934 75,589 199,188
Futures para al›m ifllemleri - - - - -
Futures para sat›m ifllemleri - - - - -
Faiz ile ilgili türev ifllemler (II) 24,750 876,964 420,954 - 1,322,668

Swap faiz al›m ifllemleri 12,375 438,482 207,078 - 657,935
Swap faiz sat›m ifllemleri 12,375 438,482 207,078 - 657,935
Faiz al›m opsiyonlar› - - 3,399 - 3,399
Faiz sat›m opsiyonlar› - - 3,399 - 3,399
Menkul de¤erler al›m opsiyonlar› - - - - -
Menkul de¤erler sat›m opsiyonlar› - - - - -
Futures faiz al›m ifllemleri - - - - -
Futures faiz sat›m ifllemleri - - - - -
Di¤er al›m-sat›m amaçl› türev ifllemler (III) 34 - - - 34

B. Toplam al›m sat›m amaçl› türev ifllemler (I+II+III) 1,276,618 2,220,328 531,027 250,164 4,278,137

Türev ifllemler toplam› (A+B) 5,352,618 2,220,328 531,027 250,164 8,354,137
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ING Bank A.fi. (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

Önceki dönem (*) TL USD EUR Di¤er Toplam

Riskten korunma amaçl› türev finansal araçlar

Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma amaçl› ifllemler (I) - - - - -

Al›m ifllemleri - - - - -
Sat›m ifllemleri - - - - -
Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› ifllemler (II) - - - - -

Al›m ifllemleri - - - - -
Sat›m ifllemleri - - - - -
Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› ifllemler (III) - - - - -

Al›m ifllemleri - - - - -
Sat›m ifllemleri - - - - -
A. Toplam riskten korunma amaçl› türev ifllemler (I+II+III) - - - - -

Al›m sat›m amaçl› türev ifllemler

Döviz ile ilgili türev ifllemler (I) 1,276,056 1,248,532 157,877 31,544 2,714,009

Vadeli döviz al›m ifllemleri 39,953 57,155 66,905 10,162 174,175
Vadeli döviz sat›m ifllemleri 32,131 87,748 38,997 14,551 173,427
Swap para al›m ifllemleri - 1,053,631 2,554 - 1,056,185
Swap para sat›m ifllemleri 1,199,185 2,332 5,987 6,831 1,214,335
Para al›m opsiyonlar› 735 24,752 21,717 - 47,204
Para sat›m opsiyonlar› 3,326 22,205 21,717 - 47,248
Futures para al›m ifllemleri 726 - - - 726
Futures para sat›m ifllemleri - 709 - - 709
Faiz ile ilgili türev ifllemler (II) 280,000 346,022 243,140 - 869,162

Swap faiz al›m ifllemleri 140,000 173,011 118,307 - 431,318
Swap faiz sat›m ifllemleri 140,000 173,011 118,307 - 431,318
Faiz al›m opsiyonlar› - - 3,263 - 3,263
Faiz sat›m opsiyonlar› - - 3,263 - 3,263
Menkul de¤erler al›m opsiyonlar› - - - - -
Menkul de¤erler sat›m opsiyonlar› - - - - -
Futures faiz al›m ifllemleri - - - - -
Futures faiz sat›m ifllemleri - - - - -
Di¤er al›m-sat›m amaçl› türev ifllemler (III) - - - - -

B. Toplam al›m sat›m amaçl› türev ifllemler (I+II+III) 1,556,056 1,594,554 401,017 31,544 3,583,171

Türev ifllemler toplam› (A+B) 1,556,056 1,594,554 401,017 31,544 3,583,171

(*) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle bilanço d›fl› hesaplar tablosunda vadeli döviz al›m-sat›m ifllemleri içerisine dahil edilmifl olan
220,748 TL tutar›ndaki valörlü döviz al›m/sat›m ifllemleri cari dönem mali tablolar› ile uyumlu olmas› aç›s›ndan cay›lamaz taahhütler
alt›nda yer alan vadeli aktif de¤erler al›m sat›m taahhütleri içerisine s›n›fland›r›lm›flt›r.

VI. Faiz oran› riskine iliflkin aç›klamalar
Varl›klar›n, yükümlülüklerin ve bilanço d›fl› kalemlerin faize duyarl›l›¤› Banka taraf›ndan ölçülmektedir. Standart yöntem içerisinde
yer alan genel ve spesifik faiz oran› riski tablolar›, varl›k ve yükümlülükler dahil edilerek, Banka’n›n karfl› karfl›ya oldu¤u faiz oran›
riski hesaplanmakta ve genel piyasa riskinin bir parças› olarak sermaye yeterlili¤i standart oran›n›n hesaplanmas›nda dikkate
al›nmaktad›r.

‹leriye yönelik tahmin-simülasyon raporlar›yla oluflabilecek sonuçlar belirlenmekte, faiz oranlar›ndaki dalgalanmalar›n etkisi senaryo
analizleriyle de¤erlendirilmektedir. Faiz oranlar›n›n 1 baz puan (BPV) artmas› durumunda ortaya ç›kabilecek ekonomik de¤er kayb›
Yönetim Kurulu taraf›ndan s›n›rland›r›lm›flt›r. Öte yandan, uygulanan faiz oranlar›nda pasif maliyeti ile aktif getirisi aras›nda her
zaman art› bir fark›n (spread) olmas› sa¤lanmaktad›r.

Faiz oran› riskinden korunmak amac›yla bilanço d›fl› ifllemler vas›tas›yla korunma stratejileri uygulanmakta olup sabit ve de¤iflken
faizli aktifler aras›nda bilanço içerisinde optimum denge sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r.

Banka’n›n cari y›lda karfl›laflt›¤› faiz oran› riski önemli ölçüde uzun vadeli ve sabit faizli TL bireysel kredilerden kaynaklanmakta
olup, bu portföyün belirlenen bir k›sm› Bankaca belirlenen strateji ve s›n›rlar dahilinde faiz swap ifllemleri ile benzer vadelerde TL
kaynak yarat›lmak suretiyle faiz riskine karfl› korunulmaktad›r. Bilançodaki faiz riskine iliflkin ölçümler ile stres testleri düzenli
olarak yap›lmakta ve sonuçlar üst düzey Yönetim ve Denetim Komitesi ile periyodik olarak paylafl›lmaktad›r. 
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ING Bank A.fi. (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

Faiz Oran› Duyarl›l›¤›

Kâr /zarar üzerindeki etki Özkaynak üzerindeki etki (*)

%1 art›fl %1 azal›fl %1 art›fl %1 azal›fl

Cari dönem (8,960) 7,672 11,256 (11,379)
Önceki dönem (**) (7,904) 6,933 (7,105) 7,314

(*) Kâr/zarar hariç özkaynak etkisini ifade etmektedir.
(**) Cari dönem ile uyumlu olmas› aç›s›ndan %1 art›fl/azal›fla göre hesaplama yap›lm›flt›r.

Cari dönemde kâr/zarar etkisi faiz oran›ndaki muhtemel de¤iflimlerin sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ve riskten korunma amaçl›
türev finansal varl›klar hariç tüm finansal varl›k ve yükümlülüklerin net faiz gelirine olan etkisini ifade etmektedir. Özkaynak
üzerindeki etki ise, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n ve riskten korunma amaçl› türev finansal varl›klar›n faiz oranlar›ndaki
muhtemel de¤iflim sonucu rayiç de¤erlerindeki de¤iflimi göstermektedir. Kâr/zarar ve özkaynak üzerindeki etkiler vergi öncesi etkiyi
ifade etmektedir.

Önceki dönemde riskten korunma amaçl› türev finansal varl›¤› bulunmad›¤›ndan özkaynak üzerindeki etki, sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar›n faiz oranlar›ndaki muhtemel de¤iflim sonucu rayiç de¤erlerindeki de¤iflimi göstermektedir.

Cari dönem varl›klar›n, yükümlülüklerin ve bilanço d›fl› kalemlerin faize duyarl›l›¤› (yeniden fiyatland›rmaya kalan
süreler itibariyle) 

1 aya  5 y›l

kadar 1-3 ay 3-12 ay 1-5 y›l ve üzeri Faizsiz Toplam

Cari dönem

Varl›klar
Nakit de¤erler (kasa, efektif deposu, 
yoldaki paralar, sat›n al›nan çekler)
ve T.C. Merkez Bankas› 842,767 - - - - 344,563 1,187,330
Bankalar 539,851 1,021 - - - 96,723 637,595
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr 
veya zarara yans›t›lan 
finansal varl›klar 57,625 115,845 72,806 27,141 5,308 1,718 280,443
Para piyasalar›ndan alacaklar - - - - - - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 606,507 1,327,106 202,956 228,877 58,583 1,083 2,425,112
Krediler 3,320,559 1,578,470 2,879,516 2,565,508 485,451 214,579 11,044,083
Vadeye kadar elde tutulan yat›r›mlar - - 577 51,405 - - 51,982
Di¤er varl›klar 28,097 71,769 201,173 130,679 1,820 (*) 442,991 876,529

Toplam varl›klar 5,395,406 3,094,211 3,357,028 3,003,610 551,162 1,101,657 16,503,074

Yükümlülükler

Bankalar mevduat› 46,168 - - - - 5,588 51,756
Di¤er mevduat 7,529,624 1,273,326 141,493 144 - 1,001,386 9,945,973
Para piyasalar›na borçlar 511,958 - - - - - 511,958
Muhtelif borçlar - - - - - 131,811 131,811
‹hraç edilen menkul de¤erler - - - - - - -
Di¤er mali kurulufllardan 
sa¤lanan fonlar 712,115 643,530 1,532,894 2,949 - - 2,891,488
Di¤er yükümlülükler 28,526 56,861 317,995 362,249 12,725 (**) 2,191,732 2,970,088

Toplam yükümlülükler 8,828,391 1,973,717 1,992,382 365,342 12,725 3,330,517 16,503,074

Bilançodaki uzun pozisyon - 1,120,494 1,364,646 2,638,268 538,437 - 5,661,845
Bilançodaki k›sa pozisyon (3,432,985) - - - - (2,228,860) (5,661,845)
Naz›m hesaplardaki uzun pozisyon 495,937 702,684 105,104 - - - 1,303,725
Naz›m hesaplardaki k›sa pozisyon - - - (1,028,209) (86,734) - (1,114,943)

Toplam pozisyon (2,937,048) 1,823,178 1,469,750 1,610,059 451,703 (2,228,860) 188,782
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Önceki dönem varl›klar›n, yükümlülüklerin ve bilanço d›fl› kalemlerin faize duyarl›l›¤› (yeniden fiyatland›rmaya kalan
süreler itibariyle) 

1 aya  5 y›l

kadar 1-3 ay 3-12 ay 1-5 y›l ve üzeri Faizsiz Toplam

Önceki dönem (***)

Varl›klar

Nakit de¤erler (kasa, efektif deposu, 
yoldaki paralar, sat›n al›nan çekler) 
ve T.C. Merkez Bankas› 447,843 - - - - 241,361 689,204
Bankalar 250,776 8,954 1,069 - - 47,776 308,575
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr 
veya zarara yans›t›lan 
finansal varl›klar 15,911 28,211 58,120 34,509 3,888 2,520 143,159
Para piyasalar›ndan alacaklar - - - - - - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 719,157 1,275,166 245,141 147,801 15 1,079 2,388,359
Krediler 2,687,833 947,265 2,081,299 2,134,561 465,838 193,857 8,510,653
Vadeye kadar elde tutulan yat›r›mlar 2,446 11,986 438 14,698 24,792 - 54,360
Di¤er varl›klar - - - - - (*) 447,054 447,054

Toplam varl›klar 4,123,966 2,271,582 2,386,067 2,331,569 494,533 933,647 12,541,364

Yükümlülükler

Bankalar mevduat› 184,655 - 3,270 - - 7,423 195,348
Di¤er mevduat 6,281,614 1,110,806 180,820 96 - 1,134,985 8,708,321
Para piyasalar›na borçlar 508,262 - - - - - 508,262
Muhtelif borçlar - - - - - 137,087 137,087
‹hraç edilen menkul de¤erler - - - - - -
Di¤er mali kurulufllardan 
sa¤lanan fonlar 144,912 332,448 475,474 4,862 - - 957,696
Di¤er yükümlülükler 36,188 67,178 122,235 90,282 - (**) 1,718,767 2,034,650

Toplam yükümlülükler 7,155,631 1,510,432 781,799 95,240 - 2,998,262 12,541,364

Bilançodaki uzun pozisyon - 761,150 1,604,268 2,236,329 494,533 - 5,096,280
Bilançodaki k›sa pozisyon (3,031,665) - - - - (2,064,615) (5,096,280)
Naz›m hesaplardaki uzun pozisyon 117,978 256,376 52,974 - - - 427,328
Naz›m hesaplardaki k›sa pozisyon - - - (584,853) - - (584,853)

Toplam pozisyon (2,913,687) 1,017,526 1,657,242 1,651,476 494,533 (2,064,615) (157,525)

(*) Di¤er varl›klar sat›r›ndaki faizsiz sütunu ba¤l› ortakl›k, maddi duran varl›klar, maddi olmayan duran varl›klar, cari vergi varl›¤›,
ertelenmifl vergi varl›¤›, sat›fl amaçl› elde tutulan duran varl›klar ve di¤er aktifleri içermektedir.
(**) Di¤er yükümlülükler sat›r›ndaki faizsiz sütunu di¤er yabanc› kaynaklar, karfl›l›klar, vergi borcu ve özkaynaklardan oluflmaktad›r.
(***) Cari dönem ile uyumlu olmas› aç›s›ndan reeskontlar faizsiz sütunu yerine ilgili vade dilimlerinde gösterilmifltir. 
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Cari dönem parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar›

EURO (%) USD (%) Yen (%) TL (%)

Cari dönem

Varl›klar
Nakit de¤erler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, 
sat›n al›nan çekler) ve T.C. Merkez Bankas› - 1.75 - 12.00
Bankalar 1.81 0.19 0.03 19.45
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara 
yans›t›lan finansal varl›klar 6.69 8.48 - 16.70
Para piyasalar›ndan alacaklar - - - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 7.17 8.80 - 19.62
Krediler 8.95 7.01 5.77 22.91
Vadeye kadar elde tutulan yat›r›mlar - 11.40 - 12.00

Yükümlülükler
Bankalar mevduat› - - - 16.12
Di¤er mevduat 5.33 4.85 - 19.60
Para piyasalar›na borçlar - - - 15.42
Muhtelif borçlar - - - -
‹hraç edilen menkul de¤erler - - - -
Di¤er mali kurulufllardan sa¤lanan fonlar 4.97 4.29 - 14.93

Önceki dönem parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar›

EURO (%) USD (%) Yen (%) TL (%)

Önceki dönem

Varl›klar
Nakit de¤erler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, 
sat›n al›nan çekler) ve T.C. Merkez Bankas› 1.80 1.95 - 11.91
Bankalar 3.75 5.19 0.15 17.52
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara 
yans›t›lan finansal varl›klar 6.80 8.53 - 16.50
Para piyasalar›ndan alacaklar - - - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 6.72 6.56 - 18.77
Krediler 7.12 7.57 4.59 21.30
Vadeye kadar elde tutulan yat›r›mlar - 11.09 - 12.00

Yükümlülükler
Bankalar mevduat› - - - 16.63
Di¤er mevduat 3.40 4.67 0.25 16.62
Para piyasalar›na borçlar - - - 16.19
Muhtelif borçlar - - - -
‹hraç edilen menkul de¤erler - - - -
Di¤er mali kurulufllardan sa¤lanan fonlar 5.26 6.25 1.62 14.70

VII. Likidite riskine iliflkin aç›klamalar
Yönetim Kurulu’nun belirledi¤i limit dahilinde likidite analizi gerçeklefltirilmekte ve her bir vade diliminde ortaya ç›kan nakit ihtiyac›
belirlenmektedir. 

Aktiflerin daha k›sa vadeli likit aktifler olmas›na dikkat edilmekte, pasiflerde ortalama vadelerin uzat›lmas›na çal›fl›lmaktad›r.

Banka’n›n k›sa vadeli likidite ihtiyac› için kullanabilece¤i öncelikli kaynaklar bankalararas› para piyasas›ndan fonlama yaratmak
veya sat›lmaya haz›r finansal varl›klar portföyü üzerinden repo veya kesin sat›m yolu ile likidite sa¤lamaktad›r. Banka a¤›rl›kl› olarak,
ana orta¤›ndan orta ve uzun vadede borçlanmak suretiyle vade uyumsuzlu¤unu dengelemeyi ve likidite riskinden korunmay›
hedeflemektedir.

Ayr›ca Banka’n›n genifl tabanl› ve küçük tasarruflar› kapsayan mevduat yap›s› sektör paralelinde k›sa vadeli bir kayna¤› temsil
etmesine ra¤men vade bitiminde kendini yenilemekte ve orijinal vadesine göre daha uzun süreli Banka bünyesinde kalmaktad›r.
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31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Banka’n›n döviz bilançosu incelendi¤inde ortaya ç›kan hususlar afla¤›da özetlenmifltir:

Bilançonun yabanc› para pasif taraf›n›n ço¤unlu¤unu oluflturan yabanc› para mevduat Banka’n›n yabanc› para pasif toplam›n›n
%53’ünü oluflturmaktad›r. 

Bilançonun yabanc› para aktif taraf›n›n %3'ünü menkul k›ymetler, %54’ünü krediler, %17'sini ise banka plasmanlar› oluflturmaktad›r.
Plasmanlar içerisinde banka plasmanlar› en k›sa vadeli kalemi oluflturmaktad›r. En uzun vadeli kalem ise ikinci el piyasas› olmakla
birlikte yat›r›m veya al›m-sat›m portföyünde bulunan menkul de¤erlerden oluflmaktad›r.

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Banka’n›n Türk Liras› bilançosu incelendi¤inde ortaya ç›kan hususlar afla¤›da özetlenmifltir:

Türk Liras› bilançonun pasif taraf›n›n büyük k›sm›n› yabanc› para bilançosunda da oldu¤u gibi mevduat kalemi oluflturmaktad›r.
Banka’n›n Türk Liras› pasif toplam›n›n %65’ini Türk Liras› mevduatlar oluflturmaktad›r.

Ancak ihtiyaç halinde Banka’n›n gerek yurt içi, gerek yurt d›fl› bankalararas› ve gerekse Takasbank ve ‹MKB repo piyasas›nda yeterli
borçlanma imkanlar› bulunmaktad›r.

Türk Liras› bilançonun aktifinin %19’unu menkul k›ymetler, %71’ini ise krediler oluflturmaktad›r. 

Likidite riskine iliflkin di¤er aç›klamalar: 
BDDK taraf›ndan 1 Kas›m 2006 tarih ve 26333 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Bankalar›n Likidite
Yeterlili¤inin Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik” uyar›nca 01 Haziran 2007 tarihinden itibaren bankalar›n
haftal›k bazda yapt›¤› hesaplamalarda likidite oran›na iliflkin yabanc› para aktif/pasiflerde %80, toplam aktif pasiflerde ise %100 alt
limitler mevcuttur. 2008 ve 2007 y›llar›nda gerçekleflen likidite rasyolar› afla¤›daki gibidir.

Cari dönem

Birinci vade dilimi (Haftal›k) ‹kinci vade dilimi (Haftal›k)

YP TP + YP YP TP + YP

Ortalama (%) 120 156 94 114
En yüksek (%) 185 190 131 132
En düflük (%) 90 134 82 96

Önceki dönem

Birinci vade dilimi (Haftal›k) ‹kinci vade dilimi (Haftal›k)

YP TP + YP YP TP + YP

Ortalama (%) 170 211 114 140
En yüksek (%) 217 271 132 152
En düflük (%) 135 167 98 127
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Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi

1 aya 5 y›l ve

Vadesiz kadar 1-3 ay 3-12 ay 1-5 y›l üzeri Da¤›t›lamayan Toplam

Cari dönem

Varl›klar

Nakit de¤erler (kasa, efektif deposu, 

yoldaki paralar, sat›n al›nan çekler) 

ve T.C. Merkez Bankas› 344,563 842,767 - - - - - 1,187,330

Bankalar 96,723 539,851 1,021 - - - - 637,595

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya 

zarara yans›t›lan finansal varl›klar 1,718 19,737 28,650 69,144 158,376 2,818 - 280,443

Para piyasalar›ndan alacaklar - - - - - - - -

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar - - 25,669 86,550 1,741,314 570,497 1,082 2,425,112

Krediler 1,585,349 1,670,446 1,424,761 2,935,558 2,761,296 491,208 175,465 11,044,083

Vadeye kadar elde tutulan yat›r›mlar - - - 577 51,405 - - 51,982

Di¤er varl›klar 17,007 98,370 71,896 201,628 132,499 - (*) 355,129 876,529

Toplam varl›klar 2,045,360 3,171,171 1,551,997 3,293,457 4,844,890 1,064,523 531,676 16,503,074

Yükümlülükler

Bankalar mevduat› 5,588 36,225 1,007 8,936 - - - 51,756

Di¤er mevduat 1,001,386 7,579,064 1,223,862 141,493 168 - - 9,945,973

Di¤er mali kurulufllardan 

sa¤lanan fonlar - 342,244 227,916 1,504,212 789,586 27,530 - 2,891,488

Para piyasalar›na borçlar - 511,958 - - - - - 511,958

‹hraç edilen menkul de¤erler - - - - - - - -

Muhtelif borçlar 83,205 6,471 - - - - 42,135 131,811

Di¤er yükümlülükler 207,917 211,724 62,748 318,845 375,224 (**) 1,793,630 2,970,088

Toplam yükümlülükler 1,298,096 8,687,686 1,515,533 1,973,486 1,164,978 27,530 1,835,765 16,503,074

Likidite aç›¤› 747,264 (5,516,515) 36,464 1,319,971 3,679,912 1,036,993 (1,304,089) -

Önceki dönem

Toplam aktifler 1,917,617 1,990,339 907,835 2,466,262 3,882,373 1,022,763 354,175 12,541,364

Toplam yükümlülükler 1,265,465 7,524,172 1,053,769 848,977 392,855 24,377 1,431,749 12,541,364

Likidite aç›¤› 652,152 (5,533,833) (145,934) 1,617,285 3,489,518 998,386 (1,077,574) -

(*) Di¤er varl›klar sat›r›ndaki da¤›t›lamayan sütunu esas itibariyle sabit k›ymetler, ifltirak ve ba¤l› ortakl›klar, ayniyat mevcudu, peflin
ödenmifl giderler ve hisse senetleri gibi bankac›l›k faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan ancak k›sa zamanda nakde
dönüflme flans› bulunmayan di¤er aktif nitelikli hesaplardan oluflmaktad›r.
(**) Di¤er yükümlülükler sat›r›ndaki da¤›t›lamayan sütunu esas itibariyle karfl›l›klar, vergi borcunun da¤›t›lamayan k›sm› ve
özkaynaklardan oluflmaktad›r.
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Finansal yükümlülüklerin sözleflmeye ba¤lanm›fl vade sonu de¤erlerinin gösterimi
Banka'n›n türev niteli¤inde olmayan belli bafll› finansal yükümlülüklerinin sözleflmeye ba¤lanm›fl vade sonu de¤erlerinin vade
da¤›l›m› afla¤›daki tabloda yer almaktad›r. Söz konusu varl›k ve yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler ilgili vade dilimlerine dahil
edilmifltir. Düzeltmeler sütunu ilerleyen dönemdeki muhtemel nakit ak›m›na sebep olan kalemi göstermektedir. Bahse konu kalem
vade analizine dahil edilmifl olup, bilançodaki finansal yükümlülüklerin bilanço de¤eri içinde yer almamaktad›r.

1 aya 5 y›l Bilanço

Cari dönem Vadesiz kadar 1-3 ay 3-12 ay 1-5 y›l ve üzeri Toplam Düzeltmeler de¤eri

Yükümlülükler

Mevduat 1,006,973 7,664,286 1,244,823 155,779 176 - 10,072,037 (74,308) 9,997,729

Di¤er mali kurulufllardan

sa¤lanan fonlar - 342,718 231,691 1,551,129 789,617 27,530 2,942,685 (51,197) 2,891,488

Para piyasalar›na borçlar - 512,311 - - - - 512,311 (353) 511,958

1 aya 5 y›l Bilanço

Önceki dönem Vadesiz kadar 1-3 ay 3-12 ay 1-5 y›l ve üzeri Toplam Düzeltmeler de¤eri

Yükümlülükler

Mevduat 1,142,409 6,650,704 928,290 184,393 96 17 8,905,909 (2,240) 8,903,669

Di¤er mali kurulufllardan 

sa¤lanan fonlar - 64,410 87,811 567,045 229,833 24,360 973,459 (15,763) 957,696

Para piyasalar›na borçlar - 509,651 - - - - 509,651 (1,389) 508,262
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Banka’n›n türev ifllemlerinin kontrata dayal› vade analizi afla¤›daki gibidir:

5 y›l 

Cari dönem 1 aya kadar 1-3 ay 3-12 ay 1-5 y›l ve üzeri Toplam

Riskten korunma amaçl› türev finansal araçlar

Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma 

amaçl› ifllemler (I) - - - - - -

Al›m ifllemleri - - - - - -
Sat›m ifllemleri - - - - - -
Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› ifllemler (II) 43,673 113,717 538,101 526,337 11,203 1,233,031

Al›m ifllemleri 28,323 73,883 222,741 176,529 4,154 505,630
Sat›m ifllemleri 15,350 39,834 315,360 349,808 7,049 727,401
Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma 

amaçl› ifllemler (III) - - - - - -

Al›m ifllemleri - - - - - -
Sat›m ifllemleri - - - - - -
A. Toplam riskten korunma amaçl›

türev ifllemler (I+II+III) 43,673 113,717 538,101 526,337 11,203 1,233,031

Al›m sat›m amaçl› türev ifllemler

Döviz ile ilgili türev ifllemler (I) 200,051 399,563 740,233 1,639,050 134,747 3,113,644

Vadeli döviz al›m ifllemleri 33,828 97,334 26,943 - - 158,105
Vadeli döviz sat›m ifllemleri 33,263 96,812 26,527 - - 156,602
Swap para al›m ifllemleri 70,145 100,562 267,528 763,119 70,210 1,271,564
Swap para sat›m ifllemleri 62,789 104,855 338,917 875,931 64,537 1,447,029
Para al›m opsiyonlar› 13 - 40,159 - - 40,172
Para sat›m opsiyonlar› 13 - 40,159 - - 40,172
Futures para al›m ifllemleri - - - - - -
Futures para sat›m ifllemleri - - - - - -
Faiz ile ilgili türev ifllemler (II) 9,101 6,853 28,187 64,489 8,542 117,172

Swap faiz al›m ifllemleri 4,521 3,518 10,914 23,338 3,534 45,825
Swap faiz sat›m ifllemleri 4,580 3,335 17,273 41,151 5,008 71,347
Faiz al›m opsiyonlar› - - - - - -
Faiz sat›m opsiyonlar› - - - - - -
Menkul de¤erler al›m opsiyonlar› - - - - - -
Menkul de¤erler sat›m opsiyonlar› - - - - - -
Futures faiz al›m ifllemleri - - - - - -
Futures faiz sat›m ifllemleri - - - - - -
Di¤er al›m-sat›m amaçl› türev ifllemler (III) 34 - - - - 34

B. Toplam al›m sat›m amaçl› türev ifllemler (I+II+III) 209,186 406,416 768,420 1,703,539 143,289 3,230,850

Türev ifllemler toplam› (A+B) 252,859 520,133 1,306,521 2,229,876 154,492 4,463,881

ING BANK FAAL‹YET RAPORU 2008 79



ING Bank A.fi. (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

VIII. Finansal varl›k ve borçlar›n gerçe¤e uygun de¤erleri ile gösterilmesine iliflkin aç›klamalar

Afla¤›daki tablo, Banka’n›n mali tablolar›ndaki finansal varl›k ve yükümlülüklerin defter de¤eri ile gerçe¤e uygun de¤erini
göstermektedir. 

Defter de¤eri Gerçe¤e uygun de¤er

Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem

Finansal varl›klar 13,983,307 11,197,303 12,892,634 11,378,190

Para piyasalar›ndan alacaklar - - - -
Bankalar 637,595 308,575 630,258 308,510
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 2,425,112 2,388,359 2,425,112 2,388,359
Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar 51,982 54,360 57,744 62,502
Krediler 10,868,618 8,446,009 9,779,520 8,618,819

Finansal borçlar 13,532,986 10,501,712 13,261,140 10,502,867

Bankalar mevduat› 51,756 195,348 50,105 200,149
Di¤er mevduat 9,945,973 8,708,321 9,737,340 8,703,494
Di¤er mali kurulufllardan sa¤lanan fonlar 2,891,488 957,696 2,831,638 959,347
Repo ifllemlerinden sa¤lanan fonlar 511,958 503,260 510,246 502,790
‹hraç edilen menkul de¤erler - - - -
Muhtelif borçlar 131,811 137,087 131,811 137,087

Finansal varl›k ve borçlar›n gerçe¤e uygun de¤er hesaplamas›nda kullan›lan metot ve varsay›mlar:  

- Borsada rayiç de¤eri tespit edilen finansal kalemler borsa de¤eri ile gösterilmifltir.

- Borsada rayiç de¤eri tespit edilemeyen finansal araçlar›n gelecekteki nakit ak›mlar› hesaplanm›fl, hesaplanan nakit ak›mlar› ilgili
piyasadaki cari faiz oranlar› kullan›larak bugünkü de¤erlere indirgenmifltir.

Afla¤›daki tabloda, finansal varl›k ve borçlar›n gerçe¤e uygun de¤er hesaplamas›nda kullan›lan metot ve varsay›mlara göre da¤›l›m›
yer almaktad›r:

De¤erleme teknikleri Gerçe¤e uygun 

Cari dönem Borsa de¤eri kullan›larak ölçülen de¤eri bulunmayan
Finansal varl›klar 2,482,856 10,409,778 -

Para piyasalar›ndan alacaklar - - -
Bankalar - 630,258 -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 2,425,112 -
Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar 57,744 -
Krediler - 9,779,520 -

Finansal borçlar - 13,129,329 131,811

Bankalar mevduat› - 50,105 -
Di¤er mevduat - 9,737,340 -
Di¤er mali kurulufllardan sa¤lanan fonlar - 2,831,638 -
Repo ifllemlerinden sa¤lanan fonlar - 510,246 -
‹hraç edilen menkul de¤erler - - -
Muhtelif borçlar - 131,811
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De¤erleme teknikleri Gerçe¤e uygun 

Önceki dönem Borsa de¤eri kullan›larak ölçülen de¤eri bulunmayan
Finansal varl›klar 2,450,861 8,927,329 -

Para piyasalar›ndan alacaklar - - -
Bankalar - 308,510 -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 2,388,359 - -
Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar 62,502 - -
Krediler - 8,618,819 -

Finansal borçlar - 10,365,780 137,087

Bankalar mevduat› - 200,149 -
Di¤er mevduat - 8,703,494 -
Di¤er mali kurulufllardan sa¤lanan fonlar - 959,347 -
Repo ifllemlerinden sa¤lanan fonlar - 502,790 -
‹hraç edilen menkul de¤erler - - -
Muhtelif borçlar - - 137,087

IX. Baflkalar›n›n nam ve hesab›na yap›lan ifllemler, inanca dayal› ifllemlere iliflkin aç›klamalar
Bilanço d›fl› yükümlülükler tablosundaki “Emanete al›nan menkul de¤erler” ve “Müflteri fon ve portföy mevcutlar›” sat›rlar›nda
gösterilen toplam 926,173 TL’lik tutar müflteri ad›na saklama hizmeti verilen ve ‹MKB nezdinde arac›l›k ifllemleri yap›lan menkul
k›ymetlerden oluflmaktad›r. 

‹nanca dayal› ifllem sözleflmesi kapsam›nda di¤er finansal kurumlarla yap›lan ifllemler ve bu kapsamda do¤rudan verilen finansal
hizmetler bulunmamaktad›r.

Beflinci bölüm

Konsolide olmayan finansal tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar

I. Bilançonun aktif hesaplar›na iliflkin aç›klama ve dipnotlar

1. Nakit de¤erler ve T.C. Merkez Bankas› hesab›na iliflkin bilgiler

1.1. Nakit de¤erler hesab›na iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Kasa/Efektif 61,133 93,343 77,813 47,191
TCMB 455,620 577,234 133,982 430,208
Di¤er - - - 10

Toplam 516,753 670,577 211,795 477,409

1.2. T.C. Merkez Bankas› hesab›na iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP
Vadesiz serbest hesap 455,620 197,478 132,177 116,826
Vadeli serbest hesap - - - -
Vadeli serbest olmayan hesap - - - -

Toplam 455,620 197,478 132,177 116,826
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1.3. Zorunlu karfl›l›klara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Zorunlu karfl›l›k - 379,756 1,805 313,382

Toplam - 379,756 1,805 313,382

2. Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarara yans›t›lan finansal varl›klara iliflkin aç›klamalar

2.1. Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarara yans›t›lan finansal varl›klardan repo ifllemlerine konu olanlar ve teminata
verilen/bloke edilenlere iliflkin bilgiler
Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klardan repo ifllemine konu olanlar ve teminata verilen/bloke edilenlere iliflkin bilgiler afla¤›daki
tabloda yer almaktad›r.

Cari dönem Önceki dönem

Serbest depo olarak s›n›fland›r›lan 16,486 32,792
Repo ifllemine konu olan - -
Teminata verilen /bloke edilen - 42,211
Toplam 16,486 75,003

2.2. Al›m sat›m amaçl› türev finansal varl›klara iliflkin pozitif farklar tablosu

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Vadeli ifllemler - 7,344 - 3,475
Swap ifllemleri 4,055 245,143 25,389 39,062
Futures ifllemleri - - - -
Opsiyonlar - 7,415 - 230
Di¤er - - - -

Toplam 4,055 259,902 25,389 42,767

3. Bankalar ve yurt d›fl› bankalar hesab›na iliflkin bilgiler

3.1. Bankalara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Bankalar 6,007 631,588 7,871 300,704
Yurt içi 2,250 151,195 3,262 75,216
Yurt d›fl› 3,757 480,393 4,609 225,488
Yurt d›fl› merkez ve flubeler - - - -

Toplam 6,007 631,588 7,871 300,704
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3.2. Yurt d›fl› bankalar hesab›na iliflkin bilgiler

Serbest tutar Serbest olmayan tutar

Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem

AB ülkeleri 322,784 207,601 - -
ABD, Kanada 150,616 15,274 - -
OECD ülkeleri (*) 3,718 1,115 - -
K›y› bankac›l›¤› bölgeleri 20 14 - -
Di¤er 3,639 6,093 3,373 -

Toplam 480,777 230,097 3,373 -

(*) AB ülkeler, ABD ve Kanada d›fl›ndaki OECD ülkeleri

Yurt d›fl› bankalar hesab›nda bulunan 3,373 TL serbest olmayan tutar KKTC Merkez Bankas›’nda zorunlu karfl›l›k olarak
tutulmaktad›r.

4. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliflkin bilgiler

4.1. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan repo ifllemlerine konu olanlar ve teminata verilen /bloke edilenlere iliflkin
bilgiler 

Cari dönem Önceki dönem
Serbest depo olarak s›n›fland›r›lan 1,170,150 1,400,566
Repo ifllemine konu olan 521,611 568,986
Teminata verilen /bloke edilen 733,351 418,807

Toplam 2,425,112 2,388,359

4.2. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Borçlanma senetleri 2,430,473 2,391,191
Borsada ifllem gören 2,430,473 2,391,191
Borsada ifllem görmeyen - -

Hisse senetleri 1,083 1,079
Borsada ifllem gören 9 13
Borsada ifllem görmeyen 1,074 1,066

De¤er azalma karfl›l›¤› (-) (6,444) (3,911)

Toplam 2,425,112 2,388,359

5. Kredilere iliflkin aç›klamalar

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

Cari dönem Önceki dönem

Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi

Banka ortaklar›na verilen do¤rudan krediler - 45 - -
Tüzel kifli ortaklara verilen krediler - 45 - -
Gerçek kifli ortaklara verilen krediler - - - -

Banka ortaklar›na verilen dolayl› krediler 11,296 20,988 785 1,718
Banka mensuplar›na verilen krediler 12,125 - 10,600 -

Toplam 23,421 21,033 11,385 1,718
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5.2. Birinci ve ikinci grup krediler, di¤er alacaklar ile yeniden yap›land›r›lan ya da yeni bir itfa plan›na ba¤lanan
krediler ve di¤er alacaklara iliflkin bilgiler

Standart nitelikli krediler ve di¤er alacaklar Yak›n izlemedeki krediler ve di¤er alacaklar

Yeniden yap›land›r›lan Yeniden yap›land›r›lan

Krediler ve ya da yeni bir Krediler ve ya da yeni bir itfa 

Nakdi krediler di¤er alacaklar itfa plan›na ba¤lananlar  di¤er alacaklar plan›na ba¤lananlar

‹htisas d›fl› krediler 10,441,163 179 427,276 -
‹skonto ve ifltira senetleri 10,568 - - -
‹hracat kredileri 1,106,534 - 1,218 -
‹thalat kredileri 360 - - -
Mali kesime verilen krediler 32,982 - 22 -
Yurt d›fl› krediler 206,108 - - -
Tüketici kredileri 3,198,950 - 151,708 -
Kredi kartlar› 337,393 - 25,073 -
K›ymetli maden kredisi - - - -
Di¤er 5,548,268 179 249,255 -

‹htisas kredileri - - - -
Di¤er alacaklar - - - -

Toplam 10,441,163 179 427,276 -

5.3. Vade yap›s›na göre nakdi kredilerin da¤›l›m›

Standart nitelikli krediler ve di¤er alacaklar Yak›n izlemedeki krediler ve di¤er alacaklar

Yeniden yap›land›r›lan Yeniden yap›land›r›lan

Krediler ve ya da yeni bir Krediler ve ya da yeni bir itfa 

Nakdi krediler di¤er alacaklar itfa plan›na ba¤lananlar  di¤er alacaklar plan›na ba¤lananlar

K›sa vadeli krediler ve di¤er alacaklar 5,116,467 179 131,939 -
‹htisas d›fl› krediler 5,116,467 179 131,939 -
‹htisas kredileri - - - -
Di¤er alacaklar - - - -

Orta ve uzun vadeli krediler ve di¤er alacaklar 5,324,696 - 295,337 -
‹htisas d›fl› krediler 5,324,696 - 295,337 -
‹htisas kredileri - - - -
Di¤er alacaklar - - - -

Toplam 10,441,163 179 427,276 -
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5.4. Tüketici kredileri, bireysel kredi kartlar›, personel kredileri ve personel kredi kartlar›na iliflkin bilgiler

K›sa vadeli Orta ve uzun vadeli Toplam

Tüketici kredileri-TP 173,972 3,000,530 3,174,502
Konut kredisi 1,853 1,472,092 1,473,945
Tafl›t kredisi 15,642 496,099 511,741
‹htiyaç kredisi 156,477 1,032,339 1,188,816
Di¤er - - -

Tüketici kredileri-Dövize endeksli 208 81,780 81,988
Konut kredisi - 73,143 73,143
Tafl›t kredisi 208 6,344 6,552
‹htiyaç kredisi - 2,293 2,293
Di¤er - - -

Tüketici kredileri-YP - - -
Konut kredisi - - -
Tafl›t kredisi - - -
‹htiyaç kredisi - - -
Di¤er - - -

Bireysel kredi kartlar›-TP 340,259 - 340,259
Taksitli 78,412 - 78,412
Taksitsiz 261,847 - 261,847

Bireysel kredi kartlar›-YP 1,285 - 1,285
Taksitli - - -
Taksitsiz 1,285 - 1,285

Personel kredileri-TP 1,397 4,658 6,055
Konut kredisi - - -
Tafl›t kredisi - - -
‹htiyaç kredisi - - -
Di¤er 1,397 4,658 6,055

Personel kredileri-Dövize endeksli - - -
Konut kredisi - - -
Tafl›t kredisi - - -
‹htiyaç kredisi - - -
Di¤er - - -

Personel kredileri-YP - 13 13
Konut kredisi - - -
Tafl›t kredisi - - -
‹htiyaç kredisi - - -
Di¤er - 13 13

Personel kredi kartlar›-TP 6,010 - 6,010
Taksitli 1,845 - 1,845
Taksitsiz 4,165 - 4,165

Personel kredi kartlar›-YP 47 - 47
Taksitli - - -
Taksitsiz 47 - 47

Kredili mevduat hesab›-TP (gerçek kifli) 88,100 - 88,100
Kredili mevduat hesab›-YP (gerçek kifli) - - -

Toplam 611,278 3,086,981 3,698,259
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5.5. Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlar›na iliflkin bilgiler

K›sa vadeli Orta ve uzun vadeli Toplam

Taksitli ticari krediler-TP 240,050 1,174,011 1,414,061
‹flyeri kredisi 408 89,662 90,070
Tafl›t kredisi 14,321 331,938 346,259
‹htiyaç kredisi - - -
Di¤er 225,321 752,411 977,732

Taksitli ticari krediler-Dövize endeksli 37,092 278,939 316,031
‹flyeri kredisi 758 18,563 19,321
Tafl›t kredisi 2,665 121,447 124,112
‹htiyaç kredisi - - -
Di¤er 33,669 138,929 172,598

Taksitli ticari krediler-YP - 26,796 26,796
‹flyeri kredisi - 247 247
Tafl›t kredisi - - -
‹htiyaç kredisi - - -
Di¤er - 26,549 26,549

Kurumsal kredi kartlar›-TP 14,598 - 14,598
Taksitli - - -
Taksitsiz 14,598 - 14,598

Kurumsal kredi kartlar›-YP 267 - 267
Taksitli - - -
Taksitsiz 267 - 267

Kredili mevduat hesab›-TP (tüzel kifli) 125,525 - 125,525
Kredili mevduat hesab›-YP (tüzel kifli) - - -

Toplam 417,532 1,479,746 1,897,278

5.6. Kredilerin kullan›c›lara göre da¤›l›m›

Cari dönem Önceki dönem

Kamu 52,986 5,592
Özel 10,815,632 8,440,417

Toplam 10,868,618 8,446,009

5.7. Yurt içi ve yurt d›fl› kredilerin da¤›l›m›

Cari dönem Önceki dönem

Yurt içi krediler 10,662,510 8,303,048
Yurt d›fl› krediler 206,108 142,961

Toplam 10,868,618 8,446,009

5.8. Ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklere verilen krediler
Ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklere verilen kredi bulunmamaktad›r.

5.9. Kredilere iliflkin olarak ayr›lan özel karfl›l›klar

Cari dönem Önceki dönem

Tahsil imkan› s›n›rl› krediler ve di¤er alacaklar için ayr›lanlar 18,266 8,469
Tahsili flüpheli krediler ve di¤er alacaklar için ayr›lanlar 18,693 13,306
Zarar niteli¤indeki krediler ve di¤er alacaklar için ayr›lanlar 55,578 24,594

Toplam 92,537 46,369
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5.10. Donuk alacaklara iliflkin bilgiler (net)

5.10.1. Donuk alacaklardan Banka taraf›ndan yeniden yap›land›r›lan ya da yeni bir itfa plan›na ba¤lanan krediler ve
di¤er alacaklara iliflkin bilgiler

III. Grup IV. Grup V. Grup

Tahsil imkan› s›n›rl› krediler Tahsili flüpheli krediler Zarar niteli¤indeki krediler

ve di¤er alacaklar ve di¤er alacaklar ve di¤er alacaklar

Cari dönem

(Özel karfl›l›klardan önceki brüt tutarlar)
Yeniden yap›land›r›lan krediler ve di¤er alacaklar - - -
Yeni bir itfa plan›na ba¤lanan krediler ve 
di¤er alacaklar - 51 -

Önceki dönem

(Özel karfl›l›klardan önceki brüt tutarlar)
Yeniden yap›land›r›lan krediler ve di¤er alacaklar - - -
Yeni bir itfa plan›na ba¤lanan krediler ve
di¤er alacaklar - - -

5.10.2. Toplam donuk alacak hareketlerine iliflkin bilgiler

III. Grup IV. Grup V. Grup

Tahsil imkan› s›n›rl› krediler Tahsili flüpheli krediler Zarar niteli¤indeki krediler

ve di¤er alacaklar ve di¤er alacaklar ve di¤er alacaklar

Önceki dönem sonu bakiyesi 29,893 35,668 45,452

Dönem içinde intikal (+) 250,529 3,131 7,690
Di¤er donuk alacak hesaplar›ndan girifl (+) - 108,407 59,804
Di¤er donuk alacak hesaplar›na ç›k›fl(-) (108,722) (59,489) -
Dönem içinde tahsilat (-) (60,170) (24,080) (15,516)
Aktiften silinen (-) (101) (204) (4,290)

Kurumsal ve ticari krediler - (20) (2,183)
Bireysel krediler (86) (162) (946)
Kredi kartlar› (15) (22) (1,161)
Di¤er - - -

Dönem sonu bakiyesi 111,429 63,433 93,140

Özel karfl›l›k (-) (18,266) (18,693) (55,578)
Bilançodaki net bakiyesi 93,163 44,740 37,562

5.10.3. Yabanc› para olarak kulland›r›lan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara iliflkin bilgiler
Banka donuk alacak haline dönüflen yabanc› para alacaklar› temerrüt tarihindeki kurlarla TL’ye çevirerek muhasebe kay›tlar›nda
izlemektedir. Bu sebeple bilanço tarihi itibariyle yabanc› para cinsinden donuk alacaklar bulunmamaktad›r.
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5.10.4. Donuk alacaklar›n kullan›c› gruplar›na göre brüt ve net tutarlar›n›n gösterimi

III. Grup IV. Grup V. Grup

Tahsil imkan› s›n›rl› krediler Tahsili flüpheli krediler Zarar niteli¤indeki krediler

ve di¤er alacaklar ve di¤er alacaklar ve di¤er alacaklar

Cari dönem (net)

Gerçek ve tüzel kiflilere kulland›r›lan krediler (brüt) 111,429 63,433 93,140
Özel karfl›l›k tutar› (-) (18,266) (18,693) (55,578)

Gerçek ve tüzel kiflilere kulland›r›lan krediler (net) 93,163 44,740 37,562
Bankalar (brüt) - - -

Özel karfl›l›k tutar› (-) - - -
Bankalar (net) - - -
Di¤er kredi ve alacaklar (brüt) - - -

Özel karfl›l›k tutar› (-) - - -
Di¤er kredi ve alacaklar (net) - - -

Önceki dönem (net)

Gerçek ve tüzel kiflilere kulland›r›lan krediler (brüt) 29,893 35,668 45,452
Özel karfl›l›k tutar› (-) (8,469) (13,306) (24,594)

Gerçek ve tüzel kiflilere kulland›r›lan krediler (net) 21,424 22,362 20,858
Bankalar (brüt) - - -

Özel karfl›l›k tutar› (-) - - -
Bankalar (net) - - -
Di¤er kredi ve alacaklar (brüt) - - -

Özel karfl›l›k tutar› (-) - - -
Di¤er kredi ve alacaklar (net) - - -

5.11. Zarar niteli¤indeki krediler ve di¤er alacaklar için belirlenen tasfiye politikas›n›n ana hatlar›
“Bankalarca Karfl›l›k Ayr›lacak Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr›lacak Karfl›l›klara ‹liflkin Esas ve
Usuller Hakk›nda Yönetmelik”’in sekizinci maddesinde yer alan teminat unsurlar›ndan bulunmas› halinde, bu unsurlar gerek idari
gerek yasal giriflimler sonucunda mümkün olan en k›sa sürede paraya çevrilerek alaca¤›n tasfiyesi sa¤lanmaktad›r.

Teminat unsuru bulunmamas› halinde ise, borçlu hakk›nda aciz vesikas› temin edilse de, muhtelif periyotlarla yo¤un istihbarat
yap›larak ve sonradan edinilmifl mal varl›¤› tespitine çal›fl›larak hukuki prosedüre müracaat edilmektedir. 

Yasal takip ifllemleri öncesinde ve sonras›nda; alacakl›s› olunan firman›n mali bilgileri konusunda Banka’ca yap›lacak incelemeler
neticesinde yaflamas› mümkün görülen ve ekonomiye kazand›r›lmas› halinde üretime katk›da bulunaca¤› kanaati hakim olan
firmalarla ilgili olarak, anlaflma yolu ile alaca¤›n tasfiyesine çaba harcanmaktad›r. 

5.12. Aktiften silme politikas›na iliflkin aç›klamalar
Banka, “Zarar Niteli¤indeki Krediler ve Di¤er Alacaklar” olarak s›n›fland›r›lan kredi ve di¤er alacaklar›n›; borçlular›, kefilleri ve maddi
teminatlar› hakk›nda her türlü hukuki süreçleri kullanmak suretiyle tasfiyeye çal›flmakta, hukuki süreçler sonucunda tahsil
edilemeyen ve tahsil kabiliyeti bulunmad›¤›na iliflkin aciz vesikas›na ba¤lanan alacaklar›n› ise bu vesikalara dayanarak alacak
bakiyesi ve özel karfl›l›k tutar›n› ilgili hesaplara ters kay›t vermek suretiyle 1 Kr iz bedele indirgemektedir. ‹z bedelle takip edilmeye
devam olunan alacaklara iliflkin olarak, ileriki dönemlerde borçlular ve/veya kefillerinin mal varl›klar›nda art›fl tespit edilmesi halinde
hukuki takip süreçleri iflletilmeye devam olunmaktad›r.

Banka bu grup alacaklar›ndan, protesto veya yaz› ile borçlular›ndan istenilen, ancak dava ve icra takibine de¤meyecek derecede
küçük olanlar veya dava veya icra takibinde katlan›lacak maliyetlerin tahsili edilmesi beklenen tutarlardan yüksek olaca¤›
de¤erlendirilenleri ise, tamam›na karfl›l›k ay›rmak ve ilgili hesaplara ters kay›t vermek suretiyle aktiften silmektedir. Yönetim Kurulu,
bu konuda gerekli de¤erlendirmeleri yapmak üzere belirli limitler dahilinde ilgili Genel Müdürlük gruplar›n› yetkilendirmifl
bulunmaktad›r.

6. Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlara iliflkin bilgiler (net)

6.1. Repo ifllemlerine konu olanlar ve teminata verilen /bloke edilenlere iliflkin bilgiler 
Cari dönem ve önceki dönemde repo ifllemlerine konu olan ve teminata verilen /bloke edilen vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar
bulunmamaktad›r.
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6.2. Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Devlet tahvili 51,405 53,922
Hazine bonosu - -
Di¤er kamu borçlanma senetleri 577 438

Toplam 51,982 54,360

6.3. Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Borçlanma senetleri 51,982 54,360
Borsada ifllem görenler 51,405 53,922
Borsada ifllem görmeyenler 577 438

De¤er azalma karfl›l›¤› (-) - -

Toplam 51,982 54,360

6.4. Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar›n y›l içindeki hareketleri

Cari dönem Önceki dönem

Dönem bafl›ndaki de¤er 52,246 91,356
Parasal varl›klarda meydana gelen kur farklar› 12,088 (11,651)
Y›l içindeki al›mlar 130 153
Sat›fl ve itfa yoluyla elden ç›kar›lanlar (14,590) (27,716)
De¤er azal›fl› karfl›l›¤› (-) - 104 

Dönem sonu toplam› (*) 49,874 52,246

(*) Cari dönem reeskont tutar› 2,108 TL ve önceki dönem reeskont tutar› 2,114 TL hareket tablosunda gösterilmemifltir.

7.  ‹fltiraklere iliflkin bilgiler (net) 

7.1. Banka’n›n ifltiraklerine iliflkin bilgiler 
Banka’n›n cari dönemde ve önceki dönemde ifltiraki bulunmamaktad›r.

8. Ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler (net)

8.1. Konsolide edilen ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler

Adres Banka’n›n pay oran› Banka risk grubunun

Unvan› (flehir/ülke) farkl›ysa oy oran›(%) pay oran› (%)

ING European Financial Services Plc. (1) (*) Dublin/‹rlanda %100 %100
ING Portföy Yönetimi A.fi. (2) (**) ‹stanbul/Türkiye %100 %100
ING Faktoring A.fi. (3) (***) ‹stanbul/Türkiye %100 %100
ING Finansal Kiralama A.fi. (4) (****) ‹stanbul/Türkiye %100 %100
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Aktif Sabit varl›k Faiz Menkul de¤er Cari dönem Önceki dönem Gerçe¤e

toplam› Özkaynak toplam› gelirleri gelirleri kâr/zarar› kâr/zarar› uygun de¤eri

(1) 419,075 4,807 3 9,080 - 500 279 -
(2) 12,180 11,398 45 2,318 22 2,189 1,653 -
(3) 10,272 10,204 - 272 - 204 - -
(4) 10,272 10,205 - 273 - 205 - -

(*) Oyak European Finance Plc.’nin unvan› ING European Financial Services Plc. olarak de¤ifltirilmifl olup, unvan de¤iflikli¤i 
24 Haziran 2008 tarihi itibariyle tescil edilmifltir.
(**) Oyak Portföy Yönetimi A.fi.’nin unvan› ING Portföy Yönetimi A.fi. olarak de¤ifltirilmifl olup, unvan de¤iflikli¤i 29 May›s 2008
tarihi itibariyle tescil edilerek 3 Haziran 2008 tarih ve 7075 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmifltir.
(***) fiirket 29 Eylül 2008 tarih ve 7159 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmufl olup, rapor tarihi itibariyle
faaliyete bafllamam›flt›r. 
(****) fiirket 29 Eylül 2008 tarih ve 7159 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmufl olup, rapor tarihi itibariyle
faaliyete bafllamam›flt›r.

8.2. Konsolide edilen ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Dönem bafl› de¤eri 12,642 12,661
Dönem içi hareketler 20,000 (19)

Al›fllar 20,000 -
Bedelsiz edinilen hisse senetleri - -
Cari y›l pay›ndan al›nan kâr - -
Sat›fllar - -
Yeniden de¤erleme art›fl› - -
De¤er azalma karfl›l›klar› - (19)

Dönem sonu de¤eri 32,642 12,642
Sermaye taahhütleri - -
Dönem sonu sermaye kat›lma pay›(%) %100 %100

8.3. Konsolide edilen ba¤l› ortakl›klara iliflkin sektör bilgileri ve bunlara iliflkin kay›tl› yasal tutarlar

Cari dönem Önceki dönem

Bankalar - -
Sigorta flirketleri - -
Faktoring flirketleri 10,000 -
Leasing flirketleri 10,000 -
Finansman flirketleri - -
Di¤er mali ba¤l› ortakl›klar 12,642 12,642

8.4. Borsaya kote edilen ba¤l› ortakl›klar
Borsaya kote edilen ba¤l› ortakl›k bulunmamaktad›r.

9. Birlikte kontrol edilen ortakl›klara iliflkin bilgiler (net)

9.1. Birlikte kontrol edilen ortakl›klara iliflkin bilgiler (net)
Birlikte kontrol edilen ortakl›k bulunmamaktad›r.

10. Kiralama ifllemlerinden alacaklara iliflkin bilgiler (net)
Kiralama ifllemlerinden alacaklar bulunmamaktad›r.
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11. Riskten korunma amaçl› türev finansal varl›klara iliflkin aç›klamalar

11.1 Riskten korunma amaçl› türev finansal varl›klara iliflkin pozitif farklar tablosu

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP
Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma amaçl› - - - -
Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› 433,538 - - -
Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› - - - -

Toplam 433,538 - - -

12. Maddi duran varl›klara iliflkin bilgiler (net)

Finansal kiralama ile 

Cari dönem Binalar edinilen menkuller Di¤er sabit k›ymetler Toplam

Maliyet

Aç›l›fl bakiyesi 244,252 129,581 158,971 532,804
‹laveler 1,042 1,315 42,812 45,169
Ç›k›fllar - (12,332) (35,422) (47,754)
De¤er düflüfl karfl›l›¤› (*) 4,736 - 89 4,825
Kapan›fl bakiyesi 250,030 118,564 166,450 535,044

Birikmifl Amortisman

Aç›l›fl bakiyesi (107,124) (120,236) (135,476) (362,836)
Cari dönem amortismanlar› (7,183) (3,771) (11,105) (22,059)
Ç›k›fllar - 12,055 28,194 40,249
Kapan›fl bakiyesi (114,307) (111,952) (118,387) (344,646)

Net defter de¤eri 135,723 6,612 48,063 190,398

(*) 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, Banka'n›n binalar› üzerinde 2008 y›l› Aral›k ay›nda yap›lan ba¤›ms›z de¤erleme raporlar›na
istinaden, gayrimenkullerin de¤erlendirilmesi sonucunda önceki y›ldan tafl›nan de¤er düflüklü¤ünün 4,736 TL tutar›ndaki k›sm› iptal
edilmifl ve toplam de¤er düflüflü tutar› 109,701 TL olarak finansal tablolara yans›t›lm›flt›r. ‹lgili de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› iptali, kâr
/zarar tablosu'ndaki Di¤er Faaliyet Gelirleri bölümüne yans›t›lm›flt›r.

Finansal kiralama ile 

Önceki dönem Binalar edinilen menkuller Di¤er sabit k›ymetler Toplam

Maliyet

Aç›l›fl bakiyesi 220,077 134,375 176,020 530,472
‹laveler 90 5,826 13,435 19,351
Ç›k›fllar (145) (10,620) (30,484) (41,249)
De¤er düflüfl karfl›l›¤› (*) 24,230 - - 24,230
Kapan›fl bakiyesi 244,252 129,581 158,971 532,804

Birikmifl amortisman

Aç›l›fl bakiyesi (100,005) (125,912) (134,171) (360,088)
Cari dönem amortismanlar› (7,180) (4,841) (10,710) (22,731)
Ç›k›fllar 61 10,517 9,405 19,983
Kapan›fl bakiyesi (107,124) (120,236) (135,476) (362,836)

Net defter de¤eri 137,128 9,345 23,495 169,968

(*) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle, Banka'n›n binalar› üzerinde 2008 y›l› Aral›k ay›nda yap›lan ba¤›ms›z de¤erleme raporlar›na
istinaden, gayrimenkullerin de¤erlendirilmesi sonucunda önceki y›ldan tafl›nan de¤er düflüklü¤ünün 24,230 TL tutar›ndaki k›sm›
iptal edilmifl ve toplam de¤er düflüflü tutar› 114,438 TL olarak finansal tablolara yans›t›lm›flt›r. ‹lgili de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› iptali,
kâr /zarar tablosu'ndaki Di¤er Faaliyet Gelirleri bölümüne yans›t›lm›flt›r.

ING BANK FAAL‹YET RAPORU 2008 91



ING Bank A.fi. (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

13. Maddi olmayan duran varl›klara iliflkin bilgiler (net)

Cari dönem Önceki dönem

Maliyet

Aç›l›fl bakiyesi 138,488 135,482
‹laveler 5,278 8,374
Ç›k›fllar (73,518) (5,369)
Kapan›fl bakiyesi 70,248 138,487

Birikmifl Amortisman

Aç›l›fl bakiyesi (103,245) (92,896)
Cari dönem amortismanlar› (5,698) (15,056)
Ç›k›fllar 56,876 4,708
Kapan›fl bakiyesi (52,067) (103,244)

Net defter de¤eri 18,181 35,243 

14.  Yat›r›m amaçl› gayrimenkullere iliflkin aç›klamalar (net)
Yat›r›m amaçl› gayrimenkul bulunmamaktad›r.

15. Bulunmas› halinde ertelenmifl vergi varl›¤›na iliflkin aç›klamalar 

15.2. Ertelenmifl vergi varl›¤›na iliflkin aç›klamalar
Banka taraf›ndan 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle genel kredi karfl›l›klar› ve serbest karfl›l›klar d›fl›nda kalan indirilebilir geçici farklar
üzerinden hesaplanarak kay›tlara yans›t›lan ertelenmifl vergi aktifi tutar› 49,391 TL’dir. Nakit ak›fl riskinden korunma fonlar› (etkin
k›s›m) olarak muhasebeleflen rayiç de¤er farklar› üzerinden hesaplanm›fl 15,510 TL (31 Aral›k 2007 - Yoktur.) tutar›nda ertelenmifl
vergi özkaynaklar alt›nda “Riskten korunma fonlar› (etkin k›s›m)” hesab›nda yer almaktad›r. Cari dönem ertelenmifl vergi gideri ise
10,897 TL’dir (31 Aral›k 2007 - 8,548 TL ertelenmifl vergi geliri). 

Cari dönem ve önceki dönem ertelenmifl vergi aktifi hareketleri afla¤›daki gibi gerçekleflmifltir.

Cari dönem Önceki dönem

Birikmifl Ertelenmifl Birikmifl Ertelenmifl

geçici vergi geçici vergi

Ertelenmifl vergiye baz teflkil eden zamanlama farkl›l›klar› farklar varl›¤›/(borcu) farklar varl›¤›/(borcu)

Çal›flan haklar karfl›l›¤› 23,015 4,603 15,253 3,051
Maddi duran varl›klara iliflkin VUK uygulama farkl›l›klar› 49,169 9,834 50,727 10,145
VUK istisnalar› (17,520) (3,504) 51,330 10,266
Finansal varl›k ve yükümlülükler de¤erleme farkl›l›klar› 5,040 1,008 1,301 260
Gayrimenkul de¤er düflüfl karfl›l›¤› 109,701 21,940 114,438 22,888
Riskten korunma amaçl› finansal varl›klar de¤erleme farklar› 77,551 15,510 - -

Toplam ertelenmifl vergi varl›¤› 49,391 46,610

16. Sat›fl amaçl› elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliflkin duran varl›klar hakk›nda aç›klamalar (net)

16.1. Sat›fl amaçl› elde tutulan duran varl›klar hakk›nda aç›klamalar 

Cari dönem Önceki dönem

Dönem bafl› de¤eri (net) 9,492 -
Girifller 2,160 9,492
Elden ç›kar›lanlar (-) (530) -
De¤er düflüklü¤ü (-) - -

Dönem sonu de¤eri (net) 11,122 9,492

16.2. Durdurulan faaliyetlere iliflkin duran varl›klar hakk›nda aç›klamalar 
Durdurulan faaliyetlere iliflkin duran varl›klar bulunmamaktad›r.
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17. Bilançonun di¤er aktifler kalemi, naz›m hesaplarda yer alan taahhütler hariç bilanço toplam›n›n %10’unu afl›yor
ise bunlar›n en az %20’sini oluflturan alt hesaplar›n isim ve tutarlar›
Bilançonun di¤er aktifler kalemi naz›m hesapta yer alan taahhütler hariç bilanço toplam›n›n %10’unu aflmamaktad›r. 

II. Bilançonun pasif hesaplar›na iliflkin aç›klama ve dipnotlar

1. Mevduata iliflkin bilgiler

1.1 Mevduat›n vade yap›s› 

7 gün 1 y›l ve Birikimli

Cari dönem Vadesiz ihbarl› 1 aya kadar 1-3 ay 3-6 ay 6 ay-1 y›l üstü mevduat Toplam

Tasarruf mevduat› 191,039 - 392,269 4,490,945 72,797 11,811 572 - 5,159,433
Döviz tevdiat hesab› 383,546 - 961,155 1,539,539 107,979 150,252 1,168 - 3,143,639

Yurt içinde yer. k. 372,276 - 938,856 1,489,057 98,169 124,472 1,168 - 3,023,998
Yurt d›fl›nda yer.k 11,270 - 22,299 50,482 9,810 25,780 - - 119,641

Resmi kur. mevduat› 177,640 - 11,660 1,101 7 11 - - 190,419
Tic. kur. mevduat› 240,267 - 551,810 621,859 6,076 153 - - 1,420,165
Di¤. kur. mevduat› 8,894 - 5,173 17,836 283 131 - - 32,317
K›ymetli maden dh - - - - - - - - -
Bankalar mevduat› 5,588 - 34,152 3,079 - 8,937 - - 51,756

T.C. Merkez B. - - - - - - - - -
Yurt içi bankalar 322 - 34,152 3,079 - 8,937 - - 46,490
Yurt d›fl› bankalar 5,266 - - - - - - - 5,266
Kat›l›m bankalar› - - - - - - - - -
Di¤er - - - - - - - - -

Toplam 1,006,974 - 1,956,219 6,674,359 187,142 171,295 1,740 - 9,997,729

7 gün 1 y›l ve Birikimli

Önceki dönem Vadesiz ihbarl› 1 aya kadar 1-3 ay 3-6 ay 6 ay-1 y›l üstü mevduat Toplam
Tasarruf mevduat› 206,928 - 648,832 3,596,490 76,789 13,021 632 - 4,542,692
Döviz tevdiat hesab› 483,386 - 590,140 1,516,139 262,137 167,386 1,928 - 3,021,116

Yurt içinde yer. k. 467,798 - 579,988 1,438,678 253,791 142,318 1,896 - 2,884,469
Yurt d›fl›nda yer. k 15,588 - 10,152 77,461 8,346 25,068 32 - 136,647

Resmi kur. mevduat› 88,124 - 4,372 2,039 67 12 - - 94,614
Tic. kur. mevduat› 346,435 - 477,529 177,931 12,735 411 - - 1,015,041
Di¤. kur. mevduat› 10,110 - 8,484 15,774 364 126 - - 34,858
K›ymetli maden dh - - - - - - - - -
Bankalar mevduat› 7,425 - 183,033 533 - 2,147 2,210 - 195,348

T.C. Merkez B. - - - - - - - - -
Yurt içi bankalar 6,685 - 183,033 533 - 2,147 2,203 - 194,601
Yurt d›fl› bankalar 700 - - - - - 7 - 707
Kat›l›m bankalar› 40 - - - - - - - 40
Di¤er - - - - - - - - -

Toplam 1,142,408 - 1,912,390 5,308,906 352,092 183,103 4,770 - 8,903,669
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1.2. Mevduat sigortas› kapsam›nda bulunan ve mevduat sigortas› limitini aflan tasarruf mevduat›na iliflkin bilgiler

Tasarruf mevduat› (*) Sigorta kapsam›nda bulunan Sigorta limitini aflan

Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem

Tasarruf mevduat› 3,079,713 2,787,207 2,067,978 1,747,547
Tasarruf mevduat› niteli¤ini haiz DTH 626,422 759,464 958,240 879,636
Tasarruf mevduat› niteli¤ini haiz di¤er hesaplar - - - -
Yurt d›fl› flubelerde bulunan yabanc› mercilerin 

sigortas›na tabi hesaplar 9,131 9,274 - -
K›y› bnk. blg. flubelerde bulunan yabanc› mercilerin 

sigortas›na tabi hesaplar - - - -

(*) TMSF mevzuat› do¤rultusunda tasarruf mevduat› niteli¤ini haiz DTH hesaplar› Merkez Bankas› kurlar› ile TL’ye çevrilmifltir.

1.3. Merkezi yurt d›fl›nda bulunan Banka’n›n Türkiye’deki flubesinde bulunan tasarruf mevduat›n›n/gerçek kiflilerin
ticari ifllemlere konu olmayan özel cari hesaplar›n›n merkezin bulundu¤u ülkede sigorta kapsam›nda bulunup
bulunmad›¤›
Banka’n›n merkezi Türkiye’de olup, tasarruf mevduat› sigortas› kapsam›ndad›r.

1.4. Mevduat sigortas› kapsam›nda bulunmayan gerçek kiflilerin mevduat› (*)

Cari dönem Önceki dönem

Yurt d›fl› flubelerde bulunan mevduat ve di¤er hesaplar 11,934 26,312
Hâkim ortaklar ile bunlar›n ana, baba, efl ve velayet alt›ndaki
çocuklar›na ait mevduat ile di¤er hesaplar - -

Yönetim veya müdürler kurulu baflkan ve üyeler, genel müdür ve yard›mc›lar› 
ile bunlar›n ana, baba, efl ve velayet alt›ndaki çocuklar›na ait 
mevduat ile di¤er hesaplar 6,237 4,584
26/9/2004 tarihli ve 5237 say›l› TCK’n›n 282 nci maddesindeki suçtan 
kaynaklanan mal varl›¤› de¤erleri kapsam›na giren mevduat ile di¤er hesaplar - -
Türkiye’de münhas›ran k›y› bankac›l›¤› faaliyeti göstermek üzere kurulan 
mevduat bankalar›nda bulunan mevduat - -

(*) TMSF mevzuat› do¤rultusunda tasarruf mevduat› niteli¤ini haiz DTH hesaplar› Merkez Bankas› kurlar› ile TL’ye çevrilmifltir.

2. Al›m sat›m amaçl› türev finansal borçlara iliflkin bilgiler

2.1. Al›m sat›m amaçl› türev finansal borçlara iliflkin negatif farklar tablosu

Al›m sat›m amaçl› türev finansal borçlar Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Vadeli ifllemler - 5,818 - 2,828
Swap ifllemleri 98,793 65,811 118,109 185,931
Futures ifllemleri - - - -
Opsiyonlar - 7,415 - 230
Di¤er - - - -

Toplam 98,793 79,044 118,109 188,989
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3. Bankalar ve di¤er mali kurulufllar

3.1. Bankalar ve di¤er mali kurulufllara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

T.C. Merkez Bankas› kredileri - - - -
Yurt içi banka ve kurulufllardan 93,836 104,864 92,741 103,265
Yurt d›fl› banka, kurulufl ve fonlardan 109,872 2,582,916 115 761,575

Toplam 203,708 2,687,780 92,856 864,840

3.2. Al›nan kredilerin vade ayr›m›na göre gösterilmesi

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

K›sa vadeli 203,708 1,244,552 92,856 133,592
Orta ve uzun vadeli - 1,443,228 - 731,248

Toplam 203,708 2,687,780 92,856 864,840

3.3. Banka’n›n yükümlülüklerinin yo¤unlaflt›¤› fon sa¤layan sektör grubu
Banka’n›n yükümlülükleri esas olarak, ana orta¤› olan ING Grubu’nda yo¤unlaflmaktad›r.

4. Bilançonun di¤er yabanc› kaynaklar kalemi, bilanço d›fl› taahhütler hariç bilanço toplam›n›n %10’unu afl›yorsa,
bunlar›n en az %20’sini oluflturan alt hesaplar›n isim ve tutarlar›
Di¤er yabanc› kaynaklar kalemi, bilanço toplam›n›n %10’unu aflmamaktad›r.

5. Kiralama ifllemlerinden borçlara iliflkin bilgiler (net)

Finansal kiralama borçlar› Cari dönem Önceki dönem

Brüt Net Brüt Net
1 y›ldan az 191 157 92 65
1-4 y›l aras› 545 75 3,991 3,397
4 y›ldan fazla - - - -

Net 736 232 4,083 3,462

6. Riskten korunma amaçl› türev finansal borçlara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP 

Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma amaçl› - - - -
Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› 600,287 - - -
Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› - - - -

Toplam 600,287 - - -
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7. Karfl›l›klara iliflkin aç›klamalar

7.1. Genel karfl›l›klara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Genel karfl›l›klar 87,487 58,923
I. Grup kredi ve alacaklar için ayr›lanlar 66,638 49,248
II. Grup kredi ve alacaklar için ayr›lanlar 7,976 229
Gayrinakdi krediler için ayr›lanlar 5,859 3,703
Di¤er 7,014 5,743

7.2. Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacaklar› anapara kur azal›fl karfl›l›klar›na iliflkin bilgiler
1,404 TL (31 Aral›k 2007 - 37,395 TL) tutar›ndaki dövize endeksli kredilerin kur fark› karfl›l›k tutar›, mali tablolarda aktif kalemler
alt›nda yer alan krediler sat›r›nda netlefltirilmifltir.

7.3. Tazmin edilmemifl ve nakde dönüflmemifl gayrinakdi krediler özel karfl›l›klar›na iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Tazmin edilmemifl ve nakde dönüflmemifl gayrinakdi krediler 
karfl›l›klar› 8,512 2,705

7.4. Di¤er karfl›l›klara iliflkin bilgiler

7.4.1. Muhtemel riskler için ayr›lan serbest karfl›l›klara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Muhtemel riskler için ayr›lan serbest karfl›l›klar   7,773 1,500

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle muhtemel riskler için ayr›lan serbest karfl›l›klar devam eden davalar için ayr›lan serbest karfl›l›klar›
içermektedir.

7.4.2. Di¤er karfl›l›klara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Kredi kart› likit puan promosyon karfl›l›¤› 4,047 3,268
Di¤er karfl›l›klar (*) 23,609 3,277

Toplam 27,656 6,545

(*) Di¤er karfl›l›klar 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 21,337 TL tutar›ndaki vergi riski karfl›l›¤›n› içermektedir.

7.5. Çal›flan haklar› karfl›l›¤›na iliflkin bilgiler
23,112 TL (31 Aral›k 2007 - 15,356 TL) tutar›ndaki çal›flan haklar›na iliflkin karfl›l›k tutar›n›n 13,333 TL’si (31 Aral›k 2007 - 10,204
TL) izin ücreti ile ilgili olup, izin ücreti yükümlülü¤ünün tamam›na karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

Çal›flan haklar›na iliflkin karfl›l›k tutar›n›n 9,779 TL’si (31 Aral›k 2007 - 5,152 TL) k›dem tazminat› karfl›l›¤›n› ifade etmektedir. Banka,
Türkiye’de mevcut ifl kanunu gere¤ince, emeklilik nedeniyle iflten ayr›lan veya istifa ve kötü davran›fl d›fl›ndaki nedenlerle ifline son
verilen personele hak etti¤i miktarda k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür. Bu tazminatlar, iflten ayr›lma veya ç›kar›lma tarihindeki
ücret esas al›narak çal›fl›lan her y›l için 30 günlük brüt ücret tutar› kadard›r. 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle
k›dem tazminat› ödemelerinin tavan› s›ras›yla, 2,173.19 TL ve 2,030.19 TL’dir (tam TL). 

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihli mali tablolarda Banka, k›dem tazminat›n› personelin iflten ayr›lmas› veya ifline son verilmesi
ile ilgili kendi deneyimlerinden do¤an faktörlere dayanarak ve öngörülen y›ll›k enflasyon ve faiz oran› kullan›larak iskonto etmek
suretiyle hesaplamaktad›r. Kullan›lan enflasyon oran›, faiz oran› ve personelin ayr›lma olas›l›¤› afla¤›daki gibidir; 

Cari dönem Önceki dönem

Enflasyon oran› %5.4 %5.0
Faiz oran› %12.0 %11.0
Ayr›lma olas›l›¤› %27.4 %26.8
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K›dem tazminat› karfl›l›¤›na iliflkin hareketlere afla¤›daki tabloda yer verilmifltir.

Cari dönem Önceki dönem

Dönem bafl› bakiyesi 5,152 4,442
Faiz gideri 618 489
Aktüeryal (kazanç)/kay›p (292) -
Dönem gideri 4,672 379
‹ptaller (371) (158)

Dönem sonu bakiyesi 9,779 5,152

8. Vergi borcuna iliflkin aç›klamalar 

8.1. Cari vergi borcuna iliflkin aç›klamalar 

8.1.1. Vergi karfl›l›¤›na iliflkin aç›klamalar

Cari dönem (*) Önceki dönem

Kurumlar vergisi karfl›l›¤› 34,242 45,924
Gelir vergisi karfl›l›¤› 134 236
Peflin ödenen vergiler (40,689) (30,307)

Toplam (6,313) 15,853

(*) Banka’n›n cari dönemde 6,313 TL tutar›nda cari vergi varl›¤› bulunmakta olup, söz konusu tutar mali tablolarda aktif kalemler
alt›nda cari vergi varl›¤› sat›r›nda yer almaktad›r. 

8.1.2. Ödenecek vergilere iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Ödenecek kurumlar vergisi - 15,853
Menkul sermaye irad› vergisi 25,396 15,128
Gayrimenkul sermaye irad› vergisi 493 379
BSMV 12,494 7,424
Kambiyo muameleleri vergisi 1 512
Ödenecek katma de¤er vergisi 155 131
Di¤er 5,576 4,298

Toplam 44,115 43,725

8.1.3. Primlere iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Sosyal sigorta primleri-personel 2,254 1,775
Sosyal sigorta primleri-iflveren 3,211 2,526
Banka sosyal yard›m sand›¤› primleri-personel - -
Banka sosyal yard›m sand›¤› primleri-iflveren - -
Emekli sand›¤› aidat› ve karfl›l›klar›-personel 8 8
Emekli sand›¤› aidat› ve karfl›l›klar›-iflveren 8 10
‹flsizlik sigortas›-personel 158 124
‹flsizlik sigortas›-iflveren 315 248
Di¤er - -

Toplam 5,954 4,691

8.2. Bulunmas› halinde ertelenmifl vergi borcuna iliflkin aç›klamalar
Ertelenmifl vergi borcu bulunmamaktad›r.

9. Sat›fl amaçl› elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliflkin duran varl›k borçlar› hakk›nda bilgiler
Sat›fl amaçl› elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliflkin duran varl›k borçlar› bulunmamaktad›r.
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10. Sermaye benzeri kredilere iliflkin bilgiler
Sermaye benzeri kredi bulunmamaktad›r.

11. Özkaynaklara iliflkin bilgiler

11.1. Ödenmifl sermayenin gösterimi

Cari dönem Önceki dönem

Hisse senedi karfl›l›¤› (*) 1,324,098 1,074,098
‹mtiyazl› hisse senedi karfl›l›¤› - -

(*) Nominal sermayeyi ifade etmektedir.

11.2. Ödenmifl sermaye tutar›, bankada kay›tl› sermaye sisteminin uygulan›p uygulanmad›¤› hususunun aç›klanmas›
ve bu sistem uygulan›yor ise kay›tl› sermaye tavan›
Ödenmifl sermaye tutar› 1,324,098 TL olup, kay›tl› sermaye sistemi uygulanmamaktad›r.

11.3. Cari dönem içinde yap›lan sermaye art›r›mlar› ve kaynaklar› ile artt›r›lan sermaye pay›na iliflkin di¤er bilgiler

Art›r›m  Art›r›m Art›r›ma konu Art›r›ma konu edilen

tarihi tutar› Nakit edilen kâr yedekleri sermaye yedekleri

17 Nisan 2008 250,000 250,000 - -

11.4. Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen k›sma iliflkin bilgiler 
Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen tutar bulunmamaktad›r.

11.5. Son mali y›l›n ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel
amac› ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar 
Son mali y›l›n ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri bulunmamaktad›r.

11.6. Banka’n›n gelirleri, kârl›l›¤› ve likiditesine iliflkin geçmifl dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler
dikkate al›narak yap›lacak öngörülerin, Banka’n›n özkaynaklar› üzerindeki tahmini etkileri
Banka bilançosu faiz, likidite, kur ve kredi risklerinden minimum düzeyde etkilenecek bir ihtiyatl›l›kla yönetilmektedir. Banka’n›n
faaliyetlerinin ihtiyatl› bir yaklafl›mla ve artan oranda kârl›l›kla sürdürülmesi hedeflenmekte olup, dönem kârlar› yasal yedeklere ve
ola¤anüstü yedeklere aktar›lmak sureti ile Banka bünyesinde özkaynaklar içerisinde muhafaza edilmektedir. Banka, özkaynaklar›n›n
büyük bir ço¤unlu¤unu faiz getirili aktiflerde de¤erlendirmeye ve bankac›l›k faaliyetleri d›fl›nda kalan maddi duran varl›klar, finansal
olmayan ifltirakler gibi sabit yat›r›mlar›n› s›n›rl› tutmaya özen göstermektedir. 

11.7. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyazlara iliflkin özet bilgiler
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyazlar bulunmamaktad›r.

11.8. Menkul de¤erler de¤er art›fl fonuna iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

‹fltirakler, ba¤l› ortakl›klar ve birlikte kontrol edilen 
ortakl›klardan (ifl ortakl›klar›) - - - -
De¤erleme fark› 13,007 (2,740) 2,954 (7)
Kur fark› - - - -

Toplam 13,007 (2,740) 2,954 (7)
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Menkul de¤er de¤er art›fl fonu ve riskten korunma fonlar› (etkin k›s›m) kalemlerinin dönem içindeki hareketi afla¤›daki gibidir:

Cari dönem Önceki dönem

1 Ocak itibariyle 2,947 (21,965)

Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar olarak s›n›fland›r›lan yat›r›mlar›n gelir tablosu 
ile iliflkilendirilmeyen de¤er art›fllar› /(azal›fllar›) 7,309 32,083
Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar olarak s›n›fland›r›lan yat›r›mlar›n elden ç›kar›lmas› sonucu 
özkaynaktan kâr/zarara aktar›lan net (kazanç) /kay›p 1,842 (955)
Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar olarak s›n›fland›r›lan yat›r›mlardan elde edilen kazançlar›n 
vergi etkisi (1,831) (6,216)
Nakit ak›fl riskine karfl› koruma ifllemi kazançlar› /(kay›plar›) (77,579) -
Gelir tablosuna s›n›fland›r›lan nakit ak›fl riskine karfl› 
koruma ifllemi (kazançlar›) /kay›plar› 28 -
Nakit ak›fl riskine karfl› koruma ifllemi kazançlar›n›n vergi etkisi 15,510 -
31 Aral›k itibariyle (51,774) 2,947

III. Bilanço d›fl› hesaplara iliflkin aç›klama ve dipnotlar

1. Bilanço d›fl› hesaplarda yer alan yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar

1.1. Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktar›

Cari dönem Önceki dönem

Vadeli aktif de¤erler al›m sat›m taahhütleri 197,273 225,594
Vadeli mevduat al›m sat›m taahhütleri - 3,006
Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri 535,656 485,304
Çekler için ödeme taahhütleri 524,532 486,935
Kredi kart› harcama limit taahhütleri 936,466 833,247
Kredi kartlar› ve bankac›l›k hizmetlerine iliflkin promosyon uyg. taah. 2,619 3,010
Di¤er cay›lamaz taahhütler 67,942 62,614

Toplam 2,264,488 2,099,710

1.2. Bilanço d›fl› hesaplardan kaynaklanan muhtemel zararlar›n ve taahhütlerin yap›s› ve tutar›

1.2.1. Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve di¤er akreditifler dahil gayrinakdi
krediler

Cari dönem Önceki dönem

Garanti ve kefaletler 58,849 23,666
Banka aval ve kabulleri 121,987 82,546
Akreditifler 993,683 735,981

Toplam 1,174,519 842,193

1.2.2. Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri ifllemler

Cari dönem Önceki dönem

Kesin teminat mektuplar› 2,211,818 1,628,242
Geçici teminat mektuplar› 87,792 129,649
Kefalet ve benzeri ‹fllemler 776,435 407,696

Toplam 3,076,045 2,165,587
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1.3. Gayrinakdi kredilere iliflkin aç›klamalar

1.3.1. Gayrinakdi kredilerin toplam tutar›

Cari dönem Önceki dönem

Nakit kredi teminine yönelik olarak aç›lan gayrinakdi krediler 441,847 78,551
Bir y›l veya daha az süreli as›l vadeli 4,003 14,099
Bir y›ldan daha uzun süreli as›l vadeli 437,844 64,452
Di¤er gayrinakdi krediler 3,808,717 2,929,229

Toplam 4,250,564 3,007,780

1.3.2. Gayrinakdi krediler hesab› içinde sektör baz›nda risk yo¤unlaflmas›

Cari dönem Önceki dönem

TP (%) YP (%) TP (%) YP (%)

Tar›m 9,150 0.65 6,030 0.21 14,005 1.04 7,299 0.44
Çiftçilik ve hayvanc›l›k 7,026 0.50 5,415 0.19 7,819 0.58 7,299 0.44
Ormanc›l›k 1,744 0.12 615 0.02 6,108 0.45 - -
Bal›kç›l›k 380 0.03 - - 78 0.01 - -

Sanayi 405,231 28.83 1,216,395 42.76 417,094 30.92 820,567 49.47
Madencilik ve taflocakç›l›¤› 30,207 2.15 8,055 0.29 34,122 2.52 15,128 0.92
‹malat sanayi 338,309 24.07 1,172,390 41.21 358,486 26.58 791,133 47.69
Elektrik, gaz, su 36,715 2.61 35,950 1.26 24,486 1.82 14,306 0.86

‹nflaat 312,227 22.21 865,679 30.43 369,054 27.36 427,034 25.74
Hizmetler 667,992 47.52 753,037 26.47 544,996 40.40 388,939 23.45

Toptan ve perakende ticaret 458,502 32.61 374,734 13.17 344,225 25.52 179,447 10.83
Otel ve lokanta hizmetleri 45,795 3.26 54,832 1.93 25,137 1.86 9,526 0.57
Ulaflt›rma ve haberleflme 42,183 3.00 83,029 2.92 25,364 1.88 59,044 3.56
Mali kurulufllar 79,321 5.64 202,583 7.12 73,920 5.48 116,030 6.99
Gayrimenkul ve kira. hizm. 928 0.07 122 - 3,644 0.27 10,282 0.62
Serbest meslek hizmetleri 36,979 2.63 37,564 1.32 47,970 3.56 12,787 0.77
E¤itim hizmetleri 215 0.02 26 - 1,394 0.10 12 -
Sa¤l›k ve sosyal hizmetler 4,069 0.29 147 0.01 23,342 1.73 1,811 0.11

Di¤er 11,201 0.79 3,622 0.13 3,805 0.28 14,987 0.90
Toplam 1,405,801 100.00 2,844,763 100.00 1,348,954 100.00 1,658,826 100.00

1.3.3. I ve II’nci grupta s›n›fland›r›lan gayrinakdi kredilere iliflkin bilgiler

I.Grup II.Grup

TP YP TP YP

Gayrinakdi krediler 1,384,151 2,828,985 19,381 1,324
Teminat mektuplar› 1,384,151 1,669,141 19,381 1,084
Aval ve kabul kredileri - 121,987 - -
Akreditifler - 979,008 - 240
Cirolar - - - -
Menkul k›ymet ihrac›nda sat›n alma garantilerimizden - - - -
Faktoring garantilerinden - - - -
Di¤er garanti ve kefaletler - 58,849 - -
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2. Türev ifllemlere iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem (*)

Riskten korunma amaçl› türev finansal araçlar

Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma amaçl› ifllemler (I) - -

Al›m ifllemleri - -
Sat›m ifllemleri - -
Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› ifllemler (II) (**) 4,076,000 -

Al›m ifllemleri 2,038,000 -
Sat›m ifllemleri 2,038,000 -
Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› ifllemler (III) - -

Al›m ifllemleri - -
Sat›m ifllemleri - -
A. Toplam riskten korunma amaçl› türev ifllemler (I+II+III) 4,076,000 -

Al›m sat›m amaçl› türev ifllemler

Döviz ile ilgili türev ifllemler (I) 2,955,435 2,714,009

Vadeli döviz al›m ifllemleri 158,105 174,175
Vadeli döviz sat›m ifllemleri 156,602 173,427
Swap para al›m ifllemleri 1,214,940 1,056,185
Swap para sat›m ifllemleri 1,027,491 1,214,335
Para al›m opsiyonlar› 199,109 47,204
Para sat›m opsiyonlar› 199,188 47,248
Futures para al›m ifllemleri - 726
Futures para sat›m ifllemleri - 709
Faiz ile ilgili türev ifllemler (II) 1,322,668 869,162

Swap faiz al›m ifllemleri 657,935 431,318
Swap faiz sat›m ifllemleri 657,935 431,318
Faiz al›m opsiyonlar› 3,399 3,263
Faiz sat›m opsiyonlar› 3,399 3,263
Menkul de¤erler al›m opsiyonlar› - -
Menkul de¤erler sat›m opsiyonlar› - -
Futures faiz al›m ifllemleri - -
Futures faiz sat›m ifllemleri - -
Di¤er al›m-sat›m amaçl› türev ifllemler (III) 34 -

B. Toplam al›m sat›m amaçl› türev ifllemler (I+II+III) 4,278,137 3,583,171

Türev ifllemler toplam› (A+B) 8,354,137 3,583,171

(*) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle bilanço d›fl› hesaplar tablosunda vadeli döviz al›m-sat›m ifllemleri içerisine dahil edilmifl olan
220,748 TL tutar›ndaki valörlü döviz al›m/sat›m ifllemleri cari dönem mali tablolar› ile uyumlu olmas› aç›s›ndan cay›lamaz taahhütler
alt›nda yer alan vadeli aktif de¤erler al›m sat›m taahhütleri içerisine s›n›fland›r›lm›flt›r.

(**) Banka, yükümlülüklerinin getirdi¤i nakit ak›fl riskinden korunmak amac›yla 1 Kas›m 2008 tarihinden bafllamak üzere nakit ak›fl
riskinden korunma muhasebesini uygulamaya bafllam›flt›r. Nakit ak›fl riskinden korunma muhasebesi uygulamas› kapsam›nda
etkinlik testleri gerçeklefltirilmektedir. Yap›lan etkinlik testleri sonuçlar›na göre, etkin olmayan k›s›m olan (6,089) TL gelir
tablosunda “Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr›/Zarar›” hesab›na yans›t›lm›flt›r. 

3. Koflullu borçlar ve varl›klara iliflkin aç›klamalar
Bilanço tarihi itibariyle, Banka’n›n Hukuk Bölümü’nden al›nan bilgilere göre Banka aleyhine aç›lm›fl ve halen devam eden toplam 319
adet dava bulunmaktad›r. Bu davalar›n toplam tutar› 23,707 TL, 483 bin ABD Dolar› ve 576 bin Euro tutar›ndad›r. Bilanço tarihi
itibariyle devam eden davalar için 7,773 TL tutar›nda serbest karfl›l›k ayr›lm›flt›r.
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IV. Gelir tablosuna iliflkin aç›klama ve dipnotlar

1. Faiz gelirlerine iliflkin bilgiler

1.1. Kredilerden al›nan faiz gelirlerine iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Kredilerden al›nan faizler (*) 1,591,569 125,371 1,154,250 105,759
K›sa vadeli kredilerden 806,232 64,063 581,381 36,812
Orta ve uzun vadeli kredilerden 770,097 61,308 563,236 68,947
Takipteki alacaklardan al›nan faizler 15,240 - 9,633 -
Kaynak kul. destekleme fonundan al›nan primler - - - -

(*) Nakdi kredilere iliflkin ücret ve komisyon gelirlerini de içermektedir.

1.2. Bankalardan al›nan faiz gelirlerine iliflkin bilgiler 

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

T.C. Merkez Bankas›’ndan 51,266 2,500 583 2,672
Yurt içi bankalardan 1,393 1,785 1,119 5,407
Yurt d›fl› bankalardan 547 9,230 148 23,043
Yurt d›fl› merkez ve flubelerden - - 5 1,223

Toplam 53,206 13,515 1,855 32,345

1.3. Menkul de¤erlerden al›nan faiz gelirlerine iliflkin bilgiler 

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klardan 7,011 1,274 11,818 2,149
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara 
yans›t›lan finansal varl›klardan - - - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan 402,249 1,488 379,687 3,892
Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlardan 58 4,973 39 6,824

Toplam 409,318 7,735 391,544 12,865

1.4. ‹fltirak ve ba¤l› ortakl›klardan al›nan faiz gelirlerine iliflkin bilgiler
‹fltirak ve ba¤l› ortakl›klardan al›nan faiz bulunmamaktad›r.

2. Faiz giderlerine iliflkin bilgiler

2.1. Kullan›lan kredilere verilen faizlere iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Bankalara (*) 23,924 69,109 15,194 66,908
T.C. Merkez Bankas›’na - - - -
Yurt içi bankalara 14,070 6,590 13,786 7,219
Yurt d›fl› bankalara 9,854 62,519 963 59,527
Yurt d›fl› merkez ve flubelere - - 445 162

Di¤er kurulufllara(*) - 6,661 - 4,781

Toplam 23,924 75,770 15,194 71,689

(*) Nakdi kredilere iliflkin ücret ve komisyon giderlerini de içermektedir.
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2.2. ‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klara verilen faiz giderlerine iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

‹fltirak ve ba¤l› ortakl›klara verilen faizler 3,094 370

2.3. ‹hraç edilen menkul k›ymetlere verilen faizlere iliflkin bilgiler
‹hraç edilen menkul k›ymetlere verilen faiz bulunmamaktad›r.

2.4. Mevduata ödenen faizin vade yap›s›na göre gösterimi

Vadesiz

mevduat Vadeli mevduat

1 aya 3 aya 6 aya 1 y›la 1 y›ldan Birikimli

Hesap Ad› kadar kadar kadar kadar uzun mevduat Toplam

Türk paras›

Bankalar mevduat› - 12,305 17 - - - - 12,322
Tasarruf mevduat› 36 98,420 677,868 13,152 1,762 75 - 791,313
Resmi mevduat 5 1,338 318 1 2 - - 1,664
Ticari mevduat 87 94,853 159,290 3,542 75 - - 257,847
Di¤er mevduat - 1,779 3,903 204 18 - - 5,904
7 gün ihbarl› mevduat - - - - - - - -

Toplam 128 208,695 841,396 16,899 1,857 75 - 1,069,050

Yabanc› para
DTH 47 53,751 54,417 5,409 6,095 56 - 119,775
Bankalar mevduat› - - 42 - - - - 42
7 gün ihbarl› mevduat - - - - - - - -
K›ymetli maden 
depo hesab› - - - - - - - -

Toplam 47 53,751 54,459 5,409 6,095 56 - 119,817

Genel toplam 175 262,446 895,855 22,308 7,952 131 - 1,188,867

3. Temettü gelirlerine iliflkin aç›klamalar

Cari dönem Önceki dönem

Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klardan - -
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan

finansal varl›klardan - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan 2,600 25
Di¤er 1,394 1,859

Toplam 3,994 1,884

4. Ticari kâra /zarara iliflkin aç›klamalar (net)

Cari dönem Önceki dönem

Kâr 4,914,443 1,739,232

Sermaye piyasas› ifllemleri kâr› 1,653,264 498,945
Türev finansal ifllemlerden 1,643,076 486,687
Di¤er 10,188 12,258

Kambiyo ifllemlerinden kâr 3,261,179 1,240,287
Zarar (-) (5,036,923) (1,840,951)

Sermaye piyasas› ifllemleri zarar› (855,519) (654,817)
Türev finansal ifllemlerden (848,144) (645,175)
Di¤er (7,375) (9,642)

Kambiyo ifllemlerinden zarar (4,181,404) (1,186,134)
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5.  Di¤er faaliyet gelirlerine iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Bankac›l›k hizmet gelirleri 6,514 14,447
Geçmifl y›llarda ayr›lan karfl›l›k iptallerinden gelirler 32,443 30,400
Aktiflerin sat›fl›ndan elde edilen gelirler 1,143 1,413
Di¤er faiz d›fl› gelirler 10,563 7,679

Toplam 50,663 53,939

6. Bankalar›n kredi ve di¤er alacaklar›na iliflkin de¤er düflüfl karfl›l›klar›

Cari dönem Önceki dönem

Kredi ve di¤er alacaklara iliflkin özel karfl›l›klar 58,574 31,722
III. grup kredi ve alacaklardan 24,347 13,491
IV. grup kredi ve alacaklardan 14,639 12,187
V. grup kredi ve alacaklardan 19,588 6,044

Genel karfl›l›k giderleri 28,564 13,674
Muhtemel riskler için ayr›lan serbest karfl›l›k giderleri 7,773 1,500
Menkul de¤erler de¤er düflme giderleri 2,658 89

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan FV 64 16
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 2,594 73

‹fltirakler, ba¤l› ortakl›klar ve VKET men. de¤. de¤er düflüfl giderleri -
‹fltirakler - -
Ba¤l› ortakl›klar - -
Birlikte kontrol edilen ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) - -
Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar -

Di¤er (*) 36,134 5,929

Toplam 133,703 52,914

(*) 8,276 TL (31 Aral›k 2007 - 2,548 TL) tutar›nda k›dem tazminat› ve izin karfl›l›k gideri ve 21,337 TL (31 Aral›k 2007- Yoktur.)
tutar›nda vergi riskleri karfl›l›k gideri di¤er sat›r›nda yer almaktad›r.

7. Di¤er faaliyet giderlerine iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Personel giderleri 322,070 270,515
Banka sosyal yard›m sand›¤› varl›k aç›klar› karfl›l›¤› - -
Maddi duran varl›k de¤er düflüfl giderleri - -
Maddi duran varl›k amortisman giderleri 22,015 22,705
Maddi olmayan duran varl›k de¤er düflüfl giderleri - -

fierefiye de¤er düflüfl gideri - -
Maddi olmayan duran varl›k amortisman giderleri 5,698 15,056
Özkaynak yöntemi uygulanan ortakl›k paylar› de¤er düflüfl gideri - -
Elden ç›kar›lacak k›ymetler de¤er düflüfl giderleri - -
Elden ç›kar›lacak k›ymetler amortisman giderleri 44 74
Sat›fl amaçl› elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliflkin duran 

varl›klar de¤er düflüfl giderleri - -
Di¤er iflletme giderleri 182,263 133,690

Faaliyet kiralama giderleri 43,743 32,758
Bak›m ve onar›m giderleri 15,185 8,711
Reklam ve ilan giderleri 18,190 5,761
Di¤er giderler 105,145 86,460

Aktiflerin sat›fl›ndan do¤an zararlar 157 168
Di¤er 63,779 44,721

Toplam 596,026 486,929
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8. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kâr/zarar›na iliflkin aç›klama
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle sona eren döneme iliflkin vergi öncesi kâr 185,392 TL (31 Aral›k 2007 - 172,995 TL) olarak
gerçekleflmifltir.

9. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karfl›l›¤›na iliflkin aç›klama
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle cari kurumlar vergisi karfl›l›k gideri 34,442 TL (31 Aral›k 2007 - 46,261 TL), ertelenmifl vergi karfl›l›k
gideri ise 10,897 TL (31 Aral›k 2007 - 8,548 TL ertelenmifl vergi geliri) olarak gerçekleflmifltir. 

Cari dönem ve önceki dönem kurumlar vergisi karfl›l›¤›n›n mutabakat› afla¤›daki gibidir;

Cari dönem Önceki dönem

Vergi öncesi kâr 185,392 172,995
%20 vergi oran› ile hesaplanan vergi 37,078 34,599
Kanunen kabul edilmeyen giderler ve di¤er ilaveler 80,420 41,916
‹ndirimler (83,091) (30,323)
KKTC flubeleri vergi oran› fark› 35 69
Cari vergi karfl›l›¤› 34,442 46,261

10. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler dönem net kâr/zarar›na iliflkin aç›klama
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle sona eren döneme iliflkin sürdürülen faaliyetler dönem net kâr› 140,053 TL (31 Aral›k 2007 - 135,282
TL) olarak gerçekleflmifltir.

11.  Net dönem kâr/zarar›na iliflkin aç›klama
Ola¤an bankac›l›k ifllemlerinden kaynaklanan faiz gelirleri 2,208,567 TL (31 Aral›k 2007 - 1,749,837 TL), faiz giderleri ise 1,396,591
TL (31 Aral›k 2007 - 1,137,352 TL) olarak gerçekleflmifltir.

Finansal tablo kalemlerine iliflkin olarak yap›lan tahminlerde de¤ifliklik bulunmamaktad›r.

12. Gelir tablosunda yer alan di¤er kalemlerin gelir tablosu toplam›n›n %10’unu aflmas› halinde bu kalemlerin en az
%20’sini oluflturan alt hesaplara iliflkin aç›klamalar
168,739 TL (31 Aral›k 2007 - 149,182 TL) tutar›ndaki al›nan di¤er ücret ve komisyonlar›n 26,609 TL’si (31 Aral›k 2007 - 28,218 TL)
yat›r›m fonu yönetim ücretini, 46,270 TL’si (31 Aral›k 2007 - 40,810 TL) kredi kart› ücret ve komisyonlar›n› temsil etmektedir.

33,416 TL (31 Aral›k 2007 - 28,125 TL) tutar›ndaki verilen di¤er ücret ve komisyonlar›n 23,549 TL’si (31 Aral›k 2007 - 19,114 TL)
kredi kartlar› için verilen komisyonlar› temsil etmektedir.

V. Özkaynak de¤iflim tablosuna iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Banka’n›n 28 Mart 2008 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda, 1,074,098 TL tutar›ndaki ödenmifl sermayesinin,
tamam› nakit olmak üzere 250,000 TL tutar›nda artt›r›lmas›na karar verilmifl olup, art›fl sonras› 1,324,098 TL’ye ç›kan ödenmifl
sermaye 17 Nisan 2008 tarihi itibari ile tescil edilerek 22 Nisan 2008 tarih ve 7047 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan
edilmifltir.

Bilanço tarihi itibariyle yasal yedek akçeler 38,135 TL olup, 6,764 TL’si geçmifl y›l kâr›ndan cari dönemde aktar›lan tutardan
oluflmaktad›r.

Bilanço tarihi itibariyle ola¤anüstü yedek akçeler bakiyesi 159,338 TL’dir. 

