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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, 31 Mart 2010 itibariyle toplam 
74 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, bireysel bankacılık, KOBİ 
bankacılığı, kurumsal ve ticari bankacılık ve özel bankacılığın yanı sıra bu faaliyetlerini destekleyen varlık yönetimi, 
leasing, faktoring, bireysel emeklilik, sigortacılık, hisse senedi aracılık işlemleri ve yatırım bankacılığı alanlarındaki 
iştirakleriyle 6 milyon aktif müşterisine hizmet sunmaktadır. 
 
Yapı Kredi'nin segment bazlı güçlü yapılanmasını tamamlayan yurt içi iştiraklerinin yanısıra Hollanda, Rusya ve 
Azerbaycan'ın dahil olduğu yurt dışı bankacılık operasyonları da 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 

       (31Mart 2010 itibariyle) 
 
 

 
 
 
 
 

 

                

 

 

 

 
 
Denetim Komitesi Üyeleri 
                                            

 
 
 

 
 
 
Kanuni Denetçiler 
 

 
 

  

 

 

Adı Soyadı Görevi 

Tayfun BAYAZIT Başkan 

Federico GHIZZONI Başkan Vekili  

Faik AÇIKALIN Murahhas Aza ve Genel Müdür 

Alessandro M. DECIO  Murahhas Aza ve Genel Müdür Vekili 

Ahmet F. ASHABOĞLU Üye 

F. Füsun Akkal BOZOK Üye 

O. Turgay DURAK Üye 

Carlo VIVALDI Üye 

Vittorio G.M.OGLIENGO Üye 

Stephan WINKELMEIER Üye 

Adı Soyadı Görevi 

Federico GHIZZONI Başkan 

F.Füsun Akkal BOZOK Üye 

Vittorio G.M. OGLIENGO  Üye 

Adı Soyadı Görevi 

Abdullah GEÇER Denetçi 

Adil G. ÖZTOPRAK Denetçi 
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3.  Banka Üst Yönetimi:  
 
  (31 Mart 2010 itibariyle) 
                                         

                   

Adı Soyadı Görevi 

Faik AÇIKALIN Murahhas Aza ve Genel Müdür 

Alessandro M. DECIO Murahhas Aza 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 İletişim Yönetimi 

Massimiliano FOSSATI Risk Yönetimi 

Mert GÜVENEN Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi 

Süleyman Cihangir KAVUNCU İnsan Kaynakları 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 Bilişim Teknolojileri 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 Perakende Krediler Yönetimi 

Mert YAZICIOĞLU Hazine Yönetimi 
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4.  Yönetim Kurulu Başkanı’nın Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi: 
 
Değerli Ortaklarımız, 
 
Küresel kriz ortamından çıkış sürecinde makroekonomik iyileşme sinyalleri ile tamamlanan 2009 yılının ardından 
2010 yılı dünya çapında olumlu beklentiler ile başlamıştır. 2010 yılının ilk çeyreğinde küresel ekonomideki 
toparlanma süreci yılın ilk üç ayına ilişkin olarak açıklanan makroekonomik veriler tarafından desteklenirken, 
finansal piyasalarda süregelen normalleşme eğilimi de devam etmektedir. Ancak krizin Avrupa Birliği 
ekonomilerinde derinleşmeye ve özellikle Yunanistan, İspanya, İrlanda ve Portekiz ekonomilerinde ciddi boyutlara 
ulaşması kriz ortamının yarattığı tedirginliğin dünya genelinde sürmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte, bir 
çok ekonomide kamu borçlarının yüksek düzeylere ulaşması, kredi piyasalarındaki sorunların kısmen sürmesi ve 
işsizlik oranlarının yüksek seviyelerini koruması, krizin doğurduğu sorunların kalıcı olarak giderilmesinin uzun 
zaman alabileceğine işaret etmektedir.  
 
Türkiye’de ise yılın ilk çeyreğinde ekonomik aktivitede beklentilere paralel olarak canlanma gözlemlenmiş, sanayi 
üretimi, kapasite kullanım oranı, tüketici güven endeksi gibi pek çok veride iyileşme gözlemlenmiştir. Bununla 
birlikte ekonomideki toparlanmayla beraber emtia ve gıda fiyatlarında gerçekleşen artışlar sebebiyle yıllık tüketici 
enflasyonu Mart ayı sonunda yüzde 9,6 seviyesine ulaşsa da çekirdek enflasyon hala kontrol altındadır. İşsizlik 
oranı ise halen yüksek seviyelerde seyretse de iyileşme sinyalleri göstermektedir.  
 
