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1.  Yapı Kredi’nin Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı 
 
Türkiye’nin ilk ulusal çaplı özel bankası olan Yapı Kredi 1944 yılında kurulmuş olup, 30 Haziran 2009 itibariyle 
toplam 70 milyar TL konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin dördüncü büyük özel bankası konumundadır. Müşteri 
merkezli bir strateji ve segment bazlı hizmet modeline sahip olan Yapı Kredi, kredi kartları, KOBİ bankacılığı, 
perakende, kurumsal, ticari ve özel bankacılık ile portföy yönetimi, finansal kiralama, faktoring, bireysel emeklilik 
yatırım fonları, sigortacılık, hisse alım/satım ve yatırım bankacılığı ürün ve hizmetlerini kapsayan geniş bir alanda 
müşterilerine hizmet sunmaktadır. 
 
Yapı Kredi'nin segment bazlı güçlü yapılanmasını tamamlayan yurt içi iştiraklerinin yanısıra Hollanda, Rusya ve 
Azerbaycan'ın dahil olduğu yurt dışı bankacılık faaliyetleri de bulunmaktadır.  
 
Yapı Kredi'nin %81,80 oranındaki hissesi Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'ye aittir. Koç Finansal Hizmetler, UniCredit ve 
Koç Grubu'nun eşit oranlı (%50-%50) bir ortaklığıdır. Kalan %18,20’lik pay ise halka açıktır. Banka'nın halka açık 
olan hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmekte olup, bu hisseleri temsil eden Global Depo 
Sertifikaları (Global Depositary Receipt) Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda kotedir.  
 

 

 

 

 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ortaklık Yapısı 

 

Ortağın Ünvanı                                     Hisse Tutarı (TL)                                      Hisse Oranı 

 

Koç Finansal Hizmetler A.Ş.                    3.555.712.396,07                                           %81,80 

 

Diğer Ortaklar                                           791.338.887,93                                             %18,20 

 

Toplam                                                    4.347.051.284,00                                          %100,00 
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2. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ve Kanuni Denetçiler: 
 
 Yönetim Kurulu  Üyeleri 

                    (30 Haziran 2009 itibariyle) 
 
 

 
 
 
 
 

 

                

 

 

 

 
Denetim Komitesi Üyeleri 
 

                                            

 
 
 

 
Kanuni Denetçiler  
 
 
 
 
 
 

(1) Banka’nın 15 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Ranieri De Marchis ve Herbert Hangel Yönetim 
Kurulu üyeliklerinden ayrılmış olup, yerlerine  Vittorio Giovanni Maria Ogliengo ve Carlo Vivaldi  görevlendirilmiştir. 

(2) Banka’nın 1 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Denetim Komitesi Başkanı Vittorio G. M. 
Ogliengo'nun Komite'deki görevine üye olarak devam etmesine; Denetim Komitesi Üyesi Stephan Winkelmeier'in yerine Federico 
Ghizzoni'nin atanmasına ve Federico Ghizzoni'nin Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmasına karar verilmiştir. 

Adı Soyadı Görevi 

Tayfun BAYAZIT Başkan 

Federico GHIZZONI Başkan Vekili  

H. Faik AÇIKALIN Murahhas Üye ve Genel Müdür 

Alessandro M. DECIO  Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili 

Ahmet F. ASHABOĞLU Üye 

Füsun Akkal BOZOK Üye 

O. Turgay DURAK Üye 

Carlo VIVALDI(1) Üye 

Vittorio G.M.OGLIENGO Üye 

Stephan WINKELMEIER Üye 

Adı Soyadı Görevi 

Vittorio G.M. OGLIENGO(2) Başkan 

Füsun Akkal BOZOK Üye 

Stephan WINKELMEIER(2) Üye 

Adı Soyadı Görevi 

Abdullah GEÇER Denetçi 

Adil G. ÖZTOPRAK Denetçi 
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3.  Banka Üst Yönetimi:  
 
(30 Haziran 2009 itibariyle) 
                                         

                   

