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1.  Yapı Kredi’nin Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı 

 

Türkiye’nin ilk ulusal çaplı özel perakende odaklı bankası olan Yapı Kredi 1944 yılında kurulmuĢ olup, 31 Mart 2012 

itibariyle toplam 115 milyar TL konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin dördüncü büyük özel bankası konumundadır. 

Banka, müĢteri merkezli bir stratejiye, temel bankacılık alanları ve ürünlerinde öncü konuma, sadık müĢteri 

tabanına, genç ve dinamik çalıĢan profiline ve geniĢ hizmet ağına sahiptir.  

 

Yapı Kredi, segment bazlı hizmet modeli ile kredi kartları, bireysel bankacılık ve KOBĠ bankacılığını içeren 

perakende bankacılık, kurumsal ve ticari bankacılık ve özel bankacılık alanlarında 6.3 milyon aktif müĢterisine 

hizmet sunmaktadır.  Yapı Kredi'nin, segment bazlı güçlü iĢ modelini tamamlayan varlık yönetimi, finansal kiralama, 

faktoring, bireysel emeklilik, sigortacılık ve hisse senedi aracılık iĢlemleri alanlarındaki yurt içi iĢtiraklerinin yanısıra 

Hollanda, Rusya ve Azerbaycan'da yurt dıĢı iĢtirakleri de bulunmaktadır.  

 

Yapı Kredi, kredi kartları alanında güçlü konumunu korumuĢtur (üye iĢyeri hacmine göre %19.4’lük, tekil kredi kartı 

müĢteri sayısına göre %13.6’lık pazar payı ile lider). Yapı Kredi, finansal kiralama (%19,6’lık pazar payı) ve faktoring 

(%17,7’lik pazar payı) alanlarında liderliğini sürdürmektedir. Banka ayrıca, yönetilen varlıklarda %17,3 oranında 

pazar payıyla, hisse senedi iĢlem hacminde ise %6,6 oranında pazar payıyla ikinci, bireysel emeklilik alanında 

%16,0 pazar payıyla dördüncü, hayat sigortacılığında %6,4 pazar payıyla, hayat dıĢı sigortacılığında ise %6,7 pazar 

payıyla beĢinci konumdadır. 

 

Yapı Kredi, Mart 2012 itibariyle banka bazında 908 Ģubesi ile Türkiye’nin en büyük beĢinci Ģube ağına sahip olup, 

Türkiye’nin %90’ını kapsamaktadır (%9.2 pazar payı). Banka, ayrıca 2.680 ATM, öncü mobil bankacılık, bireysel ve 

kurumsal müĢterilere göre özelleĢtirilmiĢ ödüllü internet bankacılığı ve iki çağrı merkezinden oluĢan geliĢmiĢ Ģube 

dıĢı kanallara sahiptir.  

 

Yapı Kredi'nin %81,80 oranındaki hissesi Koç Finansal Hizmetler A.ġ.'ye aittir. Koç Finansal Hizmetler, UniCredit ve 

Koç Grubu'nun eĢit oranlı (%50-%50) bir ortaklığıdır. Kalan %18,20 oranındaki pay ise halka açıktır. Banka'nın 

halka açık olan hisseleri Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda iĢlem görmekte olup, bu hisseleri temsil eden 

Global Depo Sertifikaları (Global Depositary Receipts) 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.ġ.                    3.555.712.396,07                                           %81,80 

 

Diğer Ortaklar                                           791.338.887,93                                             %18,20 

 

Toplam                                                    4.347.051.284,00                                          %100,00 

 

 

Not: Tüm pazar payı ve sıralama bilgileri bu raporun yayınlanma tarihi itibarıyla günceldir 
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2. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ve Kanuni Denetçiler: 

  

 Yönetim Kurulu Üyeleri  

        (31 Mart 2012  itibariyle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 
. 

 Denetim Komitesi Üyeleri 

                                        

 

 
 

 

 

 

Kanuni Denetçiler 

 

 

 

 

(1) Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. Genel Kurulu’nun 22 Mart 2012 günü yaptığı toplantıda Yönetim Kurulu yeniden oluĢturulmuĢ; Vittorio G. M. Ogliengo 
adaylık beyan etmemiĢ, Laura Penna yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiĢtir. 