Makroekonomik yavaşlama ve azalan talep nedeniyle bankacılık alanında kredi ve mevduat hacimlerinde 
büyümenin yavaşladığı ve tahsili gecikmiş alacakların arttığı 2009 yılının ardından 2010 yılının ilk çeyreği sektör 
açısından olumlu geçmiştir. Toplam kredi hacimlerinde makroekonomik koşullardaki iyileşme, birikmiş talep ve 
bankaların kredi verme iştahındaki artış sebebiyle yıl başından bu yana %6’lık büyüme elde edilmiştir. Para birimi 
açısından sektörde dengeli bir büyüme gözlemlenirken büyüme TL tarafında bireysel kredilerden, YP tarafında ise 
kurumsal kredilerden kaynaklanmıştır. Ayrıca, makroekonomik iyileşme sebebiyle yeni tahsili gecikmiş 
alacaklardaki oluşum azalışı, sektörde uygulanan yeniden yapılandırma programları ve artan tahsilatlar, tahsili 
gecikmiş alacak portföy satışları ile kredi büyümesi sayesinde sektörün tahsili gecikmiş alacaklar oranı 2009 yıl 
sonuna göre 33 baz puanlık azalışla %4,9 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, 2009 yılında Merkez Bankası’nın 
faiz indirimleri sayesinde yükselen net faiz marjı, Kasım 2009’dan beri faizlerin düşük seviyelerde sabit kalması ve 
artan rekabet sebebiyle yılın ilk çeyreğinde baskı altında kalarak azalış göstermiştir.  
 
Yapı Kredi, sektörün üzerinde büyümeyi hedeflediği 2010 yılına iyi bir başlangıç yapmıştır. Yılın ilk çeyreği 
itibariyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla %20 artış ile 564 milyon TL net kâr elde eden Yapı Kredi, 2009 yıl 
sonundan bu yana kredi ve mevduat alanında sektörün üzerinde büyüme elde etmiştir. Toplam varlıkları 74 milyar 
TL seviyesine erişen Yapı Kredi, sermaye ve likidite alanlarındaki gücünü de muhafaza etmeyi sürdürmüştür.  
 
2010 yılında müşteri odaklı bir yaklaşım izleyerek ve ticari verimliliğini artırarak sektör üzerinde büyümeyi 
hedefleyen Yapı Kredi, sağlıklı büyümeye ve karlılığa odaklı bir şekilde yılın ilk çeyreğini başarıyla tamamlamıştır. 
Yapı Kredi’ye 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, 
 
Tüm dünyayı etkisi altına alan global kriz, kamu otoritelerinin büyük ölçekli müdahaleleri sonucu 2009 yılının ikinci 
yarısından itibaren yerini göreceli bir toparlanma sürecine bırakmış ve toparlanma eğilimi 2010 yılının ilk 
çeyreğinde de devam etmiştir. Ülkemizde de yılın ilk çeyreğindeki makroekonomik göstergeler ekonomideki 
canlanmanın göstergesi olmuştur.  
 
Ekonomik canlanma ve reel sektördeki iyileşme sayesinde bankacılık sektörü tarafından elde edilen 2010 yılının 
ilk çeyrek sonuçları, hiç kuşkusuz Türkiye’nin büyümesinde bankacılık sektörünün önemli bir itici güç olduğunu 
göstermektedir.  
 
2009 yılı sonlarına doğru kredi ve mevduat hacimlerinde yaşanmaya başlanan toparlanma 2010 yılının ilk 
çeyreğinde artarak devam etmiştir. Kredi hacimlerindeki artış ve makroekonomik iyileşme sayesinde tahsili 
gecikmiş alacaklarda azalış gözlemlenmiştir. Öte yandan, 2010 yılında bankacılık sektöründeki yüksek büyüme 
hedefleri sebebiyle şube açılış faaliyetleri de hız kazanmıştır.  
 