Adı Soyadı Görevi 

H. Faik AÇIKALIN Murahhas Üye ve Genel Müdür 

Alessandro M. DECIO Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili 

Mehmet Güray ALPKAYA Kurumsal ve Ticari Bankacılık Satış Yönetimi 

Marco CRAVARIO Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetimi 

Yakup DOĞAN Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi 

Mehmet Murat ERMERT Kurumsal Kimlik ve İletişim Yönetimi 

Massimiliano FOSSATI Risk Yönetimi 

Mert GÜVENEN Ticari ve Kurumsal Bankacılık Yönetimi 

Süleyman Cihangir KAVUNCU İnsan Kaynakları Yönetimi 

Fahri ÖBEK Bilişim Teknolojileri Yönetimi 

Erhan ÖZÇELİK Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi 

Mehmet Erkan ÖZDEMİR Uyum Görevlisi 

Muzaffer ÖZTÜRK  Perakende Bankacılık Satış Yönetimi 

Stefano PERAZZINI İç Denetim Yönetimi 

Yüksel RİZELİ Bilgi Sistemleri ve Operasyon Yönetimi 

Luca RUBAGA Organizasyon ve Lojistik Yönetimi 

Cemal Aybars SANAL Hukuk Yönetimi 

Zeynep Nazan SOMER Perakende Bankacılık Yönetimi 

Feza TAN Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi 

Selim Hakkı TEZEL Bireysel ve Kobi Kredileri Yönetimi 

Mert YAZICIOĞLU Hazine Yönetimi 
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4.  Yönetim Kurulu Başkanı’nın Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi: 
 
Değerli Ortaklarımız, 

2009 yılının ilk çeyreğinde küresel krizin etkileri şiddetli olarak hissedilirken yılın ikinci çeyreğinde ise ABD’de 
firma bilançolarının beklentilerden iyi açıklanması, gelişmiş ülkelerde satışların artması ve bazı gelişmekte olan 
ülkelerde üretim verilerinin toparlanması gibi gelişmeler finansal piyasalarda geleceğe dönük iyimserliğin 
artmasına neden olmuştur.  

 

Türkiye’de ise yılın ilk çeyreğinde GSYİH %13,8 oranında daralmış ve endeksin yayınlandığı 1998 yılından bu 
yana kaydedilen en yüksek çeyreklik küçülme oranı gerçekleşmiştir. Ekonomik durgunluğun vergi gelirlerini 
azalttığı ve vergi dışı gelirleri yavaşlattığı bu ortamda, bütçe harcamalarının da hızlı bir biçimde arttığı göze 
çarpmıştır. Bu dönemde işsizlik oranı da giderek artmış ve Nisan sonu itibariyle %14,9 seviyesine ulaşmıştır. Yılın 
ikinci çeyreğinde ekonomideki durgunluğun negatif etkileri hissedilmeye devam etse de, küresel krizin gelişmiş 
ülke ekonomilerindeki daraltıcı etkisinin son aylarda azalmaya başlamasıyla birlikte Türkiye’de de üretim verileri 
ilk çeyreğe oranla daha yavaş küçülme belirtileri göstermeye başlamıştır. Sanayi üretimi ilk çeyrekte %22 
oranında küçüldükten sonra Mayıs ayında daralma oranı %17,4 seviyesinde gerçekleşmiş; kapasite kullanım 
oranındaki gerileme de bir miktar yavaşlamıştır. İhracatımız dış dünyadaki ekonomik aktivitenin zayıf seyretmesi 
nedeniyle ikinci çeyrekte de daralmıştır. Buna karşılık, ithalatın daha hızlı küçülmesi dış ticaret açığını ve cari 
işlemler açığını düzeltici etkide bulunmaktadır. Tüketici fiyatları enflasyonu Haziran sonunda %5,7’ye gerilemiş, 
T.C. Merkez Bankası ise faiz indirimlerini yılın ikinci çeyreğinde de sürdürmüştür.  

