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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, 30 Haziran 

2012 itibariyle toplam 124 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 6.4 milyon 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 %19.1‟lik, tekil kredi kartı 

müĢteri sayısına göre %13.6‟lık pazar payı ile lider). Banka, finansal kiralama (%17,8‟lik pazar payı) ve faktoring 

(%17,7‟lik pazar payı) alanlarında liderliğini sürdürmektedir. Yapı Kredi ayrıca, yönetilen varlıklarda %17,7 oranında 

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

%16,1 ve hayat sigortacılığında %7,1 pazar payıyla dördüncü, hayat dıĢı sigortacılığında ise %6,3 pazar payıyla 

beĢinci konumdadır. 

 

Yapı Kredi, Haziran 2012 itibariyle banka bazında 918 Ģubesi ve %9.2 pazar payı ile Türkiye‟nin en büyük beĢinci 

Ģube ağına sahiptir. Banka, ayrıca 2.684 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  

        (30 Haziran 2012  itibariyle) 
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 Denetim Komitesi Üyeleri 

                            

            

 

 
 

 

 

Kanuni Denetçiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 Denetçi 



 

 

5 

 

 

3.  Banka Üst Yönetimi:  
            

       (30 Haziran 2012 itibariyle) 

 

                                         

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Yapı Kredi Yönetim Kurulu’nun 26 Temmuz 2012 tarihli kararıyla; Perakende Krediler Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selim Hakkı Tezel’in 1 Ağustos 
2012 tarihi itibariyle UniCredit Grubu bünyesinde başka bir görev üstlenecek olması sebebiyle; Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Direktörü olarak görev 
yapmakta olan Mehmet Gökmen Uçar’ın Perakende Krediler Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanması amacıyla BDDK’ya başvurulmasına 
karar verilmiştir. 

 

         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 ve Organizasyon 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(1) Perakende Krediler 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, 

 

Son altı ayda, küresel ekonomik görünüm Avrupa Merkez Bankası‟nın likiditeyi artırmaya yönelik aldığı önlemler 

sayesinde iyileĢmiĢtir. Uzun vadeli finansman sağlama operasyonu (LTRO) kapsamında Avrupa Merkez Bankası, 

1,02 trilyon Euro fonlama sağlayarak Avrupa bankacılık sistemini desteklemiĢ ve daha derin bir ekonomik krize 

yönelik endiĢelerin önüne geçmiĢtir. Amerika BirleĢik Devletleri‟nde büyüme yavaĢ da olsa devam ederken, 

ekonomik toparlanmanın sürdürülebilirliğine iliĢkin endiĢeler halen mevcuttur. Çin‟de ise ihracattaki kötü gidiĢat 

hükümetin yurtiçi talebi güçlendirmeye yönelik sürdürdüğü politika sayesinde kısmen de olsa bertaraf edilmektedir. 

Böylelikle, Çin‟de ekonomide sert iniĢin önlenmesi hedeflenmektedir.   

 

Türkiye‟de yumuĢak iniĢ yavaĢlayan ancak halen devam eden ekonomik büyüme ile doğrulanmıĢtır. Gayrisafi milli 

hasıla 2012 yılının ilk çeyreğinde %3,2 olarak kaydedilmiĢ, yurtiçi ve yurtdıĢı talep arasındaki denge tekrardan 

sağlanmaya baĢlamıĢtır. Yılın ilk yarısında, sanayi üretiminde pozitif bir trend gözlemlenmiĢtir. Öte yandan 

enflasyon sürekli olarak iyileĢen bir trend sergilemektedir. Çekirdek enflasyon istikrarlı düĢüĢünü sürdürmüĢ ve 

Haziran ayında Eylül 2011‟den beri görülen en düĢük seviyeye inmiĢtir. 

 

Bankacılık sektörü, yılın ikinci çeyreğinde kredi ve mevduat büyümesinde ivme kazanmıĢtır. Kredi hacmi 2011 yıl 

sonuna göre %7 büyüme ile 699 milyar TL‟ye ulaĢmıĢ, mevduat ise %4 büyüme ile 719 milyar TL‟ye yükselmiĢtir. 