Bu dönemde Yapı Kredi ana bankacılık faaliyetlerine odaklılığını sürdürmüş, hedeflerinin son derece iddialı 
olduğu 2010 yılının ilk çeyreğini kârlı bir şekilde tamamlamıştır. Özellikle TL krediler kaynaklı olmak üzere 
sektörün üzerinde büyüyen Yapı Kredi, yıl başından bu yana TL kredilerde %11’lik, dolar cinsinden YP kredilerde 
ise %6’lık artışla toplam kredilerini %9 oranında artırmayı başarmıştır. Mevduat hacmi ise yıl başından bu yana 
%4 oranında artarken yatırım fonları hacmi ise %5 oranında büyümüştür. Tahsili gecikmiş alacaklardaki artışın 
azalması, güçlü tahsilat performansı ve gerçekleşen portföy satışı sayesinde Yapı Kredi’nin tahsili gecikmiş 
alacaklar rasyosu 2009 yıl sonundaki %6,3’ten sektöre paralel %4,9 seviyesine inmiştir.  
 
Yapı Kredi, ana bankacılık faaliyetlerinin gelirlere olan olumlu etkisi ve aktif kalitesindeki iyileşme sayesinde yılın 
ilk çeyreğinde geçen yıla göre %20 artışla 564 milyon TL net kar elde etmiştir. Banka, yılın ilk çeyreğinde ücret ve 
komisyonlarda devam eden olumlu performans ve sağlam net faiz geliri artışı sayesinde yıllık bazda %2 artışla 
1.573 milyon TL düzeyinde toplam gelir elde etmiştir.  Ticari verimliliğini artırma çabaları sayesinde bireylere ve 
KOBİ segmentine yönelik olarak geliştirilen ve müşteriler tarafından beğeniyle kullanılan ürün paketleri de her 
geçen gün Yapı Kredi’nin ana bankacılık faaliyetlerini daha da fazla desteklemektedir. 
 
Yapı Kredi, Nisan 2010’da toplam 51 bankanın katılımıyla toplam Libor+%1,5 maliyetle 1 milyar doları aşan 
sendikasyon kredisine imza atmıştır. Bu kredi, Nisan 2009’da alınan 410 milyon dolarlık kredinin yenilemesi olup 
%250’lik yenileme oranına denk gelmektedir. Yapı Kredi tarafından alınan bu sendikasyon kredisi, Türk bankacılık 
sektöründe 2010 yılında şu ana kadar alınan en büyük sendikasyon kredilerinden biri olup, Banka’nın sağlam ve 
yükselen performansının bir göstergesidir. 
 
 Yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de faaliyetlerinde istikrarı önde tutan yaklaşımı ile güçlü 
büyüme iradesini göstermeye devam edecek olan ve bu süreçte müşteri hizmeti ve kârlılıkta en iyiyi 
gerçekleştirmeyi hedefleyen Yapı Kredi’ye sundukları güvenden ötürü müşterilerimize ve hissedarlarımıza, 
Grubumuzun başarılarında emeği geçen çalışanlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

 

Faik Açıkalın  

Murahhas Üye ve Genel Müdür 
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6.  Finansal Durum ve Performans: 
 
Yapı Kredi’nin 12 Mayıs 2010’da açıklanan 31 Mart 2010 tarihli 3 aylık konsolide BDDK (Bankacılık ve 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu) mali tablolarına göre yıllık bazda %20 artışla 564 milyon TL net kâr elde 
edilmiştir. Banka, sektörün üzerindeki kredi büyümesi, sağlam gelir performansı ve aktif kalitesindeki önemli 
iyileşme sayesinde %27’lik ortalama özkaynak kârlılığına ulaşmıştır.  
 
Yapı Kredi, yılın ilk 3 aylık döneminde net faiz gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %4’lük, net ücret ve 
komisyon gelirlerinde % 15'lik artışa bağlı olarak yıllık bazda %2 oranında artışla 1.573 milyon TL toplam gelir 
elde etmiştir. Toplam giderler ise en önemlisi yeni uygulamaya konulan şube harçları olmak üzere bir defaya 
mahsus olmak üzere kaydedilen giderler sebebiyle yıllık bazda %16 artış göstermiştir. Temel giderler ise 
enflasyonun altında yıllık bazda %6 artmıştır. %43 olarak gerçekleşen Gider/Gelir rasyosu ise bir defaya mahsus 
olmak üzere kaydedilen kalemlerden arındırıldığında %41 olarak gerçekleşmiştir. Aktif kalitesinde devam eden 
iyileşme sebebiyle azalan özel karşılıklar sonucunda toplam karşılık giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %50 
azalmıştır.  
 