 
Yılın ilk çeyreğindeki daralmanın ardından, bankacılık sektörünün kredi hacminde ikinci çeyrekte özellikle TL 
krediler tarafında yavaş bir hareketlenme gözlenmiştir. Yılın ilk yarısında TL krediler sene başından bu yana %3 
oranında artarken, YP krediler TL’nin değerlenmesine de bağlı olarak dolar bazında %5 daralmıştır. Yıl başından 
bu yana TL mevduatda %4, YP mevduatda dolar bazında %3 artış gözlenmiştir. Bankaların kârlılıkları ise bu 
çeyrekte de güçlü seyretmiş; Merkez Bankası’nın devam eden faiz indirimleri mevduat maliyetlerinde gevşemenin 
sürmesini sağlamış, buna bağlı olarak faiz marjındaki iyileşme bu çeyrekte de devam ederek kârlılığa olumlu katkı 
sağlamıştır. Öte yandan, sektörün kârlılığına olumsuz etkide bulunan aktif kalitesindeki bozulma ikinci çeyrekte de 
devam etmiş, ancak yeniden yapılandırma çabalarının da etkisiyle sorunlu kredi stokundaki artış ilk çeyreğe göre 
daha düşük oranda kalmıştır. İlk çeyrek sonunda %4,1 olan takipteki kredi oranı ikinci çeyrek sonunda %4,6’ya 
yükselmiştir.  
 
Yapı Kredi ise yılın ilk yarısında ticari faaliyetlerine istikrarlı bir şekilde devam etmiş; aktif kalitesinin ve kârlılık 
seviyesinin korunması ve özellikle Grup bünyesinde verimlilik seviyesinin artırılmasını sağlamak amacıyla yeni 
uygulamaları hayata geçirmiştir. Yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam gelirlerini %30 
oranında artıran Grubumuz; maliyet tarafında her zaman olduğu gibi verimlilik ve üretkenlik ilkesi ile hareket 
ederek faaliyet giderlerinde yıllık bazda %3 azalma sağlamıştır. Vergi öncesi net kârında yıllık bazda %24 
büyüme elde eden Yapı Kredi Grubu, bir kez daha zorlu ekonomik koşullara rağmen öncelikleri doğrultusunda 
sağlam adımlarla ilerleyerek başarılı faaliyetlerini finansal sonuçlarına yansıtmıştır. Netice itibariyle 2009 yılının ilk 
altı ayında yıllık bazda %26 artışla 930 milyon TL kâr üreten Grubumuz, büyüklüğüne ve sektördeki konumuna 
yakışır şekilde yoluna devam etmekte ve mevcut ekonomik koşullar olumsuzluğunu korusa da en önemli önceliği 
olan müşterilerine beklentileri doğrultusunda hizmet etmektedir. 
 
2009 yılının geri kalan döneminde de vizyonu ve sahip olduğu güçlü potansiyeli ile kârlılıkla beraber büyümeyi 
sürdürmeye odaklanmış olan Yapı Kredi Grubu’na katkıları ve destekleri nedeniyle müşterilerimize, 
hissedarlarımıza ve emeklerinden ötürü tüm çalışanlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 
 

Tayfun Bayazıt  

Yönetim Kurulu Başkanı  
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5.  Genel Müdür’ün Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi: 
 

Değerli Ortaklarımız, 

 

Dünya ekonomilerinde krizin etkileri hala devam ederken ve yılın geri kalan dönemine ilişkin öngörülerde 
bulunmanın giderek zorlaştığı bir ekonomik ortamda ülkemiz 2009 yılının ilk yarısını devam eden ekonomik 
daralma eğilimi ile kapatmıştır. İktisadi faaliyetlerin ve artan risk algılaması neticesinde yatırımların azalma 
eğiliminde olduğu bu dönem hiç şüphesiz bankacılık sektörünü de derinden etkilemiş; yılın ilk altı ayında aktif 
kalitesinin korunması ve etkin maliyet yönetimi  temel öncelikler haline gelmiştir. 

 