Banka’n›n yurt d›fl› flubesi kâr zarar kalemleri ortalama kur kullan›larak TL’ye dönüfltürülmektedir. Çevrimden do¤an kur farklar›
önceki dönemde özkaynaklar›n içerisinde ayr› bir hesap alt›nda muhasebelefltirilmekteyken, cari dönemde "Kur de¤ifliminin
etkilerine iliflkin muhasebe standard› (“TMS 21”)" çerçevesinde ilgili fark›n dönem kâr zarar›nda muhasebelefltirilmesi sonucuna
var›lm›flt›r. Buna paralel olarak önceki dönemde özkaynaklar alt›nda di¤er yedeklerde yer alan 7,964 TL tutar›ndaki çevrimden
do¤an kur farklar› yine özkaynaklar alt›nda yer alan ola¤anüstü yedekler kalemine s›n›flanm›flt›r.
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VI. Nakit ak›fl tablosuna iliflkin aç›klama ve dipnotlar

1. Nakit ak›fl tablosuna iliflkin aç›klamalar

1.1. Dönem bafl›ndaki nakit ve nakde efl de¤er varl›klara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Nakit 125,004 153,447
Kasa 77,813 93,053
Efektif deposu 47,191 60,394

Nakde efl de¤er varl›klar 545,227 1,436,886
T.C.M.B. 237,855 504,416
Bankalar (3 aya kadar) 307,372 932,470

Toplam 670,231 1,590,333

1.2. Dönem sonundaki nakit ve nakde efl de¤er varl›klara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Nakit 154,476 125,004
Kasa 61,133 77,813
Efektif deposu 93,343 47,191

Nakde efl de¤er varl›klar 1,273,310 545,227
T.C.M.B. 637,873 237,855
Bankalar (3 aya kadar) 635,437 307,372

Toplam 1,427,786 670,231

2. Nakit ak›m tablosunda yer alan di¤er kalemleri ve döviz kurundaki de¤iflimin nakit ve nakde efl de¤er varl›klar
üzerindeki etkisi kalemine iliflkin aç›klamalar
“Bankac›l›k faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iflim öncesi faaliyet kâr›” içinde yer alan 596,181 TL (31 Aral›k 2007 - 53,939
TL) tutar›ndaki “elde edilen di¤er kazançlar” kalemi, sermaye piyasas› ifllem kârlar› ve di¤er faaliyet gelirlerinden oluflmaktad›r.

“Bankac›l›k faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iflim öncesi faaliyet kâr›” içinde yer alan (278,839) TL (31 Aral›k 2007 - 28,160
TL) tutar›ndaki “di¤er” kalemi, di¤er faaliyet giderlerinden oluflmaktad›r.

“Bankac›l›k faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iflim” içinde yer alan (11,474) TL (31 Aral›k 2007 - (83,861) TL) tutar›ndaki
“di¤er aktiflerde net art›fl/azal›fl” kalemi, di¤er aktifler kalemindeki bafll›ca peflin ödenmifl giderler ve takas hesab›ndaki
de¤iflimlerden oluflmaktad›r.

“Bankac›l›k faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iflim” içinde yer alan (91,234) TL (31 Aral›k 2007 - 277,668 TL) tutar›ndaki
“di¤er borçlarda net art›fl/azal›fl” kalemi, di¤er yabanc› kaynaklardaki bafll›ca peflin tahsil edilen ücret ve komisyonlar ve takas
hesaplar›ndaki de¤iflimlerden oluflmaktad›r. 

Döviz kurundaki de¤iflimin nakit ve nakde efl de¤er varl›klar üzerindeki etkisi 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle yaklafl›k (944,935) TL
(31 Aral›k 2007 - (165,393) TL) olarak tespit edilmifltir. 

VII. Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubuna iliflkin aç›klamalar

1. Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubuna iliflkin ifllemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmam›fl kredi mevduat
ifllemleri, döneme iliflkin gelirler ve giderler 
Raporun genel bilgiler bölümünde belirtildi¤i üzere 24 Aral›k 2007 tarihinde OYAK bünyesinde bulunan banka hisselerinin tamam›
ING Bank N.V’ye devredilmifltir. Bu çerçevede, Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubuna iliflkin aç›klamalar önceki döneme ait dönem
bafl› ve kâr/zarar bakiyeleri için OYAK Grubu ile yap›lan ifllemleri içermektedir.
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1.1. Cari dönem 

‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve  

Banka’n›n dahil birlikte kontrol edilen Banka’n›n do¤rudan ve Risk grubuna dahil olan di¤er 

oldu¤u risk grubu ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) dolayl› ortaklar› gerçek ve tüzel kifliler

Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi

Krediler ve di¤er alacaklar 
Dönem bafl› bakiyesi - - - - 785 1,718
Dönem sonu bakiyesi - - - 45 11,296 20,988
Al›nan faiz ve komisyon gelirleri - - - - 96 14

1.2. Önceki dönem

‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve  

Banka’n›n dahil birlikte kontrol edilen Banka’n›n do¤rudan ve Risk grubuna dahil olan di¤er 

oldu¤u risk grubu ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) dolayl› ortaklar› gerçek ve tüzel kifliler

Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi

Krediler ve di¤er alacaklar 
Dönem bafl› bakiyesi - - - 15 40,675 245,393
Dönem sonu bakiyesi - - - - 785 1,718
Al›nan faiz ve komisyon gelirleri - - - - 4 1

1.3. Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubuna ait mevduata iliflkin bilgiler 

‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve  

Banka’n›n dahil birlikte kontrol edilen Banka’n›n do¤rudan ve Risk grubuna dahil olan di¤er 

oldu¤u risk grubu ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) dolayl› ortaklar› gerçek ve tüzel kifliler

Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem

Mevduat
Dönem bafl› 2,773 2,983 - 81,250 5 560,224
Dönem sonu 21,323 2,773 272 - 32,253 5
Mevduat faiz gideri 764 192 - - 3,419 -

1.4. Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubu ile yapt›¤› vadeli ifllemler ile opsiyon sözleflmeleri ile benzeri di¤er
sözleflmelere iliflkin bilgiler

‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve  

Banka’n›n dahil birlikte kontrol edilen Banka’n›n do¤rudan ve Risk grubuna dahil olan di¤er 

oldu¤u risk grubu ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) dolayl› ortaklar› gerçek ve tüzel kifliler

Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem

Gerçe¤e uygun de¤er fark› 
kâr veya zarara
yans›t›lan ifllemler

Dönem bafl› - - - 7,439 479,549
Dönem sonu - - 293,470 - 30,400 -

Toplam kâr /zarar 6 13 (3,391) - (4,713) -
Riskten korunma amaçl› ifllemler

Dönem bafl› - - - - - -
Dönem sonu - - - - - -
Toplam kâr /zarar - - - - - -
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1.5. Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubuna yap›lan plasmanlara iliflkin bilgiler

‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve  

Banka’n›n dahil birlikte kontrol edilen Banka’n›n do¤rudan ve Risk grubuna dahil olan di¤er 

oldu¤u risk grubu ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) dolayl› ortaklar› gerçek ve tüzel kifliler

Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem

Bankalar
Dönem bafl› - - - - - 2,088
Dönem sonu - - 111,318 - 8,281 -
Al›nan faiz gelirleri - - 2,002 - 16 10

1.6. Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubundan al›nan kredilere iliflkin bilgiler 

‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve  

Banka’n›n dahil birlikte kontrol edilen Banka’n›n do¤rudan ve Risk grubuna dahil olan di¤er 

oldu¤u risk grubu ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) dolayl› ortaklar› gerçek ve tüzel kifliler

Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem

Al›nan Kredi
Dönem bafl› 2,134 3,673 1,952 - - 40
Dönem sonu 40,173 2,134 2,355,138 1,952 400 -
Ödenen faiz ve komisyon 
giderleri 2,330 150 43,299 - 129 7

VIII. Banka’n›n yurt içi, yurt d›fl›, k›y› bankac›l›¤› bölgelerindeki flube veya ifltirakler ile yurt d›fl› temsilciliklerine
iliflkin aç›klamalar

Say› Çal›flan Say›s›

Yurt içi flube 360 6,328
Bulundu¤u Ülke

Yurt d›fl› temsilcilikler 1-
2-
3-

Aktif Toplam› Yasal Sermaye

Yurt d›fl› flube 5 27 1-KKTC 29,481
2-
3-

K›y› bnk. blg. flubeler 1 2 1-BAHREYN 1,231,495
2-
3-
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Alt›nc› bölüm

I. Banka’n›n faaliyetlerine iliflkin di¤er aç›klamalar
Banka’n›n “Oyak Bank A.fi.” olan unvan›n›n T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ‹ç Ticaret Genel Müdürlü¤ü’nün 7 May›s 2008 tarih ve
2440 say›l› izni do¤rultusunda 7 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “ING Bank A.fi.” olarak de¤ifltirilmesine
karar verilmifl olup, unvan de¤iflikli¤i karar› 30 May›s 2008 tarihi itibari ile tescil edilerek 5 Haziran 2008 tarih ve 7077 say›l›
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmifltir.

II. Bilanço sonras› hususlara iliflkin aç›klamalar
Banka’n›n 22 Ocak 2009 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›’nda 1,324,098 bin TL olan ödenmifl sermayesinin,
164,540 bin TL ING Bank N.V.’den al›nan sermaye avans› arac›l›¤›yla nakit art›r›m, 112,005 bin TL geçmifl y›l kâr›n›n sermayeye
ilavesi suretiyle toplam 276,545 bin TL art›r›larak 1,600,643 bin TL’ye ç›kar›lmas› ve Ana Sözleflmesi’nin sermayeye iliflkin 7.
maddesi ile 4, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 27, 32. maddelerinin tadil edilmesi ve Geçici Madde’nin iptal edilmesine karar verilmifl
olup tescil ifllemi rapor tarihi itibariyle gerçekleflmemifltir. 

Yedinci bölüm

Ba¤›ms›z denetim raporu

I. Ba¤›ms›z denetim raporuna iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ve ayn› tarihte sona eren döneme ait düzenlenen finansal tablo ve dipnotlar Güney Ba¤›ms›z Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. taraf›ndan ba¤›ms›z denetime tabi tutulmufl olup, 26 fiubat 2009 tarihli ba¤›ms›z
denetim raporu, finansal tablolar›n önünde sunulmufltur. 

II. Ba¤›ms›z denetçi taraf›ndan haz›rlanan aç›klama ve dipnotlar
Banka'n›n faaliyetleriyle ilgili olan, ancak yukar›da belirtilmeyen önemli bir husus ve gerekli görülen aç›klama ve dipnotlar
bulunmamaktad›r. 
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31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Ba¤›ms›z Denetim Raporu

ING Bank Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:
ING Bank Anonim fiirketi'nin (Banka) ve konsolidasyona tabi ortakl›klar›n›n (“Grup”) 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle haz›rlanan
konsolide bilançosu ile ayn› tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir tablosu, konsolide nakit ak›fl tablosu ve konsolide
özkaynak de¤iflim tablosu ve önemli muhasebe politikalar› ile di¤er aç›klay›c› notlar›n bir özetini denetlemifl bulunuyoruz.

Banka Yönetim Kurulu’nun sorumlulu¤una iliflkin aç›klama:
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu konsolide finansal tablolar›n 1 Kas›m 2006 tarihli ve 26333 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
“Bankalar›n Muhasebe Uygulamalar›na ve Belgelerinin Saklanmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik” ve “Türkiye
Muhasebe Standartlar› ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›na ve Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu taraf›ndan
muhasebe ve finansal raporlama esaslar›na iliflkin yay›mlanan di¤er yönetmelik, tebli¤ ve genelgeler ile Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurumu taraf›ndan yap›lan aç›klamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolay›s›yla önemlilik arz eden ölçüde yanl›fl
bilgi içermeyecek flekilde haz›rlanmas›n› ve sunulmas›n› sa¤layacak bir iç kontrol sistemi oluflturulmas›, uygun muhasebe
politikalar›n›n seçilmesi ve uygulanmas›ndan sorumludur. 

Yetkili denetim kuruluflunun sorumlulu¤una iliflkin aç›klama:
Ba¤›ms›z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen konsolide finansal tablolar üzerinde görüfl
bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz, 1 Kas›m 2006 tarihli ve 26333 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Bankalarda Ba¤›ms›z Denetim
Gerçeklefltirecek Kurulufllar›n Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmelik ve uluslararas› denetim standartlar›na uyumlu
olarak gerçeklefltirilmifltir. Finansal tablolar›n önemlilik arz edecek ölçüde hata içermedi¤ine iliflkin makul güvence sa¤layacak
flekilde ba¤›ms›z denetim planlanm›fl ve gerçeklefltirilmifltir. Ba¤›ms›z denetimde, finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal
tablo aç›klama ve dipnotlar› hakk›nda denetim kan›t› toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanm›fl; bu teknikler istihdam
etti¤imiz ba¤›ms›z denetçilerin inisiyatifine b›rak›lm›fl, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tablolar›n haz›rlanmas› ve
sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinli¤i dikkate al›narak ve uygulanan muhasebe politikalar›n›n uygunlu¤u de¤erlendirilerek
belirlenmifltir. Afla¤›da belirtilen ba¤›ms›z denetim görüflünün oluflturulmas› için yeterli ve uygun denetim kan›t› sa¤lanm›flt›r. 

Ba¤›ms›z denetçi görüflü:
Görüflümüze göre, iliflikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflar›yla, Grup’un 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle konsolide
mali durumunu ve ayn› tarihte sona eren döneme ait konsolide faaliyet sonuçlar› ile nakit ak›mlar›n› 5411 say›l› Bankac›l›k
Kanunu’nun 37 ve 38 inci maddeleri gere¤ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar›na ve
BDDK taraf›ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar›na iliflkin yay›mlanan di¤er yönetmelik, tebli¤, aç›klama ve genelgelere
uygun olarak do¤ru bir biçimde yans›tmaktad›r.

Di¤er husus:
Grup’un 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar›n›n tam kapsaml› denetimi bir baflka ba¤›ms›z
denetim flirketi taraf›ndan gerçeklefltirilmifl olup, söz konusu denetim flirketi 28 fiubat 2008 tarihli denetim raporunda, 31 Aral›k
2007 tarihli finansal tablolar üzerine olumlu görüfl beyan etmifltir. 

Güney Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited

Fatma Ebru Yücel
Sorumlu Ortak Bafldenetçi, SMMM

26 fiubat 2009
‹stanbul, Türkiye
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Banka'n›n Yönetim Merkezi'nin Adresi : Eski Büyükdere Caddesi Ayaza¤a Köyyolu No.6
Maslak /34398 ‹stanbul

Banka'n›n Telefon ve Faks Numaralar› : (212) 335 10 00
(212) 286 61 00

Banka'n›n ‹nternet Sayfas› Adresi : www.ingbank.com.tr 
‹rtibat ‹çin Elektronik Posta Adresi : haberlesme@ingbank.com.tr 

Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf›ndan düzenlenen “Bankalarca Kamuya Aç›klanacak Finansal Tablolar ile Bunlara
‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar Hakk›nda Tebli¤”e göre haz›rlanan y›l sonu konsolide finansal raporu afla¤›da yer alan bölümlerden
oluflmaktad›r.

• Ana Ortakl›k Banka hakk›nda genel bilgiler
• Ana Ortakl›k Banka'n›n konsolide finansal tablolar›
• ‹lgili dönemde uygulanan muhasebe politikalar›na iliflkin aç›klamalar
• Ana Ortakl›k Banka'n›n mali bünyesine iliflkin bilgiler
• Konsolide finansal tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar
• Di¤er aç›klama ve dipnotlar
• Ba¤›ms›z denetim raporu

Bu y›l sonu finansal rapor çerçevesinde finansal tablolar› konsolide edilen ba¤l› ortakl›klar›m›z, ifltiraklerimiz ve birlikte kontrol
edilen ortakl›klar›m›z afla¤›dad›r.

Ba¤l› Ortakl›klar ‹fltirakler Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›klar
1. ING European Financial Services Plc. (“IEFS”) Bulunmamaktad›r. Bulunmamaktad›r.
2. ING Portföy Yönetimi A.fi. (“IPY”) Bulunmamaktad›r. Bulunmamaktad›r. 
3. ING Finansal Kiralama A.fi. (“IFK”) Bulunmamaktad›r. Bulunmamaktad›r. 
4. ING Faktoring A.fi. (“IF”) Bulunmamaktad›r. Bulunmamaktad›r.

Bu raporda yer alan konsolide finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlar Bankalar›n Muhasebe Uygulamalar›na ve
Belgelerin Saklanmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartlar›, Türkiye Finansal Raporlama
Standartlar›, bunlara iliflkin ek ve yorumlar ile Bankam›z kay›tlar›na uygun olarak, aksi belirtilmedi¤i müddetçe Bin Türk Liras›
cinsinden haz›rlanm›fl olup, ba¤›ms›z denetime tabi tutulmufl ve iliflikte sunulmufltur.

‹stanbul, 26 fiubat 2009

John T. MC CARTHY Hakan EM‹NSOY                   Alp S‹VR‹O⁄LU Özden SERPEK
Yönetim Kurulu                        Genel Müdür                             Mali Kontrol Finansal Raporlama
Baflkan› Genel Müdür Grup Müdürü

Yard›mc›s›

Can EROL ‹. Reha UZ
Denetim Komitesi Denetim Komitesi
Üyesi Üyesi

Bu finansal rapor ile ilgili olarak sorular›n iletilebilece¤i yetkili personele iliflkin bilgiler

Ad-Soyad/Unvan : ‹nci SENYEN /Müdür
Tel No : (212) 335 11 76
Faks No : (212) 366 45 09
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‹Ç‹NDEK‹LER      SAYFA     
Birinci bölüm
Genel bilgiler
I. Ana Ortakl›k Banka’n›n kurulufl tarihi, bafllang›ç statüsü, an›lan statüde meydana gelen de¤ifliklikleri ihtiva eden 114

Ana Ortakl›k Banka’n›n tarihçesi
II. Ana Ortakl›k Banka’n›n sermaye yap›s›, yönetim ve denetimini do¤rudan veya dolayl› olarak tek bafl›na veya birlikte 115

elinde bulunduran ortaklar›, varsa bu hususlarda y›l içindeki de¤ifliklikler ile dahil oldu¤u gruba iliflkin aç›klama
III. Ana Ortakl›k Banka’n›n, Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel Müdür ve Yard›mc›lar›n›n 115

varsa Ana Ortakl›k Banka'da sahip olduklar› paylara iliflkin aç›klama
IV. Ana Ortakl›k Banka’da nitelikli pay sahibi olan kifli ve kurulufllara iliflkin aç›klamalar 115
V. Ana Ortakl›k Banka’n›n hizmet türü ve faaliyet alanlar›n› içeren özet bilgi 115

‹kinci bölüm
Konsolide finansal tablolar
I. Konsolide bilanço 116
II. Konsolide naz›m hesaplar tablosu 118
III. Konsolide gelir tablosu 120
IV. Konsolide özkaynaklarda muhasebelefltirilen gelir gider kalemlerine iliflkin tablo 121
V. Konsolide özkaynak de¤iflim tablosu 122
VI. Konsolide nakit ak›fl tablosu 124
VII. Kâr da¤›t›m tablosu 125

Üçüncü bölüm
Muhasebe politikalar›
I. Sunum esaslar›na iliflkin aç›klamalar 126
II. Finansal araçlar›n kullan›m stratejisi ve yabanc› para cinsinden ifllemlere iliflkin aç›klamalar 127
III. Konsolide edilen ortakl›klara iliflkin bilgilerin sunumu 127
IV. Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile türev ürünlere iliflkin aç›klamalar 128
V. Faiz gelir ve giderlerine iliflkin aç›klamalar 128
VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliflkin aç›klamalar 128
VII Finansal varl›klara iliflkin aç›klama ve dipnotlar 128
VIII. Finansal varl›klarda de¤er düflüklü¤üne iliflkin aç›klamalar 129
IX. Finansal araçlar›n netlefltirilmesine iliflkin aç›klamalar 130
X. Sat›fl ve geri al›fl anlaflmalar› ve menkul de¤erlerin ödünç verilmesi ifllemlerine iliflkin aç›klamalar 130
XI. Sat›fl amaçl› duran varl›klar ve durdurulan faaliyetlere iliflkin aç›klamalar 131
XII. fierefiye ve di¤er maddi olmayan duran varl›klara iliflkin aç›klamalar 131
XIII. Maddi duran varl›klara iliflkin aç›klamalar 131
XIV. Kiralama ifllemlerine iliflkin aç›klamalar 132
XV. Karfl›l›klar ve koflullu yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar 132
XVI. Çal›flanlar›n haklar›na iliflkin yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar 132
XVII. Vergi uygulamalar›na iliflkin aç›klamalar 133
XVIII. Borçlanmalara iliflkin ilave aç›klamalar 133
XIX. Hisse senetleri ve ihrac›na iliflkin aç›klamalar 133
XX. Aval ve kabullere iliflkin aç›klamalar 134
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31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

Birinci bölüm

Genel bilgiler

I. Ana Ortakl›k Banka’n›n kurulufl tarihi, bafllang›ç statüsü, an›lan statüde meydana gelen de¤ifliklikleri ihtiva eden
Ana Ortakl›k Banka’n›n tarihçesi
1 A¤ustos 1990 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan 13 Mart 1990 tarih ve 90/256 say›l› Bakanlar Kurulu karar›yla; mevduat kabul
etmek ve bankac›l›k ifllemleri yapmak üzere kurulmas›na izin verilen The First National Bank of Boston A.fi.’nin “Ana Sözleflme”si 31
Ekim 1990 tarihinde tescil edilmifl ve 5 Kas›m 1990 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yay›mlanm›flt›r. 90/256 say›l›
Bakanlar Kurulu Karar› gere¤i, Türkiye'de flube açmas›na Bakanlar Kurulu'nun 11 Ocak 1984 gün ve 84/7618 say›l› Karar› ile izin
verilen The First National Bank of Boston ‹stanbul fiubesi’ne ayr›lm›fl ve ödenmifl sermaye, kurulan Ana Ortakl›k Banka’n›n
sermayesine mahsup edilmifl, bankan›n kurulmas› ve mevduat kabul iznini almas›n› müteakip The First National Bank of Boston
‹stanbul fiubesi’nin bilançosunda yer alan aktif ve pasif de¤erler Ana Ortakl›k Banka’ya devredilmifltir. 

Ordu Yard›mlaflma Kurumu (“OYAK”), Alarko Grubu ve Cerraho¤lu Grubu’yla beraber 4 ortakl› bir Türk Bankas› olarak faaliyetini
sürdüren Ana Ortakl›k Banka’n›n unvan› 1991’de Türk Boston Bank A.fi. olarak de¤iflmifl ve 1993 y›l›nda OYAK di¤er bütün hisseleri
alarak Ana Ortakl›k Banka’n›n tek sahibi olmufltur. 10 May›s 1996 tarihinde Türk Boston Bank A.fi.’nin unvan› de¤ifltirilerek Oyak
Bank A.fi. olmufltur. Ana Ortakl›k Banka’n›n an›lan bafllang›ç statüsünde bir de¤ifliklik meydana gelmemifltir.

11 Ocak 2002 tarihi itibariyle Ana Ortakl›k Banka bünyesinde birlefltirilen Sümerbank A.fi. 11 Temmuz 1933 tarihinde kurulmufltur.
Geçmiflte Sümerbank Holding A.fi.’nin bankac›l›k birimi olarak faaliyet gösterirken 1993 y›l›nda Sümerbank A.fi. unvan› ile
Bankac›l›k Kanunu hükümlerine göre bankac›l›k alan›nda faaliyet göstermeye bafllam›flt›r. 1995 y›l›nda özellefltirme kapsam›nda
Sümerbank A.fi.’nin %100 hisseleri Hayyam Garipo¤lu Grubu’na sat›lm›flt›r.

22 Aral›k 1999 tarih ve 23914 (mükerrer) say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 21 Aral›k 1999 tarih ve 99/13765 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar›’n›n 3. Maddesi’nin (a) f›kras› uyar›nca Sümerbank A.fi.’nin temettü hariç ortakl›k haklar› ile yönetimi ve denetimi Bankac›l›k
Kanunu’nun 14. Maddesi’nin 3. ve 4. f›kralar› uyar›nca Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu’na (“TMSF”) devredilmifltir. 2001 y›l›
içerisinde TMSF, yine mülkiyeti TMSF’ye intikal etmifl bulunan Egebank A.fi., Türkiye Tütüncüler Bankas› Yaflarbank A.fi., Yurt
Ticaret ve Kredi Bankas› A.fi., Bank Kapital T.A.fi. ve Ulusal Bank T.A.fi.’nin tüm aktif ve pasiflerinin Sümerbank A.fi.’ye devir
yoluyla birlefltirilmesine karar vermifltir.

TMSF Yönetim Kurulu’nun 31 Temmuz 2001 tarih ve 148 say›l› karar› ile Sümerbank A.fi. hisse senetlerinin en geç 13 A¤ustos 2001
tarihinde OYAK’a devredilmesine karar verilmifltir. Buna istinaden 9 A¤ustos 2001 tarihinde TMSF ile OYAK aras›nda bir hisse devir
sözleflmesi imzalanm›flt›r. ‹mzalanan sözleflmeye göre, tüm hisseleri TMSF’ye intikal eden Sümerbank A.fi.’nin sermayesini teflkil
eden ve her biri 1.000 TL nominal de¤erli 133,400,000,000 adet hisse, TMSF taraf›ndan OYAK’a devredilmifltir. 10 A¤ustos 2001
tarihli Genel Kurul Karar›na istinaden 133,400 TL (endekslenmemifl) tutar›ndaki Sümerbank A.fi. sermayesinden 133,395 TL
(endekslenmemifl) dönem zarar› tenzil edilmifl ve 5 TL’ye düflen Banka sermayesi OYAK taraf›ndan 27,000 TL’ye (endekslenmemifl)
ç›kar›lm›flt›r. 

11 Ocak 2002 tarihi itibariyle Sümerbank A.fi.’nin tüm hesaplar›n› kapatarak Ana Ortakl›k Banka ile birleflmesine ve faaliyetlerini Ana
Ortakl›k Banka bünyesinde sürdürmesine karar verilmifltir. Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) 2 Ocak 2002
tarihli ve 569 say›l› karar› ile Sümerbank A.fi. ve Ana Ortakl›k Banka genel kurullar›n›n devre dair kararlar›n›n tescil edilmesine onay
verilmesi 4389 say›l› Bankalar Kanunu’nun 18. Maddesi’nin (1) numaral› f›kras› ve bu f›kra hükmüne dayan›larak ç›kar›lan
Bankalar›n Birleflme ve Devirleri Hakk›nda Yönetmelik hükümleri uyar›nca uygun görülmüfl ve 3 Ocak 2002 tarihli ve 24629 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r. Söz konusu devir yoluyla birleflme 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle gerçekleflmifltir.

Rekabet Kurulu’nun 6 Eylül 2007 tarih ve 07-69/856-324 say›l› karar› ve Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 12 Aral›k
2007 tarih ve 2416 say›l› karar› ile verilen izinler çerçevesinde; Yönetim Kurulu’nun 24 Aral›k 2007 tarih ve 55/1 say›l› karar› ile Ana
Ortakl›k Banka’n›n OYAK uhdesinde bulunan ve 1,074,098 TL tutar›ndaki toplam sermayesine tekabül eden 1,074,098,150 adet
hissesinin 24 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ING Bank N.V.’ye devri uygun görülerek pay devri ayn› tarih itibariyle Ana Ortakl›k Banka
ortaklar pay defterine kaydedilmifltir.

Ana Ortakl›k Banka’n›n “Oyak Bank A.fi.” olan unvan›n›n T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ‹ç Ticaret Genel Müdürlü¤ü’nün 7 May›s
2008 tarih ve 2440 say›l› izni do¤rultusunda 7 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “ING Bank A.fi.” olarak
de¤ifltirilmesine karar verilmifl olup, unvan de¤iflikli¤i karar› 30 May›s 2008 tarihi itibari ile tescil edilerek 5 Haziran 2008 tarih ve
7077 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmifltir.

Konsolidasyona dahil edilen ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler

ING European Financial Services Plc. (“IEFS”)
fiirket’in kuruluflu Temmuz 1994’te tamamlanm›flt›r. fiirket, kurulufl sermayesini A¤ustos 1994’te ödemifl ve faaliyetlerine Kas›m
1994’te bafllam›flt›r. fiirket, Dublin’de (‹rlanda) bulunan International Financial Service Centre (IFSC) bünyesinde kurulmufltur.
Bafll›ca hizmet alan› kurum finansman›, mevduat sertifikas› ihrac› ve hazine hizmetleridir.

fiirket’in “Oyak European Finance Plc.” olan unvan› “ING European Financial Services Plc.” olarak de¤ifltirilmifl olup, unvan
de¤iflikli¤i 24 Haziran 2008 tarihi itibariyle tescil edilmifltir.

ING Portföy Yönetimi A.fi. (“IPY”)
fiirket 9 Haziran 1997 tarihinde ‹stanbul Ticaret Sicili’ne tescil ve 12 Haziran 1997 tarih 4309 say›l› Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmufltur. fiirket’in amac›, 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak fiirket’in ana sözleflmesinde belirtilen sermaye piyasas› faaliyetlerinde bulunmakt›r. Bu kapsamda, Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun 9 Temmuz 1997 tarihli karar› ile portföy yöneticili¤i yetki belgesi al›nm›flt›r.

fiirket’in “Oyak Portföy Yönetimi A.fi.” olan unvan› “ING Portföy Yönetimi A.fi.” olarak de¤ifltirilmifl olup, unvan de¤iflikli¤i 29 May›s
2008 tarihi itibariyle tescil edilerek 3 Haziran 2008 tarih ve 7075 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmifltir.

ING Finansal Kiralama A.fi. (“IFK”)
fiirket 23 Eylül 2008 tarihinde ‹stanbul Ticaret Sicili’ne tescil ve 29 Eylül 2008 tarih 7159 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
ilan edilerek kurulmufltur.
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ING Faktoring A.fi. (“IF”)
fiirket 23 Eylül 2008 tarihinde ‹stanbul Ticaret Sicili’ne tescil ve 29 Eylül 2008 tarih 7159 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
ilan edilerek kurulmufltur.

II. Ana Ortakl›k Banka’n›n sermaye yap›s›, yönetim ve denetimini do¤rudan veya dolayl› olarak tek bafl›na veya
birlikte elinde bulunduran ortaklar›, varsa bu hususlarda y›l içindeki de¤ifliklikler ile dahil oldu¤u gruba iliflkin
aç›klama
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Ana Ortakl›k Banka’n›n ödenmifl sermaye tutar› 1,324,098 TL olup, ING Bank N.V. sermayede tam
kontrol sahibidir.

Ana Ortakl›k Banka’n›n 19 fiubat 2007 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›’nda, 803,365 TL tutar›nda olan
ödenmifl sermayesinin, tamam› nakit olmak üzere 71,000 TL tutar›nda artt›r›larak 874,365 TL’ye ç›kar›lmas›na karar verilmifl olup,
26 fiubat 2007 tarih ve 6753 say›l› Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil edilmifltir.

Ana Ortakl›k Banka’n›n 4 Haziran 2007 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›’nda, 874,365 TL tutar›nda olan
ödenmifl sermayesinin, da¤›t›lmam›fl kârlar hesab›nda bulunan geçmifl y›llar kâr› olan 124,733 TL tutar›nda sermayeye ilave edilerek
artt›r›lmas›na karar verilmifl olup, art›fl sonras› 999,098 TL'ye ç›kan ödenmifl sermaye 31 A¤ustos 2007 tarih ve 6885 say›l› Ticaret
Sicili Gazetesi’nde tescil edilmifltir.

17 Ekim 2007 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›’nda al›nan karar gere¤i, Ana Ortakl›k Banka sermayesinin 75,000 TL
art›r›lmas›n› teminen, söz konusu tutar 27 Eylül 2007 tarihinde Ana Ortakl›k Banka hesaplar›na ana hissedar OYAK taraf›ndan
nakden ödenmifltir. Art›fl sonras› 1,074,098 TL’ye ç›kan ödenmifl sermaye 17 Aral›k 2007 tarih ve 6959 say›l› Ticaret Sicili
Gazetesi’nde tescil edilmifltir.

Rekabet Kurulu’nun 6 Eylül 2007 tarih ve 07-69/856-324 say›l› karar› ve Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 12 Aral›k
2007 tarih ve 2416 say›l› karar› ile verilen izinler çerçevesinde; Yönetim Kurulu’nun 24 Aral›k 2007 tarih ve 55/1 say›l› karar› ile
Banka’n›n OYAK uhdesinde bulunan ve 1,074,098 TL tutar›ndaki toplam sermayesine tekabül eden 1,074,098,150 adet hissesinin
24 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ING Bank N.V.’ye devri uygun görülerek pay devri ayn› tarih itibariyle Ana Ortakl›k Banka’n›n ortaklar
pay defterine kaydedilmifltir.

Ana Ortakl›k Banka’n›n yeni hissedarlar›nca 25 Aral›k 2007 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›’s›nda ING Bank
N.V.’yi temsilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine iliflkin karar al›nm›fl olup ilgili toplant› tutana¤› 2 Ocak 2008 tarih ve 6968
say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yay›mlanm›flt›r.

Ana Ortakl›k Banka’n›n 28 Mart 2008 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda, 1,074,098 TL tutar›ndaki ödenmifl
sermayesinin, tamam› nakit olmak üzere 250,000 TL tutar›nda artt›r›lmas›na karar verilmifl olup, art›fl sonras› 1,324,098 TL’ye
ç›kan ödenmifl sermaye 17 Nisan 2008 tarihi itibari ile tescil edilerek 22 Nisan 2008 tarih ve 7047 say›l› Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ilan edilmifltir.

Ana Ortakl›k Banka’n›n ana hissedar› ING Bank N.V.’den 27 A¤ustos 2008 tarihinde al›nan 100 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki uzun
vadeli kredi, nakit sermaye art›r›m›na konu edilmesi amac› ile sermaye avans› olarak Ana Ortakl›k Banka hesaplar›nda bloke
edilmifltir. Kurum’un 16 Ekim 2008 tarih ve BDDK UY1.39-1-13978 say›l› yaz›s› ile sermaye art›r›m süreci tamamlan›ncaya kadar söz
konusu tutar›n sermaye yeterlili¤i standart oran› hesaplamas›nda ikincil sermaye benzeri borç olarak dikkate al›nabilece¤i
bildirilmifltir. 10 Kas›m 2008 tarih ve 35/3 say›l› yönetim kurulu karar› ile sermayeye ilave edilmesi için yasal prosedürlerin
bafllat›ld›¤› tutar, söz konusu yönetim kurulu karar› sonras› Türk Liras›na dönüfltürülmüfl olup, 164,540 TL olarak mali tablolarda
di¤er yabanc› kaynaklar sat›r›nda yer almaktad›r.

III. Ana Ortakl›k Banka’n›n, Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel Müdür ve
Yard›mc›lar›n›n varsa Ana Ortakl›k Banka’da sahip olduklar› paylara iliflkin aç›klama

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle hissedarlar ve sermaye yap›s› afla¤›da belirtilmifltir:

Pay tutarlar› Ödenmifl paylar
Ad soyad/ticari unvan› Tam TL Pay Oranlar› Tam TL Ödenmemifl paylar
ING Bank N.V. 1,324,098,143 100.00 1,324,098,143 -
John T. Mc Carthy 1 - 1 -
Cornelis P. A.J. Leenaars 1 - 1 -
A. Mehmet Özdeniz 1 - 1 -
Ralph A. J. G. Hamers 1 - 1 -
Brunon C. Bartkiewicz 1 - 1 -
‹. Reha Uz 1 - 1 -
Can Erol 1 - 1 -

Toplam 1,324,098,150 100.00 1,324,098,150 -

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle yukar›da verilen hissedarlar içinde yer alan John T. Mc Carthy Banka Yönetim Kurulu Baflkan›,
Cornelis P.A.J. Leenaars Banka Yönetim Kurulu Baflkan Vekili, A. Mehmet Özdeniz, Ralph A.J.G. Hamers, Brunon C. Bartkiewicz,
‹.Reha Uz ve Can Erol ise Banka Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Ana Ortakl›k Banka sermayesinde kiflilerin sahip oldu¤u paylar sembolik olup, her bir pay nominal 1 TL’dir (tam TL).

IV. Ana Ortakl›k Banka’da nitelikli pay sahibi olan kifli ve kurulufllara iliflkin aç›klamalar
ING Bank N.V., 1,324,098,143 adet hisse ve %100 ödenmifl pay oran› ile Ana Ortakl›k Banka’n›n yönetiminde tam kontrole sahiptir.

V. Ana Ortakl›k Banka’n›n hizmet türü ve faaliyet alanlar›n› içeren özet bilgi
Ana Ortakl›k Banka’n›n bafll›ca amac› ve ifltigal konusu halen yürürlükte olan Bankac›l›k Kanunu ve ileride yürürlü¤e girecek kanun
ve kanun hükmünde kararnameler ile bunlara iliflkin yasal mevzuat›n öngördü¤ü veya öngörece¤i s›n›rlar içinde, her türlü bankac›l›k
ifllemlerinin yap›lmas›, mevduat kabul edilmesi ve bankalar›n ehliyet sahalar›na giren hukuki muamele, fiil ve ifllerin ifas›d›r. Ana
Ortakl›k Banka söz konusu hizmet ve faaliyetlerini yurt içinde bulunan 360 adet flubesine ilaveten yurt d›fl›nda, Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nde (KKTC) 5 adet flube ve Bahreyn’de 1 adet k›y› bankac›l›¤› flubesi vas›tas› ile gerçeklefltirmektedir. 

ING BANK FAAL‹YET RAPORU 2008 115



ING Bank A.fi. ve Mali Ortakl›klar› (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 Tarihleri ‹tibariyle Konsolide Bilanço
(Birim - Bin TL)

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM 

Aktif kalemler Dipnot (31/12/2008) (31/12/2007)
(beflinci bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam 

I. Nakit de¤erler ve Merkez Bankas› (I-1) 516,754 670,578 1,187,332 211,795 477,409 689,204
II. Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarara 

yans›t›lan FV (net) (I-2) 14,032 267,236 281,268 93,957 49,359 143,316
2.1 Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar 9,977 7,021 16,998 68,568 6,592 75,160
2.1.1 Devlet borçlanma senetleri 8,259 7,021 15,280 66,048 6,592 72,640
2.1.2 Sermayede pay› temsil eden menkul de¤erler - - - - - -
2.1.3 Di¤er menkul de¤erler 1,718 - 1,718 2,520 - 2,520
2.2 Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarara yans›t›lan 

olarak s›n›fland›r›lan FV - - - - - -
2.2.1 Devlet borçlanma senetleri - - - - - -
2.2.2 Sermayede pay› temsil eden menkul de¤erler - - - - - -
2.2.3 Di¤er menkul de¤erler - - - - - -
2.3 Al›m sat›m amaçl› türev finansal varl›klar 4,055 260,215 264,270 25,389 42,767 68,156
III. Bankalar (I-3) 16,369 631,606 647,975 15,442 300,776 316,218
IV. Para piyasalar›ndan alacaklar - - - - - -
4.1 Bankalararas› para piyasas›ndan alacaklar - - - - - -
4.2 ‹MKB Takasbank piyasas›ndan alacaklar - - - - - -
4.3 Ters repo ifllemlerinden alacaklar - - - - - -
V. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar (net) (I-4) 2,364,228 60,884 2,425,112 2,379,111 9,248 2,388,359
5.1 Sermayede pay› temsil eden menkul de¤erler 1,031 52 1,083 1,037 42 1,079
5.2 Devlet borçlanma senetleri 2,363,197 60,832 2,424,029 2,378,074 9,206 2,387,280
5.3 Di¤er menkul de¤erler - - - - - -
VI. Krediler (I-5) 9,030,906 2,391,721 11,422,627 7,093,177 1,418,540 8,511,717
6.1 Krediler 8,855,441 2,391,721 11,247,162 7,028,533 1,418,540 8,447,073
6.1.1 Bankan›n dahil oldu¤u risk grubuna kulland›r›lan krediler 144 11,152 11,296 - 785 785
6.1.2 Di¤er 8,855,297 2,380,569 11,235,866 7,028,533 1,417,755 8,446,288
6.2 Takipteki krediler 268,002 - 268,002 111,013 - 111,013
6.3 Özel karfl›l›klar (-) (92,537) - (92,537) (46,369) - (46,369)
VII. Faktoring alacaklar› - - - - - -
VIII. Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar (net) (I-6) 577 51,405 51,982 438 53,922 54,360
8.1 Devlet borçlanma senetleri - 51,405 51,405 - 53,922 53,922
8.2 Di¤er menkul de¤erler 577 - 577 438 - 438
IX. ‹fltirakler (net) (I-7) - - - - - -
9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebelefltirilenler - - - - - -
9.2 Konsolide edilmeyenler - - - - - -
9.2.1 Mali ifltirakler - - - - - -
9.2.2 Mali olmayan ifltirakler - - - - - -
X. Ba¤l› ortakl›klar (net) (I-8) - - - - - -
10.1 Mali ortakl›klar - - - - - -
10.2 Mali olmayan ortakl›klar - - - - - -
XI. Birlikte kontrol edilen ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) (net) (I-9) - - - - - -
11.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebelefltirilenler - - - - - -
11.2 Konsolide edilmeyenler - - - - - -
11.2.1 Mali ortakl›klar - - - - - -
11.2.2 Mali olmayan ortakl›klar - - - - - -
XII. Kiralama ifllemlerinden alacaklar (I-10) - - - - - -
12.1 Finansal kiralama alacaklar› - - - - - -
12.2 Faaliyet kiralamas› alacaklar› - - - - - -
12.3 Di¤er - - - - - -
12.4 Kazan›lmam›fl gelirler (-) - - - - - -
XIII. Riskten korunma amaçl› türev finansal varl›klar (I-11) 433,538 - 433,538 - - -
13.1 Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma amaçl›lar - - - - - -
13.2 Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl›lar 433,538 - 433,538 - - -
13.3 Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl›lar - - - - - -
XIV. Maddi duran varl›klar (net) (I-12) 190,420 12 190,432 169,977 28 170,005
XV. Maddi olmayan duran varl›klar (net) (I-13) 18,197 - 18,197 35,264 - 35,264
15.1 fierefiye - - - - - -
15.2 Di¤er 18,197 - 18,197 35,264 - 35,264
XVI. Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller (net) (I-14) - - - - - -
XVII. Vergi varl›¤› 55,734 - 55,734 46,629 28 46,657
17.1 Cari vergi varl›¤› 6,313 - 6,313 - 28 28
17.2 Ertelenmifl vergi varl›¤› (I-15) 49,421 - 49,421 46,629 - 46,629
XVIII. Sat›fl amaçl› elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere   

iliflkin duran varl›klar (net) (I-16) 11,122 - 11,122 9,492 - 9,492
18.1 Sat›fl amaçl› 11,122 - 11,122 9,492 - 9,492
18.2 Durdurulan faaliyetlere iliflkin - - - - - -
XIX. Di¤er aktifler (I-17) 130,936 4,495 135,431 170,811 2,775 173,586

Aktif toplam› 12,782,813 4,077,937 16,860,750 10,226,093 2,312,085 12,538,178

ING BANK FAAL‹YET RAPORU 2008 116

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r. 



ING Bank A.fi. ve Mali Ortakl›klar› (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 Tarihleri ‹tibariyle Konsolide Bilanço
(Birim - Bin TL)

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM 

Pasif kalemler Dipnot (31/12/2008) (31/12/2007)
(beflinci bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam 

I. Mevduat (II-1) 6,828,653 3,147,763 9,976,416 5,875,631 3,025,265 8,900,896
1.1 Bankan›n dahil oldu¤u risk grubunun mevduat› 855 52,993 53,848 - 5 5
1.2 Di¤er 6,827,798 3,094,770 9,922,568 5,875,631 3,025,260 8,900,891
II. Al›m sat›m amaçl› türev finansal borçlar (II-2) 98,793 79,044 177,837 118,109 188,989 307,098
III. Al›nan krediler (II-3) 203,708 3,061,731 3,265,439 92,856 862,706 955,562
IV. Para piyasalar›na borçlar 511,958 - 511,958 508,262 - 508,262
4.1 Bankalararas› para piyasalar›na borçlar - - - - - -
4.2 ‹MKB Takasbank piyasas›na borçlar - - - 5,002 - 5,002
4.3 Repo ifllemlerinden sa¤lanan fonlar 511,958 - 511,958 503,260 - 503,260
V. ‹hraç edilen menkul k›ymetler (net) - - - - - -
5.1 Bonolar - - - - - -
5.2 Varl›¤a dayal› menkul k›ymetler - - - - - -
5.3 Tahviller - - - - - -
VI. Fonlar - - - - - -
6.1 Müstakriz fonlar› - - - - - -
6.2 Di¤er - - - - - -
VII. Muhtelif borçlar 106,180 25,758 131,938 122,039 15,165 137,204
VIII. Di¤er yabanc› kaynaklar (II-4) 367,550 9,450 377,000 303,706 12,158 315,864
IX. Faktoring borçlar› - - - - - -
X. Kiralama ifllemlerinden borçlar (II-5) 139 93 232 74 3,388 3,462
10.1 Finansal kiralama borçlar› 226 510 736 111 3,972 4,083
10.2 Faaliyet kiralamas› borçlar› - - - - - -
10.3 Di¤er - - - - - -
10.4 Ertelenmifl finansal kiralama giderleri (-) (87) (417) (504) (37) (584) (621)
XI. Riskten korunma amaçl› türev finansal borçlar (II-6) 600,287 - 600,287 - - -
11.1 Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma amaçl›lar - - - - - -
11.2 Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl›lar 600,287 - 600,287 - - -
11.3 Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl›lar - - - - - -
XII. Karfl›l›klar (II-7) 158,168 19 158,187 83,681 13 83,694
12.1 Genel karfl›l›klar 90,585 - 90,585 58,923 - 58,923
12.2 Yeniden yap›lanma karfl›l›¤› - - - - - -
12.3 Çal›flan haklar› karfl›l›¤› 23,270 19 23,289 15,474 13 15,487
12.4 Sigorta teknik karfl›l›klar› (net) - - - - - -
12.5 Di¤er karfl›l›klar 44,313 - 44,313 9,284 - 9,284
XIII. Vergi borcu (II-8) 50,217 188 50,405 48,566 19 48,585
13.1 Cari vergi borcu 50,217 188 50,405 48,566 19 48,585
13.2 Ertelenmifl vergi borcu - - - - - -
XIV. Sat›fl amaçl› elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere 

iliflkin duran varl›k borçlar› (net) (II-9) - - - - - -
14.1 Sat›fl amaçl› - - - - - -
14.2 Durdurulan faaliyetlere iliflkin - - - - - -
XV. Sermaye benzeri krediler (II-10) - - - - - -
XVI. Özkaynaklar (II-11) 1,609,449 1,602 1,611,051 1,274,646 2,905 1,277,551
16.1 Ödenmifl sermaye 1,324,098 - 1,324,098 1,074,098 - 1,074,098
16.2 Sermaye yedekleri (49,034) (2,740) (51,774) 2,954 (7) 2,947
16.2.1 Hisse senedi ihraç primleri - - - - - -
16.2.2 Hisse senedi iptal kârlar› - - - - - -
16.2.3 Menkul de¤erler de¤erleme farklar› 13,007 (2,740) 10,267 2,954 (7) 2,947
16.2.4 Maddi duran varl›klar yeniden de¤erleme farklar› - - - - - -
16.2.5 Maddi olmayan duran varl›klar yeniden de¤erleme farklar› - - - - - -
16.2.6 Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller yeniden de¤erleme farklar› - - - - - -
16.2.7 ‹fltirakler, ba¤l› ort. ve birlikte kontrol edilen ort. (ifl ort.) 

bedelsiz hisse senetleri - - - - - -
16.2.8 Riskten korunma fonlar› (etkin k›s›m) (62,041) - (62,041) - - -
16.2.9 Sat›fl amaçl› elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere 

iliflkin duran varl›klar›n birikmifl de¤erleme farklar› - - - - - -
16.2.10 Di¤er sermaye yedekleri - - - - - -
16.3 Kâr yedekleri 197,733 3,842 201,575 66,291 (497) 65,794
16.3.1 Yasal yedekler 40,107 - 40,107 33,147 - 33,147
16.3.2 Statü yedekleri - - - - - -
16.3.3 Ola¤anüstü yedekler 156,728 3,842 160,570 40,782 - 40,782
16.3.4 Di¤er kâr yedekleri 898 - 898 (7,638) (497) (8,135)
16.4 Kâr veya zarar 136,652 500 137,152 131,303 3,409 134,712
16.4.1 Geçmifl y›llar kâr/zarar› - - - (5,273) 3,129 (2,144)
16.4.2 Dönem net kâr/zarar› 136,652 500 137,152 136,576 280 136,856
16.5. Az›nl›k paylar› - - - - - -

Pasif toplam› 10,535,102 6,325,648 16,860,750 8,427,570 4,110,608 12,538,178
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‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r. 