Bunun sonucunda kredi/mevduat oranı yukarı yönlü eğilimini sürdürmüĢ ve %97‟ye ulaĢmıĢtır. Aktif kalitesinde ise 

hacim büyümesinin de olumlu etkisiyle iyileĢme gözlemlenmiĢtir. Tahsili gecikmiĢ alacak oranı %2,6‟ya inmiĢtir.  

 

Yapı Kredi, müĢteri odaklı stratejisine odaklanmaya devam ederek, Haziran 2012‟de 124 milyar TL‟ye ulaĢan toplam 

konsolide aktifleri ile 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 gibi katma değer yaratan alanlardaki öncü konumunu da sürdürmüĢtür. 

 

Yeni yasal düzenlemelere ve genel karĢılıklardaki yükseliĢe rağmen Yapı Kredi yılın ilk yarısında 838 milyon TL net 

kar elde etmiĢtir. 

 

Yapı Kredi, yenilikçi ve öncü alternatif dağıtım kanallarının yanı sıra Türkiye‟nin beĢinci büyük Ģube ağına sahiptir. 

Yapı Kredi, Haziran 2012 itibariyle 918 Ģubeye ve %9,2 pazar payına sahiptir. 

 

Bu vesileyle, özverili yaklaĢımları için çalıĢanlarımıza, hiç eksilmeyen destekleri için hissedarlarımıza ve 

müĢterilerimize teĢekkür ederim. 

 

Mustafa V.KOÇ 

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

Değerli Ortaklarımız, 
 

Küresel ekonominin gidiĢatı yılın ilk yarısında finansal piyasalara enjekte edilen likidite, Yunanistan‟ın borcunun 
yeniden yapılandırılması ve Ġtalya ile Ġspanya‟da yapılan reformlar sayesinde bir miktar iyileĢmiĢtir. Böylelikle, 
resesyonun Ģiddeti bir miktar hafiflemiĢtir. Bu ortamda, Türkiye ekonomisi olumlu gidiĢatını sürdürmüĢ ve net 
ihracatın da katkısı ile desteklenen pozitif büyüme kaydetmiĢtir. Öte yandan, Merkez Bankası ihtiyatlı ve esnek 
para politikasını sürdürmüĢ, daha önce alınan sıkılaĢtırıcı önlemleri ise bir miktar gevĢetmiĢtir.  
 
2012 yılının ilk yarısında Türk bankacılık sektöründe büyüme ekonomideki yumuĢak iniĢe paralel olarak devam 
etmiĢtir.  Sektörde toplam krediler, ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden kredilerdeki büyüme sayesinde yıl sonuna 
göre %7'lik bir artıĢ sergilemiĢtir. Öte yandan, toplam mevduat Türk Lirası ve yabancı para cinsinden mevduattaki 
dengeli büyüme ile yıl sonuna göre %4 oranında artmıĢtır.  
 
Yapı Kredi, müĢteri odaklı bankacılıkta kazandığı ivme ve net faiz marjındaki geniĢleme sonucunda yılın ilk 
yarısında güçlü operasyonel performans sergilemiĢtir. Banka, bu dönemde 838 milyon TL‟lik net kar ve %14,3‟lük 
maddi ortalama özsermaye karlılığı elde etmiĢtir. Yapı Kredi, kaliteli büyümeye odaklanarak yüksek katma değer 
yaratan Türk Lirası alanlarda sektörün üzerinde büyümüĢtür. Bu kapsamda Banka, bireysel ihtiyaç kredilerinde yıl 
sonuna göre sektörün üzerinde %13, KOBĠ kredilerinde %8, orta ölçekli Türk Lirası ticari kredilerde %12 oranında 
büyümüĢtür. Mevduat alanında da %9‟luk sektörün üzerinde Türk Lirası mevduat büyümesi sayesinde toplam 
mevduat tabanını %4 oranında artırmıĢtır. Öte yandan, aktif kalitesi ekonomideki yumuĢak iniĢ ile uyumlu bir seyir 
izlemiĢtir. Bireysel segmentte aktif kalitesindeki hafif bozulma, kurumsal ve ticari segmentteki iyileĢme tarafından 
bertaraf edilmiĢtir.    
 