(2) Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. Genel Kurulu’nun 22 Mart 2012 günü yaptığı toplantıda Denetçiler seçilmiĢ; Adil G. Öztoprak yerine Ali Tarık Uzun Denetçi 
olarak seçilmiĢtir. 

 

Adı Soyadı Görevi 

Mustafa V.KOÇ BaĢkan 

Gianni F.G.PAPA BaĢkan Vekili  

Faik AÇIKALIN Murahhas Aza ve Genel Müdür 

Carlo VIVALDI Murahhas Aza ve Genel Müdür Vekili 

Ahmet F. ASHABOĞLU Üye 

F. Füsun Akkal BOZOK Üye 

O. Turgay DURAK Üye 

Massimiliano FOSSATI Üye 

Francesco GIORDANO Üye 

Laura PENNA(1) Üye 

Adı Soyadı Görevi 

Gianni F.G. Papa BaĢkan 

F.Füsun Akkal BOZOK Üye 

Francesco GIORDANO Üye 

Adı Soyadı Görevi 

Abdullah GEÇER Denetçi 

Ali Tarık Uzun(2) Denetçi 
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3.  Banka Üst Yönetimi:  
            

             (31 Mart 2012 itibariyle) 

 

                                         

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         İç Sistemler Yöneticisi 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı Görevi 

Faik AÇIKALIN Murahhas Aza ve Genel Müdür 

Carlo VIVALDI Murahhas Aza ve Genel Müdür Vekili 

Mehmet Güray ALPKAYA Kurumsal Bankacılık SatıĢ Yönetimi 

Marco CRAVARIO Finansal Planlama ve Mali ĠĢler Yönetimi 

Yakup DOĞAN Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi 

Mehmet Murat ERMERT Kurumsal ĠletiĢim Yönetimi 

Mert GÜVENEN Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi 

Süleyman Cihangir KAVUNCU 
KKKAKAVCU 

Ġnsan Kaynakları Yönetimi 

Mert YAZICIOĞLU Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi 

Mehmet Erkan ÖZDEMĠR Uyum Görevlisi 

Stefano PERAZZINI Ġç Denetim Yönetimi 

Yüksel RĠZELĠ Bilgi Sistemleri ve Operasyon Yönetimi 

Cemal Aybars SANAL Hukuk Yönetimi 

Wolfgang SCHILK Risk Yönetimi 

Zeynep Nazan SOMER Perakende Bankacılık Yönetimi 

Feza TAN Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi 

Selim Hakkı TEZEL Bireysel ve KOBĠ Kredileri Yönetimi 

Mert ÖNCÜ Hazine Yönetimi 

Adı Soyadı Görevi 

Mutlu AtakiĢi Ġç Kontrol Direktörü 
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4.  Yönetim Kurulu Başkanı’nın Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi: 

 

Değerli Ortaklarımız, 

 

Küresel ekonomi 2011 yılındaki olumsuz gidiĢata yönelik endiĢelerin ardından kademeli olarak güçlenmeye 

baĢlamıĢtır. Önemli ölçüde bir küresel yavaĢlamaya iliĢkin endiĢeler, ABD’de ekonomik aktivitedeki canlanma ve 

Avrupa’da ekonomik krize yönelik yürütülen politikalar sayesinde azalmıĢtır. Bu çerçevede, baĢlıca geliĢmiĢ 

ekonomilerde zayıf canlanmanın devam etmesi, geliĢmekte olan ekonomilerde ise ekonomik aktivitenin diğer 

ekonomilere kıyasla güçlü olması beklenmektedir. Ancak, küresel ekonominin gidiĢlatına yönelik riskler de devam 

etmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerdeki çıktı açıklarına yönelik olarak, halen zayıf seyreden büyümeyi desteklemek 

amacıyla kısa vadeli önlemlerin alınması muhtemel görünmektedir.  

 

Türkiye'de ise, 2011 yılında gayrisafi milli hasıladaki %8.5'lik güçlü büyüme sonrasında ekonomi yumuĢak iniĢe 

paralel olarak yavaĢlamaya baĢlamıĢtır. Bu dönemde, sanayi üretimi yavaĢlama sinyalleri vermeye baĢlamıĢ, 

tüketici güven endeksi ise yukarı yönlü eğilimini sürdürmüĢtür. Öte yandan, enflasyon da sabit bir trend izlemeye 

baĢlamıĢtır. Merkez Bankası'nın Türk Lirası’nı destekleyen, esnek ve sıkı para politikası finansal istikrarı sürdürmek 

amacıyla devam etmiĢtir.  