ING Bank A.fi. ve Mali Ortakl›klar› (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 Tarihleri ‹tibariyle Konsolide Naz›m Hesaplar Tablosu
(Birim - Bin TL)

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM 

Dipnot (31/12/2008) (31/12/2007)
(beflinci bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam 

A. Bilanço d›fl› yükümlülükler (I+II+III) 26,834,797 5,678,428 32,513,225 21,426,719 3,902,119 25,328,838
I. Garanti ve kefaletler (III-1) 1,405,801 2,470,989 3,876,790 1,348,954 1,658,826 3,007,780
1.1 Teminat mektuplar› 1,405,801 1,296,470 2,702,271 1,348,954 816,633 2,165,587
1.1.1 Devlet ihale kanunu kapsam›na girenler 87,975 - 87,975 94,355 - 94,355
1.1.2 D›fl ticaret ifllemleri dolay›s›yla verilenler - - - - - -
1.1.3 Di¤er teminat mektuplar› 1,317,826 1,296,470 2,614,296 1,254,599 816,633 2,071,232
1.2 Banka kredileri - 121,987 121,987 - 82,546 82,546
1.2.1 ‹thalat kabul kredileri - 121,987 121,987 - 82,546 82,546
1.2.2 Di¤er banka kabulleri - - - - - -
1.3 Akreditifler - 993,683 993,683 - 735,981 735,981
1.3.1 Belgeli akreditifler - 993,683 993,683 - 735,981 735,981
1.3.2 Di¤er akreditifler - - - - - -
1.4 Garanti verilen prefinansmanlar - - - - - -
1.5 Cirolar - - - - - -
1.5.1 T.C. Merkez Bankas›na cirolar - - - - - -
1.5.2 Di¤er cirolar - - - - - -
1.6 Menkul k›y. ‹h. sat›n alma garantilerimizden - - - - - -
1.7 Faktoring garantilerinden - - - - - -
1.8 Di¤er garantilerimizden - - - - - -
1.9 Di¤er kefaletlerimizden - 58,849 58,849 - 23,666 23,666
II. Taahhütler (III-1) 20,076,379 191,602 20,267,981 18,521,709 216,178 18,737,887
2.1 Cay›lamaz taahhütler 2,072,886 191,602 2,264,488 1,883,532 216,178 2,099,710
2.1.1 Vadeli aktif de¤erler al›m sat›m taahhütleri 59,364 137,909 197,273 61,781 163,813 225,594
2.1.2 Vadeli mevduat al›m sat›m taahhütleri - - - - 3,006 3,006
2.1.3 ‹fltir. ve ba¤. ort. ser. iflt. taahhütleri - - - - - -
2.1.4 Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri 530,162 5,494 535,656 485,248 56 485,304
2.1.5 Men. k›y. ihr. arac›l›k taahhütleri - - - - - -
2.1.6 Zorunlu karfl›l›k ödeme taahhüdü - - - - 3,520 3,520
2.1.7 Çekler için ödeme taahhütleri 524,532 - 524,532 486,935 - 486,935
2.1.8 ‹hracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yüküml. 14,262 - 14,262 12,983 - 12,983
2.1.9 Kredi kart› harcama limit taahhütleri 936,466 - 936,466 833,247 - 833,247
2.1.10 Kredi kartlar› ve bankac›l›k hizmetlerine iliflkin promosyon 

uyg. taah. 2,619 - 2,619 3,010 - 3,010
2.1.11 Aç›¤a menkul k›ymet sat›fl taahhüt. alacaklar - - - - - -
2.1.12 Aç›¤a menkul k›ymet sat›fl taahhüt. borçlar - - - - - -
2.1.13 Di¤er cay›lamaz taahhütler 5,481 48,199 53,680 328 45,783 46,111
2.2 Cay›labilir taahhütler 18,003,493 - 18,003,493 16,638,177 - 16,638,177
2.2.1 Cay›labilir kredi tahsis taahhütleri 18,003,493 - 18,003,493 16,638,177 - 16,638,177
2.2.2 Di¤er cay›labilir taahhütler - - - - - -
III. Türev finansal araçlar (III-2) 5,352,617 3,015,837 8,368,454 1,556,056 2,027,115 3,583,171
3.1 Riskten korunma amaçl› türev finansal araçlar 4,076,000 - 4,076,000 - - -
3.1.1 Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma amaçl› ifllemler - - - - - -
3.1.2 Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› ifllemler 4,076,000 - 4,076,000 - - -
3.1.3 Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› ifllemler - - - - - -
3.2 Al›m sat›m amaçl› ifllemler 1,276,617 3,015,837 4,292,454 1,556,056 2,027,115 3,583,171
3.2.1 Vadeli döviz al›m-sat›m ifllemleri 29,010 300,015 329,025 72,084 275,518 347,602
3.2.1.1 Vadeli döviz al›m ifllemleri 4,122 161,299 165,421 39,953 134,222 174,175
3.2.1.2 Vadeli döviz sat›m ifllemleri 24,888 138,716 163,604 32,131 141,296 173,427
3.2.2 Para ve faiz swap ifllemleri 1,035,363 2,522,938 3,558,301 1,479,185 1,653,971 3,133,156
3.2.2.1 Swap para al›m ifllemleri - 1,214,940 1,214,940 - 1,056,185 1,056,185
3.2.2.2 Swap para sat›m ifllemleri 1,010,613 16,878 1,027,491 1,199,185 15,150 1,214,335
3.2.2.3 Swap faiz al›m ifllemleri 12,375 645,560 657,935 140,000 291,318 431,318
3.2.2.4 Swap faiz sat›m ifllemleri 12,375 645,560 657,935 140,000 291,318 431,318
3.2.3 Para, faiz ve menkul de¤er opsiyonlar› 212,210 192,884 405,094 4,061 96,917 100,978
3.2.3.1 Para al›m opsiyonlar› 107,585 91,523 199,108 735 46,469 47,204
3.2.3.2 Para sat›m opsiyonlar› 104,625 94,563 199,188 3,326 43,922 47,248
3.2.3.3 Faiz al›m opsiyonlar› - 3,399 3,399 - 3,263 3,263
3.2.3.4 Faiz sat›m opsiyonlar› - 3,399 3,399 - 3,263 3,263
3.2.3.5 Menkul de¤erler al›m opsiyonlar› - - - - - -
3.2.3.6 Menkul de¤erler sat›m opsiyonlar› - - - - - -
3.2.4 Futures para ifllemleri - - - 726 709 1,435
3.2.4.1 Futures para al›m ifllemleri - - - 726 - 726
3.2.4.2 Futures para sat›m ifllemleri - - - - 709 709
3.2.5 Futures faiz al›m-sat›m ifllemleri - - - - - -
3.2.5.1 Futures faiz al›m ifllemleri - - - - - -
3.2.5.2 Futures faiz sat›m ifllemleri - - - - - -
3.2.6 Di¤er 34 - 34 - - -
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‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r. 



ING Bank A.fi. ve Mali Ortakl›klar› (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 Tarihleri ‹tibariyle Konsolide Naz›m Hesaplar Tablosu
(Birim - Bin TL)

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM 

Dipnot (31/12/2008) (31/12/2007)
(beflinci bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam 

B. Emanet ve rehinli k›ymetler (IV+V+VI) 56,888,979 13,606,095 70,495,074 38,895,210 8,467,240 47,362,450
IV. Emanet k›ymetler 827,007 387,241 1,214,248 4,686,220 228,602 4,914,822
4.1 Müflteri fon ve portföy mevcutlar› 141,503 - 141,503 190,990 - 190,990
4.2 Emanete al›nan menkul de¤erler 616,162 169,636 785,798 4,355,183 143,522 4,498,705
4.3 Tahsile al›nan çekler 69,294 131,365 200,659 139,943 79,954 219,897
4.4 Tahsile al›nan ticari senetler - - - - - -
4.5 Tahsile al›nan di¤er k›ymetler - - - - - -
4.6 ‹hrac›na arac› olunan k›ymetler - - - - - -
4.7 Di¤er emanet k›ymetler 48 86,240 86,288 104 5,126 5,230
4.8 Emanet k›ymet alanlar - - - - - -
V. Rehinli k›ymetler 26,588,392 4,414,114 31,002,506 16,702,086 2,918,175 19,620,261
5.1 Menkul k›ymetler 70,395 18,616 89,011 74,043 14,738 88,781
5.2 Teminat senetleri 17,386,132 2,194,361 19,580,493 10,287,681 1,298,273 11,585,954
5.3 Emtia - - - - - -
5.4 Varant - - - 3 - 3
5.5 Gayrimenkul 6,996,525 1,547,621 8,544,146 4,843,989 1,193,034 6,037,023
5.6 Di¤er rehinli k›ymetler 2,135,340 653,516 2,788,856 1,496,370 412,130 1,908,500
5.7 Rehinli k›ymet alanlar - - - - - -
VI. Kabul edilen avaller ve kefaletler 29,473,580 8,804,740 38,278,320 17,506,904 5,320,463 22,827,367

Bilanço d›fl› hesaplar toplam› (A+B) 83,723,776 19,284,523 103,008,299 60,321,929 12,369,359 72,691,288
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ING Bank A.fi. ve Mali Ortakl›klar› (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 Tarihlerinde Sona Eren Dönemlere Ait Konsolide Gelir Tablosu
(Birim - Bin TL)

Ba¤›ms›z denetimden geçmifl Ba¤›ms›z denetimden geçmifl

Gelir ve gider kalemleri Dipnot Cari dönem Önceki dönem

(beflinci bölüm) (01/01/2008- (01/01/2007-

31/12/2008) 31/12/2007)

I. Faiz gelirleri (IV-1) 2,217,425 1,751,617

1.1 Kredilerden al›nan faizler 1,723,672 1,260,448

1.2 Zorunlu karfl›l›klardan al›nan faizler 4,323 49,807

1.3 Bankalardan al›nan faizler 68,825 35,510

1.4 Para piyasas› ifllemlerinden al›nan faizler 1,831 793

1.5 Menkul de¤erlerden al›nan faizler 417,075 404,439

1.5.1 Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klardan 8,307 13,997

1.5.2 Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarara yans›t›lan olarak s›n›fland›r›lan FV - -

1.5.3 Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan 403,736 383,579

1.5.4 Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlardan 5,032 6,863

1.6 Finansal kiralama gelirleri - 1

1.7 Di¤er faiz gelirleri 1,699 619

II. Faiz giderleri (IV-2) (1,401,309) (1,137,358)

2.1 Mevduata verilen faizler (1,188,090) (943,836)

2.2 Kullan›lan kredilere verilen faizler (105,190) (87,081)

2.3 Para piyasas› ifllemlerine verilen faizler (107,469) (105,938)

2.4 ‹hraç edilen menkul k›ymetlere verilen faizler - -

2.5 Di¤er faiz giderleri (560) (503)

III. Net faiz geliri/gideri (I – II) 816,116 614,259

IV. Net ücret ve komisyon gelirleri/giderleri 174,627 149,707

4.1 Al›nan ücret ve komisyonlar 208,153 178,009

4.1.1 Gayri nakdi kredilerden 35,650 25,222

4.1.2 Di¤er (IV-12) 172,503 152,787

4.2 Verilen ücret ve komisyonlar (33,526) (28,302)

4.2.1 Gayri nakdi kredilere (4) (30)

4.2.2 Di¤er (IV-12) (33,522) (28,272)

V. Temettü gelirleri (IV-3) 2,600 25

VI. Ticari kâr /zarar (net) (IV-4) (122,532) (102,070)

6.1 Sermaye piyasas› ifllemleri kâr›/zarar› 798,025 (155,871)

6.2 Kambiyo ifllemleri kâr›/zarar› (920,557) 53,801

VII. Di¤er faaliyet gelirleri (IV-5) 49,029 54,427

VIII. Faaliyet gelirleri/giderleri toplam› (III+IV+V+VI+VII) 919,840 716,348

IX. Kredi ve di¤er alacaklar de¤er düflüfl karfl›l›¤› (-) (IV-6) (136,846) (51,414)

X. Di¤er faaliyet giderleri (-) (IV-7) (599,766) (489,929)

XI. Net faaliyet kâr›/zarar› (VIII-IX-X) 183,228 175,005

XII. Birleflme ifllemi sonras›nda gelir olarak kaydedilen fazlal›k tutar› - -

XIII. Özkaynak yöntemi uygulanan ortakl›klardan kâr/zarar - -

XIV. Net parasal pozisyon kâr›/zarar› - -

XV. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi k/z (XI+XII+XIII+XIV) (IV-8) 183,228 175,005

XVI. Sürdürülen faaliyetler vergi karfl›l›¤› (+) (IV-9) (46,076) (38,149)

16.1 Cari vergi karfl›l›¤› (35,189) (46,691)

16.2 Ertelenmifl vergi karfl›l›¤› (10,887) 8,542

XVII. Sürdürülen faaliyetler dönem net k/z XV+XVI (IV-10) 137,152 136,856

XVIII. Durdurulan faaliyetlerden gelirler - -

18.1 Sat›fl amaçl› elde tutulan duran varl›k gelirleri - -

18.2 ‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve birlikte kontrol edilen ortakl›klar (ifl ort.) sat›fl kârlar› - -

18.3 Di¤er durdurulan faaliyet gelirleri - -

XIX. Durdurulan faaliyetlerden giderler (-) - -

19.1 Sat›fl amaçl› elde tutulan duran varl›k giderleri - -

19.2 ‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve birlikte kontrol edilen ortakl›klar (ifl ort.) sat›fl zararlar› - -

19.3 Di¤er durdurulan faaliyet giderleri - -

XX. Durdurulan faaliyetler vergi öncesi k/z (XVIII-XIX) (IV-8) - -

XXI. Durdurulan faaliyetler vergi karfl›l›¤› (+) (IV-9) - -

21.1 Cari vergi karfl›l›¤› - -

21.2 Ertelenmifl vergi karfl›l›¤› - -

XXII. Durdurulan faaliyetler dönem net k/z (XX+XXI) (IV-10) - -

XXIII. Net dönem kâr›/zarar› (XVII+XXII) (IV-11) 137,152 136,856

23.1 Grubun kâr›/zarar› 137,152 136,856

23.2 Az›nl›k paylar› kâr›/zarar› (-) - -

Hisse bafl›na kâr/zarar - -
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ING Bank A.fi. ve Mali Ortakl›klar› (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 Tarihlerinde Sona Eren Dönemlere Ait
Konsolide Özkaynaklarda Muhasebelefltirilen Gelir Gider Kalemlerine ‹liflkin Tablo
(Birim - Bin TL)

Ba¤›ms›z Ba¤›ms›z

denetimden geçmifl denetimden geçmifl

Cari dönem Önceki dönem

(01/01/2008- (01/01/2007 - 

31/12/2008) 31/12/2007)

I. Menkul de¤erler de¤erleme farklar›na sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan eklenen 7,309 32,083

II. Maddi duran varl›klar yeniden de¤erleme farklar› - -

III. Maddi olmayan duran varl›klar yeniden de¤erleme farklar› - -

IV. Yabanc› para ifllemler için kur çevrim farklar› 1,069 (8,617)

V. Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› türev finansal varl›klara iliflkin kâr/zarar

(gerçe¤e uygun de¤er de¤iflikliklerinin etkin k›sm›) (77,579) -

VI. Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› türev finansal varl›klara iliflkin 

kâr/zarar (gerçe¤e uygun de¤er de¤iflikliklerinin etkin k›sm›) - -

VII. Muhasebe politikas›nda yap›lan de¤ifliklikler ile hatalar›n düzeltilmesinin etkisi - -

VIII. TMS uyar›nca özkaynaklarda muhasebelefltirilen di¤er gelir gider unsurlar› - -

IX. De¤erleme farklar›na ait ertelenmifl vergi 13,679 (6,216)

X. Do¤rudan özkaynak alt›nda muhasebelefltirilen net gelir/gider (I+II+…+IX) (55,522) 17,250

XI. Dönem kâr›/zarar› 1,870 (955)

11.1 Menkul de¤erlerin gerçe¤e uygun de¤erindeki net de¤iflme (kâr-zarara transfer) 1,842 (955)

11.2 Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› türev finansal varl›klardan yeniden s›n›fland›r›lan ve 

gelir tablosunda gösterilen k›s›m 28 -

11.3 Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› yeniden s›n›fland›r›lan ve 

gelir tablosunda gösterilen k›s›m - -

11.4 Di¤er - -

XII. Döneme iliflkin muhasebelefltirilen toplam kâr/zarar (X+XI) (53,652) 16,295
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ING Bank A.fi. ve Mali Ortakl›klar› (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 Tarihlerinde Sona Eren Dönemlere Ait
Konsolide Özkaynak De¤iflim Tablolar›
(Birim - Bin TL)

Ödenmifl Menkul Maddi ve Ortakl›klardan Sat›fl A./
Sermaye Geçmifl De¤er   Maddi Olmayan Bedelsiz Riskten Durdurulan   

Dipnot Ödenmifl Enf. Düzeltme Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Statü Ola¤anüstü Di¤er Dönem Net Dönem De¤erleme Duran Hisse     Korunma F. ‹liflkin Dur. Az›nl›k  Toplam 
Ba¤›ms›z denetimden geçmifl (beflinci bölüm) Sermaye Fark› ‹hraç Primleri ‹ptal Kârlar› Yedek Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kâr›/(Zarar›) Kâr›/(Zarar›) fark›  Varl›k YDF Senetleri Fonlar› V.bir. de¤. f. paylar› Özkaynak 
Önceki dönem

(01/01/2007-31/12/2007)
I. Dönem bafl› bakiyesi (V) 803,365 - - - 28,187 - 76,403 482 105,579 (13,651) (21,965) - - - - - 978,400
II. TMS 8 uyar›nca yap›lan düzeltmeler - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.1 Hatalar›n düzeltilmesinin etkisi - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.2 Muhasebe politikas›nda yap›lan de¤iflikliklerin etkisi - - - - - - - - - - - - - - - - -

III. Yeni bakiye (I+ II) 803,365 - - - 28,187 - 76,403 482 105,579 (13,651) (21,965) - - - - - 978,400
Dönem içindeki de¤iflimler - - - - - - - - - - - - - - - -

IV. Birleflmeden kaynaklanan art›fl/azal›fl - - - - - - - - - - - - - - - - -
V. Menkul de¤erler de¤erleme farklar› - - - - - - - - - - 24,912 - - - - - 24,912
VI. Riskten korunma fonlar› (etkin k›s›m) - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.1 Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.2 Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› - - - - - - - - - - - - - - - - -

VII. Maddi duran varl›klar yeniden de¤erleme farklar› - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII. Maddi olmayan duran varl›klar yeniden de¤erleme farklar› - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. ‹fltirakler, ba¤l› ort. ve birlikte kontrol edilen 

ort. (ifl ort.) bedelsiz hs - - - - - - - - - - - - - - - -
X. Kur farklar› - - - - - - - (8,617) - - - - - - - - (8,617)
XI. Varl›klar›n elden ç›kar›lmas›ndan kaynaklanan de¤ifliklik - - - - - - - - - - - - - - - - -
XII. Varl›klar›n yeniden s›n›fland›r›lmas›ndan 

kaynaklanan de¤ifliklik - - - - - - - - - - - - - - - - -
XIII. ‹fltirak özkayna¤›ndaki de¤iflikliklerin banka 

özkayna¤›na etkisi - - - - - - - - - - - - - - - - -
XIV. Sermaye art›r›m› 270,733 - - - - - (124,733) - - - - - - - - - 146,000

14.1 Nakden 146,000 - - - - - - - - - - - - - - - 146,000
14.2 ‹ç kaynaklardan 124,733 - - - - - (124,733) - - - - - - - - - -

XV. Hisse senedi ihrac› - - - - - - - - - - - - - - - - -
XVI. Hisse senedi iptal kârlar› - - - - - - - - - - - - - - - - -
XVII. Ödenmifl sermaye enflasyon düzeltme fark› - - - - - - - - - - - - - - - - -
XVIII. Di¤er - - - - - - - - - - - - - - - - -
XIX. Dönem net kâr› veya zarar› - - - - - - - - 136,856 - - - - - - - 136,856
XX. Kâr da¤›t›m› - - - - 4,960 - 89,112 - (105,579) 11,507 - - - - - - -

20.1 Da¤›t›lan temettü - - - - - - - - - - - - - - - - -
20.2 Yedeklere aktar›lan tutarlar - - - - 4,960 - 89,112 - (105,579) 11,507 - - - - - - -
20.3 Di¤er - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dönem sonu bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX) 1,074,098 - - - 33,147 - 40,782 (8,135) 136,856 (2,144) 2,947 - - - - - 1,277,551

Cari dönem
(01/01/2008-31/12/2008)

I. Önceki dönem sonu bakiyesi (V) 1,074,098 - - - 33,147 - 40,782 (8,135) 136,856 (2,144) 2,947 - - - - - 1,277,551
Dönem içindeki de¤iflimler

II. Birleflmeden kaynaklanan art›fl/azal›fl - - - - - - - - - - - - - - - - -
III. Menkul de¤erler de¤erleme farklar› - - - - - - - - - - 7,320 - - - - - 7,320
IV. Riskten korunma fonlar› (etkin k›s›m) - - - - - - - - - - - - - (62,041) - - (62,041)
4.1 Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› - - - - - - - - - - - - - (62,041) - - (62,041)
4.2 Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› - - - - - - - - - - - - - - - - -
V. Maddi duran varl›klar yeniden de¤erleme farklar› - - - - - - - - - - - - - - - - -
VI. Maddi olmayan duran varl›klar yeniden de¤erleme farklar› - - - - - - - - - - - - - - - - -
VII. ‹fltirakler, ba¤l› ort. ve birlikte kontrol edilen 

ort. (ifl ort.) bedelsiz hs - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII. Kur farklar› - - - - - - - 1,069 - - - - - - - - 1,069
IX. Varl›klar›n elden ç›kar›lmas›ndan kaynaklanan de¤ifliklik - - - - - - - - - - - - - - - - -
X. Varl›klar›n yeniden s›n›fland›r›lmas›ndan 

kaynaklanan de¤ifliklik - - - - - - - - - - - - - - - - -
XI. ‹fltirak özkayna¤›ndaki de¤iflikliklerin banka 

özkayna¤›na etkisi - - - - - - - - - - - - - - - - -
XII. Sermaye art›r›m› 250,000 - - - - - - - - - - - - - - - 250,000
12.1 Nakden 250,000 - - - - - - - - - - - - - - - 250,000
12.2 ‹ç kaynaklardan - - - - - - - - - - - - - - - - -
XIII. Hisse senedi ihraç primi - - - - - - - - - - - - - - - - -
XIV. Hisse senedi iptal kârlar› - - - - - - - - - - - - - - - - -
XV. Ödenmifl sermaye enflasyon düzeltme fark› - - - - - - - - - - - - - - - - -
XVI. Di¤er - - - - - - (7,964) 7,964 - - - - - - - - -
XVII. Dönem net kâr› veya zarar› - - - - - - - - 137,152 - - - - - - - 137,152
XVIII. Kâr da¤›t›m› - - - - 6,960 - 127,752 - (136,856) 2,144 - - - - - - -
18.1 Da¤›t›lan temettü - - - - - - - - - - - - - - - - -
18.2 Yedeklere aktar›lan tutarlar - - - - 6,960 - 127,752 - (136,856) 2,144 - - - - - - -
18.3 Di¤er - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dönem sonu bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII) 1,324,098 - - - 40,107 - 160,570 898 137,152 - 10,267 - - (62,041) - - 1,611,051

ING BANK FAAL‹YET RAPORU 2008 122

‹liflikteki aç›klama ve dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r. 



ING Bank A.fi. ve Mali Ortakl›klar› (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 Tarihlerinde Sona Eren Dönemlere Ait
Konsolide Özkaynak De¤iflim Tablolar›
(Birim - Bin TL)

Menkul Maddi ve Ortakl›klardan Sat›fl A./
Geçmifl De¤er   Maddi Olmayan Bedelsiz Riskten Durdurulan   

Ola¤anüstü Di¤er Dönem Net Dönem De¤erleme Duran Hisse     Korunma F. ‹liflkin Dur. Az›nl›k  Toplam 
Yedek Akçe Yedekler Kâr›/(Zarar›) Kâr›/(Zarar›) fark›  Varl›k YDF Senetleri Fonlar› V.bir. de¤. f. paylar› Özkaynak 

76,403 482 105,579 (13,651) (21,965) - - - - - 978,400
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

76,403 482 105,579 (13,651) (21,965) - - - - - 978,400
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - 24,912 - - - - - 24,912
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- (8,617) - - - - - - - - (8,617)
- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
(124,733) - - - - - - - - - 146,000

- - - - - - - - - - 146,000
(124,733) - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - 136,856 - - - - - - - 136,856

89,112 - (105,579) 11,507 - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

89,112 - (105,579) 11,507 - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

40,782 (8,135) 136,856 (2,144) 2,947 - - - - - 1,277,551

40,782 (8,135) 136,856 (2,144) 2,947 - - - - - 1,277,551

- - - - - - - - - - -
- - - - 7,320 - - - - - 7,320
- - - - - - - (62,041) - - (62,041)
- - - - - - - (62,041) - - (62,041)
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
- 1,069 - - - - - - - - 1,069
- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 250,000
- - - - - - - - - - 250,000
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

(7,964) 7,964 - - - - - - - - -
- - 137,152 - - - - - - - 137,152

127,752 - (136,856) 2,144 - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

127,752 - (136,856) 2,144 - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

160,570 898 137,152 - 10,267 - - (62,041) - - 1,611,051
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ING Bank A.fi. ve Mali Ortakl›klar› (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 Tarihleri ‹tibariyle Konsolide Nakit Ak›fl Tablosu
(Birim - Bin TL)

Ba¤›ms›z denetimden geçmifl Ba¤›ms›z denetimden geçmifl
Cari dönem Önceki dönem

Dipnot (01/01/2008 - (01/01/2007 -
(beflinci bölüm) 31/12/2008) 31/12/2007)

A. Bankac›l›k faaliyetlerine iliflkin nakit ak›mlar›

1.1 Bankac›l›k faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iflim 
öncesi faaliyet kâr› 876,617 569,009

1.1.1 Al›nan faizler 1,995,686 1,673,864
1.1.2 Ödenen faizler (1,363,862) (1,129,610)
1.1.3 Al›nan temettüler 2,600 25
1.1.4 Al›nan ücret ve komisyonlar 208,153 178,009
1.1.5 Elde edilen di¤er kazançlar (VI-2) 596,013 54,427
1.1.6 Zarar olarak muhasebelefltirilen donuk alacaklardan tahsilatlar 99,766 57,323
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yap›lan nakit ödemeler (325,242) (272,790)
1.1.8 Ödenen vergiler (57,182) (10,786)
1.1.9 Di¤er (VI-2) (279,315) 18,547

1.2 Bankac›l›k faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iflim 492,787 (1,209,391)

1.2.1 Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klarda net (art›fl) azal›fl 50,237 (16,800)
1.2.2 Gerçe¤e uygun de¤er fark› k/z’a yans›t›lan olarak s›n›fland›r›lan 

FV’larda net (art›fl) azal›fl - -
1.2.3 Bankalar hesab›ndaki net (art›fl) azal›fl (1,000) (1,000)
1.2.4 Kredilerdeki net (art›fl) azal›fl (2,807,531) (1,276,145)
1.2.5 Di¤er aktiflerde net (art›fl) azal›fl (VI-2) (11,475) (73,521)
1.2.6 Bankalar›n mevduatlar›nda net art›fl (azal›fl) (143,859) (304,118)
1.2.7 Di¤er mevduatlarda net art›fl (azal›fl) 1,207,864 843,804
1.2.8 Al›nan kredilerdeki net art›fl (azal›fl) 2,289,496 (655,627)
1.2.9 Vadesi gelmifl borçlarda net art›fl (azal›fl) - -
1.2.10 Di¤er borçlarda net art›fl (azal›fl) (VI-2) (90,945) 274,016

I. Bankac›l›k faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ak›m› 1,369,404 (640,382)

B. Yat›r›m faaliyetlerine iliflkin nakit ak›mlar›

II. Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ak›m› (74,333) (258,954)

2.1 ‹ktisap edilen ba¤l› ortakl›k ve ifltirakler ve birlikte kontrol 
edilen ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) - -

2.2 Elden ç›kar›lan ba¤l› ortakl›k ve ifltirakler ve birlikte kontrol 
edilen ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) - -

2.3 Sat›n al›nan menkuller ve gayrimenkuller (50,481) (26,426)
2.4 Elden ç›kar›lan menkul ve gayrimenkuller 7,785 21,647
2.5 Elde edilen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar (688,145) (619,242)
2.6 Elden ç›kar›lan sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 643,678 337,504
2.7 Sat›n al›nan yat›r›m amaçl› menkul de¤erler (130) (153)
2.8 Sat›lan yat›r›m amaçl› menkul de¤erler 14,590 27,716
2.9 Di¤er (1,630) -

C. Finansman faaliyetlerine iliflkin nakit ak›mlar›

III. Finansman faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit 409,503 144,677

3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul de¤erlerden sa¤lanan nakit - -
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul de¤erlerden kaynaklanan nakit ç›k›fl› - -
3.3 ‹hraç edilen sermaye araçlar› 250,000 146,000
3.4 Temettü ödemeleri - -
3.5 Finansal kiralamaya iliflkin ödemeler (5,037) (1,323)
3.6 Di¤er 164,540 -

IV. Döviz kurundaki de¤iflimin nakit ve nakde efl de¤er 
varl›klar üzerindeki etkisi (VI-2) (944,199) (165,398)

V. Nakit ve nakde efl de¤er varl›klardaki net art›fl (azal›fl) (I + II + III + IV) 760,375 (920,057)

VI. Dönem bafl›ndaki nakit ve nakde efl de¤er varl›klar (VI-1) 677,792 1,597,849

VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde efl de¤er varl›klar (VI-1) 1,438,167 677,792
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ING Bank A.fi. ve Mali Ortakl›klar› (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 Tarihleri ‹tibariyle Kâr Da¤›t›m Tablosu
(Birim - Bin TL)

Ba¤›ms›z denetimden geçmifl Ba¤›ms›z denetimden geçmifl

Cari dönem Önceki dönem

(*) (31/12/2008) (31/12/2007)

I. Dönem kâr›n›n da¤›t›m› (***)

1.1 Dönem kâr› 185,392 172,995

1.2 Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler (-) (45,339) (37,713)

1.2.1 Kurumlar vergisi (Gelir vergisi) (34,442) (46,261)

1.2.2 Gelir vergisi kesintisi - -

1.2.3 Di¤er vergi ve yasal yükümlülükler (10,897) 8,548

A. Net dönem kâr› (1.1-1.2) 140,053 135,282 

1.3 Geçmifl dönemler zarar› (-) - -

1.4 Birinci tertip yasal yedek akçe (-) - (6,764)

1.5 Bankada b›rak›lmas› ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar (-) - -

B. Da¤›t›labilir net dönem kâr› (A-(1.3+1.4+1.5)) - 128,518 

1.6 Ortaklara birinci temettü (-) - (53,705)

1.6.1 Hisse senedi sahiplerine (**) - (53,705)

1.6.2 ‹mtiyazl› hisse senedi sahiplerine - -

1.6.3 Kat›lma intifa senetlerine - -

1.6.4 Kâra ifltirakli tahvillere - -

1.6.5 Kâr ve zarar ortakl›¤› belgesi sahiplerine - -

1.7 Personele temettü (-) - -

1.8 Yönetim Kurulu’na temettü (-) - -

1.9 Ortaklara ikinci temettü (-) - (66,265)

1.9.1 Hisse senedi sahiplerine (**) - (66,265)

1.9.2 ‹mtiyazl› hisse senedi sahiplerine - -

1.9.3 Kat›lma intifa senetlerine - -

1.9.4 Kâra ifltirakli tahvillere - -

1.9.5 Kâr ve zarar ortakl›¤› belgesi sahiplerine - -

1.10 ‹kinci tertip yasal yedek akçe (-) - -

1.11 Statü yedekleri (-) - -

1.12 Ola¤anüstü yedekler - (8,548)

1.13 Di¤er yedekler - -

1.14 Özel fonlar - -

II. Yedeklerden da¤›t›m - -

2.1 Da¤›t›lan yedekler - -

2.2 ‹kinci tertip yasal yedekler (-) - -

2.3 Ortaklara pay (-) - -

2.3.1 Hisse senedi sahiplerine - -

2.3.2 ‹mtiyazl› hisse senedi sahiplerine - -

2.3.3 Kat›lma intifa senetlerine - -

2.3.4 Kâra ifltirakli tahvillere - -

2.3.5 Kâr ve zarar ortakl›¤› belgesi sahiplerine - -

2.4 Personele pay (-) - -

2.5 Yönetim Kurulu’na pay (-) - -

III. Hisse bafl›na kâr

3.1 Hisse senedi sahiplerine - -

3.2 Hisse senedi sahiplerine (%) - -

3.3 ‹mtiyazl› hisse senedi sahiplerine - -

3.4 ‹mtiyazl› hisse senedi sahiplerine (%) - -

IV. Hisse bafl›na temettü

4.1 Hisse senedi sahiplerine - -

4.2 Hisse senedi sahiplerine (%) - -

(*) Kâr da¤›t›m› Ana Ortakl›k Banka Genel Kurul karar› ile gerçekleflmekte olup mali tablolar›n düzenlendi¤i tarih itibariyle y›ll›k ola¤an genel kurul toplant›s› henüz

yap›lmam›flt›r.

(**) Söz konusu tutarlar sermayeye ilave edilmek üzere özkaynaklarda muhafaza edilmifltir.

(***) Kâr da¤›t›m› Ana Ortakl›k Banka’n›n konsolide olmayan finansal tablolar›na göre yap›lmaktad›r.
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ING Bank A.fi. ve Mali Ortakl›klar› (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

Üçüncü bölüm

Muhasebe politikalar›

I. Sunum esaslar›na iliflkin aç›klamalar

a. Finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlar›n Türkiye Muhasebe Standartlar› ve Bankalar›n
Muhasebe Uygulamalar›na ve Belgelerin Saklanmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmeli¤e uygun olarak
haz›rlanmas›:
Konsolide finansal tablolar, 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu’na iliflkin olarak 1 Kas›m 2006 tarih ve 26333 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanan Bankalar›n Muhasebe Uygulamalar›na ve Belgelerin Saklanmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik
(“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (“TMSK”) taraf›ndan yürürlü¤e konulan Türkiye
Muhasebe Standartlar› (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar› (“TFRS”) ile Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurulu taraf›ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar›na iliflkin yay›mlanan di¤er yönetmelik, tebli¤, aç›klama ve genelgelere
(tümü “Türkiye Muhasebe Standartlar›” ya da “TMS”) uygun olarak haz›rlanm›flt›r. Ana Ortakl›k Banka, muhasebe kay›tlar›n› Türk
paras› olarak, Bankac›l›k Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuat›na uygun olarak tutmaktad›r.

Bankalar, 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu’nun 37’nci maddesi uyar›nca, kurulufl birliklerinin ve Türkiye Muhasebe Standartlar›
Kurulu’nun görüflü al›nmak suretiyle Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu taraf›ndan uluslararas› standartlar esas al›narak
belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak muhasebe sistemlerinde tekdüzeni uygulamak; tüm ifllemlerini gerçek mahiyetlerine
uygun surette muhasebelefltirmek; finansal raporlar›n› bilgi edinme ihtiyac›n› karfl›layabilecek biçim ve içerikte, anlafl›l›r, güvenilir ve
karfl›laflt›r›labilir, denetime, analize ve yorumlamaya elveriflli, zaman›nda ve do¤ru flekilde düzenlemek zorundad›r.

Bankalar, flubeleri, yurt içi ve yurt d›fl›ndaki muhabirleri ile hesap mutabakat› sa¤lamadan kanuni ve yard›mc› defterleri ile kay›tlar›n›
ve bilançolar›n› kapatamazlar.

Konsolide finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlarda yer alan tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Liras› olarak
ifade edilmifltir.

Konsolide finansal tablolar, rayiç bedelleri ile de¤erlenen gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr zarara yans›t›lan finansal varl›klar,
sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, al›m sat›m amaçl› türev finansal varl›k ve borçlar ve riskten korunma amaçl› türev finansal varl›k
ve borçlar d›fl›nda, tarihi maliyet esas› baz al›narak TL olarak haz›rlanm›flt›r. 

Konsolide finansal tablolar›n TMS'ye göre haz›rlanmas›nda Ana Ortakl›k Banka yönetiminin bilançodaki varl›k ve yükümlülükler ile
bilanço tarihi itibariyle koflullu konular hakk›nda varsay›mlar ve tahminler yapmas› gerekmektedir. Söz konusu varsay›mlar ve
tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yap›lmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna
yans›t›lmaktad›r. 

b. Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda izlenen muhasebe politikalar› ve kullan›lan de¤erleme esaslar›:
Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda izlenen muhasebe politikalar› ve kullan›lan de¤erleme esaslar› TMS kapsam›nda yer
alan esaslara göre belirlenmifl ve uygulanm›flt›r. Söz konusu muhasebe politikalar› ve de¤erleme esaslar› afla¤›da yer alan II. ile XXII.
no'lu dipnotlar aras›nda aç›klanmaktad›r. 

c. Konsolide finansal tablolar›n paran›n cari sat›n alma gücüne göre düzenlenmesi:
Ana Ortakl›k Banka’n›n finansal tablolar› 31 Aral›k 2004 tarihine kadar “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya
‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard› (“TMS 29”)” uyar›nca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmufltur. Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurulu’nun 21 Nisan 2005 tarih - 1623 say›l› karar› ve 28 Nisan 2005 tarihli Genelgesi ile enflasyon muhasebesi
uygulanmas›n› gerektiren göstergelerin ortadan kalkt›¤› belirtilmifl ve 1 Ocak 2005’ten itibaren enflasyon muhasebesi
uygulanmam›flt›r.

Türkiye’de 1 Ocak 2005’ten itibaren paradan alt› s›f›r at›lmas›yla birlikte Yeni Türk Liras› (YTL), Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni para
birimi olarak belirlenmiflti. Bakanlar Kurulu 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren para birimindeki “Yeni” ibaresinin kald›r›lmas›na karar
vermifltir. Bu nedenle, 31 Aral›k 2008 itibariyle Ana Ortakl›k Banka’n›n ifllevsel ve raporlama para birimi ve geçmifl y›l karfl›laflt›rmal›
tutarlar› 1 YTL = 1 TL oran› kullan›larak bin TL olarak sunulmufltur.

d. Konsolide finansal tablolarda yap›lan s›n›fland›rma de¤ifliklikleri:
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle bilanço d›fl› hesaplar tablosunda vadeli döviz al›m sat›m ifllemleri içerisine dahil edilmifl olan 110,326
TL tutar›ndaki valörlü döviz al›m ifllemleri ve 110,422 TL tutar›ndaki valörlü döviz sat›m ifllemleri cari dönem mali tablolar› ile uyumlu
olmas› aç›s›ndan vadeli aktif de¤erler al›m sat›m taahhütleri içerisine s›n›fland›r›lm›flt›r. 
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II. Finansal araçlar›n kullan›m stratejisi ve yabanc› para cinsinden ifllemlere iliflkin aç›klamalar
Ana Ortakl›k Banka bankac›l›¤›n her alan›nda faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlamaktad›r.

Ana Ortakl›k Banka, finansal araçlara iliflkin stratejilerini kaynak yap›s›na ba¤l› olarak yönlendirmektedir. Kaynak yap›s› a¤›rl›kl›
olarak mevduattan oluflmaktad›r. Yat›r›m araçlar› genellikle likit enstrümanlardan seçilmektedir. Yükümlülükleri karfl›layacak likidite
sa¤lanmaktad›r. Bilanço tarihi itibariyle Ana Ortakl›k Banka’n›n aktif ve özkaynak yap›s› yükümlülüklerini karfl›layacak düzeydedir.

Ana Ortakl›k Banka dalgal› kur rejiminin yaratt›¤› risklerden dolay› ciddi döviz pozisyonu almamaktad›r. Müflteri ifllemlerinden
kaynaklanan kur riski do¤du¤unda Ana Ortakl›k Banka karfl› ifllemler yapma yoluna giderek pozisyonunu kapatmaya çal›flmaktad›r.

Bilanço kalemlerinin vade yap›s› ve faiz oranlar› dikkate al›narak gerekli yat›r›m kararlar› verilmektedir. Bilançoya iliflkin limitler
belirlenmifltir. Aktif kalemlerin da¤›l›m› belirlenmifl olup, belirlenen da¤›l›ma göre getiri analizleri yap›lmaktad›r.

Ana Ortakl›k Banka bilanço d›fl› vadeli ifllemler yaparken yap›lan ifllemin tersini de yapmaya çal›flarak kur ve faiz riskine yönelik
azami özen göstermektedir. Yap›lacak ifllemler için müflteri limitleri belirlenmifltir.

Ana Ortakl›k Banka, mevduat›n k›sa vadesinden kaynaklanan risklerden korunmak için daha uzun vadeli kaynaklara yönelmekte,
aktifinde ise de¤iflken faizli kalemlerin oran›n› artt›rmaya özen göstermektedir.

Ana Ortakl›k Banka’n›n yurt d›fl› flubesi kâr zarar kalemleri ortalama kur kullan›larak TL’ye dönüfltürülmektedir. Çevrimden do¤an
kur farklar› önceki dönemde özkaynaklar›n içerisinde ayr› bir hesap alt›nda muhasebelefltirilmekteyken, cari dönemde “Kur
de¤ifliminin etkilerine iliflkin muhasebe standard› (“TMS 21”)” çerçevesinde ilgili fark›n dönem kâr zarar›nda muhasebelefltirilmesi
sonucuna var›lm›flt›r. Buna paralel olarak önceki dönemde özkaynaklar alt›nda di¤er yedeklerde yer alan 7,964 TL tutar›ndaki
çevrimden do¤an kur farklar› yine özkaynaklar alt›nda yer alan ola¤anüstü yedekler kalemine s›n›flanm›flt›r.

III. Konsolide edilen ortakl›klara iliflkin bilgilerin sunumu 

ING European Financial Services Plc. (IEFS)
IEFS’in finansal tablolar› ‹rlanda’da geçerli muhasebe ilke esaslar›na göre ABD Dolar› cinsinde haz›rlanmaktad›r. IEFS’in finansal
tablolar›n›n TMS kapsam›nda Ana Ortakl›k Banka’n›n finansal tablolar›yla uyumlu hale getirilmesi için gerekli düzeltme ve
s›n›flamalar yap›lm›flt›r. 

IEFS’in finansal tablolar›n›n Türk Liras›’na çevrilmesinde, bilanço için Ana Ortakl›k Banka’n›n dönem sonu kapan›fl kuru, gelir
tablosunda Ana Ortakl›k Banka’n›n kullanm›fl oldu¤u y›ll›k ortalama kurlar› dikkate al›nm›flt›r. Döviz kurlar›n›n etkisi özkaynak
hesaplar› içinde “Di¤er Kâr Yedekleri” hesab›nda muhasebelefltirilmifltir.

ING Portföy Yönetimi A.fi. (IPY)
IPY finansal tablolar›n› Türk Ticaret Mevzuat›, Sermaye Piyasas› Kurulu Mevzuat› ve Türkiye’de geçerli bulunan Vergi Usul Kanunu
ve düzenlemelerine göre haz›rlamaktad›r. IPY’nin finansal tablolar›n›n TMS kapsam›nda Ana Ortakl›k Banka’n›n finansal tablolar›yla
uyumlu hale getirilmesi için gerekli düzeltme ve s›n›flamalar yap›lm›flt›r.

ING Finansal Kiralama A.fi. (IFK)
ING Finansal Kiralama, finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile ilgili olarak her türlü ifllem ve sözleflmeler
yapmak amac›yla kurulmufltur. Finansal kuruluflun merkezi ‹stanbul’dad›r.
fiirket rapor tarihi itibariyle henüz faaliyete bafllamam›flt›r.

ING Faktoring A.fi. (IF)
ING Faktoring, ithalat, ihracat ve yurt içi faktoring faaliyetlerinde bulunmak amac›yla kurulmufltur. Finansal kuruluflun merkezi
‹stanbul’dad›r. fiirket rapor tarihi itibariyle henüz faaliyete bafllamam›flt›r.

Konsolidasyon kapsam›na al›nan mali kurulufl ba¤l› ortakl›klar için tam konsolidasyon yöntemi uygulanm›flt›r.

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Ana Ortakl›k Banka dört ortakl›¤›nda da %100 paya sahip oldu¤undan az›nl›k hakk› ve pay›
bulunmamaktad›r.

Tam konsolidasyon yöntemine göre, ba¤l› ortakl›klar›n aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço d›fl› kalemlerinin tamam› Ana Ortakl›k
Banka’n›n aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço d›fl› kalemleri ile birlefltirilmifltir. Ana Ortakl›k Banka’n›n her bir ba¤l› ortakl›ktaki
yat›r›m›n›n defter de¤eri ile her bir ba¤l› ortakl›¤›n sermayesi netlefltirilmifltir. Konsolidasyon kapsam›ndaki ortakl›klar aras›ndaki
ifllemlerden kaynaklanan bakiyeler ile gelir ve giderler karfl›l›kl› olarak mahsup edilmifltir. 
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Ba¤l› ortakl›klarca kullan›lan muhasebe politikalar›n›n Ana Ortakl›k Banka’dan farkl› oldu¤u durumlarda, muhasebe politikalar› Ana
Ortakl›k Banka ile uyumlu hale getirilmifltir.

IV. Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile türev ürünlere iliflkin aç›klamalar
Grup’un türev ifllemleri vadeli al›m sat›m, swap, futures ve opsiyon sözleflmelerinden meydana gelmektedir. Türev finansal araçlar,
sözleflme tarihindeki gerçe¤e uygun de¤eri ile muhasebelefltirilir ve sonraki raporlama dönemlerinde gerçe¤e uygun de¤erleri ile
yeniden de¤erlenir. Türev araçlar›n gerçe¤e uygun piyasa de¤eri piyasada oluflan rayiç de¤erleri dikkate al›narak veya indirgenmifl
nakit ak›m modelinin kullan›lmas› suretiyle hesaplanmaktad›r. 

Ana Ortakl›k Banka, yükümlülüklerinin getirdi¤i nakit ak›fl riskinden korunmak amac›yla 1 Kas›m 2008 tarihinden bafllamak üzere
nakit ak›fl riskinden korunma muhasebesini uygulamaya bafllam›flt›r. Bu uygulama kapsam›nda, riskten korunma araçlar›, de¤iflken
oranl› faiz tahsilatl› ve sabit oranl› faiz ödemeli TL faiz swaplar›, riskten korunma ö¤esi ise, TL müflteri mevduatlar›n›n yeniden
fiyatlanmas› nedeniyle beklenen faizin finansman›ndan kaynaklanan nakit ç›k›fllar› olarak belirlenmifltir. Nakit ak›fl riskinden
korunma muhasebesi uygulamas› kapsam›nda etkinlik testleri düzenli olarak gerçeklefltirilmektedir.

Türev ifllemler “Finansal Araçlar: Muhasebelefltirilme ve Ölçmeye ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard› (“TMS 39”)” kapsam›nda al›m
sat›m amaçl› ve riskten korunma amaçl› olarak muhasebelefltirilmekte ve rayiç de¤erleri ile bilançoda s›ras›yla "Al›m Sat›m Amaçl›
Türev Finansal Varl›klar/Borçlar" ve "Riskten Korunma Amaçl› Türev Finansal Varl›klar/Borçlar" hesaplar›nda izlenmektedir. Söz
konusu araçlar dolay›s› ile gerçekleflen kazanç veya kay›p kâr zarar tablosu ile iliflkilendirilmektedir. Bu araçlara iliflkin gerçe¤e
uygun de¤erdeki de¤iflimlerden oluflan gerçekleflmemifl kay›p veya kazançlar al›m sat›m amaçl› türev ifllemlerde gelir tablosunda
"Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr›/Zarar" hesab›na, riskten korunma amaçl› türev ifllemlerde etkin k›s›mlar özkaynak alt›nda “Riskten
Korunma Fonlar› (Etkin k›s›m)” hesab›na, etkin olmayan k›s›mlar ise gelir tablosunda "Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr›/Zarar›"
hesab›na yans›t›lmaktad›r.

V. Faiz gelir ve giderlerine iliflkin aç›klamalar
Faiz gelirleri ve giderleri mevcut anapara tutar› göz önünde bulundurularak etkin faiz (finansal varl›¤›n ya da yükümlülü¤ün
gelecekteki nakit ak›mlar›n› bugünkü net defter de¤erine eflitleyen oran) yöntemi ile tahakkuk esas›na göre
muhasebelefltirilmektedir.

‹lgili mevzuat gere¤ince donuk alacak haline gelmifl kredilerin ve di¤er alacaklar›n faiz tahakkuk ve reeskontlar› iptal edilmekte ve
söz konusu tutarlar tahsil edilene kadar faiz gelirleri d›fl›nda tutulmaktad›r.

VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliflkin aç›klamalar
Ücret ve komisyon niteli¤ine göre; herhangi bir vadeli iflleme iliflkin olarak tahsil edilen/ödenen ücret ve komisyon gelir/giderleri
tahakkuk esas›na göre hesaplanmakta, di¤er ücret ve komisyon gelir/giderleri ise gerçeklefltikleri dönemlerde
muhasebelefltirilmektedir.

VII. Finansal varl›klara iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Finansal araçlar; finansal aktifler, finansal pasifler ve türev enstrümanlardan oluflmaktad›r. Finansal araçlar Grup’un ticari aktivite
ve faaliyetlerinin temelini oluflturmaktad›r. Bu enstrümanlarla ilgili riskler Grup’un ald›¤› toplam riskin çok önemli bir k›sm›n›
oluflturmaktad›r. Finansal araçlar Grup’un bilançosundaki likidite, kredi ve piyasa risklerini her aç›dan etkilemektedir. Grup, bu
araçlar›n al›m ve sat›m›n› müflterileri ad›na ve kendi nam ve hesab›na yapmaktad›r.

Finansal varl›klar, temelde Grup’un ticari faaliyet ve operasyonlar›n› meydana getirmektedir. Bu araçlar mali tablolardaki likiditeyi,
kredi ve faiz riskini ortaya ç›karma, etkileme ve azaltabilme özelli¤ine sahiptir.

Finansal araçlar›n normal yoldan al›m sat›m›, teslim tarihi esas al›narak muhasebelefltirilmektedir. Teslim tarihi, bir varl›¤›n Banka’ya
teslim edildi¤i veya Banka taraf›ndan teslim edildi¤i tarihtir. Teslim tarihi muhasebesi, (a) varl›¤›n iflletme taraf›ndan elde edildi¤i
tarihte muhasebelefltirilmesini ve (b) varl›¤›n iflletme taraf›ndan teslim edildi¤i tarih itibariyle bilanço d›fl› b›rak›lmas›n› ve yine ayn›
tarih itibariyle elden ç›karma kazanç ya da kayb›n›n muhasebelefltirilmesini gerektirir. 

Normal yoldan al›m veya sat›m, bir finansal varl›¤›n, genellikle yasal düzenlemeler veya ilgili piyasa teamülleri çerçevesinde
belirlenen bir süre içerisinde teslimini gerektiren bir sözleflme çerçevesinde sat›n al›nmas› veya sat›lmas›d›r. ‹fllem tarihi ile teslim
tarihi aras›ndaki süre içerisinde elde edilecek olan bir varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erinde meydana gelen de¤ifliklikler, sat›n al›nan
aktifler ile ayn› flekilde muhasebelefltirilir. Gerçe¤e uygun de¤erde meydana gelen de¤ifliklikler, maliyet bedeli veya itfa edilmifl
maliyetinden gösterilen varl›klar için muhasebelefltirilmez; gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan olarak s›n›fland›r›lan
bir finansal varl›¤a iliflkin olarak ortaya ç›kan kazanç veya kay›p, kâr ya da zararda; sat›lmaya haz›r finansal varl›¤a iliflkin olarak
ortaya ç›kan kazanç veya kay›p ise özkaynaklarda muhasebelefltirilir.
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(Birim - Bin TL)

a. Nakit de¤erler, bankalar ve di¤er mali kurulufllar 
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de¤er de¤iflikli¤i
riskini tafl›mayan yüksek likiditeye sahip di¤er k›sa vadeli yat›r›mlard›r. Bu varl›klar›n defter de¤eri gerçe¤e uygun de¤erleridir.

b. Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarar’a yans›t›lan finansal varl›klar:
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr zarara yans›t›lan finansal varl›klar belli bafll› iki ana bafll›k alt›nda toplanm›flt›r: 

(i) Al›m sat›m amaçl› olarak s›n›flanan finansal varl›klar; esas itibariyle yak›n bir tarihte sat›lmak ya da geri al›nmak amac›yla
edinilmifl k›sa vadede kâr amac› güdülen menkul de¤erler.

(ii) ‹lk muhasebelefltirme s›ras›nda Grup taraf›ndan gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr zarara yans›t›lan olarak s›n›flanm›fl finansal
varl›klar.

Grup bu tür bir s›n›flamay› izin verilen veya daha do¤ru bir bilgi sunulmas› sonucunu do¤uran durumlarda kullanabilir. 