Yapı Kredi 2012 yılının ilk yarısında daha da çeĢitlendirilmiĢ fonlama dağılımına doğru yol almıĢtır. Bu dönemde, 
1,5 milyar ABD Doları tutarındaki sendikasyon iĢlemi 21 ülkeden 44 bankanın katılımıyla ve 100‟ün üzerindeki 
yenileme oranı ile tamamlanmıĢ, 1 milyar TL tutarında bono ihracı gerçekleĢtirilmiĢ, 200 milyon Euro karĢılığı 
olarak Türk Lirası cinsinden varlık teminatlı menkul kıymet ihracına yönelik süreç baĢlatılmıĢtır. Öte yandan, 
Moody‟s‟in Türkiye‟nin ülke notunu artırmasının ardından, Yapı Kredi‟nin Eurobond‟u da yatırım yapılabilir 
seviyeye eriĢmiĢtir.  
 
Yapı Kredi, müĢterileri ve hissedarları için maksimum değer yaratma amacıyla sürdürülebilirliğe yönelik 
giriĢimlerine devam etmiĢtir. Bu kapsamda Banka, sigorta alanındaki (hayat ve hayat dıĢı sigortacılık, bireysel 
emeklilik) konumunu yeniden düzenlemek amacıyla sigorta hisselerinin elden çıkarılması ve uzun vadeli banka 
sigortacılığı konusunda anlaĢmaya girilmesi gibi seçenekleri de içeren çalıĢmaları baĢlatmıĢtır. 
 
Yapı Kredi, yılın ilk yarısında 10 Ģube açılıĢıyla Ģube sayısını 918‟e çıkarmıĢ ve sıkı gider yönetimini 
sürdürmüĢtür. Çok kanallı hizmet ağından destek almaya devam eden Banka‟da internet bankacılığı, çağrı 
merkezi, ATM gibi Ģube dıĢı kanallardan gerçekleĢtirilen iĢlemlerin toplam bankacılık iĢlemlerindeki payı geçen 
yılın aynı dönemine göre 3 puan artıĢla %80‟e ulaĢmıĢtır.  
 
Akıllı büyümeye odaklı yolumuzda güvenlerini bizden esirgemeyen müĢterilerimize ve hissedarlarımıza, yoğun 
çabaları için de tüm çalıĢanlarımıza teĢekkür ederim. 
 
 
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 30 Haziran 2012 tarihli 6 aylık konsolide mali tablolarına göre, 838 milyon TL net kar elde ederek, müĢteri 

odaklı bankacılıkta ivme kazanırken kaliteli bir büyüme sergileyerek net faiz marjını da yükseltmiĢtir. Banka‟nın maddi 

ortalama özkaynak karlılığı %14,3 olarak gerçekleĢmiĢtir. Çeyreksel bazda ise Banka 424 milyon TL (çeyreksel bazda %2 

artıĢ) net kar elde etmiĢtir. Sermaye yeterlilik oranı Grup bazında %14,4, Banka bazında ise %14,5 seviyesindedir.  

 

Yapı Kredi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %1‟lik artıĢ ile 3.244 milyon TL toplam gelir elde etmiĢtir. 