 

Bankacılık sektöründe, 2012 yılının ilk çeyreğinde hacim büyümesi, ekonomik yavaĢlamaya ve mevsimselliğe bağlı 

olarak düĢük seyretmiĢtir. Toplam kredi hacmi 2011 yıl sonuna göre %2 artıĢla 664 milyar TL'ye ulaĢmıĢtır. Mevduat 

hacmi ise sabit kalarak 695 milyar TL seviyesinde gerçekleĢmiĢtir.  Sonuç olarak, kredi/mevduat oranı yukarı yönlü 

eğilimini sürdürmüĢ ve %96’ya ulaĢmıĢtır (2011: %94).  

 

Yapı Kredi, 115 milyar TL'ye ulaĢan toplam konsolide aktifleri ile 2012 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin en büyük 

dördüncü özel bankası olarak sektördeki güçlü konumunu korumuĢtur. Ayrıca, kredi kartları, faktoring, finansal 

kiralama, varlık yönetimi, hisse senedi aracılık iĢlemleri, bireysel emeklilik, hayat ve hayat-dıĢı sigortacılık 

alanlarındaki öncü konum da sürdürülmüĢtür.  

 

Yapı Kredi 908 Ģubesi ile Türkiye’deki en büyük beĢinci Ģube ağına sahiptir. Ayrıca, Ģube dıĢı kanallarda 2.680 ATM 

ile Türkiye’nin en büyük beĢinci ATM ağına, öncü mobil bankacılık kanalına, ödüllü internet bankacılığına ve iki 

çağrı merkezine sahiptir.  

 

Yılın ilk çeyreğinde Yapı Kredi, perakende odaklı büyüme stratejisini sürdürmüĢtür. Banka, katma değer yaratan TL 

kredilerde büyüyerek sağlıklı karlılık elde etmiĢtir. Yapı Kredi, disiplinli net faiz marjı yönetimi ve kontrollü gider 

yönetimi sayesinde 415 milyon TL net kar kaydetmiĢtir.   

 

Bu vesileyle Yapı Kredi’ye verdikleri kesintisiz destek nedeniyle tüm müĢterilerimize ve hissedarlarımıza ve 

emeklerinden ötürü tüm çalıĢanlarımıza teĢekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

 

 

Mustafa V.KOÇ 

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

Değerli Ortaklarımız, 
 

Küresel finansal koĢullar 2012 yılının ilk çeyreğinde iyileĢmiĢ ve kısa vadede bankacılık krizine ya da Avrupa’da 
ülke krizine yönelik endiĢeler azalmıĢtır. Bu ortamda, Türkiye ekonomisi büyüme hızındaki yavaĢlamaya rağmen 
pozitif büyümesini sürdürmüĢtür.  
 
2012 yılının ilk çeyreğinde, Türk bankacılık sektöründe hacim büyümesi yavaĢlamıĢ, aktif kalitesi ise sınırlı ölçüde 
bozulma göstermiĢtir. Sektörde toplam krediler, ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden kredilerdeki büyüme 
sayesinde %2'lik bir artıĢ sergilemiĢtir. Öte yandan, toplam mevduat sabit kalmıĢtır. Sektördeki fonlama 
tabanındaki çeĢitlendirme uluslararası sermaye piyasalarına artan eriĢim sayesinde sendikasyon, seküritizasyon 
ve eurobond ihraçları aracılığıyla devam etmiĢtir. Yurtiçi sermaye piyasasında ise, yılın ilk çeyreğinde sektörde 
toplam 6.25 milyar TL’lik yerel para cinsinden bono ihracı gerçekleĢmiĢtir. Tahsili gecikmiĢ alacak oranı 2011 yıl 
sonundaki %2.6’ya kıyasla %2.7’ye ulaĢmıĢtır. Bu artıĢın kaynağı ise tüketici kredileri ve kredi kartları olmuĢtur. 
Öte yandan, sektörde sağlam sermaye tabanı korunmuĢ ve sermaye yeterlilik oranı %15.7 olarak gerçekleĢmiĢtir. 
 