Bu grupta muhasebelefltirilen finansal varl›klar maliyet bedelleriyle mali tablolara al›nmakta ve gerçe¤e uygun de¤erleri üzerinden
mali tablolarda gösterilmektedir. Borsalarda ifllem gören menkul k›ymetler için gerçe¤e uygun de¤erler borsa rayiçleri kullan›larak
bulunur. Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr zarara yans›t›lan menkul de¤erlerin elde tutulmas› esnas›nda kazan›lan faizler faiz geliri, söz
konusu finansal varl›¤›n vadesinden önce elden ç›kar›lmas› durumunda oluflan kâr veya zarar ise sermaye piyasas› ifllemleri
içerisinde gösterilmektedir.

c. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar:
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar; vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere
vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koflullar›n sa¤lanm›fl oldu¤u, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi
bulunan krediler ve alacaklar d›fl›nda kalan finansal varl›klardan oluflmaktad›r. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar, iç
verim oran› yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyeti ile de¤erlemeye tabi tutulmakta ve varsa de¤er azal›fl› için karfl›l›k
ayr›lmaktad›r. Grup taraf›ndan vadeye kadar elde tutulmak amac›yla edinilen ve bu flekilde s›n›fland›r›lan ancak s›n›fland›rma
esaslar›na uyulmad›¤›ndan iki y›l boyunca bu s›n›fland›rmaya tabi tutulmayacak finansal varl›klar bulunmamaktad›r.

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klardan kazan›lan faiz gelirleri gelir tablosunda faiz geliri olarak muhasebelefltirilmektedir. 

Önceden vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar aras›nda s›n›fland›r›lan ancak, s›n›fland›rma esaslar›na uyulmad›¤›ndan iki y›l
boyunca bu s›n›fland›rmaya tabi tutulmayacak finansal varl›klar bulunmamaktad›r.

d. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar:
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ilk kayda al›nmalar›nda ifllem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti ile
muhasebelefltirilmektedir. ‹lk kayda al›mdan sonra sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n müteakip de¤erlemesi gerçe¤e uygun de¤eri
üzerinden yap›lmakta ve gerçe¤e uygun de¤erdeki de¤iflikliklerden kaynaklanan ve menkullerin iskonto edilmifl de¤eri ile gerçe¤e
uygun de¤eri aras›ndaki fark› ifade eden gerçekleflmemifl kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Menkul De¤erler De¤er
Art›fl Fonu” hesab› alt›nda gösterilmektedir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n elden ç›kar›lmas› durumunda özkaynaklarda menkul
de¤erler de¤er art›fl fonu hesab›nda izlenen bunlara ait de¤er art›fl/azal›fllar› gelir tablosuna devredilir. Söz konusu finansal
varl›klar›n faiz ve kâr paylar› ilgili faiz geliri ve temettü gelirleri hesaplar›nda muhasebelefltirilmektedir.

e. Krediler ve alacaklar
Krediler elde etme maliyeti ile muhasebelefltirilmekte, etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmifl maliyet tutarlar› üzerinden
de¤erlenmektedir. 

Nakdi krediler içerisinde izlenen bireysel ve kurumsal krediler içeriklerine göre, Tek Düzen Hesap Plan› (THP) ve ‹zahnamesi’nde
belirtilen hesaplarda orijinal bakiyelerine göre muhasebelefltirilmektedir.

Dövize endeksli bireysel ve ticari krediler, aç›l›fl tarihindeki kurdan Türk Liras› karfl›l›klar› üzerinden Türk Paras› (“TP”) hesaplarda
izlenmektedir. Dönem sonlar›ndaki de¤erleme farklar› finansal tablolarda “krediler” hesab›nda gösterilmektedir. Geri ödemeler,
ödeme tarihindeki kur üzerinden hesaplanmakta, oluflan kur farklar› kambiyo kâr zarar hesaplar›na yans›t›lmaktad›r.

VIII. Finansal varl›klarda de¤er düflüklü¤üne iliflkin aç›klamalar
Bir finansal varl›k veya finansal varl›k grubunun de¤er düflüklü¤üne u¤rad›¤›na iliflkin ortada tarafs›z göstergelerin bulunup
bulunmad›¤› hususu her bilanço döneminde de¤erlendirilir. An›lan türden bir göstergenin mevcut olmas› durumunda de¤er
düflüklü¤ü karfl›l›¤› finansal varl›k s›n›flar› baz›nda afla¤›da aç›kland›¤› flekilde ayr›l›r.
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i) Kredi ve alacaklar: 
Ana Ortakl›k Banka, tahsili ileride flüpheli olabilecek krediler için karfl›l›k ay›rmakta ve gider yazmak suretiyle cari dönem kâr›ndan
düflmektedir. Takipteki alacaklar karfl›l›¤›, mevcut kredilerle ilgili ileride ç›kabilecek muhtemel zararlar› karfl›lamak amac›yla, Ana
Ortakl›k Banka yönetiminin fon portföyünü kalite ve risk aç›s›ndan de¤erlendirerek, ekonomik koflullar› ve di¤er etkenleri ve ilgili
mevzuat› da göz önüne alarak ay›rd›¤› tutard›r. 

Ana Ortakl›k Banka, kredilerin tahsil edilemeyece¤ine dair bulgular›n varl›¤› halinde 1 Kas›m 2006 tarih ve 26333 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanan ve 23 Ocak 2009 tarih ve 27119 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan yönetmelik ile de¤ifliklik yap›lan
“Bankalarca Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayr›lacak Karfl›l›klara ‹liflkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik” uyar›nca III., IV., ve V. grup krediler içinde s›n›flamakta ve bu tutarlar için özel karfl›l›k ay›rmaktad›r. Söz
konusu krediler için tahakkuk eden faiz gelirleri gelir tablosundan silinmektedir. Bu tür kredilerle ilgili olarak yap›lan tahsilatlarda
öncelikle söz konusu kredinin ana para borçlar› karfl›lanmakta, ard›ndan faiz alacaklar› tahsil edilmektedir.

Söz konusu kredilerle ilgili cari dönem içinde ayr›lan karfl›l›klara istinaden yap›lan tahsilatlar gelir tablosunda “Krediler ve Di¤er
Alacaklar Karfl›l›¤›” hesab›ndan düflülmekte, önceki dönemlerde karfl›l›k ayr›lm›fl ya da aktiften silinmifl olan kredilere istinaden
yap›lan anapara tahsilatlar› “Di¤er Faaliyet Gelirleri” hesab›na kaydedilmektedir.

Serbest kalan karfl›l›k tutarlar› ilgili karfl›l›k hesab›na ters kay›t vermek suretiyle “De¤er Düflüfl Giderleri - Özel Karfl›l›k Giderleri”
kapat›lmaktad›r.

Ana Ortakl›k Banka, 1 Kas›m 2006 tarih ve 26333 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan ve 23 Ocak 2009 tarih ve 27119 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanan yönetmelik ile de¤ifliklik yap›lan “Bankalarca Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve
Bunlar ‹çin Ayr›lacak Karfl›l›klara ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik”i dikkate alarak genel karfl›l›k ay›rmaktad›r.

ii) Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar:
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klarda de¤er düflüklü¤ü zarar› meydana geldi¤ine iliflkin tarafs›z bir göstergenin
bulunmas› durumunda ilgili zarar›n tutar›, gelecekteki tahmini nakit ak›fllar›n›n finansal varl›¤›n orijinal kâr pay› oran› üzerinden
iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de¤eri ile defter de¤eri aras›ndaki fark olarak ölçülür; de¤er düflüklü¤ü için karfl›l›k ayr›l›r ve
ayr›lan karfl›l›k gider hesaplar› ile iliflkilendirilir.

iii) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar:
Gerçe¤e uygun de¤erinde meydana gelen azalmalar do¤rudan özkaynakta muhasebelefltirilen sat›lmaya haz›r bir finansal varl›¤›n
de¤erinin düfltü¤üne iliflkin tarafs›z göstergelerin bulunmas› durumunda, ilgili finansal varl›k için do¤rudan özkaynakta
muhasebelefltirilmifl bulunan toplam zarar, özkaynaktan ç›kar›larak kâr veya zararda muhasebelefltirilir.

Sat›lmaya haz›r olarak s›n›fland›r›lm›fl özkayna¤a dayal› finansal araçlara yap›lan yat›r›mlarla ilgili olarak kâr veya zararda
muhasebelefltirilmifl bulunan de¤er düflüklü¤ü zararlar›, kâr veya zarar arac›l›¤›yla iptal edilmez. Gerçe¤e uygun de¤erinin güvenilir
bir biçimde tespit edilememesi nedeniyle gerçe¤e uygun de¤erinden gösterilemeyen borsaya kay›tl› olmayan özkayna¤a dayal›
finansal araçlara iliflkin de¤er düflüklü¤ü zarar›n›n olufltu¤una yönelik tarafs›z bir göstergenin bulunmas› durumunda, ilgili de¤er
düflüklü¤ü zarar›n›n tutar›, gelecekte beklenen nakit ak›fllar›n›n benzer bir finansal varl›k için geçerli olan cari piyasa getiri oran›na
göre iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de¤eri ile varl›¤›n defter de¤eri aras›ndaki fark olarak ölçülür. Bu tür de¤er düflüklü¤ü
zararlar› iptal edilmez.

IX. Finansal araçlar›n netlefltirilmesine iliflkin aç›klamalar
Finansal varl›klar ve borçlar, Grup’un netlefltirmeye yönelik yasal bir hakka ve yapt›r›m gücüne sahip olmas› ve ilgili finansal aktif ve
pasifi net tutarlar› üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olmas›, veya ilgili finansal varl›¤› ve borcu eflzamanl› olarak
sonuçland›rma hakk›na sahip olmas› durumlar›nda bilançoda net tutarlar› üzerinden gösterilir.

X. Sat›fl ve geri al›fl anlaflmalar› ve menkul de¤erlerin ödünç verilmesi ifllemlerine iliflkin aç›klamalar
Tekrar geri al›mlar› öngören anlaflmalar çerçevesinde sat›lan menkul de¤erler (“repo”) karfl›l›¤›nda Ana Ortakl›k Banka’n›n sa¤lad›¤›
fonlar yasal kay›tlarda “332 Repo ‹fllemlerinden Sa¤lanan Fonlar-TP” ve “333 Repo ‹fllemlerinden Sa¤lanan Fonlar-YP” hesaplar›nda
izlenmektedir. 

Ana Ortakl›k Banka’n›n repo ifllemleri k›sa vadeli olup devlet tahvili ve hazine bonolar›ndan oluflmaktad›r. Repoya konu menkul
k›ymetler, finansal araçlar›n s›n›fland›r›lmas›na paralel olarak, gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr zarara yans›t›lan, sat›lmaya haz›r veya
vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›k olarak s›n›fland›r›l›r. Repo konusu menkul de¤erlere ait gelirler menkul k›ymetlerden
al›nan faiz gelirleri içerisinde, repo anlaflmalar› çerçevesinde ödenen giderler ise para piyasas› ifllemlerine verilen faiz giderleri
hesaplar›nda muhasebelefltirilmektedir.
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31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, Ana Ortakl›k Banka’n›n ters repo ifllemi bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2007 – Yoktur).

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, Ana Ortakl›k Banka’n›n ödünce konu edilmifl menkul de¤erleri bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2007 –
Yoktur).

XI. Sat›fl amaçl› duran varl›klar ve durdurulan faaliyetlere iliflkin aç›klamalar
5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu’nun 57’inci maddesi gere¤i “Bankalar 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu kapsam›nda gayrimenkul
ve emtiay› esas alan sözleflmeler ile kurulca uygun görülecek k›ymetli madenlerin al›m ve sat›m› hariç olmak üzere ticaret amac›yla
gayrimenkul ve emtian›n al›m ve sat›m› ile u¤raflamaz, ipotekli konut finansman› kuruluflu ve gayrimenkul yat›r›m ortakl›klar› hariç
olmak üzere ana faaliyet konusu gayrimenkul ticareti olan ortakl›klara kat›lamazlar. Alacaklardan dolay› edinilmek zorunda kal›nan
emtia ve gayrimenkullerinin elden ç›kar›lmas›na iliflkin usul ve esaslar kurul taraf›ndan belirlenir.”

Bankalar›n alacaklar›ndan dolay› edindikleri varl›klar›n elden ç›kar›lmas› ile muhasebelefltirme ve de¤erlemesine iliflkin esaslar 1
Kas›m 2006 tarih 26333 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Bankalar›n K›ymetli Maden Al›m Sat›m›na ve Alacaklar›ndan Dolay›
Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Ç›kar›lmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik” ile düzenlenmifltir. 

Sat›fl amaçl› elde tutulan olarak s›n›fland›r›lma kriterlerini sa¤layan varl›klar; defter de¤erleri ile sat›fl için katlan›lacak maliyetler
düflülmüfl gerçe¤e uygun de¤erlerinden düflük olan› ile ölçülür ve söz konusu varl›klar üzerinden amortisman ay›rma ifllemi
durdurulur ve bu varl›klar bilançoda ayr› olarak sunulur. Bir varl›¤›n sat›fl amaçl› elde tutulan bir varl›k olabilmesi için; ilgili varl›¤›n
(veya elden ç›kar›lacak varl›k grubunun) bu tür varl›klar›n (veya elden ç›kar›lacak varl›k grubunun) sat›fl›nda s›kça rastlanan ve
al›fl›lm›fl koflullar çerçevesinde derhal sat›labilecek durumda olmas› ve sat›fl olas›l›¤›n›n yüksek olmas› gerekir. Sat›fl olas›l›¤›n›n
yüksek olmas› için; uygun bir yönetim kademesi taraf›ndan, varl›¤›n (veya elden ç›kar›lacak varl›k grubunun) sat›fl›na iliflkin bir plan
yap›lm›fl ve al›c›lar›n tespiti ile plan›n tamamlanmas›na yönelik aktif bir program bafllat›lm›fl olmal›d›r. Ayr›ca, varl›k (veya elden
ç›kar›lacak varl›k grubu) gerçe¤e uygun de¤eriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlan›yor olmal›d›r. Ayr›ca sat›fl›n,
s›n›fland›r›lma tarihinden itibaren bir y›l içerisinde tamamlanm›fl bir sat›fl olarak muhasebelefltirilmesinin beklenmesi ve plan›
tamamlamak için gerekli ifllemlerin, planda önemli de¤ifliklikler yap›lmas› veya plan›n iptal edilmesi ihtimalinin düflük oldu¤unu
göstermesi gerekir. Çeflitli olay veya koflullar sat›fl iflleminin tamamlanma süresini bir y›ldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu
gecikmenin, iflletmenin kontrolü d›fl›ndaki olaylar veya koflullar nedeniyle gerçekleflmifl ve iflletmenin ilgili varl›¤›n (veya elden
ç›kar›lacak varl›k grubunu) sat›fl›na yönelik sat›fl plan›n›n devam etmekte oldu¤una dair yeterli kan›t bulunmas› durumunda söz
konusu varl›klar sat›fl amaçl› elde tutulan varl›k olarak s›n›fland›r›lmaya devam edilir. Sat›fl ifllemini tamamlamak için gerekli olan
sürenin uzamas›, ilgili varl›¤›n (veya elden ç›kar›lacak varl›k grubunun) sat›fl amaçl› elde tutulan varl›k olarak s›n›fland›r›lmas›n›
engellemez.

Ana Ortakl›k Banka’n›n aktifinde alacaklar›ndan dolay› edindi¤i duran varl›klar bulunmakla beraber, bankac›l›k mevzuat›nda yer alan
düzenlemeler gere¤i edinildikleri tarihten itibaren 1 y›l süre içerisinde elden ç›kar›lamam›fl olmalar› veya bu süre içinde elden
ç›kar›lacaklar›na iliflkin somut bir plan›n olmamas› nedeniyle söz konusu varl›klar amortismana tabi tutulmakta ve sat›fl amaçl›
duran varl›klar yerine maddi duran varl›klar içerisinde s›n›fland›r›lmaktad›r.

Ancak Ana Ortakl›k Banka’n›n, alacaklar›ndan dolay› elde etti¤i gayrimenkuller, vadeli sat›fl sözleflmesi akdedilmesine ba¤l› olarak
mali tablolarda sat›fl amaçl› elde tutulan duran varl›k sat›r›nda gösterilmifltir.

Durdurulan bir faaliyet, bir bankan›n elden ç›kar›lacak veya sat›fl amac›yla elde tutulan olarak s›n›fland›r›lan bir bölümüdür.
Durdurulan faaliyetlere iliflkin sonuçlar gelir tablosunda ayr› olarak sunulur. 

XII. fierefiye ve di¤er maddi olmayan duran varl›klara iliflkin aç›klamalar
Maddi olmayan duran varl›klar, 31 Aral›k 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmifl maliyet tutarlar›ndan birikmifl itfa paylar›
ve varsa de¤er azal›fl karfl›l›¤› düflüldükten sonraki de¤erleri ile izlenmekte olup, itfa pay›, do¤rusal itfa yöntemi kullan›larak
ayr›lmaktad›r. Maddi olmayan duran varl›klar temel olarak haklardan oluflmakta ve 1 ila 14 y›lda itfa edilmektedir. Amortisman
yöntemi ve dönemi her y›l›n sonunda periyodik olarak gözden geçirilir. 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle Ana
Ortakl›k Banka’n›n flerefiyesi bulunmamaktad›r.

XIII. Maddi duran varl›klara iliflkin aç›klamalar 
Maddi duran varl›klar 31 Aral›k 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmifl elde etme tutarlar› ve varl›¤›n kullan›labilir hale
getirilmesi için gerekli di¤er do¤rudan giderlerin ilavesi sureti ile bulunmufl maliyet bedeli ile izlenmektedir. Maddi duran varl›klar
kayda al›nmalar›n› izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmifl amortismanlar›n ve varsa birikmifl de¤er azal›fllar›n›n
düflülmesinden sonra kalan tutarlar üzerinden de¤erlenmifltir. ‹htiyatl›l›k ve önemlilik ilkeleri kapsam›nda maddi duran varl›klar›n 31
Aral›k 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmifl de¤erlerinin cari de¤erlerinin üzerinde olmas› durumlar›nda, aflan tutarlar
kadar de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar› ayr›lmakta ve tespit edilen tutarlar mali tablolara yans›t›lmaktad›r. 
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Sabit k›ymetler, normal amortisman yöntemi uygulanmak suretiyle amortismana tabi tutulmakta olup, kullan›lan amortisman
oranlar› ilgili aktiflerin ekonomik ömürlerine karfl›l›k gelen oranlara yaklafl›k olup afla¤›da belirtildi¤i gibidir: 

Gayrimenkuller %2
Menkuller, finansal kiralama ile edinilen menkuller %2 - %33 

Bilanço tarihi itibariyle aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varl›klara iliflkin olarak, bir tam y›l için öngörülen
amortisman tutar›n›n, varl›¤›n aktifte kal›fl süresiyle orant›lanmas› suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayr›lmaktad›r.

Maddi duran varl›klar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazanç veya kay›plar ilgili dönemin kâr /zarar hesaplar›na aktar›lmaktad›r.

Maddi duran varl›klara yap›lan normal bak›m ve onar›m harcamalar› gider olarak muhasebelefltirilmektedir. 

Maddi duran varl›klar üzerinde rehin, ipotek veya tedbir bulunmamaktad›r.

Maddi duran varl›klarla ilgili al›m taahhüdü bulunmamaktad›r.

XIV. Kiralama ifllemlerine iliflkin aç›klamalar 

Kirac› olarak yap›lan ifllemler
Finansal kiralama yoluyla edinilen aktifler, rayiç bedelleri veya kira ödemelerinin iskonto edilmifl de¤erlerinin, düflük olan› üzerinden
aktiflefltirilmekte, kira bedelleri toplam› pasifte yükümlülük olarak kaydedilirken içerdikleri faiz tutarlar› ertelenmifl faiz tutar› olarak
muhasebelefltirilmektedir. Kiralama konusu varl›klar maddi duran varl›klar hesab›n›n alt›nda izlenmekte ve normal amortisman
yöntemine göre amortismana tabi tutulmakta olup, amortisman oran› tahmini ekonomik ömrü do¤rultusunda tespit edilmektedir. 

Ana Ortakl›k Banka, baz› flube binalar› ve ATM makineleri için faaliyet kiralamas› yapmaktad›r. Ana Ortakl›k Banka’n›n tüm faaliyet
kiralamas› sözleflmeleri peflin kira ödemesini öngörmekte olup, finansal tablolarda faaliyet kiralamas› ile ilgili yükümlülük
bulunmamaktad›r.

Ana Ortakl›k Banka’n›n “kiralayan” konumunda bulundu¤u finansal kiralama ifllemleri yoktur.

XV. Karfl›l›klar ve koflullu yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar 
Karfl›l›klar ve koflullu yükümlülükler “Karfl›l›klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl›klara ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard› (“TMS
37”)”na uygun olarak muhasebelefltirilmektedir. 

Karfl›l›klar bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmiflten kaynaklanan yasal veya yap›sal bir yükümlülü¤ün bulunmas›,
yükümlülü¤ü yerine getirmek için ekonomik fayda sa¤layan kaynaklar›n ç›k›fl›n›n muhtemel olmas› ve yükümlülü¤ün tutar›
konusunda güvenilir bir tahminin yap›labildi¤i durumlarda muhasebelefltirilmektedir.

Geçmifl dönemlerdeki olaylar›n bir sonucu olarak ortaya ç›kan yükümlülükler için bu yükümlülüklerin ortaya ç›kt›¤› dönemde,
gerçekleflme olas›l›¤›n›n yüksek olmas› durumunda ve tutar› güvenilir olarak tahmin edilebiliyorsa, karfl›l›k ayr›lmaktad›r.

XVI. Çal›flanlar›n haklar›na iliflkin yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar 

a) Tan›mlanm›fl fayda planlar›:
Ana Ortakl›k Banka, mevcut ifl kanunu gere¤ince, en az bir y›l hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iflten ayr›lan veya istifa ve
kötü davran›fl d›fl›ndaki nedenlerle ifline son verilen personele belirli miktarda k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür. 

Ana Ortakl›k Banka, iliflikteki finansal tablolarda yer alan k›dem tazminat› karfl›l›¤›n› “Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalara ‹liflkin Türkiye
Muhasebe Standard› (“TMS 19”)” hükümleri uyar›nca “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve Ana Ortakl›k Banka’n›n personel
hizmet süresini tamamlama ve k›dem tazminat›na hak kazanma konular›nda geçmifl y›llarda kazand›¤› deneyimlerini baz alarak
hesaplam›fl ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oran› ile iskonto etmifltir.

Ana Ortakl›k Banka çal›flanlar›n›n üyesi bulunduklar› vak›f, sand›k ve benzeri kurulufllar yoktur.

b) Tan›mlanm›fl katk› planlar›:
Ana Ortakl›k Banka, çal›flanlar› ad›na Sosyal Sigortalar Kurumu’na (SSK) yasa ile belirlenmifl tutarlarda katk› pay› ödemek
zorundad›r. Ana Ortakl›k Banka’n›n ödemekte oldu¤u katk› pay› d›fl›nda, çal›flanlar›na veya SSK’ya yapmak zorunda oldu¤u baflka
bir ödeme mecburiyeti yoktur. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yans›t›lmaktad›r.
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c) Çal›flanlara sa¤lanan k›sa vadeli faydalar:
TMS 19 kapsam›nda “Çal›flanlara k›sa vadeli faydalar” olarak tan›mlanan izin tazminatlar›ndan do¤an yükümlülükler hak
kazan›ld›klar› dönemlerde tahakkuk edilir ve iskonto edilmez. 

XVII. Vergi uygulamalar›na iliflkin aç›klamalar 

Cari vergi 
Ana Ortakl›k Banka ve Türkiye’de yerleflik ba¤l› ortakl›klar› Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuat› ve uygulamalar›na tabidir.

Türkiye'de, 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oran› %20’ye düflürülmüfltür. Kurumlar vergisi, ilgili oldu¤u
hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ay›n yirmi beflinci günü akflam›na kadar beyan edilmekte ve ilgili ay›n sonuna kadar
tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuat› uyar›nca üçer ayl›k dönemler itibariyle oluflan kazançlar üzerinden %20 oran›nda geçici
vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu flekilde ödenen tutarlar y›ll›k kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönemin kurumlar vergisi
matrah›ndan indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kay›tlar› vergi dairesince befl y›l içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesaplar›
kontrol edilmektedir. 

Türk Vergi Mevzuat›, konsolide bazda kurumlar ve gelir vergisi hesaplamas›na olanak tan›mamaktad›r. Dolay›s›yla iliflikteki
konsolide mali tablolarda yans›t›lan cari ve ertelenmifl vergiler, flirketler baz›nda ayr› ayr› hesaplanm›flt›r. 

Ödenecek cari vergi tutarlar›, peflin ödenen vergi tutarlar›yla iliflkili oldu¤undan netlefltirilmektedir. 

‹rlanda’da yerleflik flirketlerin ticari kazançlar›na ve ticari olmayan kazançlar›na uygulanan kurumlar vergisi oranlar› s›ras›yla %12.5
ve %25’tir. IEFS’in temettü gelirleri ise %20 vergi oran›na tabi tutulmaktad›r.

Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü /aktifi

Grup, finansal tablolara yans›t›ld›klar› dönemlerden sonraki dönemlerde vergiye tabi tutulan gelir ve gider kalemlerinden
kaynaklanan zamanlama farklar› üzerinden ertelenmifl vergi aktifi ve yükümlülü¤ü hesaplamakta ve kay›tlar›na yans›tmaktad›r. 

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle “Gelir Vergilerine ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard› (“TMS12”)” hükümlerince
ve BDDK'n›n 8 Aral›k 2004 tarihli BDDK.DZM.2/13/1-a-3 no'lu genelgesinde belirtilen de¤ifliklikler uyar›nca Grup, vergi mevzuat›na
göre, sonraki dönemlerde indirilebilecek mali kâr elde edilmesi mümkün görüldü¤ü müddetçe, genel kredi karfl›l›klar› d›fl›nda kalan
indirilebilir geçici farklar üzerinden ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü hesaplam›flt›r. Ertelenmifl vergi aktif ve yükümlülükleri
netlefltirilmek suretiyle finansal tablolara yans›t›lm›flt›r. Ancak konsolide bazda bir netlefltirme yap›lmamaktad›r. Netlefltirme
sonucunda oluflan net ertelenmifl vergi aktifi bilançoda ertelenmifl vergi varl›¤›, net ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü ise ertelenmifl
vergi borcu olarak gösterilmektedir. 

Ertelenen vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenen vergi varl›¤›n›n bir k›sm›n›n veya
tamam›n›n sa¤layaca¤› faydan›n elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmad›¤› ölçüde, ertelenen
vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri azalt›l›r. 

Ertelenmifl vergi varl›klar›n oluflturuldu¤u veya yükümlülüklerin yerine getirildi¤i dönemde geçerli olan vergi oranlar› üzerinden
hesaplan›r ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir.

Do¤rudan özsermaye ile iliflkilendirilen varl›klarla ilgili vergi etkileri do¤rudan özsermaye hesap grubuyla iliflkilendirilir. 

XVIII. Borçlanmalara iliflkin ilave aç›klamalar 
Grup, borçlanmalar›n› “Finansal Araçlar›n Muhasebelefltirilmesi Standard› (“TMS 39”)”nda belirtildi¤i flekilde
muhasebelefltirmektedir.

Grup taraf›ndan hisse senedine dönüfltürülebilir tahvil ihraç edilmemifltir.

Grup’un kendisinin ihraç etti¤i borçlanmay› temsil eden araçlar› bulunmamaktad›r.

XIX. Hisse senetleri ve ihrac›na iliflkin aç›klamalar
Birinci bölüm II. Madde’de belirtilen sermaye art›fllar›na ifltirak eden hissedarlara art›r›lan sermaye tutar› kadar hisse senedi
ilmuhabiri düzenlenerek verilmifltir.
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XX. Aval ve kabullere iliflkin aç›klamalar 
Ana Ortakl›k Banka, aval ve kabullerini, müflterilerin ödemeleri ile eflzamanl› olarak gerçeklefltirmekte olup, bilanço d›fl›
yükümlülükleri içerisinde göstermektedir. 

XXI. Devlet teflviklerine iliflkin aç›klamalar
Grup’un bilanço tarihleri itibariyle yararlanm›fl oldu¤u devlet teflvikleri bulunmamaktad›r.

XXII. Raporlaman›n bölümlemeye göre yap›lmas›na iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Ana Ortakl›k Banka a¤›rl›kl› olarak kurumsal bankac›l›k ve bireysel bankac›l›k alan›nda faaliyet göstermektedir. Kurumsal bankac›l›k
faaliyetleri kapsam›nda, müflterilere nakit yönetimi hizmetlerini de içeren özel bankac›l›k faaliyetleri sunulmaktad›r. Bireysel
bankac›l›k alan›ndaki faaliyetlerde, müflterilere banka ve kredi kart›, bireysel kredi kulland›r›m› ve internet bankac›l›¤› hizmetleri
sunulmaktad›r. Hazine ifllemleri kapsam›nda spot TP, döviz al›m/sat›m ifllemleri, türev ifllemler ile hazine bonosu/devlet tahvili
al›m/sat›m ifllemleri yap›lmaktad›r. 

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle faaliyet bölümlerine iliflkin bilgiler afla¤›da sunulmufltur:

Cari dönem Kurumsal Bireysel Di¤er Toplam

Net faiz gelirleri 275,215 271,820 269,081 816,116
Net ücret ve komisyon gelirleri ve di¤er faaliyet gelirleri 71,120 108,120 44,416 223,656
Ticari kâr /zarar 7,833 3,412 (133,777) (122,532)
Temettü gelirleri - - 2,600 2,600
Kredi ve di¤er alacaklar de¤er düflüfl karfl›l›¤› (54,635) (33,321) (48,890) (136,846)
Bölüm sonuçlar› 299,533 350,031 133,430 782,994
Di¤er faaliyet giderleri (*) (599,766)
Vergi öncesi kâr 183,228
Vergi karfl›l›¤› (*) (46,076)

Net dönem kâr› 137,152

Önceki dönem Kurumsal Bireysel Di¤er Toplam

Net faiz gelirleri 191,086 335,284 87,889 614,259
Net ücret ve komisyon gelirleri ve di¤er faaliyet gelirleri 58,284 109,881 35,969 204,134
Ticari kâr /zarar 7,040 1,932 (111,042) (102,070)
Temettü gelirleri - - 25 25
Kredi ve di¤er alacaklar de¤er düflüfl karfl›l›¤› (25,180) (19,769) (6,465) (51,414)
Bölüm sonuçlar› 231,230 427,328 6,376 664,934
Di¤er faaliyet giderleri (*) (489,929)
Vergi öncesi kâr 175,005
Vergi karfl›l›¤› (*) (38,149)

Net dönem kâr› 136,856

(*) Di¤er faaliyet giderleri ve vergi karfl›l›¤› bölümler aras›nda da¤›t›lamad›¤›ndan toplam sütununda gösterilmifltir.

Cari dönem Kurumsal Bireysel Di¤er Toplam

Varl›klar 7,107,046 3,965,876 5,787,828 16,860,750
Yükümlülükler 3,301,717 6,723,096 5,224,886 15,249,699
Özkaynaklar - - 1,611,051 1,611,051

Önceki dönem Kurumsal Bireysel Di¤er Toplam

Varl›klar 4,773,204 3,744,018 4,020,956 12,538,178
Yükümlülükler 2,459,051 6,244,361 2,557,215 11,260,627
Özkaynaklar - - 1,277,551 1,277,551

XXIII. Di¤er hususlara iliflkin aç›klamalar
Yukar›da belirtilen muhasebe politikalar› d›fl›nda belirtilmesi gereken di¤er hususlar bulunmamaktad›r.
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Dördüncü bölüm

Mali bünyeye iliflkin bilgiler

I. Konsolide sermaye yeterlili¤i standart oran›na iliflkin aç›klamalar
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle konsolide sermaye yeterlili¤i standart oran› %13.80 olarak gerçekleflmifltir. Konsolide sermaye
yeterlili¤i standart oran›n›n hesaplanmas› ile ilgili olarak, risk a¤›rl›kl› varl›klar, yükümlülükler, gayri nakdi krediler; rasyoda belirtilen
teminat gruplar›na göre s›n›fland›r›larak ilgili risk grubunda de¤erlendirilmektedir.

Risk a¤›rl›klar›

Konsolide

%0 %10 %20 %50 %100 %150 %200

Kredi riskine esas tutar

Bilanço kalemleri (net) 1,442,992 - 728,421 3,179,264 8,301,852 8,275 47
Nakit de¤erler 154,477 - - - - - -
Vadesi gelmifl menkul de¤erler - - - - - - -
T. C. Merkez Bankas› 637,872 - - - - - -
Yurt içi, yurt d›fl› bankalar, yurt d›fl› 
merkez ve flubeler - - 641,270 - 6,548 - -
Para piyasalar›ndan alacaklar - - - - - - -
Ters repo ifllemlerinden alacaklar - - - - - - -
Zorunlu karfl›l›klar 378,638 - - - - - -
Krediler 153,327 - 16,672 3,179,264 7,537,738 8,275 47
Tasfiye olunacak alacaklar (net) - - - - 175,465 - -
Kiralama ifllemlerinden alacaklar - - - - - - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar (*) - - - - - - -
Vadeye kadar elde tutulan yat›r›mlar 49,335 - - - 538 - -
Aktiflerin vadeli sat›fl›ndan alacaklar - - - - 651 - -
Muhtelif alacaklar - - - - 17,188 - -
Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar› 18,413 - 275 - 354,471 - -
‹fltirak, ba¤l› ortak. ve birlikte kontrol edilen
ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) (net) - - - - - - -
Maddi duran varl›klar - - - - 201,554 - -
Di¤er aktifler 50,930 - 70,204 - 7,699 - -

Naz›m kalemler 57,085 - 245,777 176,183 1,978,476 - -
Gayrinakdi krediler ve taahhütler 57,085 - 54,581 176,183 1,975,457 - -
Türev finansal araçlar - - 191,196 - 3,019 - -

Risk a¤›rl›¤› verilmemifl hesaplar - - - - - - -
Toplam risk a¤›rl›kl› varl›klar 1,500,077 - 974,198 3,355,447 10,280,328 8,275 47
Kredi riskine esas tutar - - 194,839 1,677,724 10,280,328 12,413 94

Sermaye yeterlili¤i standart oran›na iliflkin özet bilgi

Banka Konsolide

Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem

Kredi riskine esas tutar (KRET) 12,190,680 8,648,337 12,165,398 8,638,788
Piyasa riskine esas tutar (PRET) 190,925 404,600 192,000 401,088
Operasyonel riske esas tutar (ORET) (**) 1,172,407 1,058,444 1,180,665 1,078,592
Özkaynak 1,864,935 1,289,709 1,868,852 1,290,867
Özkaynak/(KRET+PRET+ORET)*100 13.76 12.76 13.80 12.76

(*) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n konsolide bilançodaki toplam menkul k›ymetler içerisindeki pay› yüzde 10’un üzerinde oldu¤u
için ilgili yönetmelik gere¤i söz konusu tutar piyasa riski hesaplamas›nda dikkate al›nm›flt›r. 
(**) Operasyonel risk, temel gösterge yöntemi’ne göre hesaplanm›flt›r. 
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Özkaynak kalemlerine iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Ana sermaye

Ödenmifl sermaye 1,324,098 1,074,098
Nominal sermaye 1,324,098 1,074,098
Sermaye taahhütleri (-) - -

Ödenmifl sermaye enflasyon düzeltme fark› - -
Hisse senedi ihraç primleri - -
Hisse senedi iptal kârlar› - -
Yasal yedekler 40,107 33,147

I. Tertip kanuni yedek akçe (TTK 466/1) 40,107 33,147
II. Tertip kanuni yedek akçe (TTK 466/2) - -
Özel kanunlar gere¤i ayr›lan yedek akçe - -

Statü yedekleri - -
Ola¤anüstü yedekler 161,468 32,647

Genel kurul karar› uyar›nca ayr›lan yedek akçe - -
Da¤›t›lmam›fl kârlar 160,570 40,782
Birikmifl zararlar - -
Yabanc› para sermaye kur fark› (**) 898 (8,135)

Yasal yedek, statü yedekleri ve ola¤anüstü yedeklerin
enflasyona göre düzeltme fark› - -
Kâr 137,152 136,856

Net dönem kâr› 137,152 136,856
Geçmifl y›llar kâr› - -

Muhtemel riskler için a. serb. karfl›l›klar›n ana sermayenin %25’ine kadar olan k›sm› 7,773 -
‹fltirak ve ba¤l› ortakl›k hisseleri ile gayrim. sat›fl kazançlar› - -
Birincil sermaye benzeri borçlar›n ana sermayenin %15’ine kadar olan k›sm› - -
Zarar (-) (yedek akçelerle karfl›lanamayan k›s›m) - (2,144)
Net dönem zarar› - -
Geçmifl y›llar zarar› - (2,144)
Özel maliyet bedelleri (-) (*) - (16,374)
Peflin ödenmifl giderler (-) (*) (41,787) (8,719)
Maddi olmayan duran varl›klar (-) (*) (18,197) (18,890)
Ana sermayenin %10’unu aflan ertelenmifl vergi varl›¤› tutar› (-) (*) - -
Kanunun 56 nc› mad. Üçüncü f›kras›ndaki afl›m tutar› (-) - -
Ana sermaye toplam› 1,670,598 1,274,604

Katk› sermaye

Genel karfl›l›klar 90,585 58,923
Menkuller yeniden de¤erleme de¤er art›fl› tutar›n›n %45’i - -
Gayrimenkuller yeniden de¤. de¤er art›fl› tutar›n›n %45’i - -
‹fltirakler, ba¤l› ortakl›klar ve birlikte kontrol edilen ortakl›klar
(ifl ortakl›klar›) bedelsiz hisseleri - -
Birincil sermaye benzeri borçlar›n ana sermaye hesaplamas›nda
dikkate al›nmayan k›sm› - -

‹kincil sermaye benzeri borçlar (***) 164,540 -
Menkul de¤erler de¤er art›fl fonu tutar›n›n %45’i 3,113 1,323

‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klardan - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan 3,113 1,323

Sermaye yedeklerinin, kâr yedeklerinin ve geçmifl y›llar k/z'›n›n enflasyona 
göre düzeltme farklar› (Yasal yedek, statü yedekleri ve ola¤anüstü yedeklerin
enflasyona göre düzeltme fark› hariç) - -
Katk› sermaye toplam› 258,238 60,246

Üçüncü kuflak sermaye - -

Sermaye 1,928,836 1,334,850
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Cari dönem Önceki dönem
Sermayeden indirilen de¤erler (*) (59,984) (43,983)

Sermayesinin yüzde on ve daha fazlas›na sahip olunan bankalar ile 
finansal kurulufllardan (yurt içi, - -
yurt d›fl›) konsolide edilmeyenlerdeki ortakl›k paylar› - -
Sermayesinin yüzde onundan az›na sahip olunan bankalar ile finansal 
kurulufllardaki (yurt içi, yurt d›fl›) bankan›n ana sermaye ve katk› sermaye
toplam›n›n yüzde on ve daha fazlas›n› aflan tutardaki ortakl›k paylar› toplam› - -
Bankalara, finansal kurulufllara (yurt içi, yurt d›fl›) veya nitelikli pay sahiplerine 
kulland›r›lan ikincil sermaye benzeri borç niteli¤ini haiz krediler ile bunlardan 
sat›n al›nan birincil veya ikincil sermaye benzeri borç niteli¤ini haiz borçlanma araçlar› - -
Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine ayk›r› olarak kulland›r›lan krediler - -
Bankalar›n, gayrimenkullerinin net defter de¤erleri toplam›n›n özkaynaklar›n›n 
yüzde ellisini aflan k›sm› ile alacaklar›ndan dolay› edinmek zorunda kald›klar› ve
kanunun 57 nci maddesi uyar›nca elden ç›kar›lmas› gereken emtia ve 
gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren befl y›l geçmesine ra¤men 
elden ç›kar›lamayanlar›n net defter de¤erleri - -
Di¤er - -

Toplam özkaynak 1,868,852 1,290,867

(*) Bankalar›n özkaynaklar›na iliflkin yönetmelik’in 1.Geçici Maddesi’ne göre 1/1/2009 tarihine kadar sermayeden indirilen de¤erler
olarak dikkate al›nacakt›r.
(**) Yabanc› para sermaye kur fark› sat›r›nda bulunan cari döneme iliflkin 898 TL’lik tutar yurt d›fl› ifltirakin de¤erleme farklar›ndan
oluflmaktad›r. Önceki döneme iliflkin (8,135) TL’lik tutar ise yurt d›fl› flube gelir tablosunun kur fark›ndan ve yurt d›fl› ifltirakin
de¤erleme fark›ndan oluflmaktad›r.
(***) Ana Ortakl›k Banka’n›n ana hissedar› ING Bank N.V.’ den al›nan 100 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki sermaye avans› 10 Kas›m

2008 tarih ve 35/3 say›l› yönetim kurulu karar› sonras› Türk Liras›’na dönüfltürülmüfl olup, 164,540 TL olarak, finansal tablolarda
di¤er yabanc› kaynaklar sat›r›nda yer almaktad›r. Kurum’un 16 Ekim 2008 tarih ve BDDK UY1.39-1-13978 say›l› yaz›s› ile sermaye
art›r›m süreci tamamlan›ncaya kadar söz konusu tutar›n sermaye yeterlili¤i standart oran› hesaplamas›nda ikincil sermaye benzeri
borç olarak dikkate al›nabilece¤i bildirilmifltir.

II. Konsolide kredi riskine iliflkin aç›klamalar 
Ana Ortakl›k Banka kredi risk yönetimi stratejisi yasal limitlere uyumlu olarak belirlenmifl tahsis limitleri, muhafazakar tahsis yap›s›,
standartlara uygun kapsaml› dokümantasyon yap›s› ve güçlü izleme ve takip sistemlerinin bütününden oluflmaktad›r. Risk yönetimi
stratejisi ayn› zamanda sektörel, co¤rafi ve müflteri düzeyinde portföy çeflitlendirmesini içermekte düzenli kredi de¤erlendirmeleri ve
ayl›k bazda üst düzey yönetim taraf›ndan yap›lan gözden geçirmeler ile büyük montanl› krediler ve kredi kalitesinde kötüleflmeye
sebep olabilecek unsurlar yak›ndan takip edilmektedir. Halihaz›rda, üretilen raporlarda kredilerin sektörlere göre da¤›l›m› ayl›k
olarak raporlanmakta, ekonomik konjonktürün gerektirdi¤i s›n›rlamalara gidilebilmektedir. Ancak co¤rafi bir s›n›rlama
uygulanmamaktad›r.

Hazine amaçl› yap›lan ifllemler için limitler belirlenmifltir. Söz konusu limitlere iliflkin düzenli olarak izleme ve kontroller
yap›lmaktad›r.

Kredi Tahsis Bölümünce kredi müflterilerinin kredi de¤erlili¤i izlenmekte ve 6-12 ayda bir düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
Ayr›ca her kredili firma için üçer ayl›k dönemler itibariyle bilanço ve gelir tablolar› temin edilip incelenmektedir. Borçlular›n kredi
de¤erlilikleri düzenli aral›klarla “Bankalarca Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayr›lan
Karfl›l›klara ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik”e uygun flekilde izlenmektedir. Hesap durum belgeleri ilgili mevzuatta
öngörüldü¤ü flekilde al›nmaktad›r. Kredi limitleri Yönetim Kurulu, Banka Kredi Komitesi ve ilgili kredi bölümleri taraf›ndan
belirlenmektedir. Ana Ortakl›k Banka, kulland›rd›¤› kredileri ve di¤er alacaklar› için yeterli miktarda teminat almaktad›r. Al›nan
teminatlar flahsi kefalet, gayrimenkul ipote¤i, nakit blokaj›, müflteri çeklerinden oluflmaktad›r.

Ana Ortakl›k Banka’n›n opsiyon sözleflmesi cinsinden tutulan pozisyonlar üzerinde yönetim kurulu onayl› hedge edilmemifl net
opsiyon pozisyonu için tesis edilmifl kontrol limiti bulunmaktad›r. Bu tür araçlar için üstlenilen kredi riski piyasa hareketlerinden
kaynaklanan potansiyel riskler ile beraber yönetilmekte olup, piyasa hareketleri paralelinde teminat yap›s› kuvvetlendirilmekte,
gerekti¤inde haklar›n kullan›lmas›, edimlerin yerine getirilmesi yoluyla k›sa zamanda toplam kredi riskinin azalt›lmas› yoluna
baflvurulmaktad›r.

Bankalar ile yap›lan ifllemler için de limitler belirlenmifltir. Kredi riskleri karfl› taraf›n kredi de¤erlilikleri ve limitleri çerçevesinde
yönetilmektedir.
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Tazmin edilen gayrinakdi krediler, vadesi geldi¤i halde ödenmeyen kredilerle ayn› risk a¤›rl›¤›na tabi tutulmaktad›r. 

Yenilenen ve yeniden itfa plan›na ba¤lanan kredilere iliflkin ilgili mevzuatla belirlenen izleme yöntemi d›fl›nda herhangi bir uygulama
bulunmamaktad›r. Yenileme ve yeniden itfa plan›na ba¤lanma aflamas›nda, ilgili flirketin Ana Ortakl›k Banka içindeki derecelendirme
notunun de¤ifltirilmesine yönelik kural olarak bir uygulama yoktur. Ancak bu kararlar (itfa plan›) al›n›rken, firman›n mali analiz
raporuna/kredi de¤erlendirmesine ba¤l› bir çal›flma yap›lm›flsa derecelendirme notu yeniden belirlenebilmektedir. Dolay›s›yla sadece
bu durumda, nottaki düflüflü izleme flans› oluflmaktad›r. Bu nitelikte firmalar›n derecelendirme notlar›na iliflkin raporlar›n›n normal
firmalardan ayr› tutulaca¤› muhakkakt›r. Di¤er yandan yenilenerek yeniden itfa plan›na ba¤lanmamakla birlikte mali
durumunda/ticari faaliyetlerinde sorun görülen firmalar, Kredi Yönetimi’nce flirket faaliyetleri ve nakit ak›fl› aç›s›ndan yak›n izlemeye
al›nmakta olup, özellikle bu ifllev için oluflturulmufl Yak›n ‹zleme ve Kanuni Takip Bölümü’ne devredilmektedir. Yak›n ‹zleme ve
Kanuni Takip Bölümü’ne devredilen tüm firmalar›n derecelendirme notlar› ise yeniden belirlenmektedir.

Ana Ortakl›k Banka aç›s›ndan portföy çeflitlendirmesi ve yo¤unlaflmalar›n›n takibi önem arz etmektedir. Kredi portföyü içinde vade
baz›nda yo¤unlaflmalar takip edilmektedir. Ayr›ca uzun vadeli taahhütlerin k›sa vadeye oranla daha fazla kredi riskine maruz kald›¤›
ve likiditeyi önemli ölçüde etkiledi¤i göz önüne al›narak risk ayr›flt›rmas›na gidilmektedir. Kredilerin dahili derecelendirmesi
uygulamas›nda ise firman›n kalitatif/kantitatif özellikleriyle, teminat unsurlar› dikkate al›nmakta, vade unsurunun do¤rudan bir
etkisi bulunmamaktad›r. Ancak uzun vadeli taahhütlerin tafl›d›¤› kredi riskinin önemi çerçevesinde, özellikli niteli¤e sahip, uzun
vadeli proje finansman› kredilerinin tahsis sürecinde, bu ifllevle oluflturulmufl olan Proje Finansman› Bölümü’nün çal›flmalar› esas
al›nmaktad›r.

Yurt d›fl›ndaki ifllemler çok say›daki ülkede çok say›da muhabir banka ile yap›lmaktad›r. Bankalarla yap›lacak ifllemlerde
oluflabilecek riskler için karfl› taraf limitleri belirlenmifltir.

Grup, uluslararas› bankac›l›k piyasas›nda aktif bir kat›l›mc› olarak di¤er finansal kurumlar›n finansal faaliyetleri ile birlikte
de¤erlendirildi¤inde önemli ölçüde kredi riski yo¤unlu¤una sahip de¤ildir.

Grup’un ilk büyük 100 nakdi kredi müflterisinden olan risklerinin toplam nakdi krediler portföyü içindeki pay› %29,35’tir.

Grup’un ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müflterisinden olan risklerinin toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki pay› %55,56’d›r.

Grup’un ilk büyük 100 kredi müflterisinden olan nakdi ve gayrinakdi risk tutar›n›n toplam bilanço içi ve bilanço d›fl› varl›klar içindeki
pay› %22,57’dir.

Ana Ortakl›k Banka’n›n kredilerinin de¤erlili¤ini ölçmek üzere kulland›¤› bir derecelendirme sistemi bulunmaktad›r. Ancak Ana
Ortakl›k Banka, bilanço tarihi itibariyle kullan›mda olan sistemin, ana orta¤› ING Bank N.V.’nin kredi derecelendirme sistemine
paralellik sa¤lanmas›na yönelik olarak yenilenmesi ve gelifltirilmesi aflamas›ndad›r. Bu sebeple kredi riski ile ilgili dipnotlarda
kredilerin derecelendirilmesi ile ilgili bilgilere yer verilmemifltir.