Söz konusu dönemde Yapı Kredi Grubu temel stratejisi doğrultusunda ana bankacılık faaliyetleri ile sektörde 
sahip olduğu konumunu korumuş, hedeflerinin son derece iddialı olduğu 2009 yılının ilk yarısını kârlı bir şekilde 
tamamlamıştır. Yıl boyunca, gelir elde etmeye odaklı yaklaşımla ticari faaliyetler sürdürülürken, gelir tarafında 
elde edilen başarılı performans maliyet ve kaynak yönetimine verilen önem ile artırılmıştır. Toplam aktif büyüklüğü 
70 milyar TL olarak gerçekleşmiş, kredi talebindeki daralma ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya rağmen 
tüketici kredileri yıl başından bu yana sektörün üzerinde %4 oranında büyüme kaydetmiştir. Döviz kredilerinde  
dolar bazında %1’lik büyüme  kaydeden Grubumuz’un mevduat hacmi ise azalan likidite baskısı, yüksek maliyetli 
mevduatların azaltılması ve düşük faiz ortamında müşterilerin mevduatdan yönetilen varlıklara geçiş yapmasına 
bağlı olarak yıl başından bu yana %5 oranında daralmıştır. Yılın ilk yarısında 3.199 milyon TL düzeyinde toplam 
gelir elde eden Yapı Kredi Grubu, toplam gelirlerini geçen yıla göre  %30 oranında artırmıştır. 2009 yılının ilk altı 
aylık döneminde 930 milyon TL net kâr üreten Yapı Kredi, yılın ikinci çeyreğinde likidite pozisyonunu 410 milyon 
USD tutarında bir sendikasyon kredisi sağlayarak güçlendirmiştir. Öte yandan, Banka’nın sermaye yeterlilik 
rasyosu ilk 6 ay itibariyle %17,1’e, Grup’un sermaye yeterlilik rasyosu ise %15,7’ye ulaşmıştır. Sektör genelinde 
bozulma eğilimi gösteren aktif kalitesi konusunda ise Grubumuz kendi bünyesinde hızlı ve etkili bir şekilde yeni 
aksiyonları hayata geçirmiştir. 

 

Olumsuz koşullara rağmen ticari aktivitelerinden ödün vermeyen Grubumuz, yeni çıkardığı ve geliştirdiği 
ürünleriyle bankacılığın her alanında hizmet vermeyi sürdürmüştür. Kısa sürede 100 bin civarında kullanıcıya 
ulaşan ve sektörde dengeleri değiştiren “Adios” kredi kartı, Yapı Kredi Özel Bankacılık tarafından sunulan “Miras 
Danışmanlığı”, Türkiye’de ilk olan “Vadeli Altın Mevduat Hesabı” ürünümüz ve yine bir ilk olan İphone 
kullanıcılarına yönelik geliştirilen “Mobil Bankacılık Uygulamaları” Yapı Kredi’nin yenilikçiliğini ve yaratıcılığını 
göstermesi  bakımından önemli başarılar olarak sektörde yerini almıştır. 

 

2009 yılını kârlı ve üretken bir yıl olarak tamamlamayı hedefleyen Grubumuz, bu amaca hizmet edecek yenilikçi 
ve müşteri odaklı iş yaklaşımını sürdürecektir. Şu ana kadar elde edilen sonuçlardan daha iyisine ulaşmak için 
çalışan Yapı Kredi’ye sunduğu güven ve desteklerden ötürü müşterilerimize ve hissedarlarımıza, Grubumuzun 
başarılarında emeği geçen değerli çalışanlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

 

H. Faik Açıkalın  

Murahhas Üye ve Genel Müdür 
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6.  Finansal Durum ve Performans: 
 

Yapı Kredi’nin 4 Ağustos 2009’da açıklanan 30 Haziran 2009 tarihli konsolide mali tablolarına göre ilk yarıyılda 
yıllık bazda %26 artışla 930 milyon TL net kâr elde edilmiştir. Banka, güçlü gelir performansı ve sıkı maliyet 
yönetimi sayesinde %27,2’lik ortalama özkaynak kârlılığına ulaşmıştır.  
 
Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net faiz gelirlerinde %37’lik, ücret ve komisyon gelirlerinde % 
14'lük artış kaydeden Yapı Kredi, toplam gelirlerini yıllık bazda %30 oranında artırarak 3.199 milyon TL toplam 
gelir elde etmiştir. Yapı Kredi, sıkı maliyet yönetimi uygulamaları sayesinde, 2008 yılındaki yeni şube açılışlarına 
rağmen yılın ilk yarısında maliyetlerini yıllık bazda %3 oranında düşürmeyi başarmış, Gider/ Gelir rasyosunu ise 
geçen yılın ilk yarısındaki %51’den % 38'e indirmiştir.   
 
