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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 2010 itibariyle 
toplam 82 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 ve hisse senedi aracılık işlemleri 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 * 

       (30 Haziran 2010 itibariyle) 
 
 

 
 
 
 
 

 

                

 

 

 

 
*  Yönetim Kurulu üyesi Stephan Winkelmeier, 11 Haziran 2010 itibariyle Yapı Kredi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş, 

yerine 27 Temmuz 2010 tarihinde Massimiliano Fossati atanmıştır. 

 
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 

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*:  
 
  (30 Haziran 2010 itibariyle) 
                                         

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
İç Sistemler Yöneticisi 

 

Adı Soyadı Görevi 

Mutlu Atakişi İç Kontrol Direktörü 
 
 
 
 * Massimiliano Fossati, 15 Haziran 2010 tarihi itibarıyla Risk Yönetimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden 

istifa etmiş, 30 Temmuz 2010 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla ise Wolfgang Schilk’in Risk Yönetimi’nden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine atanması için BDDK’ya başvuurulmasına karar verilmiştir. 

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 

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, 
 
2010 yılının ilk yarısında dünya çapında iyileşen makroekonomik koşullar Batı Avrupa ekonomilerinin olumsuz 
performansıyla gölgelenmeye başlamıştır. Yüksek borçluluk seviyelerine sahip olan bu ekonomiler kısmen de olsa 
devam eden kriz ortamından önemli ölçüde etkilenmiş, bu durum küresel makroekonomik ortamın gidişatıyla ilgili 
tedirginliği artırmıştır. Birçok ekonomide kamu borçlarının yüksek düzeylere ulaşması, kredi piyasalarındaki 
sorunların sürmesi ve işsizlik oranlarının yüksek seviyelerini koruması, krizin doğurduğu sorunların kalıcı olarak 
giderilmesinin uzun zaman alabileceğine işaret etmektedir.  
 
Türkiye’de ise yılın ilk çeyreğinde gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi beklentilere paralel olarak gerçekleşmiş ve 
%11.7 seviyesine ulaşmıştır. Büyüme temel olarak yurtiçi özel tüketim harcamalarından ve düşük baz etkisinden 
kaynaklanmıştır. Yılın ilk çeyreğinde artış trendi gösteren yıllık enflasyon, yılın ikinci çeyreğinden itibaren 
azalmaya başlamış ve gıda fiyatlarında devam eden düşüş ve zayıf dış talebin de etkisiyle azalarak %8.4’e 
inmiştir. Öte yandan, sanayi üretiminde devam eden iyileşme sayesinde işsizlik oranı da yılın ilk çeyreğinden 
itibaren önemli ölçüde azalmıştır. Sonuç olarak, düşük enflasyon, sabit kalan faiz oranları ve azalan işsizlik 
oranıyla beraber kaydedilen yüksek büyüme, yılın ilk yarısında olumlu makroekonomik görünümü desteklemiştir.   
 
Yılın ilk yarısında makroekonomik koşulların daha da iyileşmesiyle Türkiye’de bankacılık sektörü güçlü kredi 
büyümesi elde etmiş, tahsili gecikmiş alacaklar hızlanarak azalmaya devam etmiştir. Bankacılık sektörü güçlü 
likidite, fonlama ve sermaye pozisyonuyla da beraber başarılı bir dönemi daha tamamlamıştır.   
 
Yapı Kredi, yılın ilk yarısında Türkiye’nin en büyük dördüncü özel bankası olarak güçlü konumunu korumuş ve 
toplam konsolide aktiflerini 2009 yılının sonuna göre %15 artırarak 82 milyar TL’ye ulaştırmıştır. Yapı Kredi, 
hemen hemen tüm kredi ve mevduat segmentlerinde piyasanın üzerinde büyümeyi mümkün kılan ticari verimliliğe 
olan odaklılığı sayesinde yılın ilk yarısında toplam kredi ve mevduat pazar payını sırasıyla %10,6 ve %8,5’e 
çıkarmıştır. Haziran sonu itibarıyla, Yapı Kredi 847 şubesi ve %9,3’lük pazar payıyla Türkiye’nin en büyük 
dördüncü şube ağına sahip bankası konumundadır. Yapı Kredi, ayrıca 2.356 ATM’si ve %9,3’lük pazar payıyla 
Türkiye’nin en büyük beşinci ATM ağına sahip bankasıdır.    
 