Grup’ça üstlenilen kredi riski için ayr›lan genel karfl›l›k tutar› 90,585 TL’dir. (31 Aral›k 2007 – 58,923 TL)

Finansal tablo kalemlerinin maksimum kredi duyarl›l›klar›:

Cari dönem Önceki dönem

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarara yans›t›lan FV (net) 281,268 143,316
Bankalar 647,975 316,218
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar (net) 2,425,112 2,388,359
Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar (net) 51,982 54,360
Riskten korunma amaçl› türev finansal varl›klar 433,538 -
Krediler 11,422,627 8,511,717
Ba¤l› ortakl›klar (net) - -
Aktiflerin vadeli sat›fl›ndan do¤an alacaklar 651 1,370
Toplam 15,263,153 11,415,340

Garanti ve kefaletler 3,876,790 3,007,780
Cay›lamaz taahhütler (*) 2,264,488 2,099,710
Türev finansal araçlar 8,368,454 3,583,171

Toplam kredi riski duyarl›l›¤› 29,772,885 20,106,001

(*) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle bilanço d›fl› hesaplar tablosunda vadeli döviz al›m-sat›m ifllemleri içerisine dahil edilmifl olan
toplam 220,748 TL tutar›ndaki valörlü döviz al›m/sat›m ifllemleri cari dönem mali tablolar› ile uyumlu olmas› aç›s›ndan cay›lamaz
taahhütler alt›nda yer alan vadeli aktif de¤erler al›m sat›m taahhütleri içerisine s›n›fland›r›lm›flt›r. 
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ING Bank A.fi. ve Mali Ortakl›klar› (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

Konsolide kredi riskinin kullan›c›lara ve co¤rafi bölgelere göre da¤›l›m› tablosu

Kifli ve kurulufllara Bankalar ve di¤er 

kulland›r›lan mali kurulufllara 

krediler kulland›r›lan krediler Menkul de¤erler (*) Di¤er krediler (**)

Cari Önceki Cari Önceki Cari Önceki Cari Önceki

dönem dönem dönem dönem dönem dönem dönem dönem

Kullan›c›lara göre 

kredi da¤›l›m› 11,124,230 8,312,863 122,932 134,210 2,494,092 2,517,879 16,031,631 9,141,049

Özel sektör 7,372,985 4,897,658 107,318 129,648 - 252 6,280,568 5,079,558
Kamu sektörü 52,986 5,592 - - 2,491,291 2,512,763 - 3,417
Bankalar - - 15,614 4,562 1,718 3,785 9,692,709 4,030,270
Bireysel müflteriler 3,698,259 3,409,613 - - - - 58,354 27,804
Sermayede pay› 
temsil eden MD - - - - 1,083 1,079 - -

Co¤rafi bölgeler 

itibariyle bilgiler 11,124,230 8,312,863 122,932 134,210 2,494,092 2,517,879 16,031,631 9,141,049

Yurt içi 10,932,034 8,173,460 109,020 130,652 2,493,463 2,517,399 6,495,692 5,225,701
Avrupa Birli¤i ülkeleri 86,903 34,840 10,289 1,947 52 42 9,259,421 3,708,878
OECD ülkeleri (***) 19 154 - 1,136 - - 46,946 58,579
K›y› bankac›l›¤› bölgeleri - - - - - - 39,472 -
ABD, Kanada 1,664 1,409 280 280 - - 162,516 33,117
Di¤er ülkeler 103,610 103,000 3,343 195 577 438 27,584 114,774

(*) Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarara yans›t›lan, sat›lmaya haz›r ve vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erleri içermektedir.
(**) THP’de ilk üç sütunda yer alanlar d›fl›nda s›n›fland›r›lan ve 5411 say›l› Kanunun 48 inci maddesinde kredi olarak tan›mlanan
ifllemleri içermektedir.
(***) AB ülkeleri, ABD ve Kanada d›fl›ndaki OECD ülkeleri

Co¤rafi bölgeler itibariyle bilgiler

Gayrinakdi Sabit sermaye

Varl›klar Yükümlülükler krediler yat›r›mlar› Net kâr

Cari dönem

Yurt içi 15,518,116 11,198,123 3,747,010 1,031 73,950
Avrupa Birli¤i ülkeleri 1,070,622 3,913,096 62,930 - 500
OECD ülkeleri (*) 3,746 3,852 8,086 52 -
K›y› bankac›l›¤› bölgeleri - 10,062 39,472 - 62,702
ABD, Kanada 152,571 75,381 4,453 - -
Di¤er ülkeler 114,612 49,185 14,839 - -
‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve birlikte kontrol 
edilen ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) - - - - -
Da¤›t›lmam›fl varl›klar/yükümlülükler (**) - - - - -

Toplam 16,859,667 15,249,699 3,876,790 1,083 137,152

Önceki dönem

Yurt içi 12,090,660 10,000,784 2,838,302 1,037 65,024
Avrupa Birli¤i ülkeleri 311,164 1,078,935 48,514 - 279
OECD ülkeleri (*) 2,394 7,402 9,815 42 -
K›y› bankac›l›¤› bölgeleri 14 15,594 34 - 71,553
ABD, Kanada 16,972 34,973 2,613 - -
Di¤er ülkeler 115,895 122,939 108,502 - -
‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve birlikte kontrol 
edilen ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) - - - - -
Da¤›t›lmam›fl varl›klar/yükümlülükler (**) - - - - -

Toplam 12,537,099 11,260,627 3,007,780 1,079 136,856

(*) AB ülkeleri, ABD ve Kanada d›fl›ndaki OECD ülkeleri
(**) Tutarl› bir esasa göre bölümlere da¤›t›lamayan varl›k ve yükümlülükler
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ING Bank A.fi. ve Mali Ortakl›klar› (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

Sektörlere göre nakdi kredi da¤›l›m tablosu

Cari dönem Önceki dönem

TP (%) YP (%) TP (%) YP (%)

Tar›m 76,758 0.87 29,630 1.24 92,136 1.31 24,134 1.70
Çiftçilik ve hayvanc›l›k 59,403 0.68 19,342 0.81 72,403 1.03 23,242 1.64
Ormanc›l›k 12,592 0.14 95 0.00 14,782 0.21 142 0.01
Bal›kç›l›k 4,763 0.05 10,193 0.43 4,951 0.07 750 0.05

Sanayi 1,944,784 21.96 1,549,190 64.77 1,389,356 19.77 807,939 56,96
Madencilik ve taflocakç›l›¤› 478,720 5.41 56,799 2.37 97,754 1.39 57,165 4.03
‹malat sanayi 1,413,016 15.95 1,194,663 49.95 1,249,643 17.78 616,896 43.49
Elektrik, gaz, su 53,048 0.60 297,728 12.45 41,959 0.60 133,878 9.44

‹nflaat 721,495 8.15 196,653 8.22 457,588 6.51 171,154 12.07
Hizmetler 2,062,937 23.29 602,900 25.21 1,545,147 21.98 413,756 29.17

Toptan ve perakende ticaret 1,144,006 12.93 121,012 5.06 834,086 11.86 118,316 8.34
Otel ve lokanta hizmetleri 108,423 1.22 219,426 9.17 57,652 0.82 119,272 8.41
Ulaflt›rma ve haberleflme 418,361 4.72 105,078 4.39 234,811 3.34 45,620 3.22
Mali kurulufllar 179,119 2.02 137,648 5.76 135,763 1.93 104,264 7.35
Gayrimenkul ve kira. hizm. 67,643 0.76 3,179 0.13 25,888 0.37 660 0.05
Serbest meslek hizmetleri 103,433 1.17 14,356 0.60 181,038 2.58 24,331 1.72
E¤itim hizmetleri 12,822 0.14 203 0.01 10,944 0.16 1,293 0.08
Sa¤l›k ve sosyal hizmetler 29,130 0.33 1,998 0.09 64,965 0.92 - 0.00

Di¤er 4,049,467 45.73 13,348 0.56 3,544,306 50.43 1,557 0.10

Toplam 8,855,441 100.00 2,391,721 100.00 7,028,533 100.00 1,418,540 100.00

III. Konsolide piyasa riskine iliflkin aç›klamalar 
Grup, finansal risk yönetimi amaçlar› çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amac›yla 1 Kas›m 2006 tarih ve 26333 say›l› Resmi
Gazete'de yay›mlanm›fl olan “Bankalar›n Sermaye Yeterlili¤inin Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik” kapsam›nda
piyasa riski yönetimi faaliyetlerini belirlemifl ve gerekli önlemleri alm›flt›r. 

Piyasa riskinden korunmak ve tafl›nan riskleri s›n›rlamak amac›yla Yönetim Kurulu taraf›ndan çeflitli limitler belirlenmifltir. Bu
kapsamda likidite ve faiz riskine iliflkin limitler tespit edilmifltir. 

Bankac›l›k faaliyetine ba¤l› olarak aktifte oluflacak de¤iflikliklerin rasyolara etkileri simule edilmektedir.

Denetim Komitesi piyasa risklerini yak›ndan izlemekte ve de¤erlendirmektedir. Risk yönetimi konusunda Yönetim Kurulu’na öneri ve
bilgilendirme çal›flmalar› yap›lmaktad›r. 

Risk yönetimi strateji ve politikalar› belirlenerek Ana Ortakl›k Banka genelinde duyurulmufltur. Yasal olarak, konsolide ve konsolide
olmayan bazda piyasa riskinin ölçümünde standart yöntem kullan›lmaktad›r. Standart yönteme ek olarak, içsel raporlamalarda
piyasa riskine maruz de¤er (RMD) hesaplanmakta olup düzenli olarak yap›lmakta ve üst yönetime raporlanmaktad›r. Yap›lan bu risk
analizlerinin tamamlay›c› bir parças› olarak stres testleri ve senaryo analizleri uygulanmaktad›r.

Konsolide piyasa riskine iliflkin bilgiler

Tutar

(I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülü¤ü- standart metot 14,404
(II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülü¤ü - standart metot 112
(III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülü¤ü - standart metot 835
(IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülü¤ü - standart metot -
(V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülü¤ü - standart metot -
(VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye 

yükümlülü¤ü - standart metot 9
(VII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan 

sermaye yükümlülü¤ü -
(VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülü¤ü

(I+II+III+IV+V+VI) 15,360
(IX) Piyasa riskine esas tutar (12.5 x VIII) ya da (12.5 x VII) 192,000
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ING Bank A.fi. ve Mali Ortakl›klar› (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

Dönem içerisinde ay sonlar› itibariyle hesaplanan piyasa riskine iliflkin ortalama piyasa riski tablosu

Cari dönem Önceki dönem

Ortalama En yüksek En düflük Ortalama En yüksek En düflük

Faiz oran› riski 21,786 34,431 14,013 15,762 19,575 9,808
Hisse senedi riski 849 1,659 129 605 1,003 353
Kur riski 3,479 6,053 844 6,043 12,952 1,443
Emtia riski - - - - - -
Takas riski - - - - - -
Opsiyon riski 9 23 - 1 2 -

Toplam riske maruz de¤er 26,123 42,166 14,986 22,411 33,532 11,604

Di¤er fiyat riskleri
Grup’un hisse senedi yat›r›mlar›n›n toplam portföydeki oran› önemsiz oldu¤u için Grup hisse senedi fiyat riskine maruz
kalmamaktad›r.

IV. Konsolide operasyonel riske iliflkin aç›klamalar
Grup’un operasyonel risk hesaplamas›nda “Temel Gösterge Yöntemi” kullan›lm›flt›r. Operasyonel riske esas tutar, 1 Kas›m 2006
tarih ve 26333 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan ve 10 Ekim 2007 tarih ve 26669 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan yönetmelik ile
de¤iflen “Bankalar›n Sermaye Yeterlili¤inin Ölçülmesi ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik”in 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle
yürürlü¤e giren 4 üncü bölümü “Operasyonel Riske Esas Tutar›n Hesaplanmas›” uyar›nca Grup’un son üç y›l›na ait 2007, 2006 ve
2005 y›l sonu brüt gelirleri kullan›lmak suretiyle hesaplanm›flt›r. 

V. Konsolide kur riskine iliflkin aç›klamalar
Yabanc› para risklerine yönelik olarak aç›k pozisyon stratejisi izlenmemekte, müflteri ifllemlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir
kur riski do¤du¤unda ise karfl› pozisyon al›narak kur riski tafl›nmamaktad›r. Ancak yine de oluflabilecek kur riskleri günlük olarak
RMD yöntemiyle ve belirlenmifl limitler dahilinde takip edilmekte, ayl›k olarak ise standart yöntem kapsam›nda hesaplanarak resmi
makamlara ve Ana Ortakl›k Banka üst yönetimine raporlanmaktad›r. Kur riski genel piyasa riskinin bir parças› olarak, sermaye
yeterlili¤i standart oran›n›n hesaplanmas›nda da dikkate al›nmaktad›r.

Grup, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, 1,286,235 TL'si (31 Aral›k 2007 - 1,008,744 TL aç›k pozisyon) bilanço aç›k pozisyonundan ve
1,261,084 TL'si (31 Aral›k 2007 - 1,011,494 TL kapal› pozisyon) naz›m hesap kapal› pozisyonundan oluflmak üzere 25,151 TL net aç›k
(31 Aral›k 2007 - 2,750 TL net kapal›) yabanc› para pozisyon tafl›maktad›r. 

Ana Ortakl›k Banka’n›n ABD Dolar›, EURO ve 100 YEN cari döviz al›fl kurunun mali tablo tarihinden geriye do¤ru son otuz günlük
basit aritmetik ortalama de¤erleri s›ras›yla; 1.5438, 2.0791 ve 1.6986’d›r. 

Ana Ortakl›k Banka’n›n mali tablo tarihi ile bu tarihten geriye do¤ru son befl ifl günü kamuya duyurulan ABD Dolar›, EURO ve 100
YEN cari döviz al›fl kurlar› afla¤›daki gibidir.

1 ABD Dolar› 1 EURO 100 YEN

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2008

Cari dönem Cari dönem Cari dönem

A. Ana Ortakl›k Banka “yabanc› para evalüasyon kuru” 1.5200 2.1246 1.6752

Bundan önceki;
24 Aral›k 2008 1.5250 2.1340 1.6852
25 Aral›k 2008 1.4950 2.0944 1.6529
26 Aral›k 2008 1.4950 2.1007 1.6492
29 Aral›k 2008 1.5150 2.1574 1.6811
30 Aral›k 2008 1.5100 2.1378 1.6722
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ING Bank A.fi. ve Mali Ortakl›klar› (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

Konsolide kur riskine iliflkin bilgiler: 

EURO USD Yen Di¤er YP Toplam

Cari dönem (**)

Varl›klar
Nakit de¤erler (kasa, efektif deposu, yoldaki 
paralar, sat›n al›nan çekler) ve T.C. Merkez Bnk. 443,496 224,381 86 2,615 670,578
Bankalar 181,381 417,146 2,510 30,569 631,606
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara 
yans›t›lan finansal varl›klar 16,718 44,197 - - 60,915
Para piyasalar›ndan alacaklar - - - - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 194 60,690 - - 60,884
Krediler (*) 1,060,147 2,459,448 16,359 5,562 3,541,516
‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve birlikte kontrol edilen 
ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) - - - - -
Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar - 51,405 - - 51,405
Riskten korunma amaçl› türev finansal varl›klar - - - - -
Maddi duran varl›klar - 12 - - 12
Maddi olmayan duran varl›klar - - - - -
Di¤er varl›klar 2,230 1,993 2 2 4,227

Toplam varl›klar 1,704,166 3,259,272 18,957 38,748 5,021,143

Yükümlülükler
Bankalar mevduat› 500 638 8 3,730 4,876
Döviz tevdiat hesab› 1,216,919 1,895,612 2,604 27,752 3,142,887
Para piyasalar›na borçlar - - - - -
Di¤er mali kurulufllar. sa¤l. fonlar 500,428 2,557,380 - 3,923 3,061,731
‹hraç edilen menkul de¤erler - - - - -
Muhtelif borçlar 11,664 13,027 - 1,067 25,758
Riskten korunma amaçl› türev finansal borçlar - - - - -
Di¤er yükümlülükler 20,405 50,691 709 321 72,126

Toplam yükümlülükler 1,749,916 4,517,348 3,321 36,793 6,307,378

Net bilanço pozisyonu (45,750) (1,258,076) 15,636 1,955 (1,286,235)
Net naz›m hesap pozisyonu 42,769 1,234,622 (15,459) (848) 1,261,084

Türev finansal araçlardan alacaklar (***) 101,326 1,339,646 34,402 83,082 1,558,456
Türev finansal araçlardan borçlar (***) 58,557 105,024 49,861 83,930 297,372

Gayrinakdi krediler 986,941 1,317,049 18,842 148,157 2,470,989
Önceki dönem (**)

Toplam varl›klar 1,301,839 1,574,167 13,531 50,224 2,939,761
Toplam yükümlülükler 1,290,686 2,611,199 5,188 41,432 3,948,505

Net bilanço pozisyonu 11,153 (1,037,032) 8,343 8,792 (1,008,744)
Net naz›m hesap pozisyonu (7,814) 1,036,298 (8,379) (8,611) 1,011,494

Türev finansal araçlardan alacaklar (***) 99,248 1,196,950 834 9,328 1,306,360
Türev finansal araçlardan borçlar (***) 107,062 160,652 9,213 17,939 294,866

Gayrinakdi krediler 560,246 989,687 1,008 107,885 1,658,826
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31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

Kur riskine iliflkin tabloda:

(*) Dövize endeksli kredilerin 955,953 TL (31 Aral›k 2007 - 623,184 TL) anapara tutar› ve 193,842 TL (31 Aral›k 2007 - 9,101 TL)
reeskont tutar› krediler sat›r›nda gösterilmifltir.
(**) Yabanc› para net genel pozisyon /özkaynak standart oran›n hesaplamas› ile ilgili yönetmelik gere¤i kur riski tablosunda yer
verilmeyen yabanc› para tutarlar mali tablolardaki s›ralamaya göre aç›klanm›flt›r.

• Al›m sat›m amaçl› türev finansal varl›klar: 206,321 TL (31 Aral›k 2007 - 4,066 TL)
• Peflin ödenen giderler: 268 TL (31 Aral›k 2007 - 543 TL)
• Al›m sat›m amaçl› türev finansal borçlar: 16,668 TL (31 Aral›k 2007 - 159,198 TL)
• Özkaynaklar: 1,602 TL (31 Aral›k 2007 - 2,905 TL)
• Swap faiz al›m ifllemleri ve faiz al›m opsiyonlar›: 648,959 TL (31 Aral›k 2007 - 294,581 TL)
• Swap faiz sat›m ifllemleri ve faiz sat›m opsiyonlar›: 648,959 TL (31 Aral›k 2007 - 294,581 TL)

(***) Türev finansal araçlardan alacaklar/borçlar afla¤›da belirtilen tutarlarda yabanc› para valörlü döviz al›m/sat›m ifllemlerini
içermektedir.

• Valörlü döviz al›m ifllemleri: 91,008 TL (31 Aral›k 2007 - 69,484 TL)
• Valörlü döviz sat›m ifllemleri: 46,901 TL (31 Aral›k 2007 - 93,789 TL)

Kur riskine duyarl›l›k

Afla¤›daki tablo Grup’un USD ve EURO kurlar›ndaki %10’luk de¤iflime olan duyarl›l›¤›n› göstermektedir.

Döviz kurundaki % de¤iflim Kâr /zarar üzerindeki etki Özkaynak üzerindeki etki (*)

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

USD %10 art›fl (2,345) (73) - (2)
USD %10 azal›fl 2,345 73 - 2
EURO %10 art›fl (298) 334 - -
EURO %10 azal›fl 298 (334) - -

(*) Kâr/zarar hariç özkaynak etkisini ifade etmektedir.
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31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

Grup’un türev ifllemlerinin döviz cinsi baz›nda dökümü afla¤›daki gibidir:

Cari dönem TL USD EUR Di¤er Toplam

Riskten korunma amaçl› türev finansal araçlar
Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma amaçl› ifllemler (I) - - - - -

Al›m ifllemleri - - - - -
Sat›m ifllemleri - - - - -
Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› ifllemler (II) 4,076,000 - - - 4,076,000

Al›m ifllemleri 2,038,000 - - - 2,038,000
Sat›m ifllemleri 2,038,000 - - - 2,038,000
Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden 

korunma amaçl› ifllemler (III) - - - - -

Al›m ifllemleri - - - - -
Sat›m ifllemleri - - - - -
A. Toplam riskten korunma amaçl›

türev ifllemler (I+II+III) 4,076,000 - - - 4,076,000

Al›m sat›m amaçl› türev ifllemler

Döviz ile ilgili türev ifllemler (I) 1,251,834 1,350,366 117,389 250,164 2,969,752

Vadeli döviz al›m ifllemleri 4,122 55,389 64,145 41,451 165,107
Vadeli döviz sat›m ifllemleri 24,888 77,441 20,011 41,578 163,918
Swap para al›m ifllemleri - 1,214,496 - 444 1,214,940
Swap para sat›m ifllemleri 1,010,613 - 1,365 15,513 1,027,491
Para al›m opsiyonlar› 107,586 - 15,934 75,589 199,108
Para sat›m opsiyonlar› 104,625 3,040 15,934 75,589 199,188
Futures para al›m ifllemleri - - - - -
Futures para sat›m ifllemleri - - - - -
Faiz ile ilgili türev ifllemler (II) 24,750 876,964 420,954 - 1,322,668

Swap faiz al›m ifllemleri 12,375 438,482 207,078 - 657,935
Swap faiz sat›m ifllemleri 12,375 438,482 207,078 - 657,935
Faiz al›m opsiyonlar› - - 3,399 - 3,399
Faiz sat›m opsiyonlar› - - 3,399 - 3,399
Menkul de¤erler al›m opsiyonlar› - - - - -
Menkul de¤erler sat›m opsiyonlar› - - - - -
Futures faiz al›m ifllemleri - - - - -
Futures faiz sat›m ifllemleri - - - - -
Di¤er al›m-sat›m amaçl› türev ifllemler (III) 34 - - - 34

B. Toplam al›m sat›m amaçl› türev ifllemler (I+II+III) 1,276,618 2,227,330 538,343 250,164 4,292,454

Türev ifllemler toplam› (A+B) 5,352,618 2,227,330 538,343 250,164 8,368,454
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Önceki dönem (*) TL USD EUR Di¤er Toplam

Riskten korunma amaçl› türev finansal araçlar
Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma amaçl› ifllemler (I) - - - - -

Al›m ifllemleri - - - - -
Sat›m ifllemleri - - - - -
Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› ifllemler (II) - - - - -

Al›m ifllemleri - - - - -
Sat›m ifllemleri - - - - -
Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› ifllemler (III) - - - - -

Al›m ifllemleri - - - - -
Sat›m ifllemleri - - - - -
A. Toplam riskten korunma amaçl› türev ifllemler (I+II+III) - - - - -

Al›m sat›m amaçl› türev ifllemler

Döviz ile ilgili türev ifllemler (I) 1,276,056 1,248,532 157,877 31,544 2,714,009

Vadeli döviz al›m ifllemleri 39,953 57,155 66,905 10,162 174,175
Vadeli döviz sat›m ifllemleri 32,131 87,748 38,997 14,551 173,427
Swap para al›m ifllemleri - 1,053,631 2,554 - 1,056,185
Swap para sat›m ifllemleri 1,199,185 2,332 5,987 6,831 1,214,335
Para al›m opsiyonlar› 735 24,752 21,717 - 47,204
Para sat›m opsiyonlar› 3,326 22,205 21,717 - 47,248
Futures para al›m ifllemleri 726 - - - 726
Futures para sat›m ifllemleri - 709 - - 709
Faiz ile ilgili türev ifllemler (II) 280,000 346,022 243,140 - 869,162

Swap faiz al›m ifllemleri 140,000 173,011 118,307 - 431,318
Swap faiz sat›m ifllemleri 140,000 173,011 118,307 - 431,318
Faiz al›m opsiyonlar› - - 3,263 - 3,263
Faiz sat›m opsiyonlar› - - 3,263 - 3,263
Menkul de¤erler al›m opsiyonlar› - - - - -
Menkul de¤erler sat›m opsiyonlar› - - - - -
Futures faiz al›m ifllemleri - - - - -
Futures faiz sat›m ifllemleri - - - - -
Di¤er al›m-sat›m amaçl› türev ifllemler (III) - - - - -

B. Toplam al›m sat›m amaçl› türev ifllemler (I+II+III) 1,556,056 1,594,554 401,017 31,544 3,583,171

Türev ifllemler toplam› (A+B) 1,556,056 1,594,554 401,017 31,544 3,583,171

(*) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle bilanço d›fl› hesaplar tablosunda vadeli döviz al›m-sat›m ifllemleri içerisine dahil edilmifl olan
220,748 TL tutar›ndaki valörlü döviz al›m/sat›m ifllemleri cari dönem mali tablolar› ile uyumlu olmas› aç›s›ndan cay›lamaz taahhütler
alt›nda yer alan vadeli aktif de¤erler al›m sat›m taahhütleri içerisine s›n›fland›r›lm›flt›r.

VI. Konsolide faiz oran› riskine iliflkin aç›klamalar
Varl›klar›n, yükümlülüklerin ve bilanço d›fl› kalemlerin faize duyarl›l›¤› Grup taraf›ndan ölçülmektedir. Standart yöntem içerisinde yer
alan genel ve spesifik faiz oran› riski tablolar›, varl›k ve yükümlülükler dahil edilerek, Grup’un karfl› karfl›ya oldu¤u faiz oran› riski
hesaplanmakta ve genel piyasa riskinin bir parças› olarak sermaye yeterlili¤i standart oran›n›n hesaplanmas›nda dikkate
al›nmaktad›r.

‹leriye yönelik tahmin-simülasyon raporlar›yla oluflabilecek sonuçlar belirlenmekte, faiz oranlar›ndaki dalgalanmalar›n etkisi senaryo
analizleriyle de¤erlendirilmektedir. Faiz oranlar›n›n 1 baz puan (BPV) artmas› durumunda ortaya ç›kabilecek ekonomik de¤er kayb›
Yönetim Kurulu taraf›ndan s›n›rland›r›lm›flt›r. Öte yandan, uygulanan faiz oranlar›nda pasif maliyeti ile aktif getirisi aras›nda her
zaman art› bir fark›n (spread) olmas› sa¤lanmaktad›r.

Faiz oran› riskinden korunmak amac›yla bilanço d›fl› ifllemler vas›tas›yla korunma stratejileri uygulanmakta olup sabit ve de¤iflken
faizli aktifler aras›nda bilanço içerisinde optimum denge sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r.

Ana Ortakl›k Banka’n›n cari y›lda karfl›laflt›¤› faiz oran› riski önemli ölçüde uzun vadeli ve sabit faizli TL bireysel kredilerden
kaynaklanmakta olup, bu portföyün belirlenen bir k›sm› Ana Ortakl›k Bankaca belirlenen strateji ve s›n›rlar dahilinde faiz swap
ifllemleri ile benzer vadelerde TL kaynak yarat›lmak suretiyle faiz riskine karfl› korunulmaktad›r. Bilançodaki faiz riskine iliflkin
ölçümler ile stres testleri düzenli olarak yap›lmakta ve sonuçlar üst düzey yönetim ve Denetim Komitesi ile periyodik olarak
paylafl›lmaktad›r. 
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Faiz Oran› Duyarl›l›¤›

Kâr /zarar üzerindeki etki Özkaynak üzerindeki etki (*)

%1 art›fl %1 azal›fl %1 art›fl %1 azal›fl

Cari dönem (7,866) 6,578 11,256 (11,379)
Önceki dönem (**) (7,904) 6,933 (7,105) 7,314

(*) Kâr/zarar hariç özkaynak etkisini ifade etmektedir.
(**) Cari dönem ile uyumlu olmas› aç›s›ndan %1 art›fl/azal›fla göre hesaplama yap›lm›flt›r.

Cari dönemde kâr/zarar etkisi faiz oran›ndaki muhtemel de¤iflimlerin sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ve riskten korunma amaçl›
türev finansal varl›klar hariç tüm finansal varl›k ve yükümlülüklerin net faiz gelirine olan etkisini ifade etmektedir. Özkaynak
üzerindeki etki ise, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n ve riskten korunma amaçl› türev finansal varl›klar›n faiz oranlar›ndaki
muhtemel de¤iflim sonucu rayiç de¤erlerindeki de¤iflimi göstermektedir. Kâr/zarar ve özkaynak üzerindeki etkiler vergi öncesi etkiyi
ifade etmektedir.

Önceki dönemde riskten korunma amaçl› türev finansal varl›¤› bulunmad›¤›ndan özkaynak üzerindeki etki, sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar›n faiz oranlar›ndaki muhtemel de¤iflim sonucu rayiç de¤erlerindeki de¤iflimi göstermektedir.

Cari dönem varl›klar›n, yükümlülüklerin ve bilanço d›fl› kalemlerin faize duyarl›l›¤› (yeniden fiyatland›rmaya kalan
süreler itibariyle) 

1 aya  5 y›l

kadar 1-3 ay 3-12 ay 1-5 y›l ve üzeri Faizsiz Toplam

Cari dönem 

Varl›klar
Nakit de¤erler (kasa, efektif deposu, 
yoldaki paralar, sat›n al›nan çekler) 
ve T.C. Merkez Bnk. 842,768 - - - - 344,564 1,187,332
Bankalar 550,210 1,020 - - - 96,745 647,975
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya 
zarara yans›t›lan finansal varl›klar 57,625 116,356 73,120 27,141 5,308 1,718 281,268
Para piyasalar›ndan alacaklar - - - - - - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 606,507 1,327,106 202,956 228,877 58,583 1,083 2,425,112
Verilen krediler 3,331,295 1,817,199 3,008,595 2,565,508 485,451 214,579 11,422,627
Vadeye kadar elde tutulan yat›r›m. - - 577 51,405 - - 51,982
Di¤er varl›klar 28,097 71,769 201,173 130,679 1,820 (*) 410,916 844,454

Toplam varl›klar 5,416,502 3,333,450 3,486,421 3,003,610 551,162 1,069,605 16,860,750

Yükümlülükler
Bankalar mevduat› 46,168 - - - - 5,588 51,756
Di¤er mevduat 7,508,311 1,273,326 141,493 144 - 1,001,386 9,924,660
Para piyasalar›na borçlar 511,958 - - - - - 511,958
Muhtelif borçlar - - - - - 131,938 131,938
‹hraç edilen menkul de¤erler - - - - - - -
Di¤er mali kurulufllar. sa¤l. fonlar 706,851 870,351 1,685,288 2,949 - - 3,265,439
Di¤er yükümlülükler 28,526 56,861 317,995 362,249 12,725 (**) 2,196,643 2,974,999

Toplam yükümlülükler 8,801,814 2,200,538 2,144,776 365,342 12,725 3,335,555 16,860,750

Bilançodaki uzun pozisyon - 1,132,912 1,341,645 2,638,268 538,437 - 5,651,262
Bilançodaki k›sa pozisyon (3,385,312) - - - - (2,265,950) (5,651,262)
Naz›m hesaplardaki uzun pozisyon 495,937 702,684 105,418 - - - 1,304,039
Naz›m hesaplardaki k›sa pozisyon - - - (1,028,209) (86,734) - (1,114,943)

Toplam pozisyon (2,889,375) 1,835,596 1,447,063 1,610,059 451,703 (2,265,950) 189,096
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Önceki dönem varl›klar›n, yükümlülüklerin ve bilanço d›fl› kalemlerin faize duyarl›l›¤› (yeniden fiyatland›rmaya kalan
süreler itibariyle) 

1 aya  5 y›l

kadar 1-3 ay 3-12 ay 1-5 y›l ve üzeri Faizsiz Toplam

Önceki dönem (***)

Varl›klar
Nakit de¤erler (kasa, efektif deposu, 
yoldaki paralar, sat›n al›nan çekler) 
ve T.C. Merkez Bnk. 435,123 - - - - 254,081 689,204
Bankalar 258,296 8,871 1,000 - - 48,051 316,218
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya 
zarara yans›t›lan finansal varl›klar 442 731 37,460 21,727 3,746 79,210 143,316
Para piyasalar›ndan alacaklar - - - - - - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 692,557 1,200,182 199,461 143,750 14 152,395 2,388,359
Krediler 2,629,908 926,623 2,063,808 2,133,752 465,838 291,788 8,511,717
Vadeye kadar elde tutulan yat›r›m. 2,332 11,660 408 13,992 23,854 2,114 54,360
Di¤er varl›klar - - - - - (*) 435,004 435,004

Toplam varl›klar 4,018,658 2,148,067 2,302,137 2,313,221 493,452 1,262,643 12,538,178

Yükümlülükler
Bankalar mevduat› 184,448 - 3,000 - - 7,900 195,348
Di¤er mevduat 6,233,505 1,105,744 178,581 96 - 1,187,622 8,705,548
Para piyasalar›na borçlar 508,260 - - - - 2 508,262
Muhtelif borçlar - - - - - 137,204 137,204
‹hraç edilen menkul de¤erler - - - - - - -
Di¤er mali kurulufllar. sa¤l. fonlar 138,247 324,816 472,136 4,862 - 15,501 955,562
Di¤er yükümlülükler 406 756 2,274 26 - (**) 2,032,792 2,036,254

Toplam yükümlülükler 7,064,866 1,431,316 655,991 4,984 - 3,381,021 12,538,178

Bilançodaki uzun pozisyon - 716,751 1,646,146 2,308,237 493,452 - 5,164,586
Bilançodaki k›sa pozisyon (3,046,208) - - - - (2,118,378) (5,164,586)
Naz›m hesaplardaki uzun pozisyon 117,978 256,376 52,974 - - - 427,328
Naz›m hesaplardaki k›sa pozisyon - - - (584,853) - - (584,853)

Toplam pozisyon (2,928,230) 973,127 1,699,120 1,723,384 493,452 (2,118,378) (157,525)

(*) Di¤er varl›klar sat›r›ndaki faizsiz sütunu maddi duran varl›klar, maddi olmayan duran varl›klar, cari vergi varl›¤›, ertelenmifl vergi
varl›¤›, sat›fl amaçl› elde tutulan duran varl›klar ve di¤er aktifleri içermektedir.
(**) Di¤er yükümlülükler sat›r›ndaki faizsiz sütunu di¤er yabanc› kaynaklar, karfl›l›klar, vergi borcu ve özkaynaklardan oluflmaktad›r.
(***) Cari dönem ile uyumlu olmas› aç›s›ndan reeskontlar faizsiz sütunu yerine ilgili vade dilimlerinde gösterilmifltir. 
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Ana Ortakl›k Banka taraf›ndan cari dönem parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar›

EURO (%) USD (%) Yen (%) TL (%)

Cari dönem 

Varl›klar
Nakit de¤erler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar,
sat›n al›nan çekler) ve T.C. Merkez Bankas› - 1.75 - 12.00
Bankalar 1.81 0.19 0.03 19.45
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara 
yans›t›lan finansal varl›klar 6.69 8.48 - 16.70
Para piyasalar›ndan alacaklar - - - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 7.17 8.80 - 19.62
Krediler 8.95 7.01 5.77 22.91
Vadeye kadar elde tutulan yat›r›mlar - 11.40 - 12.00

Yükümlülükler
Bankalar mevduat› - - - 16.12
Di¤er mevduat 5.33 4.85 - 19.60
Para piyasalar›na borçlar - - - 15.42
Muhtelif borçlar - - - -
‹hraç edilen menkul de¤erler - - - -
Di¤er mali kurulufllardan sa¤lanan fonlar 4.97 4.29 - 14.93

Ana Ortakl›k Banka taraf›ndan önceki dönem parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar›

EURO (%) USD (%) Yen (%) TL (%)

Önceki dönem 

Varl›klar
Nakit de¤erler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar,
sat›n al›nan çekler) ve T.C. Merkez Bankas› 1.80 1.95 - 11.91
Bankalar 3.75 5.19 0.15 17.52
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara 
yans›t›lan finansal varl›klar 6.80 8.53 - 16.50
Para piyasalar›ndan alacaklar - - - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 6.72 6.56 - 18.77
Krediler 7.12 7.57 4.59 21.30
Vadeye kadar elde tutulan yat›r›mlar - 11.09 - 12.00

Yükümlülükler
Bankalar mevduat› - - - 16.63
Di¤er mevduat 3.40 4.67 0.25 16.62
Para piyasalar›na borçlar - - - 16.19
Muhtelif borçlar - - - -
‹hraç edilen menkul de¤erler - - - -
Di¤er mali kurulufllardan sa¤lanan fonlar 5.26 6.25 1.62 14.70

VII. Konsolide likidite riskine iliflkin aç›klamalar
Yönetim Kurulu’nun belirledi¤i limit dahilinde likidite analizi gerçeklefltirilmekte ve her bir vade diliminde ortaya ç›kan nakit ihtiyac›
belirlenmektedir. 

Aktiflerin daha k›sa vadeli likit aktifler olmas›na dikkat edilmekte, pasiflerde ortalama vadelerin uzat›lmas›na çal›fl›lmaktad›r.

Grup’un k›sa vadeli likidite ihtiyac› için kullanabilece¤i öncelikli kaynaklar bankalararas› para piyasas›ndan fonlama yaratmak veya
sat›lmaya haz›r finansal varl›klar portföyü üzerinden repo veya kesin sat›m yolu ile likidite sa¤lamaktad›r. Grup a¤›rl›kl› olarak, ana
orta¤›ndan orta ve uzun vadede borçlanmak suretiyle vade uyumsuzlu¤unu dengelemeyi ve likidite riskinden korunmay›
hedeflemektedir.

Ayr›ca Grup’un genifl tabanl› ve küçük tasarruflar› kapsayan mevduat yap›s› sektör paralelinde k›sa vadeli bir kayna¤› temsil
etmesine ra¤men vade bitiminde kendini yenilemekte ve orijinal vadesine göre daha uzun süreli Grup bünyesinde kalmaktad›r.
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31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Grup’un döviz bilançosu incelendi¤inde ortaya ç›kan hususlar afla¤›da özetlenmifltir:

Bilançonun yabanc› para pasif taraf›n›n ço¤unlu¤unu oluflturan yabanc› para mevduat Grup’un yabanc› para pasif toplam›n›n
%50’sini oluflturmaktad›r. 

Bilançonun yabanc› para aktif taraf›n›n %3'ünü menkul k›ymetler, %59’unu krediler, %15'ini ise banka plasmanlar› oluflturmaktad›r.
Plasmanlar içerisinde banka plasmanlar› en k›sa vadeli kalemi oluflturmaktad›r. En uzun vadeli kalem ise ikinci el piyasas› olmakla
birlikte yat›r›m veya al›m-sat›m portföyünde bulunan menkul de¤erlerden oluflmaktad›r.

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Grup’un Türk Liras› bilançosu incelendi¤inde ortaya ç›kan hususlar afla¤›da özetlenmifltir:

Türk Liras› bilançonun pasif taraf›n›n büyük k›sm›n› yabanc› para bilançosunda da oldu¤u gibi mevduat kalemi oluflturmaktad›r.
Grup’un Türk Liras› pasif toplam›n›n %65’ini Türk Liras› mevduatlar oluflturmaktad›r.

Ancak ihtiyaç halinde Ana Ortakl›k Banka’n›n gerek yurt içi, gerek yurt d›fl› bankalararas› ve gerekse Takasbank ve ‹MKB repo
piyasas›nda yeterli borçlanma imkanlar› bulunmaktad›r.

Türk Liras› bilançonun aktifinin %19’unu menkul k›ymetler, %71’ini ise krediler oluflturmaktad›r. 

Konsolide likidite riskine iliflkin di¤er aç›klamalar: 
BDDK taraf›ndan 1 Kas›m 2006 tarih ve 26333 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Bankalar›n Likidite
Yeterlili¤inin Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik” uyar›nca 01 Haziran 2007 tarihinden itibaren bankalar›n
haftal›k bazda yapt›¤› hesaplamalarda likidite oran›na iliflkin yabanc› para aktif/pasiflerde %80, toplam aktif pasiflerde ise %100 alt
limitler mevcuttur. Ana Ortakl›k Banka’n›n 2008 ve 2007 y›llar›nda gerçekleflen likidite rasyolar› afla¤›daki gibidir.

Cari dönem

Birinci vade dilimi (Haftal›k) ‹kinci vade dilimi (Haftal›k)

YP TP + YP YP TP + YP

Ortalama (%) 120 156 94 114
En yüksek (%) 185 190 131 132
En düflük (%) 90 134 82 96

Önceki dönem

Birinci vade dilimi (Haftal›k) ‹kinci vade dilimi (Haftal›k)

YP TP + YP YP TP + YP

Ortalama (%) 170 211 114 140
En yüksek (%) 217 271 132 152
En düflük (%) 135 167 98 127
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Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi

1 aya 5 y›l ve

Vadesiz kadar 1-3 ay 3-12 ay 1-5 y›l üzeri Da¤›t›lamayan Toplam

Cari dönem

Varl›klar
Nakit de¤erler (kasa, efektif 
deposu, yoldaki paralar, sat›n 
al›nan çekler) ve 
T.C. Merkez Bankas› 344,565 842,767 - - - - - 1,187,332
Bankalar 96,745 550,210 1,020 - - - - 647,975
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr 
veya zarara yans›t›lan 
finansal varl›klar 1,718 19,737 28,650 69,458 158,376 3,329 - 281,268
Para piyasalar›ndan alacaklar - - - - - - - -
Sat›lmaya haz›r 
finansal varl›klar - - 25,669 86,550 1,741,314 570,497 1,082 2,425,112
Krediler 1,585,348 1,670,446 1,424,761 3,021,575 2,889,763 655,269 175,465 11,422,627
Vadeye kadar elde 
tutulan yat›r›mlar - - - 577 51,405 - - 51,982
Di¤er varl›klar 17,007 98,399 71,896 201,628 132,499 - (*)323,025 844,454

Toplam varl›klar 2,045,383 3,181,559 1,551,996 3,379,788 4,973,357 1,229,095 499,572 16,860,750

Yükümlülükler
Bankalar mevduat› 5,588 36,225 1,007 8,936 - - - 51,756
Di¤er mevduat 1,001,386 7,557,751 1,223,862 141,493 168 - - 9,924,660
Di¤er mali kurulufllardan 
sa¤lanan fonlar - 336,980 193,011 1,504,212 1,203,706 27,530 - 3,265,439
Para piyasalar›na borçlar - 511,958 - - - - - 511,958
‹hraç edilen menkul de¤erler - - - - - - - -
Muhtelif borçlar 83,206 6,471 - - - - 42,261 131,938
Di¤er yükümlülükler 207,917 211,724 62,748 318,845 375,325 (**) 1,798,440 2,974,999

Toplam yükümlülükler 1,298,097 8,661,109 1,480,628 1,973,486 1,579,199 27,530 1,840,701 16,860,750

Likidite aç›¤› 747,286(5,479,550) 71,368 1,406,302 3,394,158 1,201,565 (1,341,129) -

Önceki dönem

Toplam aktifler 1,918,205 1,997,909 907,835 2,466,419 3,882,813 1,023,395 341,602 12,538,178
Toplam yükümlülükler 1,276,496 7,519,350 1,053,769 848,977 392,855 24,377 1,422,354 12,538,178

Likidite aç›¤› 641,709 (5,521,441) (145,934) 1,617,442 3,489,958 999,018 (1,080,752) -

(*) Di¤er varl›klar sat›r›ndaki da¤›t›lamayan sütunu esas itibariyle sabit k›ymetler, ayniyat mevcudu, peflin ödenmifl giderler, hisse
senetleri gibi bankac›l›k faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan k›sa zamanda nakde dönüflme flans› bulunmayan di¤er
aktif nitelikli hesaplardan oluflmaktad›r.
(**) Di¤er yükümlülükler sat›r›ndaki da¤›t›lamayan sütunu esas itibariyle karfl›l›klar, vergi borcunun da¤›t›lamayan k›sm› ve
özkaynaklardan oluflmaktad›r.
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Finansal yükümlülüklerin sözleflmeye ba¤lanm›fl vade sonu de¤erlerinin gösterimi
Grup’un türev niteli¤inde olmayan belli bafll› finansal yükümlülüklerinin sözleflmeye ba¤lanm›fl vade sonu de¤erlerinin vade da¤›l›m›
afla¤›daki tabloda yer almaktad›r. Söz konusu varl›k ve yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler ilgili vade dilimlerine dahil
edilmifltir. Düzeltmeler sütunu ilerleyen dönemdeki muhtemel nakit ak›m›na sebep olan kalemi göstermektedir. Bahse konu kalem
vade analizine dahil edilmifl olup, bilançodaki finansal yükümlülüklerin bilanço de¤eri içinde yer almamaktad›r.

1 aya 5 y›l Bilanço

Cari dönem Vadesiz kadar 1-3 ay 3-12 ay 1-5 y›l ve üzeri Toplam Düzeltmeler de¤eri

Yükümlülükler

Mevduat 1,006,973 7,642,973 1,244,823 155,779 176 - 10,050,724 (74,308) 9,976,416

Di¤er mali kurulufllardan 

sa¤lanan fonlar - 337,454 196,786 1,551,129 1,199,709 27,530 3,312,608 (47,169) 3,265,439

Para piyasalar›na borçlar - 512,311 - - - - 512,311 (353) 511,958

1 aya 5 y›l Bilanço

Önceki dönem Vadesiz kadar 1-3 ay 3-12 ay 1-5 y›l ve üzeri Toplam Düzeltmeler de¤eri

Yükümlülükler

Mevduat 1,142,409 6,647,931 928,290 184,393 96 17 8,903,136 (2,240) 8,900,896

Di¤er mali kurulufllardan 

sa¤lanan fonlar - 62,276 87,811 567,045 229,833 24,360 971,325 (15,763) 955,562

Para piyasalar›na borçlar - 509,651 - - - - 509,651 (1,389) 508,262
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Grup’un türev ifllemlerinin kontrata dayal› vade analizi afla¤›daki gibidir:

5 y›l 

Cari dönem 1 aya kadar 1-3 ay 3-12 ay 1-5 y›l ve üzeri Toplam

Riskten korunma amaçl› türev finansal araçlar
Gerçe¤e uygun de¤er riskinden 

korunma amaçl› ifllemler (I) - - - - - -

Al›m ifllemleri - - - - - -
Sat›m ifllemleri - - - - - -
Nakit ak›fl riskinden korunma 

amaçl› ifllemler (II) 43,673 113,717 538,101 526,337 11,203 1,233,031

Al›m ifllemleri 28,323 73,883 222,741 176,529 4,154 505,630
Sat›m ifllemleri 15,350 39,834 315,360 349,808 7,049 727,401
Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden 

korunma amaçl› ifllemler (III) - - - - - -

Al›m ifllemleri - - - - - -
Sat›m ifllemleri - - - - - -
A. Toplam riskten korunma 

amaçl› türev ifllemler (I+II+III) 43,673 113,717 538,101 526,337 11,203 1,233,031

Al›m sat›m amaçl› türev ifllemler

Döviz ile ilgili türev ifllemler (I) 200,051 399,563 754,551 1,639,050 134,747 3,127,962

Vadeli döviz al›m ifllemleri 33,828 97,334 34,259 - - 165,421
Vadeli döviz sat›m ifllemleri 33,263 96,812 33,529 - - 163,604
Swap para al›m ifllemleri 70,145 100,562 267,528 763,119 70,210 1,271,564
Swap para sat›m ifllemleri 62,789 104,855 338,917 875,931 64,537 1,447,029
Para al›m opsiyonlar› 13 - 40,159 - - 40,172
Para sat›m opsiyonlar› 13 - 40,159 - - 40,172
Futures para al›m ifllemleri - - - - - -
Futures para sat›m ifllemleri - - - - - -
Faiz ile ilgili türev ifllemler (II) 9,101 6,853 28,187 64,489 8,542 117,172

Swap faiz al›m ifllemleri 4,521 3,518 10,914 23,338 3,534 45,825
Swap faiz sat›m ifllemleri 4,580 3,335 17,273 41,151 5,008 71,347
Faiz al›m opsiyonlar› - - - - - -
Faiz sat›m opsiyonlar› - - - - - -
Menkul de¤erler al›m opsiyonlar› - - - - - -
Menkul de¤erler sat›m opsiyonlar› - - - - - -
Futures faiz al›m ifllemleri - - - - - -
Futures faiz sat›m ifllemleri - - - - - -
Di¤er al›m-sat›m amaçl› türev ifllemler (III) 34 - - - - 34

B. Toplam al›m sat›m amaçl› türev ifllemler (I+II+III) 209,186 406,416 782,738 1,703,539 143,289 3,245,168

Türev ifllemler toplam› (A+B) 252,859 520,133 1,320,839 2,229,876 154,492 4,478,199
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VIII. Finansal varl›k ve borçlar›n gerçe¤e uygun de¤erleri ile gösterilmesine iliflkin aç›klamalar
Afla¤›daki tablo, Grup’un mali tablolar›ndaki finansal varl›k ve yükümlülüklerin defter de¤eri ile gerçe¤e uygun de¤erini
göstermektedir. 

Defter de¤eri Gerçe¤e uygun de¤er

Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem

Finansal varl›klar 14,372,231 11,206,010 13,272,836 11,387,027

Para piyasalar›ndan alacaklar - - - -
Bankalar 647,975 316,218 640,434 316,283
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 2,425,112 2,388,359 2,425,112 2,388,359
Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar 51,982 54,360 57,744 62,502
Krediler 11,247,162 8,447,073 10,149,546 8,619,883

Finansal borçlar 13,885,751 10,496,922 13,609,882 10,498,077

Bankalar mevduat› 51,756 195,348 50,105 200,149
Di¤er mevduat 9,924,660 8,705,548 9,716,390 8,700,721
Di¤er mali kurulufllardan sa¤lanan fonlar 3,265,439 955,562 3,201,203 957,213
Repo ifllemlerinden sa¤lanan fonlar 511,958 503,260 510,246 502,790
‹hraç edilen menkul de¤erler - - - -
Muhtelif borçlar 131,938 137,204 131,938 137,204

Finansal varl›k ve borçlar›n gerçe¤e uygun de¤er hesaplamas›nda kullan›lan metot ve varsay›mlar:  

- Borsada rayiç de¤eri tespit edilen finansal kalemler borsa de¤eri ile gösterilmifltir.

- Borsada rayiç de¤eri tespit edilemeyen finansal araçlar›n gelecekteki nakit ak›mlar› hesaplanm›fl, hesaplanan nakit ak›mlar› ilgili
piyasadaki cari faiz oranlar› kullan›larak bugünkü de¤erlere indirgenmifltir.

Afla¤›daki tabloda, finansal varl›k ve borçlar›n gerçe¤e uygun de¤er hesaplamas›nda kullan›lan metot ve varsay›mlara göre da¤›l›m›
yer almaktad›r:

De¤erleme teknikleri Gerçe¤e uygun 

Cari dönem Borsa de¤eri kullan›larak ölçülen de¤eri bulunmayan

Finansal varl›klar 2,482,856 10,789,980 -

Para piyasalar›ndan alacaklar - - -
Bankalar - 640,434 -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 2,425,112 -
Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar 57,744 -
Krediler - 10,149,546 -

Finansal borçlar - 13,477,944 131,938

Bankalar mevduat› - 50,105 -
Di¤er mevduat - 9,716,390 -
Di¤er mali kurulufllardan sa¤lanan fonlar - 3,201,203 -
Repo ifllemlerinden sa¤lanan fonlar - 510,246 -
‹hraç edilen menkul de¤erler - - -
Muhtelif borçlar - 131,938
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De¤erleme teknikleri Gerçe¤e uygun 

Önceki dönem Borsa de¤eri kullan›larak ölçülen de¤eri bulunmayan

Finansal varl›klar 2,450,861 8,936,166 -

Para piyasalar›ndan alacaklar - - -
Bankalar - 316,283 -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 2,388,359 - -
Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar 62,502 - -
Krediler - 8,619,883 -

Finansal borçlar - 10,360,873 137,204

Bankalar mevduat› - 200,149 -
Di¤er mevduat - 8,700,721 -
Di¤er mali kurulufllardan sa¤lanan fonlar - 957,213 -
Repo ifllemlerinden sa¤lanan fonlar - 502,790 -
‹hraç edilen menkul de¤erler - - -
Muhtelif borçlar - - 137,204

IX. Baflkalar›n›n nam ve hesab›na yap›lan ifllemler, inanca dayal› ifllemlere iliflkin aç›klamalar
Bilanço d›fl› yükümlülükler tablosundaki “Emanete al›nan menkul de¤erler” ve “Müflteri fon ve portföy mevcutlar›” sat›rlar›nda
gösterilen toplam 927,301 TL’lik tutar müflteri ad›na saklama hizmeti verilen ve ‹MKB nezdinde arac›l›k ifllemleri yap›lan menkul
k›ymetlerden oluflmaktad›r. 