MüĢteri odaklı bankacılık yaklaĢımını sürdüren Yapı Kredi, 2012 yılının ilk çeyreğinde sağlam performans 
sergilemiĢtir. Banka’nın net karı sağlıklı bir seviyede 415 milyon TL, ortalama özkaynak karlılığı ise %13.1 olarak 
gerçekleĢmiĢtir. Yapı Kredi’nin gelir tabanı, disiplinli fiyatlama stratejisi ve kredi faizlerindeki zamanlı artıĢın olumlu 
etkisi tarafından desteklenmiĢtir. Sonuç olarak, toplam gelirler 1.599 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢ, temel 
bankacılık gelirleri ise yıllık bazda %13 oranında artarak 1.508 milyon TL’ye ulaĢmıĢtır. Yapı Kredi sıkı gider 
yönetimini sürdürmüĢtür. Banka’nın toplam giderlerindeki artıĢ %11 oranında gerçekleĢmiĢtir. Gider/Gelir oranı ise 
%49.4 olarak gerçekleĢmiĢtir.  
 
Yapı Kredi perakende odaklı büyüme stratejisini sürdürerek bireysel ihtiyaç kredileri, KOBĠ kredileri ve orta ölçekli 
ticari segmenti içeren yüksek değer yaratan TL kredilerde sektörün üzerinde büyüme yakalamıĢtır. Bireysel ihtiyaç 
kredileri %7.6 oranında artarken, TL ticari krediler %5.7 oranında artmıĢtır. Yapı Kredi, farklılaĢtırılmıĢ 
yaklaĢımıyla fonlama tabanını çeĢitlendirmeye daha fazla odaklanmıĢ ve TL cinsinden mevduatta sektörün 
oldukça üzerinde %4 büyüme sağlamıĢ, ayrıca fonlama tabanını çeĢitlendirmeye devam etmiĢtir. Bu kapsamda, 
2012 yılının ilk çeyreğinde 585 milyon dolarlık uzun vadeli sermaye benzeri kredi temin edilmiĢ, 500 milyon 
dolarlık eurobond ihraç edilmiĢ ve 700 milyon TL’lik TL bono ihracı gerçekleĢtirilmiĢtir. Aktif kalitesi, ekonomideki 
yumuĢak iniĢe paralel olarak tahsili gecikmiĢ alacak stoğundaki sınırlı artıĢ ile genel olarak korunmuĢtur. Tahsili 
gecikmiĢ alacak oranı 2011 yıl sonundaki %3.0’e kıyasla %3.2 olarak gerçekleĢmiĢtir.  
 
Yapı Kredi, müĢteri odaklı bankacılık yaklaĢımını sürdürerek sürdürülebilir kârlılığını korumaya yönelik 
çalıĢmalarına devam edecektir.  
 
Önümüzdeki dönemde de faaliyetlerinde sürdürülebilir karlılığı ve akıllı büyümeyi hedefleyen Yapı Kredi’ye 
duydukları güvenden ötürü müĢterilerimize ve hissedarlarımıza, bu baĢarıda emeği geçen çalıĢanlarımıza 
teĢekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 
 
 
Faik Açıkalın  
Murahhas Üye ve Genel Müdür 
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6.  Finansal Durum ve Performans: 
 
Yapı Kredi,  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) muhasebe ve finansal raporlama esaslarına göre 

düzenlenen 31 Mart 2012 tarihli 3 aylık konsolide mali tablolarına göre, 415 milyon TL net kar elde ederek sağlam 

performans sergilemiĢ ve aynı zamanda fonlama kaynaklarını çeĢitlendirmeye devam etmiĢtir. Banka’nın ortalama 

özkaynak kârlılığı %13.1 olarak gerçekleĢmiĢtir. Sermaye yeterlilik oranı ise Grup bazında %14.6, Banka bazında ise 

%14.8 seviyesindedir.   

 

Yapı Kredi, yılın ilk üç ayında yasal düzenlemerdeki değiĢikliklerden etkilenerek 1.599 milyon TL’lik (yıllık bazda %6 

oranında azalıĢ) toplam gelir elde etmiĢtir. Banka, temel bankacılık gelirlerini ise disiplinli net faiz marjı yönetimi ve katma 

değer yaratan alanlardaki büyümesi sayesinde yıllık bazda %13 oranında artırmıĢtır. Toplam giderlerdeki yıllık artıĢ %11 

olarak gerçekleĢirken, Gider/Gelir rasyosu %49.4 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

Yılın ilk çeyreğinde müĢteri odaklı bankacılık yaklaĢımını kesintisiz bir Ģekilde sürdüren Yapı Kredi’nin kredi/aktif oranı 