Yapı Kredi, 2010 yılının ilk yarısını müşteri odaklı yaklaşımını devam ettirerek ve ticari verimliliğe olan odaklılığını 
koruyarak başarıyla tamamlamıştır. Sonuç olarak, Yapı Kredi sektörün üzerinde kredi ve mevduat büyümesi elde 
etmiş, başarılı gider yönetimini devam ettirmiş, tahsili gecikmiş alacaklarında azalış kaydetmiş ve böylelikle 
kârlılığını artırmayı başarmıştır. 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, 
 
2010 yılının ilk yarısına Avrupa ekonomileriyle ilgili artan tedirginlikler damgasını vurmuştur. Kamu otoritelerinin 
büyük ölçekli müdahalelerine rağmen, olumsuz yönde değişen beklentiler sebebiyle Euro zayıflamaya devam 
etmiştir. Avrupa bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların sermaye ihtiyaçlarını belirmeye yönelik 
uygulanan stres testlerinin sonuçlarının beklentilerden daha olumlu olmasına rağmen, küresel makroekonomik 
iyileşmenin hızıyla ilgili belirsizlikler hala devam etmektedir.  
 
Türkiye’de ise yılın ilk yarısında makroekonomik göstergeler güçlü ekonomik iyileşmeye işaret etmektedir. Düşük 
enflasyon ve düşük seyreden faiz oranlarıyla beraber güçlü gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi de ekonomik 
iyileşmenin göstergesi olmaktadır. Bankacılık sektöründe güçlü kredi ve mevduat büyümesi yılın ilk yarısında 
devam etmiş, özellikle yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre artış göstermiştir. Haziran sonu itibarıyla, sektördeki 
toplam krediler özellikle TL cinsinden kredilerdeki büyüme sayesinde 2009 yıl sonuna göre %15 artarak 430 
milyar TL’ye ulaşmıştır. Sektördeki güçlü kredi büyümesi TL cinsinden mevduat hacimindeki artışı da beraberinde 
getirmiş ve toplam mevduat hacmi Haziran sonu itibarıyla 2009 yıl sonuna göre %8 oranında artmıştır. Sektördeki 
tahsili gecikmiş alacaklar oranı, makroekonomik iyileşme ve portföy satışları sayesinde 2009 yıl sonuna göre 85 
baz puan azalarak %4,4’e gerilemiştir.  
 
Bu dönemde Yapı Kredi ana bankacılık faaliyetlerine ve ticari verimliliğe olan odaklılığını sürdürmüştür. Yapı Kredi 
yılın ilk yarısında özellikle perakende krediler (bireysel ve KOBİ) ve ardından orta ölçekli kurumsal krediler 
kaynaklı olmak üzere sektörün üzerinde güçlü kredi büyümesi elde etmiştir. Haziran sonu itibarıyla, 2009 yıl 
sonuna göre TL cinsinden krediler %24, dolar cinsinden YP krediler ise %12 artarken, toplam krediler %21 
oranında artmıştır. Aynı dönemde, mevduat hacmi özellikle TL cinsinden mevduat hacmindeki artış sebebiyle 
%13 oranında artmıştır. Öte yandan, tahsili gecikmiş alacak oluşumlarındaki azalış, devam eden güçlü tahsilat 
performansı ve tahsili gecikmiş alacak portföy satışları sayesinde Yapı Kredi’nin tahsili gecikmiş alacaklar oranı, 
2009 yıl sonundaki %6,3’ten 2010 yılının ilk yarısında %4,1’e inmiştir. Yapı Kredi yılın ilk yarısında da güçlü 
sermaye ve likidite pozisyonunu korumuş, Banka bazında %16,1’lik, Grup bazında ise %15,1’lik sermaye yeterlilik 
rasyosu elde etmiştir. Öte yandan, kredi/mevduat oranı da %100’ün altında gerçekleşmiştir. 
 