‹nanca dayal› ifllem sözleflmesi kapsam›nda di¤er finansal kurumlarla yap›lan ifllemler ve bu kapsamda do¤rudan verilen finansal
hizmetler bulunmamaktad›r.

Beflinci bölüm

Konsolide finansal tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar

I. Konsolide bilançonun aktif hesaplar›na iliflkin aç›klama ve dipnotlar

1. Nakit de¤erler ve T.C. Merkez Bankas› hesab›na iliflkin bilgiler

1.1. Nakit de¤erler hesab›na iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Kasa/Efektif 61,134 93,344 77,813 47,191
TCMB 455,620 577,234 133,982 430,208
Di¤er - - - 10

Toplam 516,754 670,578 211,795 477,409

1.2. T.C. Merkez Bankas› hesab›na iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Vadesiz serbest hesap 455,620 197,478 132,177 116,826
Vadeli serbest hesap - - - -
Vadeli serbest olmayan hesap - - - -

Toplam 455,620 197,478 132,177 116,826

1.3. Zorunlu karfl›l›klara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Zorunlu karfl›l›k - 379,756 1,805 313,382

Toplam - 379,756 1,805 313,382
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2. Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarara yans›t›lan finansal varl›klara iliflkin aç›klamalar

2.1. Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarara yans›t›lan finansal varl›klardan repo ifllemlerine konu olanlar ve teminata
verilen/bloke edilenlere iliflkin bilgiler

Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klardan repo ifllemine konu olanlar ve teminata verilen/bloke edilenlere iliflkin bilgiler afla¤›daki
tabloda yer almaktad›r.

Cari dönem Önceki dönem

Serbest depo olarak s›n›fland›r›lan 16,827 32,792
Repo ifllemine konu olan - -
Teminata verilen / bloke edilen 171 42,368
Toplam 16,998 75,160

2.2. Al›m sat›m amaçl› türev finansal varl›klara iliflkin pozitif farklar tablosu

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Vadeli ifllemler - 7,657 - 3,475
Swap ifllemleri 4,055 245,143 25,389 39,062
Futures ifllemleri - - - -
Opsiyonlar - 7,415 - 230
Di¤er - - - -

Toplam 4,055 260,215 25,389 42,767

3. Bankalar ve yurt d›fl› bankalar hesab›na iliflkin bilgiler

3.1. Bankalara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Bankalar 16,369 631,606 15,442 300,776
Yurt içi 12,612 151,193 10,833 75,216
Yurt d›fl› 3,757 480,413 4,609 225,560
Yurt d›fl› merkez ve flubeler - - - -

Toplam 16,369 631,606 15,442 300,776

3.2. Yurt d›fl› bankalar hesab›na iliflkin bilgiler

Serbest tutar Serbest olmayan tutar

Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem

AB ülkeleri 322,795 207,662 - -
ABD, Kanada 150,625 15,284 - -
OECD ülkeleri (*) 3,718 1,115 - -
K›y› bankac›l›¤› bölgeleri 20 14 - -
Di¤er 3,639 6,094 3,373 -

Toplam 480,797 230,169 3,373 -

(*) AB ülkeler, ABD ve Kanada d›fl›ndaki OECD ülkeleri

Yurt d›fl› bankalar hesab›nda bulunan 3,373 TL serbest olmayan tutar KKTC Merkez Bankas›’nda zorunlu karfl›l›k olarak
tutulmaktad›r.
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4. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliflkin bilgiler

4.1. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan repo ifllemlerine konu olanlar ve teminata verilen /bloke edilenlere iliflkin
bilgiler 

Cari dönem Önceki dönem

Serbest depo olarak s›n›fland›r›lan 1,170,150 1,400,566
Repo ifllemine konu olan 521,611 568,986
Teminata verilen / bloke edilen 733,351 418,807

Toplam 2,425,112 2,388,359

4.2. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Borçlanma senetleri 2,430,473 2,391,191
Borsada ifllem gören 2,430,473 2,391,191
Borsada ifllem görmeyen - -

Hisse senetleri 1,083 1,079
Borsada ifllem gören 9 13
Borsada ifllem görmeyen 1,074 1,066

De¤er azalma karfl›l›¤› (-) (6,444) (3,911)

Toplam 2,425,112 2,388,359

5. Kredilere iliflkin aç›klamalar

5.1. Ana Ortakl›k Banka’n›n ortaklar›na ve mensuplar›na verilen her çeflit kredi veya avans›n bakiyesine iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi

Ana Ortakl›k Banka ortaklar›na verilen do¤rudan krediler - 45 - -
Tüzel kifli ortaklara verilen krediler - 45 - -
Gerçek kifli ortaklara verilen krediler - - - -

Ana Ortakl›k Banka ortaklar›na verilen dolayl› krediler 11,296 20,988 785 1,718
Ana Ortakl›k Banka mensuplar›na verilen krediler 12,125 - 10,600 -

Toplam 23,421 21,033 11,385 1,718
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5.2. Birinci ve ikinci grup krediler, di¤er alacaklar ile yeniden yap›land›r›lan ya da yeni bir itfa plan›na ba¤lanan
krediler ve di¤er alacaklara iliflkin bilgiler

Standart nitelikli krediler ve di¤er alacaklar Yak›n izlemedeki krediler ve di¤er alacaklar

Yeniden yap›land›r›lan Yeniden yap›land›r›lan

Krediler ve ya da yeni bir Krediler ve ya da yeni bir itfa 

Nakdi krediler di¤er alacaklar itfa plan›na ba¤lananlar  di¤er alacaklar plan›na ba¤lananlar

‹htisas d›fl› krediler 10,819,707 179 427,276 -
‹skonto ve ifltira senetleri 10,568 - - -
‹hracat kredileri 1,106,534 - 1,218 -
‹thalat kredileri 360 - - -
Mali kesime verilen krediler 32,982 - 22 -
Yurt d›fl› krediler 206,108 - - -
Tüketici kredileri 3,198,950 - 151,708 -
Kredi kartlar› 337,393 - 25,073 -
K›ymetli maden kredisi - - - -
Di¤er 5,926,812 179 249,255 -

‹htisas kredileri - - - -
Di¤er alacaklar - - - -

Toplam 10,819,707 179 427,276 -

5.3. Vade yap›s›na göre nakdi kredilerin da¤›l›m›

Standart nitelikli krediler ve di¤er alacaklar Yak›n izlemedeki krediler ve di¤er alacaklar

Yeniden yap›land›r›lan Yeniden yap›land›r›lan

Krediler ve ya da yeni bir Krediler ve ya da yeni bir itfa 

Nakdi krediler di¤er alacaklar itfa plan›na ba¤lananlar  di¤er alacaklar plan›na ba¤lananlar
K›sa vadeli krediler ve di¤er alacaklar 5,116,467 179 131,939 -

‹htisas d›fl› krediler 5,116,467 179 131,939 -
‹htisas kredileri - - - -
Di¤er alacaklar - - - -

Orta ve uzun vadeli krediler ve
di¤er alacaklar 5,703,240 - 295,337 -

‹htisas d›fl› krediler 5,703,240 - 295,337 -
‹htisas kredileri - - - -
Di¤er alacaklar - - - -

Toplam 10,819,707 179 427,276 -
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5.4. Tüketici kredileri, bireysel kredi kartlar›, personel kredileri ve personel kredi kartlar›na iliflkin bilgiler

K›sa vadeli Orta ve uzun vadeli Toplam

Tüketici kredileri - TP 173,972 3,000,530 3,174,502
Konut kredisi 1,853 1,472,092 1,473,945
Tafl›t kredisi 15,642 496,099 511,741
‹htiyaç kredisi 156,477 1,032,339 1,188,816
Di¤er - - -

Tüketici kredileri - Dövize endeksli 208 81,780 81,988
Konut kredisi - 73,143 73,143
Tafl›t kredisi 208 6,344 6,552
‹htiyaç kredisi - 2,293 2,293
Di¤er - - -

Tüketici kredileri - YP - - -
Konut kredisi - - -
Tafl›t kredisi - - -
‹htiyaç kredisi - - -
Di¤er - - -

Bireysel kredi kartlar› - TP 340,259 - 340,259
Taksitli 78,412 - 78,412
Taksitsiz 261,847 - 261,847

Bireysel kredi kartlar› - YP 1,285 - 1,285
Taksitli - - -
Taksitsiz 1,285 - 1,285

Personel kredileri - TP 1,397 4,658 6,055
Konut kredisi - - -
Tafl›t kredisi - - -
‹htiyaç kredisi - - -
Di¤er 1,397 4,658 6,055

Personel kredileri - Dövize endeksli - - -
Konut kredisi - - -
Tafl›t kredisi - - -
‹htiyaç kredisi - - -
Di¤er - - -

Personel kredileri - YP - 13 13
Konut kredisi - - -
Tafl›t kredisi - - -
‹htiyaç kredisi - - -
Di¤er - 13 13

Personel kredi kartlar› - TP 6,010 - 6,010
Taksitli 1,845 - 1,845
Taksitsiz 4,165 - 4,165

Personel kredi kartlar› - YP 47 - 47
Taksitli - - -
Taksitsiz 47 - 47

Kredili mevduat hesab› - TP (gerçek kifli) 88,100 - 88,100
Kredili mevduat hesab› - YP (gerçek kifli) - - -

Toplam 611,278 3,086,981 3,698,259
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5.5. Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlar›na iliflkin bilgiler

K›sa vadeli Orta ve uzun vadeli Toplam

Taksitli ticari krediler - TP 240,050 1,174,011 1,414,061
‹flyeri kredisi 408 89,662 90,070
Tafl›t kredisi 14,321 331,938 346,259
‹htiyaç kredisi - - -
Di¤er 225,321 752,411 977,732

Taksitli ticari krediler - Dövize endeksli 37,092 278,939 316,031
‹flyeri kredisi 758 18,563 19,321
Tafl›t kredisi 2,665 121,447 124,112
‹htiyaç kredisi - - -
Di¤er 33,669 138,929 172,598

Taksitli ticari krediler - YP - 27,088 27,088
‹flyeri kredisi - 247 247
Tafl›t kredisi - - -
‹htiyaç kredisi - - -
Di¤er - 26,841 26,841

Kurumsal kredi kartlar› - TP 14,598 - 14,598
Taksitli - - -
Taksitsiz 14,598 - 14,598

Kurumsal kredi kartlar› - YP 267 - 267
Taksitli - - -
Taksitsiz 267 - 267

Kredili mevduat hesab› - TP (tüzel kifli) 125,525 - 125,525
Kredili mevduat hesab› - YP (tüzel kifli) - - -

Toplam 417,532 1,480,038 1,897,570

5.6. Kredilerin kullan›c›lara göre da¤›l›m›

Cari dönem Önceki dönem

Kamu 52,986 5,592
Özel 11,194,176 8,441,481

Toplam 11,247,162 8,447,073

5.7. Yurt içi ve yurt d›fl› kredilerin da¤›l›m›

Cari dönem Önceki dönem

Yurt içi krediler 11,041,054 8,304,112
Yurt d›fl› krediler 206,108 142,961

Toplam 11,247,162 8,447,073

5.8. Ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklere verilen krediler
Ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklere verilen kredi bulunmamaktad›r.

5.9. Kredilere iliflkin olarak ayr›lan özel karfl›l›klar

Cari dönem Önceki dönem

Tahsil imkan› s›n›rl› krediler ve di¤er alacaklar için ayr›lanlar 18,266 8,469
Tahsili flüpheli krediler ve di¤er alacaklar için ayr›lanlar 18,693 13,306
Zarar niteli¤indeki krediler ve di¤er alacaklar için ayr›lanlar 55,578 24,594

Toplam 92,537 46,369
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5.10. Donuk alacaklara iliflkin bilgiler (net)

5.10.1. Donuk alacaklardan Ana Ortakl›k Banka taraf›ndan yeniden yap›land›r›lan ya da yeni bir itfa plan›na ba¤lanan
krediler ve di¤er alacaklara iliflkin bilgiler

III. Grup IV. Grup V. Grup

Tahsil imkan› s›n›rl› krediler Tahsili flüpheli krediler Zarar niteli¤indeki krediler

ve di¤er alacaklar ve di¤er alacaklar ve di¤er alacaklar

Cari dönem

(Özel karfl›l›klardan önceki brüt tutarlar)
Yeniden yap›land›r›lan krediler ve
di¤er alacaklar - - -
Yeni bir itfa plan›na ba¤lanan 
krediler ve di¤er alacaklar - 51 -

Önceki dönem

(Özel karfl›l›klardan önceki brüt tutarlar)
Yeniden yap›land›r›lan krediler ve
di¤er alacaklar - - -
Yeni bir itfa plan›na ba¤lanan 
krediler ve di¤er alacaklar - - -

5.10.2. Toplam donuk alacak hareketlerine iliflkin bilgiler

III. Grup IV. Grup V. Grup

Tahsil imkan› s›n›rl› krediler Tahsili flüpheli krediler Zarar niteli¤indeki krediler

ve di¤er alacaklar ve di¤er alacaklar ve di¤er alacaklar

Önceki dönem sonu bakiyesi 29,893 35,668 45,452

Dönem içinde intikal (+) 250,529 3,131 7,690
Di¤er donuk alacak hesaplar›ndan girifl (+) - 108,407 59,804
Di¤er donuk alacak hesaplar›na ç›k›fl (-) (108,722) (59,489) -
Dönem içinde tahsilat (-) (60,170) (24,080) (15,516)
Aktiften silinen (-) (101) (204) (4,290)
Kurumsal ve ticari krediler - (20) (2,183)
Bireysel krediler (86) (162) (946)
Kredi kartlar› (15) (22) (1,161)
Di¤er - - -

Dönem sonu bakiyesi 111,429 63,433 93,140

Özel karfl›l›k (-) (18,266) (18,693) (55,578)
Bilançodaki net bakiyesi 93,163 44,740 37,562

5.10.3. Yabanc› para olarak kulland›r›lan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara iliflkin bilgiler
Ana Ortakl›k Banka donuk alacak haline dönüflen yabanc› para alacaklar› temerrüt tarihindeki kurlarla TL’ye çevirerek muhasebe
kay›tlar›nda izlemektedir. Bu sebeple bilanço tarihi itibariyle yabanc› para cinsinden donuk alacaklar bulunmamaktad›r.
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5.10.4. Donuk alacaklar›n kullan›c› gruplar›na göre brüt ve net tutarlar›n›n gösterimi

III. Grup IV. Grup V. Grup

Tahsil imkan› s›n›rl› krediler Tahsili flüpheli krediler Zarar niteli¤indeki krediler

ve di¤er alacaklar ve di¤er alacaklar ve di¤er alacaklar

Cari dönem (net)

Gerçek ve tüzel kiflilere kulland›r›lan krediler (brüt) 111,429 63,433 93,140
Özel karfl›l›k tutar› (-) (18,266) (18,693) (55,578)

Gerçek ve tüzel kiflilere kulland›r›lan krediler (net) 93,163 44,740 37,562
Bankalar (brüt) - - -

Özel karfl›l›k tutar› (-) - - -
Bankalar (net) - - -
Di¤er kredi ve alacaklar (brüt) - - -

Özel karfl›l›k tutar› (-) - - -
Di¤er kredi ve alacaklar (net) - - -

Önceki dönem (net)

Gerçek ve tüzel kiflilere kulland›r›lan krediler (brüt) 29,893 35,668 45,452
Özel karfl›l›k tutar› (-) (8,469) (13,306) (24,594)

Gerçek ve tüzel kiflilere kulland›r›lan krediler (net) 21,424 22,362 20,858
Bankalar (brüt) - - -

Özel karfl›l›k tutar› (-) - - -
Bankalar (net) - - -
Di¤er kredi ve alacaklar (brüt) - - -

Özel karfl›l›k tutar› (-) - - -
Di¤er kredi ve alacaklar (net) - - -

5.11. Zarar niteli¤indeki krediler ve di¤er alacaklar için belirlenen tasfiye politikas›n›n ana hatlar›
“Bankalarca Karfl›l›k Ayr›lacak Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr›lacak Karfl›l›klara ‹liflkin Esas ve
Usuller Hakk›nda Yönetmelik”’in sekizinci maddesinde yer alan teminat unsurlar›ndan bulunmas› halinde, bu unsurlar gerek idari
gerek yasal giriflimler sonucunda mümkün olan en k›sa sürede paraya çevrilerek alaca¤›n tasfiyesi sa¤lanmaktad›r.

Teminat unsuru bulunmamas› halinde ise, borçlu hakk›nda aciz vesikas› temin edilse de, muhtelif periyotlarla yo¤un istihbarat
yap›larak ve sonradan edinilmifl mal varl›¤› tespitine çal›fl›larak hukuki prosedüre müracaat edilmektedir. 

Yasal takip ifllemleri öncesinde ve sonras›nda; alacakl›s› olunan firman›n mali bilgileri konusunda Ana Ortakl›k Banka’ca yap›lacak
incelemeler neticesinde yaflamas› mümkün görülen ve ekonomiye kazand›r›lmas› halinde üretime katk›da bulunaca¤› kanaati hakim
olan firmalarla ilgili olarak, anlaflma yolu ile alaca¤›n tasfiyesine çaba harcanmaktad›r. 

5.12. Aktiften silme politikas›na iliflkin aç›klamalar
Ana Ortakl›k Banka, “Zarar Niteli¤indeki Krediler ve Di¤er Alacaklar” olarak s›n›fland›r›lan kredi ve di¤er alacaklar›n›; borçlular›,
kefilleri ve maddi teminatlar› hakk›nda her türlü hukuki süreçleri kullanmak suretiyle tasfiyeye çal›flmakta, hukuki süreçler
sonucunda tahsil edilemeyen ve tahsil kabiliyeti bulunmad›¤›na iliflkin aciz vesikas›na ba¤lanan alacaklar›n› ise bu vesikalara
dayanarak alacak bakiyesi ve özel karfl›l›k tutar›n› ilgili hesaplara ters kay›t vermek suretiyle 1 Kr iz bedele indirgemektedir. ‹z
bedelle takip edilmeye devam olunan alacaklara iliflkin olarak, ileriki dönemlerde borçlular ve/veya kefillerinin mal varl›klar›nda art›fl
tespit edilmesi halinde hukuki takip süreçleri iflletilmeye devam olunmaktad›r.

Ana Ortakl›k Banka bu grup alacaklar›ndan, protesto veya yaz› ile borçlular›ndan istenilen, ancak dava ve icra takibine de¤meyecek
derecede küçük olanlar veya dava veya icra takibinde katlan›lacak maliyetlerin tahsili edilmesi beklenen tutarlardan yüksek olaca¤›
de¤erlendirilenleri ise, tamam›na karfl›l›k ay›rmak ve ilgili hesaplara ters kay›t vermek suretiyle aktiften silmektedir. Yönetim Kurulu,
bu konuda gerekli de¤erlendirmeleri yapmak üzere belirli limitler dahilinde ilgili Genel Müdürlük gruplar›n› yetkilendirmifl
bulunmaktad›r.

6. Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlara iliflkin bilgiler (net)

6.1. Repo ifllemlerine konu olanlar ve teminata verilen / bloke edilenlere iliflkin bilgiler 
Cari dönem ve önceki dönemde repo ifllemlerine konu olan ve teminata verilen / bloke edilen vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar
bulunmamaktad›r.
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6.2. Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Devlet tahvili 51,405 53,922
Hazine bonosu - -
Di¤er kamu borçlanma senetleri 577 438

Toplam 51,982 54,360

6.3. Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Borçlanma senetleri 51,982 54,360
Borsada ifllem görenler 51,405 53,922
Borsada ifllem görmeyenler 577 438

De¤er azalma karfl›l›¤› (-) - -

Toplam 51,982 54,360

6.4. Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar›n y›l içindeki hareketleri

Cari dönem Önceki dönem

Dönem bafl›ndaki de¤er 52,246 91,356
Parasal varl›klarda meydana gelen kur farklar› 12,088 (11,651)
Y›l içindeki al›mlar 130 153
Sat›fl ve itfa yoluyla elden ç›kar›lanlar (14,590) (27,716)
De¤er azal›fl› karfl›l›¤› (-) - 104 

Dönem sonu toplam› (*) 49,874 52,246

(*) Cari dönem reeskont tutar› 2,108 TL ve önceki dönem reeskont tutar› 2,114 TL hareket tablosunda gösterilmemifltir.

7. ‹fltiraklere iliflkin bilgiler (net) 

7.1. Ana Ortakl›k Banka’n›n ifltiraklerine iliflkin bilgiler 
Ana Ortakl›k Banka’n›n cari dönemde ve önceki dönemde ifltiraki bulunmamaktad›r.

8. Ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler (net)

8.1. Konsolide edilen ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler

Ana Ortakl›k Ana Ortakl›k

Adres Banka’n›n pay oran› Banka risk grubunun

Unvan› (flehir/ülke) farkl›ysa oy oran›(%) pay oran› (%)
ING European Financial Services Plc. (1) (*) Dublin/‹rlanda %100 %100
ING Portföy Yönetimi A.fi. (2) (**) ‹stanbul/Türkiye %100 %100
ING Faktoring A.fi. (3) (***) ‹stanbul/Türkiye %100 %100
ING Finansal Kiralama A.fi. (4) (****) ‹stanbul/Türkiye %100 %100
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Aktif Sabit varl›k Faiz Menkul de¤er Cari dönem Önceki dönem Gerçe¤e

toplam› Özkaynak toplam› gelirleri gelirleri kâr/zarar› kâr/zarar› uygun de¤eri

(1) 419,075 4,807 3 9,080 - 500 279 -
(2) 12,180 11,398 45 2,318 22 2,189 1,653 -
(3) 10,272 10,204 - 272 - 204 - -
(4) 10,272 10,205 - 273 - 205 - -

(*) Oyak European Finance Plc.’nin unvan› ING European Financial Services Plc. olarak de¤ifltirilmifl olup, unvan de¤iflikli¤i 
24 Haziran 2008 tarihi itibariyle tescil edilmifltir.
(**) Oyak Portföy Yönetimi A.fi.’nin unvan› ING Portföy Yönetimi A.fi. olarak de¤ifltirilmifl olup, unvan de¤iflikli¤i 29 May›s 2008
tarihi itibariyle tescil edilerek 3 Haziran 2008 tarih ve 7075 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmifltir.
(***) fiirket 29 Eylül 2008 tarih ve 7159 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmufl olup, rapor tarihi itibariyle
faaliyete bafllamam›flt›r. 
(****) fiirket 29 Eylül 2008 tarih ve 7159 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmufl olup, rapor tarihi itibariyle
faaliyete bafllamam›flt›r.

8.2. Konsolide edilen ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Dönem bafl› de¤eri 12,642 12,661
Dönem içi hareketler 20,000 (19)

Al›fllar 20,000 -
Bedelsiz edinilen hisse senetleri - -
Cari y›l pay›ndan al›nan kâr - -
Sat›fllar - -
Yeniden de¤erleme art›fl› - -
De¤er azalma karfl›l›klar› - (19)

Dönem sonu de¤eri 32,642 12,642
Sermaye taahhütleri - -
Dönem sonu sermaye kat›lma pay› (%) %100 %100

8.3. Konsolide edilen ba¤l› ortakl›klara iliflkin sektör bilgileri ve bunlara iliflkin kay›tl› yasal tutarlar

Cari dönem Önceki dönem

Bankalar - -
Sigorta flirketleri - -
Faktoring flirketleri 10,000 -
Leasing flirketleri 10,000 -
Finansman flirketleri - -
Di¤er mali ba¤l› ortakl›klar 12,642 12,642

8.4. Borsaya kote edilen ba¤l› ortakl›klar
Borsaya kote edilen ba¤l› ortakl›k bulunmamaktad›r.

9. Birlikte kontrol edilen ortakl›klara iliflkin bilgiler (net)

9.1. Birlikte kontrol edilen ortakl›klara iliflkin bilgiler (net)
Birlikte kontrol edilen ortakl›k bulunmamaktad›r.

10. Kiralama ifllemlerinden alacaklara iliflkin bilgiler (net)
Kiralama ifllemlerinden alacaklar bulunmamaktad›r.
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11. Riskten korunma amaçl› türev finansal varl›klara iliflkin aç›klamalar

11.1 Riskten korunma amaçl› türev finansal varl›klara iliflkin pozitif farklar tablosu

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma amaçl› - - - -
Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› 433,538 - - -
Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› - - - -

Toplam 433,538 - - -

12. Maddi duran varl›klara iliflkin bilgiler (net)

Finansal kiralama ile 

Cari dönem Binalar edinilen menkuller Di¤er sabit k›ymetler Toplam

Maliyet
Aç›l›fl bakiyesi 244,252 129,581 159,818 533,651
‹laveler 1,042 1,315 42,837 45,194
Ç›k›fllar - (12,332) (35,581) (47,913)
De¤er düflüfl karfl›l›¤› (*) 4,736 - 89 4,825
Kapan›fl bakiyesi 250,030 118,564 167,163 535,757

Birikmifl Amortisman
Aç›l›fl bakiyesi (107,124) (120,236) (136,287) (363,647)
Cari dönem amortismanlar› (7,183) (3,771) (11,136) (22,090)
Ç›k›fllar - 12,055 28,357 40,412
Kapan›fl bakiyesi (114,307) (111,952) (119,066) (345,325)

Net defter de¤eri 135,723 6,612 48,097 190,432

(*) 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, Ana Ortakl›k Banka'n›n binalar› üzerinde 2008 y›l› Aral›k ay›nda yap›lan ba¤›ms›z de¤erleme
raporlar›na istinaden, gayrimenkullerin de¤erlendirilmesi sonucunda önceki y›ldan tafl›nan de¤er düflüklü¤ünün 4,736 TL
tutar›ndaki k›sm› iptal edilmifl ve toplam de¤er düflüflü tutar› 109,701 TL olarak finansal tablolara yans›t›lm›flt›r. ‹lgili de¤er
düflüklü¤ü karfl›l›¤› iptali, kâr / zarar tablosu'ndaki Di¤er Faaliyet Gelirleri bölümüne yans›t›lm›flt›r.

Finansal kiralama ile 

Önceki dönem Binalar edinilen menkuller Di¤er sabit k›ymetler Toplam

Maliyet
Aç›l›fl bakiyesi 220,077 134,375 176,848 531,300
‹laveler 90 5,826 13,454 19,370
Ç›k›fllar (145) (10,620) (30,484) (41,249)
De¤er düflüfl karfl›l›¤› (*) 24,230 - - 24,230
Kapan›fl bakiyesi 244,252 129,581 159,818 533,651

Birikmifl amortisman
Aç›l›fl bakiyesi (100,005) (125,911) (134,949) (360,865)
Cari dönem amortismanlar› (7,180) (4,841) (10,743) (22,764)
Ç›k›fllar 61 10,517 9,405 19,983
Kapan›fl bakiyesi (107,124) (120,235) (136,287) (363,646)

Net defter de¤eri 137,128 9,346 23,531 170,005

(*) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle, Ana Ortakl›k Banka'n›n binalar› üzerinde 2008 y›l› Aral›k ay›nda yap›lan ba¤›ms›z de¤erleme
raporlar›na istinaden, gayrimenkullerin de¤erlendirilmesi sonucunda önceki y›ldan tafl›nan de¤er düflüklü¤ünün 24,230 TL
tutar›ndaki k›sm› iptal edilmifl ve toplam de¤er düflüflü tutar› 114,438 TL olarak finansal tablolara yans›t›lm›flt›r. ‹lgili de¤er düflüklü¤ü
karfl›l›¤› iptali, kâr / zarar tablosu'ndaki Di¤er Faaliyet Gelirleri bölümüne yans›t›lm›flt›r.
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13. Maddi olmayan duran varl›klara iliflkin bilgiler (net)

Cari Dönem Önceki Dönem

Maliyet
Aç›l›fl bakiyesi 139,177 136,167
‹laveler 5,283 8,379
Ç›k›fllar (73,518) (5,369)
Kapan›fl bakiyesi 70,942 139,177

Birikmifl Amortisman
Aç›l›fl bakiyesi (103,913) (93,535)
Cari dönem amortismanlar› (5,698) (15,088)
Ç›k›fllar 56,866 4,710
Kapan›fl bakiyesi (52,745) (103,913)

Net defter de¤eri 18,197 35,264 

14. Yat›r›m amaçl› gayrimenkullere iliflkin aç›klamalar (net)
Yat›r›m amaçl› gayrimenkul bulunmamaktad›r.

15. Bulunmas› halinde ertelenmifl vergi varl›¤›na iliflkin aç›klamalar

15.1. Ertelenmifl vergi varl›¤›na iliflkin aç›klamalar
Grup taraf›ndan 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle genel kredi karfl›l›klar› ve serbest karfl›l›klar d›fl›nda kalan indirilebilir geçici farklar
üzerinden hesaplanarak kay›tlara yans›t›lan ertelenmifl vergi aktifi tutar› 49,421 TL’dir. Nakit ak›fl riskinden korunma fonlar› (etkin
k›s›m) olarak muhasebeleflen rayiç de¤er farklar› üzerinden hesaplanm›fl 15,510 TL (31 Aral›k 2007 – Yoktur.) tutar›nda ertelenmifl
vergi özkaynaklar alt›nda “Riskten korunma fonlar› (etkin k›s›m)” hesab›nda yer almaktad›r. Cari dönem ertelenmifl vergi gideri ise
10,887 TL’dir (31 Aral›k 2007 – 8,542 TL ertelenmifl vergi geliri). 

Cari dönem ve önceki dönem ertelenmifl vergi aktifi hareketleri afla¤›daki gibi gerçekleflmifltir.

Cari dönem Önceki dönem

Birikmifl Ertelenmifl Birikmifl Ertelenmifl

geçici vergi geçici vergi

Ertelenmifl vergiye baz teflkil eden zamanlama farkl›l›klar› farklar varl›¤›/(borcu) farklar varl›¤›/(borcu)

Çal›flan haklar karfl›l›¤› 23,182 4,637 15,375 3,075
Maddi duran varl›klara iliflkin VUK uygulama farkl›l›klar› 49,150 9,830 50,699 10,140
Vergi indirimi istisnalar› (17,520) (3,504) 51,330 10,266
Finansal varl›k ve yükümlülükler de¤erleme farkl›l›klar› 5,040 1,008 1,301 260
Gayrimenkul de¤er düflüfl karfl›l›¤› 109,701 21,940 114,438 22,888
Riskten korunma amaçl› finansal varl›klar de¤erleme farklar› 77,551 15,510 - -

Toplam ertelenmifl vergi varl›¤› 49,421 46,629

16. Sat›fl amaçl› elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliflkin duran varl›klar hakk›nda aç›klamalar (net)

16.1. Sat›fl amaçl› elde tutulan duran varl›klar hakk›nda aç›klamalar 

Cari dönem Önceki dönem

Dönem bafl› de¤eri (net) 9,492 -
Girifller 2,160 9,492
Elden ç›kar›lanlar (-) (530) -
De¤er düflüklü¤ü (-) - -

Dönem sonu de¤eri (net) 11,122 9,492

16.2. Durdurulan faaliyetlere iliflkin duran varl›klar hakk›nda aç›klamalar 
Durdurulan faaliyetlere iliflkin duran varl›klar bulunmamaktad›r.
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17. Bilançonun di¤er aktifler kalemi, naz›m hesaplarda yer alan taahhütler hariç bilanço toplam›n›n %10’unu afl›yor
ise bunlar›n en az %20’sini oluflturan alt hesaplar›n isim ve tutarlar›
Bilançonun di¤er aktifler kalemi naz›m hesapta yer alan taahhütler hariç bilanço toplam›n›n %10’unu aflmamaktad›r. 

II. Konsolide bilançonun pasif hesaplar›na iliflkin aç›klama ve dipnotlar

1. Mevduata iliflkin bilgiler

1.1 Mevduat›n vade yap›s› 

7 gün 1 y›l ve Birikimli

Cari dönem Vadesiz ihbarl› 1 aya kadar 1-3 ay 3-6 ay 6 ay-1 y›l üstü mevduat Toplam

Tasarruf mevduat› 191,039 - 392,269 4,490,945 72,797 11,811 572 - 5,159,433
Döviz tevdiat hesab› 383,546 - 960,404 1,539,539 107,979 150,252 1,168 - 3,142,888

Yurt içinde yer. k. 372,276 - 938,105 1,489,057 98,169 124,472 1,168 - 3,023,247
Yurt d›fl›nda yer.k 11,270 - 22,299 50,482 9,810 25,780 - - 119,641

Resmi kur. mevduat› 177,640 - 11,660 1,101 7 11 - - 190,419
Tic. kur. mevduat› 240,267 - 551,754 601,353 6,076 153 - - 1,399,603
Di¤. kur. mevduat› 8,894 - 5,173 17,836 283 131 - - 32,317
K›ymetli maden dh - - - - - - - - -
Bankalar mevduat› 5,588 - 34,152 3,079 - 8,937 - - 51,756

T.C.Merkez B. - - - - - - - - -
Yurt içi bankalar 322 - 34,152 3,079 - 8,937 - - 46,490
Yurt d›fl› bankalar 5,266 - - - - - - - 5,266
Kat›l›m bankalar› - - - - - - - - -
Di¤er - - - - - - - - -

Toplam 1,006,974 - 1,955,412 6,653,853 187,142 171,295 1,740 - 9,976,416

7 gün 1 y›l ve Birikimli

Önceki dönem Vadesiz ihbarl› 1 aya kadar 1-3 ay 3-6 ay 6 ay-1 y›l üstü mevduat Toplam

Tasarruf mevduat› 206,928 - 648,832 3,596,490 76,789 13,021 632 - 4,542,692
Döviz tevdiat hesab› 483,376 - 587,513 1,516,139 262,137 167,386 1,928 - 3,018,479

Yurt içinde yer. k. 467,788 - 577,361 1,438,678 253,792 142,318 1,896 - 2,881,833
Yurt d›fl›nda yer.k 15,588 - 10,152 77,461 8,345 25,068 32 - 136,646

Resmi kur. mevduat› 88,124 - 4,372 2,039 67 11 - - 94,613
Tic. kur. mevduat› 346,432 - 477,398 177,930 12,735 411 - - 1,014,906
Di¤. kur. mevduat› 10,111 - 8,483 15,774 364 126 - - 34,858
K›ymetli maden dh - - - - - - - - -
Bankalar mevduat› 7,425 - 183,033 533 - 2,147 2,210 - 195,348

T.C.Merkez B. - - - - - - - - -
Yurt içi bankalar 6,685 - 183,033 533 - 2,147 2,203 - 194,601
Yurt d›fl› bankalar 700 - - - - - 7 - 707
Kat›l›m bankalar› 40 - - - - - - - 40
Di¤er - - - - - - - - -

Toplam 1,142,396 - 1,909,631 5,308,905 352,092 183,102 4,770 - 8,900,896
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1.2. Mevduat sigortas› kapsam›nda bulunan ve mevduat sigortas› limitini aflan tasarruf mevduat›na iliflkin bilgiler

Tasarruf mevduat› (*) Sigorta kapsam›nda bulunan Sigorta limitini aflan

Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem

Tasarruf mevduat› 3,079,713 2,787,207 2,067,978 1,747,547
Tasarruf mevduat› niteli¤ini haiz DTH 626,422 759,464 958,240 879,636
Tasarruf mevduat› niteli¤ini haiz di¤er hesaplar - - - -
Yurt d›fl› flubelerde bulunan yabanc› mercilerin sigortas›na 
tabi hesaplar 9,131 9,274 - -
K›y› bnk. blg. flubelerde bulunan yabanc› mercilerin 
sigortas›na tabi hesaplar - - - -

(*) TMSF mevzuat› do¤rultusunda tasarruf mevduat› niteli¤ini haiz DTH hesaplar› Merkez Bankas› kurlar› ile TL’ye çevrilmifltir.

1.3. Merkezi yurt d›fl›nda bulunan Ana Ortakl›k Banka’n›n Türkiye’deki flubesinde bulunan tasarruf
mevduat›n›n/gerçek kiflilerin ticari ifllemlere konu olmayan özel cari hesaplar›n›n merkezin bulundu¤u ülkede sigorta
kapsam›nda bulunup bulunmad›¤›
Ana Ortakl›k Banka’n›n merkezi Türkiye’de olup, tasarruf mevduat› sigortas› kapsam›ndad›r.

1.4. Mevduat sigortas› kapsam›nda bulunmayan gerçek kiflilerin mevduat› (*)

Cari dönem Önceki dönem

Yurt d›fl› flubelerde bulunan mevduat ve di¤er hesaplar 11,934 26,312
Hâkim ortaklar ile bunlar›n ana, baba, efl ve velayet alt›ndaki 
çocuklar›na ait mevduat ile di¤er hesaplar - -
Yönetim veya müdürler kurulu baflkan ve üyeler, genel müdür ve yard›mc›lar› 
ile bunlar›n ana, baba, efl ve velayet alt›ndaki çocuklar›na 
ait mevduat ile di¤er hesaplar 6,237 4,584
26/9/2004 tarihli ve 5237 say›l› TCK’n›n 282 nci maddesindeki suçtan 
kaynaklanan mal varl›¤› de¤erleri kapsam›na giren mevduat ile di¤er hesaplar - -
Türkiye’de münhas›ran k›y› bankac›l›¤› faaliyeti göstermek üzere 
kurulan mevduat bankalar›nda bulunan mevduat - -

(*) TMSF mevzuat› do¤rultusunda tasarruf mevduat› niteli¤ini haiz DTH hesaplar› Merkez Bankas› kurlar› ile TL’ye çevrilmifltir.

2. Al›m sat›m amaçl› türev finansal borçlara iliflkin bilgiler

2.1. Al›m sat›m amaçl› türev finansal borçlara iliflkin negatif farklar tablosu

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP
Vadeli ifllemler - 5,818 - 2,828
Swap ifllemleri 98,793 65,811 118,109 185,931
Futures ifllemleri - - - -
Opsiyonlar - 7,415 - 230
Di¤er - - - -

Toplam 98,793 79,044 118,109 188,989

3. Bankalar ve di¤er mali kurulufllar

3.1. Bankalar ve di¤er mali kurulufllara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

T.C. Merkez Bankas› kredileri - - - -
Yurt içi banka ve kurulufllardan 93,836 104,864 92,741 103,265
Yurt d›fl› banka, kurulufl ve fonlardan 109,872 2,956,867 115 759,441

Toplam 203,708 3,061,731 92,856 862,706
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3.2. Al›nan kredilerin vade ayr›m›na göre gösterilmesi

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

K›sa vadeli 203,708 1,204,382 92,856 131,458
Orta ve uzun vadeli - 1,857,349 - 731,248

Toplam 203,708 3,061,731 92,856 862,706

3.3. Ana Ortakl›k Banka’n›n yükümlülüklerinin yo¤unlaflt›¤› fon sa¤layan sektör grubu
Ana Ortakl›k Banka’n›n yükümlülükleri esas olarak, ana orta¤› olan ING Grubu’nda yo¤unlaflmaktad›r.

4. Bilançonun di¤er yabanc› kaynaklar kalemi, bilanço d›fl› taahhütler hariç bilanço toplam›n›n %10’unu afl›yorsa,
bunlar›n en az %20’sini oluflturan alt hesaplar›n isim ve tutarlar›
Di¤er yabanc› kaynaklar kalemi, bilanço toplam›n›n %10’unu aflmamaktad›r.

5.  Kiralama ifllemlerinden borçlara iliflkin bilgiler (net)

Finansal kiralama borçlar› Cari dönem Önceki dönem

Brüt Net Brüt Net

1 y›ldan az 191 157 92 65
1-4 y›l aras› 545 75 3,991 3,397
4 y›ldan fazla - - - -

Net 736 232 4,083 3,462

6. Riskten korunma amaçl› türev finansal borçlara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma amaçl› - - - -
Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› 600,287 - - -
Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› - - - -

Toplam 600,287 - - -

7. Karfl›l›klara iliflkin aç›klamalar

7.1. Genel karfl›l›klara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Genel karfl›l›klar 90,585 58,923
I. Grup kredi ve alacaklar için ayr›lanlar 70,377 49,248
II. Grup kredi ve alacaklar için ayr›lanlar 7,976 229
Gayrinakdi krediler için ayr›lanlar 5,113 3,703
Di¤er 7,119 5,743

7.2. Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacaklar› anapara kur azal›fl karfl›l›klar›na iliflkin aç›klama
1,404 TL (31 Aral›k 2007 - 37,395 TL) tutar›ndaki dövize endeksli kredilerin kur fark› karfl›l›k tutar›, mali tablolarda aktif kalemler
alt›nda yer alan krediler sat›r›nda netlefltirilmifltir.

7.3. Tazmin edilmemifl ve nakde dönüflmemifl gayrinakdi krediler özel karfl›l›klar›na iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Tazmin edilmemifl ve nakde dönüflmemifl gayrinakdi krediler karfl›l›klar› 8,512 2,705
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7.4. Di¤er karfl›l›klara iliflkin bilgiler

7.4.1. Muhtemel riskler için ayr›lan serbest karfl›l›klara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Muhtemel riskler için ayr›lan serbest karfl›l›klar   7,773 -

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle muhtemel riskler için ayr›lan serbest karfl›l›klar devam eden davalar için ayr›lan serbest karfl›l›klar›
içermektedir.

7.4.2. Di¤er karfl›l›klara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Kredi kart› likit puan promosyon karfl›l›¤› 4,047 3,268
Di¤er karfl›l›klar (*) 23,981 3,277

Toplam 28,028 6,545

(*) Di¤er karfl›l›klar 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 21,337 TL tutar›ndaki vergi riski karfl›l›¤›n› içermektedir.

7.5. Çal›flan haklar› karfl›l›¤›na iliflkin bilgiler
23,289 TL (31 Aral›k 2007 - 15,487 TL) tutar›ndaki çal›flan haklar›na iliflkin karfl›l›k tutar›n›n 13,434 TL’si (31 Aral›k 2007 – 10,282
TL) izin ücreti ile ilgili olup, izin ücreti yükümlülü¤ünün tamam›na karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

Çal›flan haklar›na iliflkin karfl›l›k tutar›n›n 9,855 TL’si (31 Aral›k 2007 – 5,205 TL) k›dem tazminat› karfl›l›¤›n› ifade etmektedir. Ana
Ortakl›k Banka, Türkiye’de mevcut ifl kanunu gere¤ince, emeklilik nedeniyle iflten ayr›lan veya istifa ve kötü davran›fl d›fl›ndaki
nedenlerle ifline son verilen personele hak etti¤i miktarda k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür. Bu tazminatlar, iflten ayr›lma veya
ç›kar›lma tarihindeki ücret esas al›narak çal›fl›lan her y›l için 30 günlük brüt ücret tutar› kadard›r. 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007
tarihleri itibariyle k›dem tazminat› ödemelerinin tavan› s›ras›yla, 2,173.19 TL ve 2,030.19 TL’dir (tam TL). 

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihli mali tablolarda Ana Ortakl›k Banka, k›dem tazminat›n› personelin iflten ayr›lmas› veya ifline
son verilmesi ile ilgili kendi deneyimlerinden do¤an faktörlere dayanarak ve öngörülen y›ll›k enflasyon ve faiz oran› kullan›larak
iskonto etmek suretiyle hesaplamaktad›r. Kullan›lan enflasyon oran›, faiz oran› ve personelin ayr›lma olas›l›¤› afla¤›daki gibidir; 

Cari dönem Önceki dönem

Enflasyon oran› %5.4 %5.0
Faiz oran› %12.0 %11.0
Ayr›lma olas›l›¤› %27.4 %26.8

K›dem tazminat› karfl›l›¤›na iliflkin hareketlere afla¤›daki tabloda yer verilmifltir.

Cari dönem Önceki dönem

Dönem bafl› bakiyesi 5,205 4,519
Faiz Gideri 618 489
Aktüeryal (kazanç)/ kay›p (292) -
Dönem gideri 4,695 355
‹ptaller (371) (158)

Dönem sonu bakiyesi 9,855 5,205
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8. Vergi borcuna iliflkin aç›klamalar 

8.1. Cari vergi borcuna iliflkin aç›klamalar 

8.1.1. Vergi karfl›l›¤›na iliflkin aç›klamalar

Cari dönem (*) Önceki dönem

Kurumlar vergisi karfl›l›¤› 34,475 46,367
Gelir vergisi karfl›l›¤› 134 236
Peflin ödenen vergiler (40,689) (30,663)

Toplam (6,080) 15,940

(*) Ana Ortakl›k Banka’n›n cari dönemde 6,313 TL tutar›nda cari vergi varl›¤› bulunmakta olup, söz konusu tutar mali tablolarda aktif
kalemler alt›nda cari vergi varl›¤› sat›r›nda yer almaktad›r. Konsolide bazda netlefltirme yap›lmamas› sebebi ile 233 TL tutar›ndaki
cari vergi borcu ise mali tablolarda pasif kalemler alt›nda cari vergi borcu sat›r›nda yer almaktad›r.

8.1.2. Ödenecek vergilere iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Ödenecek kurumlar vergisi 233 15,940
Menkul sermaye irad› vergisi 25,396 15,128
Gayrimenkul sermaye irad› vergisi 493 379
BSMV 12,494 7,442
Kambiyo muameleleri vergisi 1 512
Ödenecek katma de¤er vergisi 155 132
Di¤er 5,646 4,339

Toplam 44,418 43,872

8.1.3. Primlere iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Sosyal sigorta primleri - personel 2,254 1,775
Sosyal sigorta primleri - iflveren 3,240 2,546
Banka sosyal yard›m sand›¤› primleri - personel - -
Banka sosyal yard›m sand›¤› primleri - iflveren - -
Emekli sand›¤› aidat› ve karfl›l›klar› - personel 8 8
Emekli sand›¤› aidat› ve karfl›l›klar› - iflveren 8 10
‹flsizlik sigortas› - personel 158 124
‹flsizlik sigortas› - iflveren 319 250
Di¤er - -

Toplam 5,987 4,713

8.2. Bulunmas› halinde ertelenmifl vergi borcuna iliflkin aç›klamalar
Ertelenmifl vergi borcu bulunmamaktad›r.

9. Sat›fl amaçl› elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliflkin duran varl›k borçlar› hakk›nda bilgiler
Sat›fl amaçl› elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliflkin duran varl›k borçlar› bulunmamaktad›r.

10. Sermaye benzeri kredilere iliflkin bilgiler
Sermaye benzeri kredi bulunmamaktad›r.
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11. Özkaynaklara iliflkin bilgiler

11.1. Ödenmifl sermayenin gösterimi

Cari dönem Önceki dönem

Hisse senedi karfl›l›¤› (*) 1,324,098 1,074,098
‹mtiyazl› hisse senedi karfl›l›¤› - -

(*) Nominal sermayeyi ifade etmektedir.

11.2. Ödenmifl sermaye tutar›, bankada kay›tl› sermaye sisteminin uygulan›p uygulanmad›¤› hususunun aç›klanmas›
ve bu sistem uygulan›yor ise kay›tl› sermaye tavan›
Ödenmifl sermaye tutar› 1,324,098 TL olup, kay›tl› sermaye sistemi uygulanmamaktad›r.

11.3. Cari dönem içinde yap›lan sermaye art›r›mlar› ve kaynaklar› ile artt›r›lan sermaye pay›na iliflkin di¤er bilgiler

Art›r›m  Art›r›m Art›r›ma konu Art›r›ma konu edilen

tarihi tutar› Nakit edilen kâr yedekleri sermaye yedekleri

17 Nisan 2008 250,000 250,000 - -

11.4. Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen k›sma iliflkin bilgiler 
Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen tutar bulunmamaktad›r.

11.5. Son mali y›l›n ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel
amac› ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar 
Son mali y›l›n ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri bulunmamaktad›r.

11.6. Grup’un gelirleri, kârl›l›¤› ve likiditesine iliflkin geçmifl dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler
dikkate al›narak yap›lacak öngörülerin, Grup’un özkaynaklar› üzerindeki tahmini etkileri
Grup’un konsolide bilançosu faiz, kur ve kredi risklerinden minimum düzeyde etkilenecek bir ihtiyatl›l›kla yönetilmektedir. Grup’un
faaliyetlerinin ihtiyatl› bir yaklafl›mla ve artan oranda kârl›l›kla sürdürülmesi hedeflenmekte olup, dönem kârlar› yasal yedeklere ve
ola¤anüstü yedeklere aktar›lmak sureti ile Grup bünyesinde özkaynaklar içerisinde muhafaza edilmektedir. Grup, özkaynaklar›n›n
büyük bir ço¤unlu¤unu faiz getirili aktiflerde de¤erlendirmeye ve bankac›l›k faaliyetleri d›fl›nda kalan maddi duran varl›klar, finansal
olmayan ifltirakler gibi sabit yat›r›mlar›n› s›n›rl› tutmaya özen göstermektedir. 

11.7. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyazlara iliflkin özet bilgiler
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyazlar bulunmamaktad›r.