2011 yıl sonundaki %59 seviyesinden %60’a çıkmıĢtır. Toplam krediler 2011 yıl sonuna göre sabit kalırken, Türk Lirası 

cinsinden krediler sektörün üzerinden %4.4 oranında artıĢ göstermiĢtir. Türk Lirası cinsinden kredilerdeki büyüme, yüksek 

getirili alan ve ürünlerdeki büyümeden kaynaklanmaktadır. Yapı Kredi, bireysel ihtiyaç kredilerinde sektördeki %3’lük 

büyümeye kıyasla %8 oranında büyürken, Türk Lirası cinsinden Ģirket kredilerinde %6, kredi kartlarında ise %5 oranında 

büyümüĢtür.  

 

Yapı Kredi, kredi kartlarındaki güçlü piyasa konumunu korumuĢtur. Üye iĢyeri hacmine göre %19.4’lük, tekil kredi kartı 

müĢteri sayısına göre %13.6’lık pazar payı ile Banka kredi kartlarında lider konumdadır. Yapı Kredi yılın ilk üç ayında 

finansal kiralama (%19,6’lık pazar payı) ve faktoring (%17,7’lik pazar payı) alanlarında liderliğini sürdürmüĢtür. Banka 

ayrıca, yönetilen varlıklarda %17,3 oranında pazar payıyla, hisse senedi iĢlem hacminde ise %6,6 oranında pazar payıyla 

ikinci, bireysel emeklilik alanında %16,0 pazar payıyla dördüncü, hayat sigortacılığında %6,4 pazar payıyla, hayat dıĢı 

sigortacılığında ise %6,7 pazar payıyla beĢinci konumdadır.  

 

Banka, yılın ilk çeyreğinde fonlamaya olan odaklılığını farklılaĢtırılmıĢ bir yaklaĢımla daha da güçlendirmiĢtir. Yabancı para 

likiditesinin rahat seviyelerde olması nedeniyle yüksek maliyetli yabancı para cinsinden mevduatın azaltılması sonucunda 

toplam mevduat 2011 yıl sonuna göre %3 azalıĢ göstermiĢtir. Bireysel mevduata odaklı yaklaĢım sayesinde TL mevduat 

ise sektörün oldukça üzerinde %4 oranında artıĢ göstermiĢtir (sektör: sabit).  Vadesiz mevduatın toplam mevduata oranı 

ise sektörün üzerinde %16 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

 

Fonlama kaynaklarını çeĢitlendirmeye devam eden Yapı Kredi, uluslar arası piyasalardan 585 milyon dolarlık on yıl vadeli 

sermaye benzeri kredi elde etmiĢ ve beĢ yıl vadeli 500 milyon dolarlık bono ihraç etmiĢtir. Banka, aynı zamanda yurtiçi 

sermaye piyasasında 700 milyon TL tutarında bono ihracı gerçekleĢtirmiĢtir. Bunlara ek olarak Nisan ayında 264 milyon 

dolar ve 864.5 milyon Euro’luk sendikasyon ile yüzde 104 oranında yenileme oranına ulaĢılmıĢtır. Bu sendikasyon 

iĢleminin maliyeti ise Libor+%1.45 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

  

Tahsili gecikmiĢ alacak stoğunda ekonomik aktivitedeki yavaĢlamaya paralel olarak sınırlı artıĢ kaydeden Yapı Kredi’nin 

tahsili gecikmiĢ alacak oranı %3.2 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir (2011: %3.0). Özel karĢılık oranı ise %67 olarak 

gerçekleĢmiĢtir (2011: %65).  

 

Yapı Kredi, müĢteri kazanımı ve penetrasyonu, sadece kredi kartı ürününe sahip olan müĢterilerin diğer bankacılık 

ürünleriyle de tanıĢtırılması gibi giriĢimlerle ticari verimlilikte ilerleme kaydetmeye devam etmiĢtir. 

 

Mart sonu itibarıyla, Yapı Kredi 908 Ģubesi ve %9.2 pazar payı ile Türkiye’deki en büyük beĢinci Ģube ağına sahip olup 

Türkiye’nin %90’ını kapsamaktadır.  Ayrıca Banka 2.680 ATM ile Türkiye’nin en büyük beĢinci ATM ağına, öncü mobil 

bankacılık kanalına (%15.7 pazar payı), ödüllü internet bankacılığına ve iki çağrı merkezine sahiptir. Toplam bankacılık 

iĢlemlerinin %78’i Ģube dıĢı kanallar aracılığıyla gerçekleĢmiĢtir.  