Yapı Kredi, yılın ilk yarısında yıllık bazda %26 artışla 1.172 milyon TL net kar elde etmiştir. Yapı Kredi, artan ticari 
verimlilik sayesinde sektörün üzerinde gerçekleşen kredi büyümesi, başarılı gider yönetimi ve  tahsili gecikmiş 
alacaklardaki devam eden azalış sayesinde %28’lik ortalama özkaynak kârlılığına ulaşmıştır. Banka, yılın ilk 
yarısında 3.139 milyon TL toplam gelir elde etmiştir. Disiplinli gider yönetimi ve insan kaynağı yönetimi sayesinde 
toplam gider büyümesi yılın ilk yarısında enflasyona paralel olarak gerçekleşerek yıllık bazda %8 oranında 
artmıştır. Öte yandan, tahsili gecikmiş alacaklarda devam eden iyileşme sayesinde kredi ve diğer alacaklar değer 
düşüş karşılıkları yılın ilk yarısında yıllık bazda %56 oranında azalmıştır.    
 
Yapı Kredi yılın ilk yarısında şube genişleme planına devam etmiş ve 12 yeni şube (net olarak 9 yeni şube) açılışı 
gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak, yılın ilk yarısında Banka’nın şube sayısı 847’ye ulaşmıştır. Yapı Kredi 2010 
yılında 60 yeni şube açmayı hedeflemektedir.  
 
Yılın ilk yarısında 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 3 Ağustos 2010’da açıklanan 30 Haziran 2010 tarihli 6 aylık konsolide BDDK (Bankacılık ve 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu) mali tablolarına göre, yıllık bazda %26 artışla 1.172 milyon TL net kâr elde 
edilmiştir. Banka, sektörün üzerindeki kredi büyümesi, kontrollü gider yönetimi ve tahsili gecikmiş alacaklarda 
devam eden iyileşme sayesinde %28’lik ortalama özkaynak kârlılığına ulaşmıştır.  
 
Yapı Kredi, yılın ilk 6 aylık döneminde net faiz marjlarındaki aşağı yönlü baskıya karşın, bunun sağlam net ücret 
ve komisyon büyümesi (yıllık bazda %14) ve güçlü tahsilat performansıyla dengelenmesi sayesinde 3.139 milyon 
TL’lik toplam gelir elde etmiştir. Kontrollü gider ve insan kaynağı yönetimi ve verimlilikteki iyileşme sayesinde 
toplam giderler yıllık bazda %8 artmıştır. Gider/Gelir rasyosu %41,8 olarak gerçekleşmiştir. Tahsili gecikmiş 
alacaklarda devam eden iyileşme sebebiyle kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılıkları yılın ilk yarısında bir 
önceki yıla göre %56 oranında azalmıştır.  
 