Yapı Kredi, 2009’un ilk yarısında da müşteri tabanını destekleyerek müşteri odaklı ana bankacılık faaliyetlerine 
yoğunlaşmayı sürdürmüştür. Ekonomik aktivitedeki durgunluktan ve makroekonomik yavaşlamadan ötürü 
Banka’nın kredi portföyünde yılbaşından bu yana %2'lik bir daralma yaşanmış, kredi portföyü yılın ilk yarısında 
38,2 milyar TL’ye gerilemiştir. Yılın ikinci çeyreğinde özellikle TL bireysel kredilerdeki toparlanma sayesinde kredi 
hacimlerinde bir miktar canlanma yaşanırken, Yapı Kredi özellikle konut kredilerindeki büyümeye bağlı olarak TL 
kredilerde bir önceki çeyreğe göre % 1’lik bir artış kaydetmiştir. Tüketici kredilerinde yıl başından bu yana 
kaydedilen sektör ortalamasının üzerindeki artış neticesinde, tüketici kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı 
2008 yıl sonundaki %24’ten 2009 yılının ilk yarısında %25'e yükselmiştir. Yapı Kredi bünyesinde azalan likidite 
baskısı, yüksek maliyetli mevduat hacminin düşürülmesi ve bir kısım müşteri tercihlerinin yönetilen varlıklara 
doğru kayması sonucunda Yapı Kredi’nin toplam mevduat hacmi de yıl başından bu yana %5 azalarak 41,9 
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
 
Aktif kalitesindeki bozulma, sektördeki eğilimlere paralel olarak, daha yavaş bir seyirle de olsa 2009'un ikinci 
çeyreğinde de sürmüştür. Takipteki krediler oranı ise 2009’un ilk yarısı itibariyle %5,7 olarak gerçekleşirken 
(2009’un ilk çeyreği: %5,3), aktif kalitesindeki bozulma proaktif kredi risk yönetimi çalışmaları (yeniden 
yapılandırma programları, takipteki krediler portföy satışı ve kredi altyapı iyileştirmeleri) ile kısmen telafi edilmiş, 
bunun neticesinde tahsilatlarda ciddi bir artış sağlanmıştır. Özel karşılık oranı 2009’un ilk çeyreğine kıyasla 10 
puanlık artışla yılın ilk yarısında %69’a yükseltilmiştir.  
 
Yapı Kredi, 2009’un ilk yarısında da güçlü sermaye, likidite ve finansman pozisyonunu korumuştur. Yapı Kredi, 
Nisan ayında yıllık Libor+ %2,50 toplam maliyetle yaklaşık 410 milyon ABD Doları tutarında yeni bir sendikasyon 
kredisini başarıyla temin etmiştir.  Kredi/mevduat oranı konsolide bazda %91 (2008: %88) seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik oranı konsolide bazda yılın ilk yarısında %15,7’ye, banka 
bazında ise %17,1’e yükselmiştir.   
 
Yapı Kredi, 2009’un ilk yarısı itibariyle 844 şubesi ve %9,5 pazar payı ile Türkiye’nin en büyük dördüncü şube 
ağına sahip banka konumundadır. Banka’nın geçici olarak askıya alınmış şube genişleme planının, 
makroekonomik koşulların düzelmesiyle beraber yılın son çeyreğinde yeniden uygulamaya konulması 
beklenmektedir. 
 
Yapı Kredi’nin kredi kartı markası “World”, 2009 Nilson Raporu’na göre Avrupa’nın yedinci büyük kredi kartı 
platformu haline gelmiştir. World, Nisan ayında ise 2009 Visa Europe (Visa Avrupa) ödüllerinde, gençlere yönelik 
yenilikçi “Play Club” ürünü ile “En İyi Ürün Vaadi” ve “En İyilerin En İyisi” ödüllerine layık görülmüştür.  
 
2009’un ilk yarısında, alternatif dağıtım kanallarına odaklanılması sayesinde Yapı Kredi’nin başarıları, aralarında 
“Türkiye’nin En İyi Kurumsal İnternet Bankası” ödülünün de bulunduğu Global Finance “Dünyanın En İyi İnternet 
Bankaları” ödülleri kategorisinde üç ödül ile takdir edilmiştir.   
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7.  Banka’nın Finansal Durum ve Performansını Etkileyen Olaylar ve İşlemler: 
 

22 Nisan 2009 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, çeşitli uluslararası bankalardan Avro ve 
Amerikan Doları olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan, toplam 410 milyon Dolar tutarında 1 yıl vadeli ve 
toplam maliyeti yıllık Libor+yüzde 2,50 olan sendikasyon kredisi sağlanmıştır. Banka böylelikle güçlü likidite 
pozisyonunu daha da sağlamlaştırmıştır. 