 

Not: Tüm pazar payı ve sıralama bilgileri rapor tarihi itibarıyla günceldir. 
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7.  Banka’nın Finansal Durum ve Performansını Etkileyen Olaylar ve İşlemler: 
 

 

8 ġubat 2012 tarihinde Yapı Kredi, 500 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli sabit faizli bono ihracını %6.75'lik 

kupon oranıyla baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirmiĢtir.  Bonoya iliĢkin faiz ödemeleri altı ayda bir gerçekleĢecek olup, 

ana para ödemesi ise vade tarihinde yapılacaktır.  

 

22 ġubat 2012 tarihinde Yapı Kredi, Yönetim Kurulu’nun 22 ġubat 2012 tarihli onayına ve BDDK'nın 20 ġubat 2012 

tarihli onayına dayanarak UniCredit Bank Austria AG'den 10 yıl vadeli (5 yıl sonrasında geri ödenebilir) 585 milyon 

ABD Doları tutarında sermaye benzeri kredi temin etmiĢtir. Söz konusu kredinin toplam maliyeti 3 aylık 

Libor+%8.30 Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 

 

27 Nisan 2012 tarihinde, Yapı Kredi, 264 milyon ABD Doları ve 864.5 milyon Euro tutarında olmak üzere iki ayrı 

kredi diliminden oluĢan bir yıl vadeli  sendikasyon kredisi sağlamıĢtır. Sendikasyon kredisi, 21 ülkeden 44 bankanın 

katılımıyla çeĢitli uluslararası bankalardan elde edilmiĢtir. Sendikasyon kredisinin yıllık toplam maliyeti ise 

Libor/Euribor artı %1.45 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

 

Yapı Kredi, yılın ilk çeyreğinde toplam 700 milyon TL tutarında TL bono ihracını gerçekleĢtirmiĢtir. Banka, ġubat 

2012'de %10.22'lik bileĢik faizli ve 161 gün vadeli 400 milyon TL'lik ve %10.21 bileĢik faizli ve 368 gün vadeli 150 

milyon TL'lik; Mart 2012'de ise %10.49 bileĢik faizli ve 374 gün vadeli 150 milyon TL'lik TL bono ihracını 

gerçekleĢtirmiĢtir.  

 

8. İlgili Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler:  

2011 yılındaki %8.5'lik güçlü gayrisafi milli hasıla büyümesi sonrasında, 2012 yılının ilk çeyreğinde ekonomik 

aktivitede baĢlayan yavaĢlama yumuĢak iniĢ senaryosunu doğrulamaya baĢladı. 2012 yılının ilk çeyreğinde ve 2012 

yıl sonunda gayrisafi milli hasıla büyümesinin sırasıyla %2.6 ve %4.4’e ulaĢması beklenmektedir.  

 

Enflasyonun 2012 yılının Mayıs ayından itibaren düĢüĢ eğilimi göstererek kontrol altında tutulması beklenmektedir.  

Tüketici enflasyonunun 2012 yılında ortalama %9.6, yıl sonunda ise %6.4 olarak gerçekleĢmesi tahmin 

edilmektedir. Merkez Bankası'nın Türk Lirası’nı destekleyen, esnek ve sıkı para politikasının, küresel belirsizlik 

ortamı da göz önünde bulundurularak 2012 yılı boyunca sürmesi beklenmektedir. Cari açıkta iyileĢmenin yıl 

boyunca devam etmesi tahmin edilirken, yıl sonunda cari açığın gayrisafi milli hasılaya oranının %7.3 olarak 

gerçekleĢmesi beklenmektedir. 

 

9.  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Mart 2012 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 2012 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 2012 tarihinde sona eren 3 aylık ara döneme ait Konsolide ve Konsolide Olmayan  Mali 

Tablolarına aĢağıdaki linkten ulaĢabilirsiniz. 

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

* * * 
Bu rapor hakkında sorularınız için: 

Yapı ve Kredi Bankası Yatırımcı ĠliĢkileri 

Yapı ve Kredi Plaza D Blok, Levent 34330 Ġstanbul  

E-mail : yapikredi_investorrelations@yapikredi.com.tr 

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