Haziran sonu itibarıyla, Yapı Kredi ticari verimlilikteki artış sayesinde sektörün üzerinde kredi büyümesi elde etmiş 
ve yılın ikinci çeyreğinde öncelikle perakende krediler (KOBİ ve bireysel krediler) ve orta ölçekli kurumsal krediler 
kaynaklı olmak üzere yılın ilk çeyreğine göre büyümede artış yaşanmıştır. Haziran sonu itibarıyla, Yapı Kredi’nin 
toplam kredileri TL cinsinden kredilerdeki %24’lük büyüme sayesinde yıl başından bu yana %21 oranında 
artmıştır. TL cinsinden kredi büyümesi özellikle KOBİ kredilerindeki (%22), konut kredilerindeki (%22) ve TL 
cinsinden orta ölçekli kurumsal kredilerdeki (%35) artışlardan kaynaklanmıştır. Kredi kartlarında ise Yapı Kredi, 
sektördeki öncü konumunu Haziran sonunda bakiyeye göre %20,1’lik pazar payıyla korumuştur. YP cinsinden 
kredilerde ise Yapı Kredi, yılın ilk yarısında yüksek getirili proje finansmanı kredilerine odaklanmış ve 460 milyon 
dolarlık kredi kullandırımı gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemdeki potansiyel projeler için kredi kullandırımı 
gerçekleştirilecek tutar ise 2,1 milyar doları aşmaktadır.  
 
Güçlü kredi büyümesine paralel olarak Yapı Kredi Haziran sonu itibarıyla mevduat hacmini 2009 yıl sonuna göre 
%13 artırmıştır. Mevduat büyümesi yılın  ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre artış göstermiştir. Mevduat büyümesi, 
perakende kredilerdeki TL cinsinden büyümeye paralel olarak, özellikle  2009 yıl sonuna göre %21 oranında artan 
TL cinsinden mevduat artışından kaynaklanmıştır. Yapı Kredi’nin vadesiz mevduatının toplam mevduatdaki payı 
%19 (sektör: %14) olarak gerçekleşmiştir. Yapı Kredi, Haziran sonu itibarıyla varlık yönetimindeki pazar payını 
%18’e yükselterek ikincilik konumunu güçlendirmiştir. 
 
Yılın ilk yarısında tahsili gecikmiş alacak oluşumundaki azalış, güçlü tahsilat performansı ve portföy satışları 
sayesinde tahsili gecikmiş alacak oranındaki iyileşme devam etmiştir. Bu olumlu gelişmeler ve Haziran ayında 
gerçekleşen portföy satışı sayesinde Yapı Kredi’nin tahsili gecikmiş alacaklar oranı %4,1’e düşerek (2009: %6,3; 
Mart 2010: %4,9) sektördeki %4,4’lük tahsili gecikmiş alacaklar oranının altına gerilemiştir. Özel karşılık oranı 
%72 olarak gerçekleşerek güçlü seviyesini korumuştur.  
 
Yapı Kredi yılın ilk yarısında da güçlü sermaye ve likidite pozisyonunu korumuş, Banka bazında %16,1’lik, Grup 
bazında ise %15,1’lik sermaye yeterlilik rasyosu elde etmiştir. Öte yandan, kredi/mevduat oranı da %100’ün 
altında gerçekleşmiştir. 
 
Haziran sonu itibarıyla, Yapı Kredi yılın ilk yarısında açtığı 12 yeni şube (net olarak 9 yeni şube) açılışıyla 847 
şubeye sahip olup şube sayısı açısından %9,3’lük pazar payıyla dördüncü konumdadır.  
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7.  Banka’nın Finansal Durum ve Performansını Etkileyen Olaylar ve İşlemler: 
 

21 Nisan 2010 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, çeşitli uluslararası bankalardan Avro ve 
Amerikan Doları olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan, yaklaşık 1 milyar doları aşan tutarda 1 yıl vadeli ve 
toplam maliyeti yıllık Libor/Euribor+yüzde 1,5 olan sendikasyon kredisi sağlanmıştır. Sendikasyon kredisine 19 
ülkeden 51 banka katılmış olup, 324 milyon dolarlık ve 516 milyon Euro’luk kredi sağlanmıştır. Alınan 
sendikasyon kredisi Nisan 2009’da alınan 410 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin yenilenmesi niteliğinde olup, 
bankanın ihracat alanında faaliyet gösteren müşterilerine fonlama sağlamak için kullanılacaktır. 
 