28 Mayıs 2009 tarihli özel durum açıklamasında ise Banka’nın tasfiye hesaplarında izlenen bireysel kredi ve kredi 
kartı stokundan seçilerek oluşturulmuş portföylerin ihale yoluyla satışının detayları açıklanmıştır. Buna göre 30 
Nisan 2009 tarihi itibariyle 393,9 milyon TL nakit anapara tutarındaki portföyün 26,5 milyon TL bedelle Girişim 
Varlık Yönetim A.Ş.'ne satılmış ve ilgili bedel 3 Haziran 2009 tarihinde tahsil edilmiştir. Satış işlemi sonucunun 30 
Haziran 2009 tarihli  Banka finansal tablolarına 22,5 milyon TL kâr olarak yansıtılmıştır. 

 

8. İlgili Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler: 

Yılın ilk çeyreğinde gayrisafi milli hasıladaki %13,8’lik ciddi daralmanın ardından ekonomideki yavaşlama trendinin 
2009 yılı boyunca devam etmesi beklenmektedir. Ekonomik aktivitede gözlemlenmeye başlanan toparlanma 
sinyallerinin Eylül ayından itibaren daha da güçlenmesi ve böylelikle yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde devam 
etmesi beklenen daralmanın yılın son çeyreğinde pozitif büyüme trendine dönüşmesiyle 2009 yılında ekonominin 
%5 civarında daralması beklenmektedir. 

Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirim kararları yılın ikinci çeyreğinde de bankacılık sektörünü olumlu 
olarak etkilemeye devam etmiştir. Halen beklenenden düşük seyreden enflasyon ve Merkez Bankası tarafından 
yapılan açıklamalar Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemlerde faiz indirimlerine bir miktar daha devam 
edebileceği beklentilerini beraberinde getirmektedir. Bankacılık sektöründe net faiz marjları şimdiye kadar Merkez 
Bankası’nın ardarda aldığı faiz indirimi kararları sonucu genişlemeye devam etmiştir. Her ne kadar yılın son 
çeyreğiyle beraber artması beklenen kredi hacimleri ve rekabet ortamı nedeniyle net faiz marjları bir miktar baskı 
altında kalacak olsa da, Merkez Bankası tarafından devam etmesi beklenen faiz indirimlerinin bu baskının etkisini 
hafiflemesi beklenmektedir. 

Yılın ikinci çeyreğinde özellikle TL kredi hacimlerinde başlayan artışın yılın ikinci yarısında daha da hızlanarak 
devam etmesi ve makroekonomide iyileşme sinyallerinin de ortaya çıkmasıyla beraber hem kredi hem de 
mevduat hacimlerinde toparlanmanın belirgin hale gelmesi beklenmektedir. Kredi garanti fonunun işlerlik 
kazanması, hükümet tarafından güçlü bir orta vadeli ekonomik programın açıklanması da kredi arzı ve talebini 
olumlu yönde etkileyecek gelişmeler arasında yer almaktadır. Aktif kalitesindeki bozulma, yılın ikinci çeyreğinde 
yeniden yapılandırma çalışmalarının da etkisiyle hız kesmiş olsa da, bozulmanın yıl boyunca devam etmesi 
muhtemel görünmektedir.  
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9.  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 30 Haziran 2009 Tarihi İtibariyle Hazırlanan Kamuya Açıklanacak 
Konsolide Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Sınırlı Denetim Raporu 
 

Ektedir. 

 
10.  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 30 Haziran 2009 Tarihi İtibariyle Hazırlanan Kamuya Açıklanacak 
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Sınırlı Denetim 
Raporu 

 

Ektedir. 
 

Not: Yapı Kredi Bankası’nın 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren 6 aylık ara döneme ait Konsolide ve Konsolide Olmayan  Mali 
Tablolarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.yapikredi.com.tr/tr-TR/yatirimci_iliskileri/donemsel_finansal_tablolar.aspx?q=42 

 

 

* * * 
 

 

Bu rapor hakkında sorularınız için: 

 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş 

Yatırımcı İlişkileri 

Yapı ve Kredi Plaza D Blok 

Levent 34330 İstanbul  

 

E-mail : yapikredi_investorrelations@yapikredi.com.tr  