11.8. Menkul de¤erler de¤er art›fl fonuna iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

‹fltirakler, ba¤l› ortakl›klar ve birlikte kontrol 
edilen ortakl›klardan (ifl ortakl›klar›) - - - -
De¤erleme fark› 13,007 (2,740) 2,954 (7)
Kur fark› - - - -

Toplam 13,007 (2,740) 2,954 (7)
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Menkul de¤er de¤er art›fl fonu ve riskten korunma fonlar› (etkin k›s›m) kalemlerinin dönem içindeki hareketi afla¤›daki gibidir:

Cari dönem Önceki dönem

1 Ocak itibariyle 2,947 (21,965)
Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar olarak s›n›fland›r›lan yat›r›mlar›n gelir 
tablosu ile iliflkilendirilmeyen de¤er art›fllar› /(azal›fllar›) 7,309 32,083
Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar olarak s›n›fland›r›lan yat›r›mlar›n elden ç›kar›lmas› sonucu 
özkaynaktan kâr/zarara aktar›lan net (kazanç) /kay›p 1,842 (955)
Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar olarak s›n›fland›r›lan yat›r›mlardan 
elde edilen kazançlar›n vergi etkisi (1,831) (6,216)
Nakit ak›fl riskine karfl› koruma ifllemi kazançlar› /(kay›plar›) (77,579) -
Gelir tablosuna s›n›fland›r›lan nakit ak›fl riskine karfl› 
koruma ifllemi (kazançlar›) /kay›plar› 28 -
Nakit ak›fl riskine karfl› koruma ifllemi kazançlar›n›n vergi etkisi 15,510 -
31 Aral›k itibariyle (51,774) 2,947

III. Konsolide bilanço d›fl› hesaplara iliflkin aç›klama ve dipnotlar

1. Bilanço d›fl› hesaplarda yer alan yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar

1.1. Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktar›

Cari dönem Önceki dönem

Vadeli aktif de¤erler al›m sat›m taahhütleri 197,273 225,594
Vadeli mevduat al›m sat›m taahhütleri - 3,006
Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri 535,656 485,304
Çekler için ödeme taahhütleri 524,532 486,935
Kredi kart› harcama limit taahhütleri 936,466 833,247
Kredi kartlar› ve bankac›l›k hizmetlerine iliflkin promosyon uyg. taah. 2,619 3,010
Di¤er cay›lamaz taahhütler 67,942 62,614

Toplam 2,264,488 2,099,710

1.2. Bilanço d›fl› hesaplardan kaynaklanan muhtemel zararlar›n ve taahhütlerin yap›s› ve tutar›

1.2.1. Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve di¤er akreditifler dahil gayrinakdi
krediler

Cari dönem Önceki dönem

Garanti ve kefaletler 58,849 23,666
Banka aval ve kabulleri 121,987 82,546
Akreditifler 993,683 735,981

Toplam 1,174,519 842,193

1.2.2. Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri ifllemler

Cari dönem Önceki dönem

Kesin teminat mektuplar› 2,211,818 1,628,242
Geçici teminat mektuplar› 87,792 129,649
Kefalet ve benzeri ‹fllemler 402,661 407,696

Toplam 2,702,271 2,165,587
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1.3. Gayrinakdi kredilere iliflkin aç›klamalar

1.3.1. Gayrinakdi kredilerin toplam tutar›

Cari dönem Önceki dönem

Nakit kredi teminine yönelik olarak aç›lan gayrinakdi krediler 68,073 78,551
Bir y›l veya daha az süreli as›l vadeli 4,003 14,099
Bir y›ldan daha uzun süreli as›l vadeli 64,070 64,452
Di¤er gayrinakdi krediler 3,808,717 2,929,229

Toplam 3,876,790 3,007,780

1.3.2. Gayrinakdi krediler hesab› içinde sektör baz›nda risk yo¤unlaflmas›

Cari dönem Önceki dönem

TP (%) YP (%) TP (%) YP (%)

Tar›m 9,150 0.65 6,030 0.24 14,005 1.04 7,299 0.44
Çiftçilik ve hayvanc›l›k 7,026 0.50 5,415 0.22 7,819 0.58 7,299 0.44
Ormanc›l›k 1,744 0.12 615 0.02 6,108 0.45 - -
Bal›kç›l›k 380 0.03 - - 78 0.01 - -

Sanayi 405,231 28.83 1,044,635 42.28 417,094 30.92 820,567 49.47
Madencilik ve taflocakç›l›¤› 30,207 2.15 8,055 0.33 34,122 2.52 15,128 0.92
‹malat sanayi 338,309 24.07 1,000,630 40.50 358,486 26.58 791,133 47.69
Elektrik, gaz, su 36,715 2.61 35,950 1.45 24,486 1.82 14,306 0.86

‹nflaat 312,227 22.21 797,049 32.26 369,054 27.36 427,034 25.74
Hizmetler 667,992 47.52 622,085 25.18 544,996 40.40 388,939 23.45

Toptan ve perakende ticaret 458,502 32.61 364,398 14.75 344,225 25.52 179,447 10.83
Otel ve lokanta hizmetleri 45,795 3.26 10,215 0.42 25,137 1.86 9,526 0.57
Ulaflt›rma ve haberleflme 42,183 3.00 83,029 3.36 25,364 1.88 59,044 3.56
Mali kurulufllar 79,321 5.64 126,584 5.12 73,920 5.48 116,030 6.99
Gayrimenkul ve kira. hizm. 928 0.07 122 - 3,644 0.27 10,282 0.62
Serbest meslek hizmetleri 36,979 2.63 37,564 1.52 47,970 3.56 12,787 0.77
E¤itim hizmetleri 215 0.02 26 - 1,394 0.10 12 -
Sa¤l›k ve sosyal hizmetler 4,069 0.29 147 0.01 23,342 1.73 1,811 0.11

Di¤er 11,201 0.79 1,190 0.04 3,805 0.28 14,987 0.90

Toplam 1,405,801 100.00 2,470,989 100.00 1,348,954 100.00 1,658,826 100.00

1.3.3. I ve II’nci grupta s›n›fland›r›lan gayrinakdi kredilere iliflkin bilgiler

I.Grup II.Grup

TP YP TP YP

Gayrinakdi krediler 1,384,151 2,455,211 19,381 1,324
Teminat mektuplar› 1,384,151 1,295,367 19,381 1,084
Aval ve kabul kredileri - 121,987 - -
Akreditifler - 979,008 - 240
Cirolar - - - -
Menkul k›ymet ihrac›nda sat›n alma garantilerimizden - - - -
Faktoring garantilerinden - - - -
Di¤er garanti ve kefaletler - 58,849 - -
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2. Türev ifllemlere iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem (*)

Riskten korunma amaçl› türev finansal araçlar

Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma amaçl› ifllemler (I) - -

Al›m ifllemleri - -
Sat›m ifllemleri - -
Nakit ak›fl riskinden korunma amaçl› ifllemler (II) (**) 4,076,000 -

Al›m ifllemleri 2,038,000 -
Sat›m ifllemleri 2,038,000 -
Yurt d›fl›ndaki net yat›r›m riskinden korunma amaçl› ifllemler (III) - -

Al›m ifllemleri - -
Sat›m ifllemleri - -
A. Toplam riskten korunma amaçl› türev ifllemler (I+II+III) 4,076,000 -

Al›m sat›m amaçl› türev ifllemler

Döviz ile ilgili türev ifllemler (I) 2,969,752 2,714,009

Vadeli döviz al›m ifllemleri 165,421 174,175
Vadeli döviz sat›m ifllemleri 163,604 173,427
Swap para al›m ifllemleri 1,214,940 1,056,185
Swap para sat›m ifllemleri 1,027,491 1,214,335
Para al›m opsiyonlar› 199,108 47,204
Para sat›m opsiyonlar› 199,188 47,248
Futures para al›m ifllemleri - 726
Futures para sat›m ifllemleri - 709
Faiz ile ilgili türev ifllemler (II) 1,322,668 869,162

Swap faiz al›m ifllemleri 657,935 431,318
Swap faiz sat›m ifllemleri 657,935 431,318
Faiz al›m opsiyonlar› 3,399 3,263
Faiz sat›m opsiyonlar› 3,399 3,263
Menkul de¤erler al›m opsiyonlar› - -
Menkul de¤erler sat›m opsiyonlar› - -
Futures faiz al›m ifllemleri - -
Futures faiz sat›m ifllemleri - -
Di¤er al›m-sat›m amaçl› türev ifllemler (III) 34 -

B. Toplam al›m sat›m amaçl› türev ifllemler (I+II+III) 4,292,454 3,583,171

Türev ifllemler toplam› (A+B) 8,368,454 3,583,171

(*) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle bilanço d›fl› hesaplar tablosunda vadeli döviz al›m-sat›m ifllemleri içerisine dahil edilmifl olan
220,748 TL tutar›ndaki valörlü döviz al›m/sat›m ifllemleri cari dönem mali tablolar› ile uyumlu olmas› aç›s›ndan cay›lamaz taahhütler
alt›nda yer alan vadeli aktif de¤erler al›m sat›m taahhütleri içerisine s›n›fland›r›lm›flt›r.

(**) Ana Ortakl›k Banka, yükümlülüklerinin getirdi¤i nakit ak›fl riskinden korunmak amac›yla 1 Kas›m 2008 tarihinden bafllamak
üzere nakit ak›fl riskinden korunma muhasebesini uygulamaya bafllam›flt›r. Nakit ak›fl riskinden korunma muhasebesi uygulamas›
kapsam›nda etkinlik testleri gerçeklefltirilmektedir. Yap›lan etkinlik testleri sonuçlar›na göre, etkin olmayan k›s›m olan (6,089) TL
gelir tablosunda “Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr›/Zarar›” hesab›na yans›t›lm›flt›r. 

3. Koflullu borçlar ve varl›klara iliflkin aç›klamalar
Bilanço tarihi itibariyle, Ana Ortakl›k Banka’n›n Hukuk Bölümü’nden al›nan bilgilere göre Ana Ortakl›k Banka aleyhine aç›lm›fl ve
halen devam eden toplam 319 adet dava bulunmaktad›r. Bu davalar›n toplam tutar› 23,707 TL, 483 bin ABD Dolar› ve 576 bin Euro
tutar›ndad›r. Bilanço tarihi itibariyle devam eden davalar için 7,773 TL tutar›nda serbest karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

ING BANK FAAL‹YET RAPORU 2008 174



ING Bank A.fi. ve Mali Ortakl›klar› (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

IV. Konsolide gelir tablosuna iliflkin aç›klama ve dipnotlar

1. Faiz gelirlerine iliflkin bilgiler

1.1. Kredilerden al›nan faiz gelirlerine iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Kredilerden al›nan faizler (*) 1,591,569 132,103 1,154,250 106,198
K›sa vadeli kredilerden 806,232 64,063 581,381 36,812
Orta ve uzun vadeli kredilerden 770,097 68,040 563,236 69,386
Takipteki alacaklardan al›nan faizler 15,240 - 9,633 -
Kaynak kul. destekleme fonundan al›nan primler - - - -

(*) Nakdi kredilere iliflkin ücret ve komisyon gelirlerini de içermektedir.

1.2. Bankalardan al›nan faiz gelirlerine iliflkin bilgiler 

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

T.C. Merkez Bankas›’ndan 51,266 2,500 583 2,672
Yurt içi bankalardan 3,479 1,803 2,430 5,405
Yurt d›fl› bankalardan 547 9,230 148 23,043
Yurt d›fl› merkez ve flubelerden - - 6 1,223

Toplam 55,292 13,533 3,167 32,343

1.3. Menkul de¤erlerden al›nan faiz gelirlerine iliflkin bilgiler 

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klardan 7,033 1,274 11,848 2,149
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan 
finansal varl›klardan - - - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan 402,249 1,488 379,687 3,892
Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlardan 58 4,973 39 6,824

Toplam 409,340 7,735 391,574 12,865

1.4. ‹fltirak ve ba¤l› ortakl›klardan al›nan faiz gelirlerine iliflkin bilgiler
‹fltirak ve ba¤l› ortakl›klardan al›nan faiz bulunmamaktad›r.

2. Faiz giderlerine iliflkin bilgiler

2.1. Kullan›lan kredilere verilen faizlere iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

TP YP TP YP

Bankalara (*) 23,924 74,605 15,194 66,908
T.C. Merkez Bankas›’na - - - -
Yurt içi bankalara 14,070 6,590 13,786 7,219
Yurt d›fl› bankalara 9,854 68,015 963 59,527
Yurt d›fl› merkez ve flubelere - - 445 162

Di¤er kurulufllara (*) - 6,661 - 4,979

Toplam 23,924 81,266 15,194 71,887

(*) Nakdi kredilere iliflkin ücret ve komisyon giderlerini de içermektedir.
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2.2. ‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klara verilen faiz giderlerine iliflkin bilgiler
‹fltirak ve ba¤l› ortakl›klara verilen faiz giderleri ekli konsolide finansal tablolarda elimine edilmifltir.

2.3. ‹hraç edilen menkul k›ymetlere verilen faizlere iliflkin bilgiler
‹hraç edilen menkul k›ymetlere verilen faiz bulunmamaktad›r.

2.4. Mevduata ödenen faizin vade yap›s›na göre gösterimi

Vadesiz

mevduat Vadeli mevduat

1 aya 3 aya 6 aya 1 y›la 1 y›ldan Birikimli

Hesap Ad› kadar kadar kadar kadar uzun mevduat Toplam

Türk paras›
Bankalar mevduat› - 12,305 17 - - - - 12,322
Tasarruf mevduat› 36 98,420 677,868 13,152 1,762 75 - 791,313
Resmi mevduat 5 1,338 318 1 2 - - 1,664
Ticari mevduat 87 94,139 159,290 3,542 75 - - 257,133
Di¤er mevduat - 1,779 3,903 204 18 - - 5,904
7 gün ihbarl› mevduat - - - - - - - -

Toplam 128 207,981 841,396 16,899 1,857 75 - 1,068,336

Yabanc› para
DTH 47 53,688 54,417 5,409 6,095 56 - 119,712
Bankalar mevduat› - - 42 - - - - 42
7 gün ihbarl› mevduat - - - - - - - -
K›ymetli maden 
depo hesab› - - - - - - - -

Toplam 47 53,688 54,459 5,409 6,095 56 - 119,754

Genel toplam 175 261,669 895,855 22,308 7,952 131 - 1,188,090

3. Temettü gelirlerine iliflkin aç›klamalar

Cari dönem Önceki dönem

Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klardan - -
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klardan - -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan 2,600 25
Di¤er - -

Toplam 2,600 25

4. Ticari kâra /zarara iliflkin aç›klamalar (net)

Cari dönem Önceki dönem

Kâr 4,914,840 1,739,247

Sermaye piyasas› ifllemleri kâr› 1,653,559 498,946
Türev finansal ifllemlerden 1,643,344 486,685
Di¤er 10,215 12,261

Kambiyo ifllemlerinden kâr 3,261,281 1,240,301
Zarar (-) (5,037,372) (1,841,317)

Sermaye piyasas› ifllemleri zarar› (855,534) (654,817)
Türev finansal ifllemlerden (848,144) (645,174)
Di¤er (7,390) (9,643)

Kambiyo ifllemlerinden zarar (4,181,838) (1,186,500)
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5. Di¤er faaliyet gelirlerine iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Bankac›l›k hizmet gelirleri 6,514 14,451
Geçmifl y›llarda ayr›lan karfl›l›k iptallerinden gelirler 30,943 31,078
Aktiflerin sat›fl›ndan elde edilen gelirler 1,143 1,409
Di¤er faiz d›fl› gelirler 10,429 7,489

Toplam 49,029 54,427

6. Bankalar›n kredi ve di¤er alacaklar›na iliflkin de¤er düflüfl karfl›l›klar›

Cari dönem Önceki dönem

Kredi ve di¤er alacaklara iliflkin özel karfl›l›klar 58,574 31,722
III. grup kredi ve alacaklardan 24,347 13,491
IV. grup kredi ve alacaklardan 14,639 12,187
V. grup kredi ve alacaklardan 19,588 6,044

Genel karfl›l›k giderleri 31,662 13,674
Muhtemel riskler için ayr›lan serbest karfl›l›k giderleri 7,773 -
Menkul de¤erler de¤er düflme giderleri 2,658 89

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan FV 64 16
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 2,594 73

‹fltirakler, ba¤l› ortakl›klar ve VKET men. de¤. de¤er düflüfl giderleri -
‹fltirakler - -
Ba¤l› ortakl›klar - -
Birlikte kontrol edilen ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) - -
Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar -

Di¤er (*) 36,179 5,929

Toplam 136,846 51,414

(*) 8,319 TL (31 Aral›k 2007 - 2,602 TL) tutar›nda k›dem tazminat› ve izin karfl›l›k gideri ve 21,337 TL (31 Aral›k 2007- Yoktur.)
tutar›nda vergi riskleri karfl›l›k gideri di¤er sat›r›nda yer almaktad›r.

7.  Di¤er faaliyet giderlerine iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Personel giderleri 325,242 272,790
Banka sosyal yard›m sand›¤› varl›k aç›klar› karfl›l›¤› - -
Maddi duran varl›k de¤er düflüfl giderleri - -
Maddi duran varl›k amortisman giderleri 22,046 22,738
Maddi olmayan duran varl›k de¤er düflüfl giderleri - 32

fierefiye de¤er düflüfl gideri - -
Maddi olmayan duran varl›k amortisman giderleri 5,698 15,475
Özkaynak yöntemi uygulanan ortakl›k paylar› de¤er düflüfl gideri - -
Elden ç›kar›lacak k›ymetler de¤er düflüfl giderleri - -
Elden ç›kar›lacak k›ymetler amortisman giderleri 44 74
Sat›fl amaçl› elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliflkin duran 
varl›klar de¤er düflüfl giderleri - -
Di¤er iflletme giderleri 182,680 134,062

Faaliyet kiralama giderleri 43,832 32,847
Bak›m ve onar›m giderleri 15,261 8,736
Reklam ve ilan giderleri 18,190 5,761
Di¤er giderler 105,397 86,718
Aktiflerin sat›fl›ndan do¤an zararlar 157 168
Di¤er 63,899 44,590

Toplam 599,766 489,929
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8. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kâr/zarar›na iliflkin aç›klama
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle sona eren döneme iliflkin vergi öncesi kâr 183,228 TL (31 Aral›k 2007 – 175,005 TL) olarak
gerçekleflmifltir.

9. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karfl›l›¤›na iliflkin aç›klama
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle cari kurumlar vergisi karfl›l›k gideri 35,189 TL (31 Aral›k 2007 – 46,691 TL), ertelenmifl vergi karfl›l›k
gideri ise 10,887 TL (31 Aral›k 2007 – 8,542 TL ertelenmifl vergi geliri) olarak gerçekleflmifltir. 

Cari dönem ve önceki dönem kurumlar vergisi karfl›l›¤›n›n mutabakat› afla¤›daki gibidir;

Cari dönem Önceki dönem

Vergi öncesi kâr 183,228 175,005
%20 vergi oran› ile hesaplanan vergi 36,646 35,001
Kanunen kabul edilmeyen giderler 80,437 41,916
‹ndirimler (81,886) (30,323)
KKTC flubeleri ve IEFS vergi oran› fark› (8) 97
Cari vergi karfl›l›¤› 35,189 46,691

10. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler dönem net kâr/zarar›na iliflkin aç›klama
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle sona eren döneme iliflkin sürdürülen faaliyetler dönem net kâr› 137,152 TL (31 Aral›k 2007 – 136,856
TL) olarak gerçekleflmifltir.

11. Net dönem kâr/zarar›na iliflkin aç›klama
Ola¤an bankac›l›k ifllemlerinden kaynaklanan faiz gelirleri 2,217,425 TL (31 Aral›k 2007 - 1,751,617 TL), faiz giderleri ise 1,401,309 TL
(31 Aral›k 2007 – 1,137,358 TL) olarak gerçekleflmifltir.

Finansal tablo kalemlerine iliflkin olarak yap›lan tahminlerde de¤ifliklik bulunmamaktad›r.

12. Gelir tablosunda yer alan di¤er kalemlerin gelir tablosu toplam›n›n %10’unu aflmas› halinde bu kalemlerin en az
%20’sini oluflturan alt hesaplara iliflkin aç›klamalar
172,503 TL (31 Aral›k 2007 – 152,787 TL) tutar›ndaki al›nan di¤er ücret ve komisyonlar›n 34,600 TL’si (31 Aral›k 2007 – 32,058
TL) yat›r›m fonu yönetim ücretini, 46,270 TL’si (31 Aral›k 2007 - 40,810 TL) kredi kart› ücret ve komisyonlar›n› temsil etmektedir.

33,522 TL (31 Aral›k 2007 - 28,272 TL) tutar›ndaki verilen di¤er ücret ve komisyonlar›n 23,549 TL’si (31 Aral›k 2007 - 19,114 TL)
kredi kartlar› için verilen komisyonlar› temsil etmektedir.

V. Konsolide özkaynak de¤iflim tablosuna iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Ana Ortakl›k Banka’n›n 28 Mart 2008 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda, 1,074,098 TL tutar›ndaki ödenmifl
sermayesinin, tamam› nakit olmak üzere 250,000 TL tutar›nda artt›r›lmas›na karar verilmifl olup, art›fl sonras› 1,324,098 TL’ye
ç›kan ödenmifl sermaye 17 Nisan 2008 tarihi itibari ile tescil edilerek 22 Nisan 2008 tarih ve 7047 say›l› Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ilan edilmifltir.

Bilanço tarihi itibariyle yasal yedek akçeler 40,107 TL olup, 6,960 TL’si geçmifl y›l kâr›ndan cari dönemde aktar›lan tutardan
oluflmaktad›r.

Bilanço tarihi itibariyle ola¤anüstü yedek akçeler bakiyesi 160,570 TL’dir. 

Ana Ortakl›k Banka’n›n yurt d›fl› flubesi kâr zarar kalemleri ortalama kur kullan›larak TL’ye dönüfltürülmektedir. Çevrimden do¤an
kur farklar› önceki dönemde özkaynaklar›n içerisinde ayr› bir hesap alt›nda muhasebelefltirilmekteyken, cari dönemde "Kur
de¤ifliminin etkilerine iliflkin muhasebe standard› (“TMS 21”)" çerçevesinde ilgili fark›n dönem kâr zarar›nda muhasebelefltirilmesi
sonucuna var›lm›flt›r. Buna paralel olarak önceki dönemde özkaynaklar alt›nda di¤er yedeklerde yer alan 7,964 TL tutar›ndaki
çevrimden do¤an kur farklar› yine özkaynaklar alt›nda yer alan ola¤anüstü yedekler kalemine s›n›flanm›flt›r.

ING BANK FAAL‹YET RAPORU 2008 178



ING Bank A.fi. ve Mali Ortakl›klar› (Eski unvan›yla “Oyak Bank A.fi.”)

31 Aral›k 2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar 
(Birim - Bin TL)

VI. Konsolide nakit ak›fl tablosuna iliflkin aç›klama ve dipnotlar

1. Nakit ak›fl tablosuna iliflkin aç›klamalar

1.1. Dönem bafl›ndaki nakit ve nakde efl de¤er varl›klara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Nakit 125,004 153,447
Kasa 77,813 93,053
Efektif deposu 47,191 60,394

Nakde efl de¤er varl›klar 552,788 1,444,402
T.C.M.B. 237,855 504,416
Bankalar (3 aya kadar) 314,933 939,986

Toplam 677,792 1,597,849

1.2. Dönem sonundaki nakit ve nakde efl de¤er varl›klara iliflkin bilgiler

Cari dönem Önceki dönem

Nakit 154,477 125,004
Kasa 61,134 77,813
Efektif deposu 93,343 47,191

Nakde efl de¤er varl›klar 1,283,690 552,788
T.C.M.B. 637,873 237,855
Bankalar (3 aya kadar) 645,817 314,933

Toplam 1,438,167 677,792

2. Nakit ak›m tablosunda yer alan di¤er kalemleri ve döviz kurundaki de¤iflimin nakit ve nakde efl de¤er varl›klar
üzerindeki etkisi kalemine iliflkin aç›klamalar
“Bankac›l›k faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iflim öncesi faaliyet kâr›” içinde yer alan 596,013 TL (31 Aral›k 2007 – 54.427
TL) tutar›ndaki “elde edilen di¤er kazançlar” kalemi, sermaye piyasas› ifllem kârlar› ve di¤er faaliyet gelirlerinden oluflmaktad›r.

“Bankac›l›k faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iflim öncesi faaliyet kâr›” içinde yer alan (279,315) TL (31 Aral›k 2007 – 18,547
TL) tutar›ndaki “di¤er” kalemi, di¤er faaliyet giderlerinden oluflmaktad›r.

“Bankac›l›k faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iflim” içinde yer alan (11,475) TL (31 Aral›k 2007 - (73,521) TL) tutar›ndaki “di¤er
aktiflerde net art›fl/azal›fl” kalemi, di¤er aktifler kalemindeki bafll›ca peflin ödenmifl giderler ve takas hesab›ndaki de¤iflimlerden
oluflmaktad›r.

“Bankac›l›k faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iflim” içinde yer alan (90,945) TL (31 Aral›k 2007 – 274,016 TL) tutar›ndaki
“di¤er borçlarda net art›fl/azal›fl” kalemi, di¤er yabanc› kaynaklardaki bafll›ca peflin tahsil edilen ücret ve komisyonlar ve takas
hesaplar›ndaki de¤iflimlerden oluflmaktad›r. 

Döviz kurundaki de¤iflimin nakit ve nakde efl de¤er varl›klar üzerindeki etkisi 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle yaklafl›k (944,199) TL
(31 Aral›k 2007 - (165,398) TL) olarak tespit edilmifltir. 

VII. Grup’un dahil oldu¤u risk grubuna iliflkin aç›klamalar

1. Grup’un dahil oldu¤u risk grubuna iliflkin ifllemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmam›fl kredi mevduat
ifllemleri, döneme iliflkin gelirler ve giderler 
Raporun genel bilgiler bölümünde belirtildi¤i üzere 24 Aral›k 2007 tarihinde OYAK bünyesinde bulunan Ana Ortakl›k Banka
hisselerinin tamam› ING Bank N.V’ye devredilmifltir. Bu çerçevede, Grup’un dahil oldu¤u risk grubuna iliflkin aç›klamalar önceki
döneme ait dönem bafl› ve kâr/zarar bakiyeleri için OYAK Grubu ile yap›lan ifllemleri içermektedir.
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1.1. Cari dönem 

‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve  Ana Ortakl›k

Grup’un dahil birlikte kontrol edilen Banka’n›n do¤rudan ve Risk grubuna dahil olan di¤er 

oldu¤u risk grubu ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) dolayl› ortaklar› gerçek ve tüzel kifliler

Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi

Krediler ve di¤er alacaklar 
Dönem bafl› bakiyesi - - - - 785 1,718
Dönem sonu bakiyesi - - - 45 11,296 20,988
Al›nan faiz ve komisyon gelirleri - - - - 96 14

1.2. Önceki dönem

‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve  Ana Ortakl›k

Grup’un dahil birlikte kontrol edilen Banka’n›n do¤rudan ve Risk grubuna dahil olan di¤er 

oldu¤u risk grubu ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) dolayl› ortaklar› gerçek ve tüzel kifliler

Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi

Krediler ve di¤er alacaklar 
Dönem bafl› bakiyesi - - - 15 40,675 245,393
Dönem sonu bakiyesi - - - - 785 1,718
Al›nan faiz ve komisyon gelirleri - - - - 4 1

1.3. Grup’un dahil oldu¤u risk grubuna ait mevduata iliflkin bilgiler 

‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve  Ana Ortakl›k

Grup’un dahil birlikte kontrol edilen Banka’n›n do¤rudan ve Risk grubuna dahil olan di¤er 

oldu¤u risk grubu ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) dolayl› ortaklar› gerçek ve tüzel kifliler

Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem

Mevduat
Dönem bafl› - - - 81,250 5 560,224
Dönem sonu - - 272 - 32,253 5
Mevduat faiz gideri - - - - 3,419 -

1.4. Grup’un dahil oldu¤u risk grubu ile yapt›¤› vadeli ifllemler ile opsiyon sözleflmeleri ile benzeri di¤er sözleflmelere
iliflkin bilgiler

‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve  Ana Ortakl›k

Grup’un dahil birlikte kontrol edilen Banka’n›n do¤rudan ve Risk grubuna dahil olan di¤er 

oldu¤u risk grubu ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) dolayl› ortaklar› gerçek ve tüzel kifliler

Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr 
veya zarara yans›t›lan ifllemler

Dönem bafl› - - - 7,439 479,549
Dönem sonu - - 307,788 - 30,400 -
Toplam kâr /zarar - - (3,123) - (4,713) -

Riskten korunma amaçl› ifllemler
Dönem bafl› - - - - - -
Dönem sonu - - - - - -
Toplam kâr /zarar - - - - - -

1.5. Grup’un dahil oldu¤u risk grubuna yap›lan plasmanlara iliflkin bilgiler

‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve  Ana Ortakl›k

Grup’un dahil birlikte kontrol edilen Banka’n›n do¤rudan ve Risk grubuna dahil olan di¤er 

oldu¤u risk grubu ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) dolayl› ortaklar› gerçek ve tüzel kifliler

Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem
Bankalar

Dönem bafl› - - - - - 2,088
Dönem sonu - - 111,318 - 8,281 -
Al›nan faiz gelirleri - - 2,002 - 16 10
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1.6. Grup’un dahil oldu¤u risk grubundan al›nan kredilere iliflkin bilgiler 

‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve  Ana Ortakl›k

Grup’un dahil birlikte kontrol edilen Banka’n›n do¤rudan ve Risk grubuna dahil olan di¤er 

oldu¤u risk grubu ortakl›klar (ifl ortakl›klar›) dolayl› ortaklar› gerçek ve tüzel kifliler

Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem Cari dönem Önceki dönem
Al›nan Krediler

Dönem bafl› - - 1,952 - - 40
Dönem sonu - - 2,769,258 1,952 400 -
Ödenen faiz ve komisyon giderleri - - 51,125 - 129 7

VIII. Ana Ortakl›k Banka’n›n yurt içi, yurt d›fl›, k›y› bankac›l›¤› bölgelerindeki flube veya ifltirakler ile yurt d›fl›
temsilciliklerine iliflkin aç›klamalar

Say› Çal›flan Say›s›

Yurt içi flube 360 6,328
Bulundu¤u Ülke

Yurt d›fl› temsilcilikler 1-
2-
3-

Aktif Toplam› Yasal Sermaye

Yurt d›fl› flube 5 27 1-KKTC 29,481
2-
3-

K›y› bnk. blg. flubeler 1 2 1-BAHREYN 1,231,495
2-
3-

Alt›nc› bölüm

I. Ana Ortakl›k Banka’n›n faaliyetlerine iliflkin di¤er aç›klamalar
Ana Ortakl›k Banka’n›n “Oyak Bank A.fi.” olan unvan›n›n T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ‹ç Ticaret Genel Müdürlü¤ü’nün 7 May›s
2008 tarih ve 2440 say›l› izni do¤rultusunda 7 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “ING Bank A.fi.” olarak
de¤ifltirilmesine karar verilmifl olup, unvan de¤iflikli¤i karar› 30 May›s 2008 tarihi itibari ile tescil edilerek 5 Haziran 2008 tarih ve
7077 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmifltir.

II. Bilanço sonras› hususlara iliflkin aç›klamalar
Ana Ortakl›k Banka’n›n 22 Ocak 2009 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›’nda 1,324,098 bin TL olan ödenmifl
sermayesinin, 164,540 bin TL ING Bank N.V.’den al›nan sermaye avans› arac›l›¤›yla nakit art›r›m, 112,005 bin TL geçmifl y›l kâr›n›n
sermayeye ilavesi suretiyle toplam 276,545 bin TL art›r›larak 1,600,643 bin TL’ye ç›kar›lmas› ve Ana Sözleflmesi’nin sermayeye
iliflkin 7. maddesi ile 4, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 27, 32. maddelerinin tadil edilmesi ve Geçici Madde’nin iptal edilmesine karar
verilmifl olup tescil ifllemi rapor tarihi itibariyle gerçekleflmemifltir.

Yedinci bölüm

Ba¤›ms›z denetim raporu

I. Ba¤›ms›z denetim raporuna iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ve ayn› tarihte sona eren döneme ait düzenlenen konsolide finansal tablo ve dipnotlar Güney
Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. taraf›ndan ba¤›ms›z denetime tabi tutulmufl olup, 26 fiubat 2009
tarihli ba¤›ms›z denetim raporu, konsolide finansal tablolar›n önünde sunulmufltur. 

II. Ba¤›ms›z denetçi taraf›ndan haz›rlanan aç›klama ve dipnotlar
Grup’un faaliyetleriyle ilgili olan, ancak yukar›da belirtilmeyen önemli bir husus ve gerekli görülen aç›klama ve dipnotlar
bulunmamaktad›r. 
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Güncel
‹letiflim
Bilgileri
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GENEL MÜDÜRLÜK

Eski Büyükdere Caddesi

Ayaza¤a Köy Yolu No:6

Maslak 34398 ‹stanbul

Tel: (212) 335 10 00

Güncel ‹letiflim Bilgileri

fiUBELER

SIRA fiUBE ADI TELEFON 

1 4. Levent (212) 325 35 55 (6 Hat) 

2 Ac›badem (216) 545 27 55 - 545 27 57

3 Adana (322) 363 20 17 - 363 20 18

4 Adapazar› (264) 279 89 10 - 279 89 11

5 Ad›yaman (416) 214 64 14

6 Afyonkarahisar (272) 214 03 52 - 214 03 76 

7 A¤r› (472) 216 23 44 - 216 53 10 

8 Akçaabat (462) 228 83 60

9 Akdeniz Sanayi Sitesi (242) 221 44 14

10 Akhisar (236) 413 59 55 - 413 54 81 

11 Aksaray (382) 213 22 75 - 213 52 83

12 Aksaray ‹stanbul (212) 633 49 94 (5 Hat) - 633 50 03

13 Alanya (242) 513 21 81 - 513 90 91

14 Alia¤a (232) 616 35 77 - 616 19 47

15 Alsancak (232) 421 68 05 - 421 04 46

16 Altunizade (216) 474 11 87 - 474 11 88

17 Amasya (358) 218 22 66 - 218 38 21

18 Anadolu Hisar› (216) 668 07 27

19 Ankara (312) 466 17 31 - 466 50 61

20 Ankara Maltepe (312) 231 52 82 - 231 77 52

Al›flverifl Merkezi

21 Ankara 1. Organize Sanayi (312) 267 45 61 - 267 45 62

22 Ankara Optimum (312) 281 30 66 - 281 30 67

23 Antakya (326) 225 32 04 (5 Hat) 

24 Antalya (242) 243 20 60 - 243 51 04

25 Antalya Akdeniz (242) 244 45 20 - 244 45 21

26 Armada (312) 219 10 64 - 219 10 65

27 Aspendos Bulvar› (242) 312 05 50 - 322 96 34

28 Ataflehir (216) 456 77 50

29 Atatürk Caddesi (216) 302 95 07

30 Atatürk Org. Sanayi/‹zmir (232) 328 07 00 - 328 07 01

31 Avc›lar (212) 590 41 33 - 590 39 29

32 Ayd›n (256)225 16 15 - 212 92 85

33 Ayval›k (266) 312 17 54 - 321 19 21

34 Bafra (362) 532 32 95

35 Ba¤c›lar (212) 634 50 01 - 634 50 02

36 Bahçekap› (212) 528 80 40 - 528 80 41

37 Bahçelievler (312) 212 08 45 - 212 49 35

38 Bahçelievler Metroport (212) 442 23 15 - 442 23 02

39 Bahçeflehir (212) 669 89 23

40 Bakanl›klar (312) 419 28 15 (8 Hat)

41 Bak›rköy (212) 570 26 26 - 570 78 09

42 Balçova (232) 279 37 50

43 Balçova Agora (232) 278 29 97 - 278 27 53

Al›flverifl Merkezi

44 Bal›kesir (266) 245 96 11 - 245 96 12

45 Band›rma (266) 718 79 51 - 718 79 53

46 Barkal (322) 429 10 99

47 Bart›n (378) 227 01 11 - 228 60 78

48 Batman (488) 212 47 01 - 212 32 52

49 Bayrampafla (212) 674 78 50 

50 Bayramyeri (258) 265 64 99

51 Bebek (212) 287 73 77 - 287 73 78

52 Bergama (232) 632 94 40 - 632 94 41

53 Beflevler Sanayi (224) 441 87 23

54 Befliktafl (212) 259 85 40 - 259 88 03

55 Beflyüzevler (212) 477 44 50

56 Beykoz (216) 424 22 88

57 Beylikdüzü (212) 879 03 55

58 Beyo¤lu (212) 249 66 59 - 249 67 54

59 Bilecik (228) 212 96 00 - 212 95 76

60 Binevler (342) 339 63 63

61 Bodrum (252) 317 04 33 - 317 04 34 

62 Bodrum Çarfl› (252) 313 66 66

63 Bolu (374) 215 39 86 - 217 73 79

64 Bornova (232) 342 19 69 - 342 19 70

65 Bostanc› (216) 445 84 10

66 Bostanl› (232) 362 40 05 - 330 17 86

67 Bozüyük (228) 314 90 00

68 Burdur (248) 232 20 20 - 233 93 94

69 Bursa (224) 251 72 26 - 251 73 38

70 Büyükçekmece (212) 881 68 55 (4 Hat) - 883 16 50

71 Caddebostan (216) 385 47 98 - 368 72 35

72 Cebeci (312) 319 32 77 - 362 89 96

73 Cizre (486) 617 14 06 - 617 14 07

74 Cumhuriyet Bulvar› (232) 464 42 60 

75 Ça¤layan (212) 219 44 13 - 219 44 14 

76 Çall› (242) 334 30 03

77 Çamdibi (232) 462 30 81- 462 02 30

78 Çanakkale (286) 213 90 51 - 213 90 52

79 Çankaya (312) 441 84 26 - 441 84 27

80 Çank›r› (376) 212 44 00 - 212 03 23

81 Çekirge (224) 234 39 51

82 Çemberlitafl (212) 458 42 00 - 458 42 01

83 Çerkezköy (282) 726 73 07 - 726 73 08

84 Çeflme (232) 712 66 29 - 712 68 74

85 Çetin Emeç (312) 285 54 74 - 285 23 57

86 Çiftehavuzlar (216) 369 16 23 - 411 45 36

87 Çiftlik (362) 230 00 98

88 Çorlu (282) 651 78 19 - 652 30 32

89 Çorum (364) 225 36 25 - 225 36 26

90 Delikliç›nar (258) 241 57 79

91 Demirciler Sitesi (212) 416 84 62

92 Demirtafl Organize Sanayi (224) 211 28 19

93 Denizli (258) 242 50 65 - 242 50 66

94 DES Sanayi Sitesi (216) 420 81 44

95 Diclekent (412) 251 59 59

96 Dikmen (312) 483 31 72 - 483 31 26

97 Diyarbak›r (412) 224 87 66 - 224 86 91

98 Dudullu (216) 526 58 12

99 Düzce (380) 512 18 34 - 523 16 00  

100 E-5 Pendik (216) 379 95 79 - 379 94 78

101 Edirne (284) 213 87 34 - 212 32 37

102 Edirne Kipa (284) 236 49 80 - 236 49 81

103 Elaz›¤ (424) 238 70 50 - 236 05 90 

104 Eryaman (312) 282 52 32 - 282 54 16

105 Erzincan (446) 223 70 36 - 223 70 38

106 Erzurum (442) 233 57 58 - 235 70 63
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107 Eskiflehir (222) 231 29 47 - 231 42 89

108 Etiler (212) 257 12 60 - 257 85 24

109 Fatih (212)  631 47 94 - 631 49 00

110 Fethiye (252) 612 34 80

111 Florya (212) 662 13 64 (4 Hat)

112 Gatem (342) 238 44 02 - 238 44 03

113 Gaziantep (342) 215 43 50 (6 Hat)

114 Gaziemir (232) 251 16 47 - 251 02 11 

115 Gaziosmanpafla (212) 417 61 20 - 417 61 21

116 Gazipafla (322) 458 97 10 - 458 97 15

117 Gebze (262) 646 49 98 - 646 68 21

118 Gelibolu (286) 566 70 70 - 566 08 03

119 Gemlik (224) 513 96 00

120 G›da Çarfl›s› (232) 433 32 85 - 433 29 49

121 Gimat (312) 397 26 80

122 Giresun (454) 216 24 50 - 212 94 64

123 Girne Bulvar› (232) 369 77 00 - 369 96 72

124 Göktürk (212) 322 27 10 - 322 27 11

125 Gölcük (262) 414 83 50 - 414 83 51

126 Göztepe (232) 285 58 87 - 247 79 64

127 Göztepe/‹stanbul (216) 363 49 39 - 363 50 54

128 Güneflli (212) 489 08 64 - 489 08 65

129 Had›mköy (212)  886 76 35 - 886 76 36 

130 Harbiye (212) 234 55 93 - 234 41 87

131 Hasanpafla (216) 337 86 52

132 Hatay/‹zmir (232) 243 55 55

133 Hayrabolu (282) 315 69 20 - 315 69 21

134 Haznedar (212) 504 55 15 - 504 58 68

135 Heykel (224) 224 03 53 - 224 89 93

136 Isparta (246) 232 50 16- 232 50 17

137 ‹kitelli (212) 671 40 01 - 671 40 02

138 ‹mes (216) 365 78 60 - 365 78 61

139 ‹msan Sanayi Sitesi (212) 693 77 33

140 ‹negöl (224) 712 09 80

141 ‹skele (216) 347 32 00 - 330 72 13

142 ‹skenderun (326) 613 07 04 - 613 07 05

143 ‹stanbul Atatürk (212) 465 03 19 - 465 03 23

Havaliman› Serbest Bölge

144 ‹stanbul Optimum (216) 664 11 65 - 664 11 66

Al›flverifl Merkezi 

145 ‹stanbul Cevahir (212) 380 23 60

146 ‹stoç (212) 659 72 50

147 ‹vedik Organize Sanayi (312) 394 48 38

148 ‹zmir (232) 446 04 04

149 ‹zmir 1. Sanayi Sitesi fiubesi (232) 457 14 41

150 ‹zmit (262) 331 94 50 - 323 06 12

151 ‹zmit Hürriyet Caddesi (262) 323 52 20

152 Kad›köy (216) 348 16 29 - 348 16 30

153 Kahramanmarafl (344) 225 71 82 - 225 71 83

154 Karaba¤lar (232) 237 28 28 - 237 14 81

155 Karabük (370) 424 25 72 - 424 16 28

156 Karadeniz Ere¤li (372) 323 92 97 - 322 50 36

157 Karaköy (212) 252 40 00 - 251 21 61

158 Karaman (338) 212 59 46 - 214 94 55

159 Karatay Sanayi (332) 237 90 50 

160 Kars (474) 223 27 81 - 212 74 71

161 Karfl›yaka (232) 368 11 70 - 368 63 83

162 Kartal (216) 374 38 18 - 389 81 62

163 Kastamonu (366) 214 40 83 - 214 59 66

164 Kavac›k (216) 425 97 21 - 425 97 22

165 Kayseri (352) 222 39 63

166 Kayseri Sivas Caddesi (352) 223 50 12

167 Kazasker (216) 410 60 40 - 362 77 18

168 Kaz›m Karabekir (312) 342 23 00 - 384 22 86

169 Keçiören (312) 360 39 38 

170 Kemalpafla (232) 878 40 60 

171 Kenan Evren Sanayi Sitesi (0236) 233 52 72 - 233 52 75

172 Keflan (284) 712 41 42 - 712 41 51

173 K›r›kkale (318) 224 51 26 - 224 51 28

174 K›rklareli (288) 212 74 55 - 212 74 56

175 K›rflehir (386) 214 05 15 - 214 05 75

176 K›z›lay (312) 430 19 10

177 K›z›ltoprak (216) 449 07 27 - 449 07 59

178 Kocaeli (262) 323 29 50 - 323 29 38

179 Kocamustafapafla (212) 529 82 39 - 529 82 31 

180 Konya (332) 237 22 47 - 237 22 48

181 Konya Büsan Sanayi (332) 342 60 83 

182 Konya Ere¤li (332) 710 33 99

183 Konyaalt› (242) 229 58 89 

184 Kofluyolu (216) 326 19 68

185 Kozyata¤› (216) 411 94 90

186 Köro¤lu (312) 447 33 00 - 447 33 02

187 Kumluca (242) 889 09 30

188 Kurtköy (216) 595 02 99

189 Kurtulufl (212) 230 39 20 - 230 32 53

190 Kufladas› (256) 612 44 34 - 612 44 76

191 Küçükbakkalköy (216) 577 48 91

192 Küçükesat (312) 446 67 10 - 447 53 79

193 Küçüksaat (322) 363 06 06 - 363 64 05

194 Küçükyal› (216) 417 44 15

195 Kütahya (274) 224 97 06 - 224 97 07 

196 Lara (242) 316 25 45 - 316 67 35

197 Levent (212) 270 05 65 - 280 29 51

198 Levent Plazalar (212) 325 59 79 (5 Hat) 

199 Libadiye (216) 340 33 55

200 Lüleburgaz (288) 417 45 48 - 417 41 28

201 Malatya (422) 326 42 06 - 326 45 08

202 Malkara (282) 427 91 02 - 427 91 03

203 Maltepe (216) 383 47 13 - 370 84 52

204 Manavgat (242) 746 75 17 - 742 04 67

205 Manisa (236) 231 57 81 - 231 36 54

206 Mardin (482) 213 38 20 - 213 38 21

207 Marmaris (252) 412 50 28 - 413 98 66

208 Mecidiyeköy (212) 213 24 35 - 213 24 36

209 Mega Center (212) 640 86 11 

210 Mercan (212) 513 30 02 - 513 30 09

211 Merkez (212) 286 64 30 - 286 64 31

212 Mersin (324)  237 10 50 - 237 10 51

213 Merter (212) 506 45 46 - 506 45 83

214 Metropol (324) 336 11 00 - 336 10 72

215 Mevlana (332) 350 38 50 - 350 46 95 

216 Mezitli (324) 359 89 34 - 359 89 35

217 Milas (252) 513 73 01 - 513 73 02

218 Mimaroba (212) 864 09 59

219 Moda (216) 330 46 51 - 330 46 52

220 Mu¤la (252) 214 48 13 - 214 26 67

221 Narl›dere (232) 239 66 12

222 Nato Yolu (216) 308 20 08
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223 Nazilli (256) 315 86 82 - 313 20 00

224 Necatibey (312) 229 73 29 - 231 12 05

225 Nevflehir (384) 213 14 68 - 212 80 67

226 Ni¤de (388) 232 34 76 - 232 34 77

227 Nilüfer (224) 249 73 73 - 249 72 38

228 Niflantafl› (212) 296 10 23 - 296 10 27

229 Ordu (452) 223 16 92 - 223 16 93

230 Osmaniye (328) 812 44 77

231 Ostim (312) 385 39 14 - 385 39 15

232 Ödemifl (232) 544 48 46 - 544 47 28

233 Özel Hizmetler (212) 335 14 75

234 Pendik (216) 491 87 04

235 Perpa (212) 222 53 60

236 P›narbafl› (232) 478 34 04

237 Polatl› (312) 623 49 54 - 621 24 53

238 Pozcu (324) 326 78 00

239 Rize (464) 213 00 23 - 214 12 69

240 Salihli (236) 714 14 14 - 713 03 22

241 Samsun (362) 432 59 77 - 431 51 96

242 Sancak (312) 417 60 70 - 417 60 71

243 Sar›yer (212) 271 68 88

244 Sefaköy (212) 426 49 39

245 Selamiçeflme (216) 467 49 37 (7 Hat) - 467 17 56

246 Siirt (484) 224 11 71 - 224 11 23

247 Silivri (212) 727 47 08

248 Sincan (312) 276 61 66

249 Siteler (312) 353 95 30 - 353 95 31

250 Sivas (346) 223 03 56 - 221 40 13

251 So¤anl›k (216) 671 06 99

252 Soma (236) 613 14 00 - 613 16 06

253 Söke (256) 512 13 51 - 512 13 52

254 Suadiye (216) 463 50 10 - 372 14 35

255 Suburcu (342) 230 95 15 - 220 02 07

256 Sultanbeyli (216) 419 12 22 - 419 03 36

257 fianl›urfa (414) 315 65 86

258 fiaflmaz (312) 278 24 10

259 fiirehan (342) 232 86 68

260 fiirinevler (212) 639 94 17 - 639 94 19

261 fiirinyer (232) 448 68 58

262 fiiflli (212) 233 65 39 - 233 65 91

263 Tarsus (324) 614 08 31 - 614 08 30

264 Tatvan (434) 828 02 46 - 828 02 47

265 Tavflanl› (274)  614 49 50 - 614 49 51

266 Tekirda¤ (282) 263 89 89 - 263 89 90

267 Teflvikiye (212) 219 87 29

268 Tokat (356) 214 99 07 - 212 96 93

269 Topçular (212) 613 62 30 - 613 62 33

270 Topkap› Sanayi (212) 483 33 94 - 483 33 95

271 Trabzon (462) 326 55 78 - 326 55 79

272 Trabzon De¤irmendere (462) 325 93 88

273 Turan Günefl (312) 440 99 27 - 440 99 29

274 Turgut Özal Bulvar› (322) 232 99 49

275 Turgutlu (236) 314 00 01

276 Tuzla Organize Sanayi (216) 593 32 10

277 Tümsan Sanayi Sitesi (212) 485 94 88

278 Ulus (312) 310 62 00 - 311 44 63

279 Urla (232) 754 16 40 - 754 10 80

280 Uflak (276) 223 39 40 - 223 39 41

281 Üçkuyular (232) 279 00 49 - 279 08 44

282 Ümitköy (312) 235 02 97 - 235 02 98

283 Ümraniye (216) 412 78 40 - 412 78 41

284 Ünye (452) 324 13 31 - 324 14 47

285 Üsküdar (216) 334 10 68 - 310 52 98

286 Van (432) 215 59 06 - 215 59 07

287 Yalova (226) 811 61 15 - 811 61 16

288 Yeni Sanayi (352) 336 00 40 - 336 16 15

289 Yenibosna (212) 474 88 66 - 474 88 67

290 Yenigün (232) 489 20 02 - 425 73 71 

291 Yeniflehir (312) 417 60 70 - 417 60 71

292 Yeflilyurt (212) 662 31 21 - 662 31 27

293 Y›ld›r›m (224) 362 60 66 

294 Y›ld›z Posta (212) 212 98 78 - 274 52 22

295 Yozgat (354) 212 82 93 - 212 12 07

296 Zeytinburnu (212) 679 26 60 - 679 26 61

297 Zonguldak (372) 251 75 78 - 253 52 00

YURT DIfiI fiUBELER

SIRA fiUBE ADI TELEFON

1 Bahreyn 00 973 - 17 - 215 - 300 

2 Gazima¤usa (392) 365 29 16 (4 Hat) - 365 28 71

3 Girne (392) 815 43 53 - 815 47 20 

4 Güzelyurt (392) 714 70 20 (4 Hat) 

5 Lefkofla (392) 228 55 10 - 228 55 86

6 Paflaköy (392) 236 85 58 (Dahili 2810) - 

236 81 23

TOPLAM UYDU fiUBE ADED‹ 63’TÜR.

ING BANK ‹fiT‹RAKLER‹

ING European Financial Services Plc

49 St. Stephen's Green Dublin 2, Ireland

Tel: (353 1) 638 40 83

Faks: (353 1) 638 40 80

www.ingeuropefs.com

ING Portföy Yönetimi A.fi.

Eski Büyükdere Caddesi Ayaza¤a Köyyolu No:6 Kat:9

Maslak / Istanbul

Tel: (212) 365 46 00

Faks: (212) 365 46 46 

www.ingportfoy.com.tr

ING Finansal Kiralama A.fi.

Eski Büyükdere Asfalt› No:17/4A Kat:3

Maslak / Istanbul

Tel: (212) 367 90 70

Faks: (212) 286 62 55 

ING Faktoring A.fi.

Eski Büyükdere Asfalt› No:17/4A Kat:3

Maslak / ‹stanbul

Tel: (212) 367 90 00

Faks: (212) 286 62 55 

TELEFON BANKACILI⁄I ADRES‹ 444 0 600

‹NTERNET ADRES‹ www.ingbank.com.tr
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