26 Mayıs 2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yapı Kredi’nin tasfiye hesaplarında izlenen kurumsal ve ticari 
kredi stokundan oluşan toplam 299 milyon TL tutarındaki portföylerinin ihale yoluyla 7,5 milyon TL karşılığında 
satılmasına karar verilmiştir. Bahsi geçen portföy LBT Varlık Yönetimi A.Ş.’ye satılmış ve satış bedeli 23 Haziran 
2010’da tahsil edilmiştir. Satışın Yapı Kredi’nin tahsili gecikmiş alacaklar oranındaki olumlu etkisi Mayıs ayı 
itibarıyla yaklaşık 60 baz puan olmuştur.  
 
Yönetim Kurulu'nun 16 Temmuz 2010 tarihli kararı ile, Yapı Kredi tarafından 5 yıl vadeli, asgari 500.000.000 USD 
tutarlı, UniCredit Luxemburg S.A.’dan kredi alınması suretiyle uzun vadeli bir borçlanma yapılmasına karar 
verilmiş ve bu işlemi düzenlemeleri için Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch ve 
UniCredit Bank AG’nin birlikte Lider Yöneticiler olarak atanmıştır. 
 

8. İlgili Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler:  

2010 yılının ilk yarısında, makroekonomik göstergelerle de desteklenen güçlü ekonomik iyileşme gözlemlenmiştir. 
Yılın ilk çeyreğinde, yurtiçi talep artışı kaynaklı olmak üzere %11,7 olarak gerçekleşen gayrisafi yurtiçi hasıla 
büyümesinin ardından, 2010 yılında önümüzdeki çeyreklerde de pozitif büyüme beklenmektedir. Sonuç olarak, 
2010 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesinin %5,6 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.  
 
Haziran ayı itibarıyla Merkez Bankası %6,5 olan gecelik borçlanma oranı olarak ifade edilen politika faizini bir 
haftalık repo faizine (%7) dönüştürmüştür. Merkez Bankası’nın politika faizini 2010 yılının sonuna kadar sabit 
bırakması beklenmektedir. Aralık 2010’dan 2011 yılının ilk çeyreğine kadar ise Merkez Bankası’nın faizlerde 
toplam 125 baz puanlık bir artış yapması beklenmektedir. Bu artışın 75 baz puanlık kısmının Aralık 2010’da 
gerçekleşmesi geri kalan 50 baz puanın ise 2011 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Öte 
yandan, gıda fiyatlarındaki devam eden düşüş ve zayıflayan Euro sayesinde kontrol altında tutulan dayanıklı 
tüketim malları fiyatları sebebiyle enflasyonun aşağı yönlü trend izlemeye devam etmesi beklenmektedir. 
 
2010 yılının ilk yarısında bankacılık sektöründe kredi ve mevduat büyümesi güçlü seyretmiştir. Makroekonomik 
iyileşme ve bankalardaki artan kredi verme iştahı sayesinde büyüme hızı yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre 
artmıştır. Sektördeki kredi büyümesi TL cinsinden kredilerden ve özellikle perakende/bireysel, KOBİ ve kurumsal 
kredilerden kaynaklanmıştır. Öte yandan, makroekonomik iyileşme ve portföy satışları sayesinde tahsili gecikmiş 
alacaklardaki iyileşme devam etmiştir. Yılın ilk yarısında artan rekabet ve düşük faiz ortamı, bankacılık 
sektöründeki net faiz marjlarında aşağı yönlü baskı yaratmaya devam etmiştir.  
 
2010 yılının ikinci yarısında, kredi ve mevduat büyümesinin yılın ilk yarısına göre yavaşlaması ve yıllık kredi ve 
mevduat büyümesinin sırasıyla %25 ve %17 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Tahsili gecikmiş alacaklardaki 
iyileşmenin devam etmesi beklenmektedir.  
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9.  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 30 Haziran 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. 30 Haziran 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 30 Haziran 2010 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  