Banka, temel bankacılık gelirlerini ise net faiz marjındaki yükseliĢ ve katma değer yaratan alanlardaki büyümeye olan 

odaklılığı sayesinde yıllık bazda %16 oranında artırmıĢtır. Kredi faizlerinde daha önce gerçekleĢen artıĢın devam eden 

olumlu etkisi, kaliteli büyümeye olan odaklılık ve düĢen mevduat maliyetleri sayesinde kümüle bazda net faiz marjı 2011 

yılına göre 32 baz puan artıĢla %3,8‟e yükselmiĢtir. Sıkı gider yönetimi sürdürülmüĢ, toplam giderler yıllık %13 oranında 

artıĢ göstermiĢtir. Gider/Gelir rasyosu %48,9 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

Yapı Kredi, Türk Lirası cinsinden kredilere odaklanarak yılın ilk yarısında %5 büyüme kaydetmiĢtir. Yılın ilk çeyreğinde 

sabit kalan krediler, ikinci çeyrekte ivme kazanarak çeyreksel bazda %5 oranında büyümüĢtür. MüĢteri odaklı bankacılık 

yaklaĢımını sürdüren Yapı Kredi‟nin kredi/aktif oranı %59 olarak gerçekleĢirken menkul kıymetlerin aktifler içindeki payı 

ise 2011 yıl sonundaki %18‟e kıyasla %17‟ye düĢmüĢtür. 

 

Mevduat büyümesi ise 2012 yılının ilk yarısında sektöre paralel %4 büyümüĢ ve ikinci çeyrekte ivme kazanmıĢtır. Türk 

Lirası cinsinden mevduattaki %9‟luk güçlü büyüme ve düĢük maliyetli yabancı para mevduattaki artıĢ sayesinde toplam 

mevduat ilk çeyrekteki %3‟lük daralmaya kıyasla ikinci çeyrekte %7 oranında artmıĢtır. Kredi/mevduat+TL bono oranı yılın 

ilk çeyreğine göre 2 puanlık düĢüĢle %104‟e inmiĢtir. 

 

Yapı Kredi, yılın ikinci çeyreğinde fonlama tabanını sendikasyon ve TL bono ihraçları ile çeĢitlendirmeye devam etmiĢtir. 

Banka, Nisan ayında 264 milyon dolar ve 865 milyon Euro‟luk sendikasyon ile %104 oranında yenileme oranına 

ulaĢmıĢtır. Bu sendikasyon iĢleminin maliyeti ise Libor+%1.45 olarak gerçekleĢmiĢtir. Banka, aynı zamanda yurtiçi 

sermaye piyasasında Nisan ve Mayıs aylarında toplam 1 milyar TL tutarında TL bono ihracı gerçekleĢtirmiĢtir. 

 

Yılın ikinci çeyreğinde aktif kalitesinde sağlam bir geliĢim gözlemlenmiĢtir. Tahsili gecikmiĢ alacak oranı %3,3 (ilk çeyrek: 

%3,2) olarak gerçekleĢirken, özel karĢılık oranı ise %67 (2011: %65, ilk çeyrek: %67) olarak gerçekleĢmiĢtir.  

 

Yapı Kredi, kredi kartı üye iĢ yeri hacminde %19,1, kredi kartı tekil müĢteri sayısında %13,6, finansal kiralama alanında 

%17,8 ve faktoringde %17,7 pazar payları ile lider konumda yer almıĢtır.  Ayrıca, yönetilen varlıklarda %17,7, hisse senedi 

iĢlem hacminde %6,6 pazar payları ile ikinci, bireysel emeklilikte %16,1, hayat dıĢı sigortacılıkta %7,1 pazar payı ile 

dördüncü ve hayat sigortaclılığında %6,3 pazar payı ile beĢinci sırada konumlanmıĢtır.   

 

Yapı Kredi, Haziran sonu itibarıyla 918 Ģubesi ve %9,2 pazar payı ile Türkiye‟deki en büyük beĢinci Ģube ağına sahiptir. 

Ayrıca, Ģube dıĢı kanallarda 2.684 ATM ile Türkiye‟nin en büyük altıncı ATM ağına, öncü mobil bankacılık kanalına, ödüllü 

internet bankacılığına ve iki çağrı merkezine sahiptir. Haziran sonu itibarıyla Ģube dıĢı kanalların toplam bankacılık 

iĢlemlerindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 puan artarak %80‟e ulaĢmıĢtır. 