Yılın ilk çeyreğinde özellikle TL cinsinden bireysel kredilerin yanı sıra ticari kredilere odaklanan ve ticari 
verimliliğini artıran Yapı Kredi, bu sayede sektörün üzerinde kredi büyümesi elde etmiştir. Yıl başından bu yana 
TL kredilerdeki %11’lik artış sayesinde toplam krediler %9 artışla 42,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. TL kredilerdeki 
büyüme konut kredilerinden (yıl başından bu yana %9), ihtiyaç kredilerinden (yıl başından bu yana %10), taksitli 
ticari kredilerden (yıl başından bu yana %11) ve TL cinsinden kurumsal kredilerden (%11) kaynaklanmıştır. Kredi 
kartlarında bakiyeye göre %20,5’lik pazar payıyla sektördeki öncü konumunu koruyan Yapı Kredi bu alanda 
sektörün üzerinde yıl başından bu yana %2 büyümüştür. YP kredilerde ise proje finansmanı kredilerine odaklanan 
Yapı Kredi, yılın ilk çeyreğinde iki önemli proje için toplam 558 milyon dolarlık finansman sağlamıştır.  
 
Yapı Kredi’deki TL kaynaklı kredi büyümesi sebebiyle sektörün üzerinde büyüyen mevduatlardaki artış da TL 
cinsinden mevduatlardan kaynaklanmıştır. Toplam mevduatlar TL mevduatlardaki yıl başından bu yana 
gerçekleşen %7’lik büyüme sayesinde %4 artarak 44,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Banka, sağlam vadesiz mevduat 
tabanını korumuş, vadesiz mevduatların toplam mevduatlardaki payı %18 olarak gerçekleşmiştir (sektör: %14). 
Yeni ürünler ve düşük faiz ortamı nedeniyle yönetilen varlıklar ise sektörün üzerinde büyüyerek yıl başından bu 
yana %5’lik artış göstermiştir. Böylelikle Banka yılın ilk çeyreğinde %18’lik pazar payıyla sektördeki ikinci 
konumunu sürdürmüştür.         
 
Tahsili gecikmiş alacaklardaki yeni oluşumların azalması, güçlü tahsilatlar ve tahsili gecikmiş alacak portföy satışı 
sebebiyle aktif kalitesindeki iyileşme yılın ilk çeyreğinde hızlanmıştır. Yapı Kredi, Mart 2010’da kredi kartları, KOBİ 
ve bireysel kredilerindeki toplam 681 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacak portföyünün satışını 
gerçekleştirmiş ve brüt 12 milyon TL gelir elde etmiştir. Bu işlem ile birlikte sağlam kredi hacmi büyümesi 
sayesinde, tahsili gecikmiş alacaklar oranı 2009 yıl sonundaki %6,3’ten %4,9’a düşmüş ve sektöre paralel hale 
gelmiştir. Aktif kalitesindeki devam eden iyileşme sebebiyle, özel karşılık oranı 2009 yıl sonundaki %84’ten %78’e 
düşmüştür. 
   
Yapı Kredi, 2010’un ilk 3 aylık döneminde de güçlü sermaye ve likidite pozisyonunu korumuştur. Yapı Kredi’nin 
sermaye yeterlilik oranı banka bazında %16,9, konsolide bazda %15,7 olarak gerçekleşirken Kredi/Mevduat oranı 
%95 olmuştur. Banka, yıllık Libor+ %1,5 toplam maliyetle yaklaşık 1 milyar ABD Doları tutarında sendikasyon 
kredisini başarıyla temin ederek Nisan 2009’da alınan 410 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin %240’ını 
çevirmiştir. Faiz artırımı beklentilerinin olduğu önümüzdeki döneme hazırlanan Yapı Kredi, TL bilançosundaki 
vadeye kalan gün sayısını TL yükümlülüklerinin vadeye kalan gün sayısını swap fonlama sayesinde artırarak 
2009’un ilk çeyreğindeki 147 günden 76 güne indirmiştir. Kredi/mevduat oranı konsolide bazda 2008 yıl sonuna 
göre sabit kalarak %88 seviyesinde gerçekleşmiştir.  
 
Yapı Kredi, Mart 2010 itibariyle 838 şubesi ve %9,3 pazar payı ile Türkiye’nin en büyük dördüncü şube ağına 
sahip banka konumundadır. 2009 yılının başında Banka’nın geçici olarak askıya alınan şube genişleme planı, 
yılın son çeyreğinde 7 perakende şube açılışıyla yeniden uygulamaya konulup yılın ilk çeyreğinde 4 şube 
açılışıyla devam etmiştir. Banka, 2010 yılında yaklaşık 60 şube açmayı hedeflemektedir.   
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7.  Banka’nın Finansal Durum ve Performansını Etkileyen Olaylar ve İşlemler: 
 

15 Mart 2010 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, gerekli tüm onayların alınmasını takiben, Yapı 
Kredi’nin UniCredit Menkul Değerler A.Ş.’de sahip olduğu %10,7 oranındaki hisselerin Deloitte tarafından 
hazırlanan bağımsız değerleme raporu uyarınca Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’ye 8,5 milyon TL bedel karşılığında 
satılmasına karar verilmiştir.  