 

Yapı Kredi‟nin baĢarılı performansı pek çok saygın kurum tarafından ödüllendirilmiĢtir. Banka, World Finance tarafından 

gerçekleĢtirilen „2012 Bankacılık Ödülleri‟ değerlendirmesine göre “Türkiye‟nin En Ġyi Bankacılık Grubu” unvanını 

kazanmıĢtır. Buna ek olarak, Yapı Kredi IR Magazine tarafından, “Türkiye‟de Yatırımcı ĠliĢkileri Alanında En Ġyi” unvanına 

layık görülen ilk ve tek Ģirket olmuĢtur. Ayrıca Banka, Global Finance tarafından  “Avrupa‟nın En Ġyi Ġnternet Bankası”, 

“Avrupa‟da En Ġyi Fatura Ödeme ve Gösterimi” ve  ticari finans hizmetleri dalında “En Ġyi Kurumsal Ġnternet Bankacılığı” 

ödüllerini de almıĢtır. 

 

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: 
 

27 Nisan 2012 tarihinde, Yapı Kredi, 264 milyon ABD Doları ve 865 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 +%1.45 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

 

Yapı Kredi, yılın ilk yarısında toplam 1.017 milyon TL tutarında TL bono ihracını tamamlamıĢtır. Banka, Nisan 

2012'de %10,33'lük bileĢik faizli ve 406 gün vadeli 200 milyon TL'lik; Mayıs 2012'de ise %10.65 bileĢik faizli ve 175 

gün vadeli 817 milyon TL'lik TL bono ihracını gerçekleĢtirmiĢtir.  

 

27 Haziran 2012 tarihli Yapı Kredi Yönetim Kurulu toplantısında Banka, müĢterileri ve hissedarları için maksimum 

değer yaratma amacıyla sigorta alanındaki (hayat ve hayat dıĢı sigortacılık, bireysel emeklilik) konumunu yeniden 

düzenlemek amacıyla sigorta hisselerinin elden çıkarılması ve uzun vadeli banka sigortacılığı konusunda 

anlaĢmaya girilmesi gibi seçenekleri de içeren çalıĢmaları baĢlatmıĢtır. 27 Temmuz 2012 tarihli Yönetim Kurulu‟nda 

ise Deutsche Bank A.G., UniCredit Bank Austria A.G. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Ģirketlerinin 

müĢterek finansal danıĢman olarak görevlendirilmelerine karar verilmiĢtir.  

 

8. İlgili Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler:  

2012 yılının ikinci çeyreğinde ekonomik aktivitede devam eden yavaĢlama yumuĢak iniĢ senaryosunu doğrulamıĢtır. 

Önümüzdeki çeyreklerde yurtiçi talebin iyileĢmesi ve böylelikle yılın üçüncü çeyreğinde %5,5; dördüncü çeyreğinde 

ise %5,7‟ye ulaĢması beklenmektedir. 2012 yıl sonunda ise ekonomik büyümenin %4,4 olarak gerçekleĢmesi 

beklenmektedir. Yurtiçi talepteki iyileĢmeye bağlı olarak bu beklenti, yukarı yönlü bir potansiyel içermektedir. Merkez 

Bankası da en son tahminlerinde 2012 yıl sonu büyüme beklentisini %3,6‟dan %4‟e çıkarmıĢtır.    

 

Enflasyonun 2012 yılının geri kalanında da kontrol altında tutulması beklenmektedir. Tüketici enflasyonunun 2012 

yıl sonunda %6,9, ortalamada ise %9,6 olarak gerçekleĢmesi tahmin edilmektedir. Bu beklenti, çekirdek 

enflasyondaki devam eden düĢüĢ nedeniyle daha da inebilir. Merkez Bankası'nın ihtiyatlı ve esnek 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. 30 Haziran 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. 30 Haziran 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 30 Haziran 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