15 Mart 2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yapı Kredi’nin tasfiye hesaplarında izlenen kredi kartları, KOBİ 
kredileri ve bireysel kredi stokundan oluşan toplam 681 milyon TL tutarındaki portföylerinin ihale yoluyla 70 milyon 
TL karşılığında satılmasına karar verilmiştir. 28 Şubat 2010 tarihi itibariyle tasfiye hesaplarında izlenen kredi kartı 
portföyünün 382 milyon TL nakit anapara tutarındaki portföyün 32 milyon TL bedelle Girişim Varlık Yönetim 
A.Ş.’ne, KOBİ portföyünün 224 milyon TL nakit anapara tutarındaki portföyün 31 milyon TL bedelle LBT Varlık 
Yönetim A.Ş.’ne, bireysel kredi portföyünün 75 milyon TL nakit anapara tutarındaki portföyün 6 milyon TL bedelle 
Standart Varlık Yönetim A.Ş.’ne satılması kararlaştırılmıştır. Satış bedeli Mart ayında tahsil edilmiş ve satış işlemi 
31 Mart 2010 Banka finansal tablolarına yasal giderler hariç brüt 12 milyon TL vergi öncesi kar olarak yansımıştır.  

 

8. İlgili Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler:  

Yılın ilk çeyreğinde ekonomik aktivitede beklentilere paralel olarak canlanma gözlemlenmiştir. 2009 yılının son 
çeyreğinde başlayan pozitif büyüme trendinin güçlenerek devam ettiği 2010 yılının ilk çeyreğinde %11,5’lik 
büyüme beklenmekte olup, bu büyümenin genel olarak iç talepteki canlanma ve düşük baz etkisinden 
kaynaklanması beklenmektedir. Yılın ilk çeyreğinde gözlemlenen olumlu ekonomik gelişmelerin önümüzdeki 
çeyreklerde de devam etmesi ve 2010 yılında ekonominin %5,6 oranında büyümesi öngörülmektedir. 

Merkez Bankası tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen faiz indirimlerinin ardından Kasım 2009’dan bu yana 
%6,5 düzeyinde sabit kalan politika faizinin, yılın son çeyreğine kadar sabit kalması ardından 125 baz puanlık 
artışla yıl sonunda %7,75’e ulaşması beklenmektedir. Öte yandan, Merkez Bankası tarafından açıklanan çıkış 
stratejisi piyasadaki likiditenin kademeli olarak azaltılacağı yönünde bir beklenti oluşturmuştur. Bankacılık 
sektöründe 2009 yılında Merkez Bankası’nın ardarda yaptığı faiz indirimleri sayesinde yükselen net faiz marjı, 
Kasım 2009’dan beri faizlerin düşük seviyelerde sabit kalması ve artan rekabet sebebiyle yılın ilk çeyreğinde 
baskı altında kalarak azalış göstermiştir.  

Bankacılık sektöründe kredi hacimleri ekonomik aktivitedeki toparlanmanın yarattığı birikmiş talep ve bankaların 
kredi verme iştahındaki artış sebebiyle güçlü seyretmiştir. Sektördeki kredi hacimleri para birimi bakımından 
dengeli bir büyüme sergilemiş ve hem TL cinsinden bireysel krediler hem de YP cinsinden kurumsal krediler güçlü 
büyüme göstermiştir. Öte yandan, yeni tahsili gecikmiş alacaklardaki oluşum azalışı, sektörde uygulanan yeniden 
yapılandırma programları ve artan tahsilatlar, tahsili gecikmiş alacak portföy satışları ile kredi büyümesinin olumlu 
etkileri sayesinde sektörün aktif kalitesinde iyileşme gözlemlenmiştir.   
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9.  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Mart 2010 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. 31 Mart 2010 Tarihi İtibariyle Hazırlanan Kamuya Açıklanacak 
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Sınırlı Denetim 
Raporu 

 

Ektedir. 
 

Not: Yapı Kredi Bankası’nın 31 Mart 2010 tarihinde sona eren 3 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  
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